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NASZE ZADANIA 

Do czego dążymy? Jaki jest nasz program? Jak możm1 
określić nasze cele? 

Nie chcemy konkurować z innymi teatram : rakowskimi. 
Konkurencj w sprawach sztuki już rzed wojną nie miała 
wielkiego sensu. Dziś, wobec dewas tacji okupacyjnej i woj en
nej, trzeba wytężyć w szys tkie siły, aby współdziałać, a nie 
wzajemn:e siebie podc inać i brat im usiłow niom szkodzić. 

Już w roku ub iegłym k rakowskie tea try miejskie kiero
wane przez nieodżałowanego wielkiego artystę Juliusza 
Osterwę - najserdecznie j spół racowały ze scenami T. U. R. 
Współpraca była korzystna dla obu stron, a przede wszystkim 
dla naszej publi czności i dla dobra sztuki teatralnej. 

Tę współpracę chcemy n i tylko utrzymać, ale i rozsze
rzyć, pogłębi ć, umocn'. ć. J st ona tembardziaj możliwa, a jej 
perspektywy tern realniejsze , że mamy w naszych teatrach 
własny z akr es d zia ł a n i a i odrębne met ody 
pracy. Nie tylko w· ę nie zamierzamy sobie wchodzić 

w drogę, ale wzajemnie b dziemy się uzupełn i ać. 

Chcemy przede szystkim zdobyć dla teatru szerokie 
1zesze pracownicze, które były od niego latami całymi od
cięte. O now go widza nam ch odzi, o tego najwdzięczniej

szego i n? jszlachetnie jszego widza, który marzy o pięknym 
spędzeniu wieczoru, lub chwili odpoczynku. O widza, który 
gorąco pragnie tego mocnego . wstrząsu i tej dawki entuzja
zmu, jakie daje prawdziw sztuka. 

Zeszłoroczn e wyprawy zespołu objazdowego naszego 
teatru były na jmocn ie jszym. stwierdzeniem, że taka praca 
pion;erska jest potrzebna, że jest ona nakazem narodowej 
racji i najlepiej poj ętego hum anizmu. 
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SLUBY PANIENSKIE 
CZYLI 

MAGNETYZM SERCA 
KOMEDIA W 5 AKTACH WIERSZEM 

ALEKSANDHA FREDRY 

„Rozum mężczyzną, bialoglową 

afekt tylko rządzi; oraz kocha, 

oraz nienawidzi, nie gdzie rozum, 

ale gdzie afekt, lam wszy•tko", 

And. Maks. Fre !Tt>. 

OSOBY: 

Pani Dobrójska 

Aniela 

Klara 

Radost 

Gustaw 

Albin 

Jan 

Irena Renard 

Halina Kwiatkowska 

Jadwiga Okońska 

JERZY LESZCZYŃSKI 

Jerzy Śliwiński 

Bronisław Kassowski 

Kazimierz Janus 

Rzecz dzieje się na wsi - w domu pani Dobrójskiej 

Reżyseria: Dekoracjre: 

JERZY LESZCZYŃSKI Jan Kosiński 

W w szystkich mias tach i mia ·teczk eh ziemi k rakowski e j 
enluzjas ycznie przyjm owano nasze przedstawien·a i naszych 
artys tów. Tam , gdzie niedawno doci erały tylko przy padkowe 
zespoły z niepra vdopodobnymi i dezorientującymi brechta
mi - pokazano roze n tuzjazmowanej widowni Niemcewicza 
i Moliera. W mał eh m ias teczkach i osa d eh p rzerwano mo
notonię szareg życia , skazanego zazwyczaj na najmniej 
interesujce rozrywk". Tę pracę b ędz iemy prowadz ili dalej. 
Mimo niewygód i trudnośc i, jak.i e objazd n s tręcza (i k tóre 
zespół artystyczny i techn"czny ze zdumiewającym pokony
wał entuzjazmem). trzydzieści rzeszlo mie j s cowośc i oglądać 

będzie nasze prz dsta wi enie. W prowadzamy zasadę, że każda 

sztuka grana w Krakowi e . wejdzie nas tępnie na repertuar 
teatru objazdowego. Nasz zespó ł dzielić s ię b ~dzie na dwie 
grupy, które kole jno ob ługiwać będą . tol i cę województwa 
i inne miejscowości nasze j krak owskie j ziemi. 

Ale nie tylk_o pro in ja łakn ie udos tępnienia i upow
szechnienia t ea tru. W samym Krakowi eh em y zdobyć nowe 
kadry publi zności. Nasz leatr jes placówką społeczną i ca
łemu społeczeństwu h ce służ ć . P wną · 'ć m iejsc będzie
my więc nadal oddawali po cenach n iniższych robotnikom, 
zrzeszonym w Związkach Za vodowy ch. W zakres ie naszych 
możliwości chcemy współ z i a łać vv osiągnięciu tego wiel
kiego celu, jakim jest stw rzenie na jbarclzi j ludzkich i spra
wiedliwych warunk · w życia na ' wieci . Chcemy udostępn i ć 

masom pracown iczym przeżywanie sztuki. Ale n ie znaczy to, 
byśmy chciel i tworzyć reper tu r „popularny" czy mało 

ambitny. Dam y repertuar możliw i e na j epszy, uwzględniając 
przede wszy s tk im wielką poez ję klasy zn r oraz najbardziej 
interesujące u twory w półczesn . 

Zaczynamy Fredrą. Właściwy sezon tegoroczny inau
gurują „Sluby Panie ' sk i ", w reżyser i i i z uclzia m Jerzego 
Leszczyńskiego . 

W r. 191 9 w Krakowie rozpoczął tą arcykomedią Teatr 
Słowackiego . Był to pierwszy sezon tea tralny w Polsce Nie
podległej, po stule tnie j ·ewoli. P i sał wtedy Boy: „Tę niespo
żytą polskość, jaka k ryj e s ę w uśmiechu Fredry, nie dość 



rozumiano za jego życia, nie prędko zrozumiano po jego 
śmierci„. Fredro szat nad Ojczyzną nie rozdzierał, bo on nią 
był i to najgłębiej może, bo bezwiedn·e. I był jednym z naj
większych polskich artystów, tym, którego nazwisko możemy 
bez cienia szowinizmu postawić obok pierwszych nazwisk 
świata„. Oglądać „Sluby Panieńskie" na scenie jest zawsze 
rozkoszą. A poza tym ileż teatralnych wspomnień wiąże się 
z tą sztuką. 

Następnie pokażemy „Wesele Figara" Beaumarchai;;_ 
które ni egdyś wspaniałym wybuchem francuskiego humoru 
i dowcipu podcięło mury Bastylii. 

Przyjdzie później kolej na nie graną jeszcze w Polsce 
sztukę Ostrowskiego „Bez w 'ny oskarżeni ' ', oraz na sce
niczną przeróbkę arcydzieła Bolesława Prusa „Faraon". Rów
nocześnie przygotowujemy pewną ilość nowych sztuk pol
skich, nie zapominając o wartościowym repertuarze zagra
nicznym. 

Chcąc bliżej związać nowego widza z naszymi poczyna
niam'. teatralnymi, będziemy urządzać upr~ednie przemówienia 
na temat sztuk i autorów po fabrykach i miejscach pracy. 
Planujemy też zebrania dyskusyjne po obejrzeniu przedsta
wienia, które uczynią widza czynnym współuczestnikiem 

teatralnego przeżycia. Bo teatr, naszym zdaniem, tylko wtedy 
ma rację bytu, gdy pozostawia po sob'.e głębsze i istotniejsze 
ślady . 

M·32301 Z•klady Ot«flczoe.„Slyl" w Krakowie 


