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Feliks Fornalczyk 

Znowu Aleksander Fredro 

l. 

Stało się tradycją, iż co roku - obowiązkowo nie
jako - w repertuarze teatru gnieźnieńskiego znajdu
je się jedna, coraz to inna sztuka Aleksandra Fredry. 
Tym razem prezentujemy Patrona naszego teatru ko
medią „Pan Geldhab". Wychodzimy w ten sposób 
naprzeciw potrzebom szkoły, naprzeciw jej progra
mowi kształcenia uczuć estetycznych i wiedzy w mło
dym pokoleniu, ale wiemy również, iż sztuka teatral
na Fredry ma także swych stałych, wiernych wielbi
cieli pośród starszego pokolenia. I zawsze przez całe 
dwadzieścia lat istnienia i działalności naszego teatru -
nasz Patron ułatwiał nam swą twórczością znalezienie 
bliskiego kontaktu i porozumienia ze wszystkimi 
widzami, zarówno młodymi, jak i starszymi. 
Otwierając znowu komedią Aleksandra Fredry no

wy, jubileuszowy tym razem sezon naszego teatru, 
serdecznie przy tej okazji dziękujemy Wam za wier
ne i szczere uczucia sympatii, jakimi darzyliście przez 
minione dwadzieścia lat nasze skromne starania wo
kół uprawy i krzewienia sztuki teatralnej na terenie 
Wielkopolski i dalej. To tyle okolicznościowego wstę
pu. A teraz do przedmiotu dzisiejszego wieczoru. 

2. 

Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 roku 
w Surochowie pod Jarosławiem jako trzeci z sześciu 
synów i trzech córek Marianny z Dembińskich i Jacka 
Fredrów. Ojciec komediopisarza, odziedziczywszy gór
skie i odcięte od świata majątki Hoczew i Cisna, 
spieniężył je i dorobiwszy się na dzierżawach oraz 
prymitywnym hutnictwie, wykupił dziedziczny mają
tek matki, klucz rudecki, obejmujący między innymi 
Beńkową Wisznię. Stała się ona siedzibą rodu Fre
drów, który - wykazawszy się dawną XIV-wieczną 
genealogią - uzyskał w roku 1822 od rządu austriac
kiego tytuł hrabiowski. Przywiązywano do tego tytu
łu dużą wagę w rodzinie, chlubił się tym tytułem 
również Aleksander Fredro. 

Przyszły komediopisarz odziedziczył po ojcu umie
jętność gospodarowania, sam chętnie zajmował si~ 
otrzymanym w spadku majątkiem, a t'Ytuł hrabiow
ski pozwolił mu wejść do Sejmu Stanowego w roli 
deputata stanu magnackiego. Ten ścisły związek ze 
sprawami swoJeJ klasy i prowincją galicyjską ujawni 
się następnie w poglądach i twórczości literackiej 
poety. 

Aleksander Fredro - jak pisze Kazimierz Wyka 
odebrał tylko wąskie wykształcenie domowe, a szko
łą stały się dla niego bardzo wcześnie wypadki his
toryczne. Po wkroczeniu oddziałów księcia Józefa Po
niatowskiego do Galicji w 1809 roku, poeta za przy
kładem wychowanych w Puławach starszych braci , 
Seweryna i Maksymiliana, zgłosił się jako ochotnik 
do wojska i 9 czerwca 1809 roku został mianowany 
podporucznikiem, a w niecały zaś rok później po
rucznikiem w dowodzonym przez Adama Potockiego 
2 pułku ułanów. Służba wojskowa Fredry do czasu 
kampanii 1812 roku sprowadzała się do wesołych 
wywczasów w oficerskiej kompanii złotej galicyjskiej 
młodzieży, zaznaczonych w twórczości poetyckiej nie
przyzwoitymi utworami „dobrym towarzyszom gwoli". 
Przypomnijmy, że porucznikowi Fredrze daleko jesz
cze było wówczas do dwudziestu lat! Rygory służby 
wojskowej poznał Fredro dopiero z chwilą otrzyma
nia awansu na kapitana adiutanta majora w kwiet
niu 1812 roku, pełniąc funkcje gospodarcze pod su
rowym dowódcą pułkownikiem Zygmuntem Kurna
towskim. 

W tej roli Aleksander Fredro odbył całą kampanię 
napoleońską aż do Moskwy (20 października 1812 
roku dostał złoty krzyż virtuti militari), a następnie 
towarzyszył rozbitym wojskom cesarza Francji w od
wrocie przez Berezyne, w Wilnie nabawił się tyfusu, 
dostał się do niewoli carskiej, ale udało mu się 
z niej zbiec do Lwowa. Stamtąd ruszył natychmiast 
do Saksonii, ,gdzie w dotychczasowym stopniu z nad
lic2lbowego oddziału oficerów otrzymał przydział do 
sztabu .ieneralnego wielkiej armii francuskiej i fun
kcję oficera ordynansowego. Brał udział w bitwie 
ood Dreznem, Lipskiem, Hanau i innych (w 1814 ro
ku dostał francuską legię honorową). W czerwcu 1814 
roku na własna prośbę opuścił szeregi wojskowe i 
wrócił do Galicji. 

Uczestnictwo w kampaniach napoleońskich nauczy
ło Aleksandra Fredrę poczucia honoru oficerskiego 
oraz przyniosło uczucie osobistego zawodu i zgorz-



knienia. Jak pisze Kazimierz Wyka, Fredro już od 
pierwszej młodości skłonny był do samotnictwa i mi
zantropii, oraz do rzadkiego w jego epoce poczucia 
przemijania i poetyckiej tęsknoty za traconym cza
sem przeszłości· Wynik przeżyć napoleońskich był 

więc ten, że jeszcze przed rozpoczęciem twórczości 

literackiej ustalił się Fredro na tradycyjnych w jego 
warstwie pozycjach psychologicznych, jak kult przy
wiązania do honoru, do rodziny, do domu, do włas
nej warstwy społecznej. 

Powróciwszy do kraju, dzielił Fredro czas pomię
dzy wspólne z ojcem gospodarstwo w Beńkowej Wi
szni, zaś od roku 1818 na wydzielone mu w samo
dzielny zarząd Jatwięgi, a pełne zabaw i tempera
mentu lwowskie miesiące karnawałowe. Pędził więc 

poeta typowy tryb życia szlacheckiego złotego mło

dzieńca, który na dobitek miał już za sobą wcale bo
haterski epizod wojenny i oficerski. Przypomnijmy 
znowu: wróciwszy z wojny z virtuti militari i legią 

honorową miał Fredro zaledwie przekroczone dwa
dzieścia lat! A gdzie on to już nie był? W Rosji, 
Niemczech, Francji... 
Brylował więc po salonach i parkietach lwowskich. 

Ale w miłości wyraźnie nie miał szczęścia. Pisze Ka
zimierz Wyka: „po wczesnej miłości do córki komen
danta pierwszego swego pułku Karoliny Potockiej 
(później w drugim małżeństwie .. . Nakwaskiej), którą 
ojciec wydał prędko za mąż, by odebrać ją Fredrze, 
zbliżył się on do Zofii z Jabłon0>wskich hr. Skarb
kowej, żony dwadzieścia kilka lat od niej starszego 
Stanisława Skarbka, znakomitego gospodarza i czło
wieka interesu, późniejszego twórcy Teatru Skarb
kowskiego we Lwowie. Małżeństwo Skarbków było 
tak niedobrane, źe młodziutka Zofia po krótkim po
życiu z mężem bawiła stale przy rodzicach. Miłość 
Fredry okazała się wzajemną. Na przeszkodzie jej 
jednakowoż stanął opór rodziny, zwłaszcza matki 
Skarbkowej, wyjątkowo długotrwały - godzący się 
bowiem na rozwód Skarbek był jednym z najbogat
szych w Galicji - tak, że dopiero 8 listopada 1823 
roku w Korczynie pod Krosnem odbył się ślub pi
sarza. Przedsięwzi0ta przez szanowanego przezeń bra
ta Maksymiliana (dodajmy od siebie - adiutanta i 
ulubieńca carn Aleksandra) próba odciągnięcia od 
ukochanej oraz wyswatania z bogatą kuzynką bra
towej, Rosjanką, ksieżną Eugenią Baturlin, skończy
ła się na kilkumiesięcznym pobycie we Włoszech 
1824 roku i dalszej wierności dla Skarbkowej . Ta wie-

rys. A. Regulski 

Karolina z Potockich Staorzeńska-Nakwaska 

loletnia i na pograniczu normy obyczajowej środo
wiska rozgrywająca sic; miłość, chociaż została wy
nagrodzona później wyjątkowo dobranym małżeń

stwem, trafiła właśnie na człowieka szczególnie czu
łego na uroki rodziny i domowego szczęścia· Dlatego 
jeszcze bardziej pogłębiła samotnicze, a w starości 

domatorskie skłonności poety, zaś ślady walki o uko
chaną kobietę odzywają się często w jego równo
cześnie z tą walką uprawianej twórczości literackiej . 

Pisać zaczął Fredro w miarę systematycznie w la 
tach 1817-18, tworząc od razu dzieła o zadziwiającej 

dojrzało.ści artystycznej, które po dziś dzień stano
wią zagadkę dla znawców i badaczy literatury. Fre
dro był bowiem samoukiem literackim, piszącym z 
dala od wszelkich ważniejszych prądów artystyc2'll1ych 
et)olci. Za wzór miały mu jedynie posłużyć dzieła 

Moliera, nabyte za dukata od wędrownego kramarza. 
Przypomnijmy zatem znaczniejsze komedie Fredry 



mal. córka Zofia 

Zofia z Jabłonowskich Fredrowa 

tego okresu: w roku 1817 powstała „Intryga na prc;d
ce", w roku 1818 - „Pan Geldhab", w 1819 - „Zrzęd
ność i przekora", w roku 1820 lub 1821 - „Mąż i żo
na" w 1822 - cały pęczek: lrnmedio-opera „Nowy 
Dor: Kichot", „Cudzoziemszczyzna", „Pierwsza lepsza" ... 
W latach następnych napisane zostały dzieła, świad·· 
czące jeszcze wymowniej o wybitnym talencie kome
diopisarskim Aleksandra Fredry. W jednym roku 1825 
powstały tak różne charakterem utwory, jak „Odludki 
i poeta", „Damy i huzary" czy „Nikt mnie nie zna" . 
W roku 1826 ukazało się pierwsze, dwutomowe wy
danie komedii Fredry. Wszystkie wymienione utwory 
miały już za sobą próbę sceny w Warszawie i Lwowie 
i wcale dobrą prasę oraz wzięcie u publiczności. 

Zastanawiano się za życia komediopisarza, zasta
nawiamy się dziś, jak to się dzieje, że komedie Fre
dry zawierają tyle siły komicznej? Na czym polega 

oryginalność twórcy „Pana Geldhaba" „Pana Jowial
skiego", „ślubów panieńskich" i „Zemsty"? Kazimierz 
Wyka, idąc tropem Tadeusza Żeleńskiego-Boya, pi
sze: „Fredro w dziejach literatury polskiej i teatru 
jest unikatem, a w pewnej mierze jest nim w ogóle 
w piśmienictwie powszechnym. Jego twórczość znaj
duje się całkowicie poza ramami komedii walczącej 
o nowe formy obyczajowe, a pierwiastek udanej sa
tyry ma w niej udział wyjątkowo niski (-.) Jest więc 
Fredro raczej poetą bliskich mu typów · ludzkich 
i. form życia codziennego, aniżeli ich analitykiem 
scenicznym, ale poetą, który swój kult wyraża lek
kością zarysu scenicznego, wdziękiem słownego wyra
zu oraz pobłażliwym humorem w kreśleniu przywar 
i śmiesznostek". 

3. 

Komedie; „Pan Geldhab" napisał Fredro w pierw
szym, najlepszym okresie swojej twórczoś ci. I jest 
to sztuka, która pod wieloma względami odcina sic; 
od całego dorobku komediopisarskiego Fredry. Jak 
wiadomo, ogół bohaterów teatru fredrowskiego przy
należy do stanu szlacheckiego - i to tego średnio

zamożnego. Jeżeli przytrafiają się tu konflikty, są to 
z reguły konflikty wewnątrzstanowe. Właściwie tylko 
jedna komedia Fredry, „Pan Geldhab", ukazuje kon
flikt międzystanowy . Jak pisze Stanisław Pigoń, „jest 
to konflikt między Jaśnie Oświeconym a Wielmoż

nym, krótkie spięcie między arystokratą a szlachci
cem ziemianinem, mic;dzy Księciem a Lubomirem". 
I jeszcze jedna cecha wyróżniająca „Pana Geldhaba" 
od innych komedii Fredry. Oto Książę Radosław, ten 
jedyny reprezentant podupadającej arystokracji, jest 
ukazany w sztuce w ciemnych barwach. Jego mag
nackie intraty zostały już tam kiedyś zaprzepaszczo
ne, obłożone sekwestrami przez sądy, komorników; 
przeszły we •Władanie wierzycieli... Sp·rawił to jakiś 

głębiej przebiegający nurt ówczesnego przewrotu 
ekonomiczno-ustrojowego, ale w niemałym stopniu 
przyczyniły się do tego także osobiste cechy charak
teru potomków dawnego rodu magnackiego, ich lek
komyślność i marnotrawstwo; w tym także samego, 
pojawiającego się na scenie, Księcia utracjusza . 

Zapis ciotki, o którym mowa w zakończeniu sztuki, 
odsunie wiqc też tylko od Księcia na jakiś czas nie
uchronną katastrofę, ale jej nie zapobiegnie. 



„Pan Geldhab" został napisany w okresie, "kiedy 
Fredro miał swoje osobiste - niepomyślnie układają
ce siq dla niego - sprawy z reprezentantami magna
terii lwowskiej. Chodziło tam głównie , jak się już 
wspomniało uprzednio, o romans z Zofią Jabłonowską 
Skarbkową i wynikające zeń komplikacje, które dot
kliwie upokarzały początkującego komediopisarza. J est 
więc i w „Panu Geldhabie" niejeden osobisty uraz 
autora, poprzez które wypowiadał on swoje własne 
upokorzenia, swoje sympatie i antypatie, i nie tyle 
chyba przestrogę co paszkwil na to wszystko, co w 
przywiązanym do szlacheckiej tradycji Fredrze bu
dziło niesmak, sprzeciw, obawy ... Jakiego typu? Oto 
własne słowa komediopisarza z listu pisanego pod
ówczas z Jatwięg do swego brata Maksymiliana: 
„Jak miło nawet w cierpieniu, nie w sobie, ale w sto
sunkach interesu, tej poczwary, teraz rządzą cej świa
tem, znależć przyczynę zawiedzionych nadziei. Trud
no teraz z interesem walczyć . On jest ludziom wska
zówką, a wkrótce wszystkie czucia duszy zagasi 
w naturze ludzkiej. A gdy znikną, może lepiej bqdzie, 
bo teraz tylko wiodą do nieszczęścia" . 

Te właśnie dyskredytuj ące przekonania o takich 
zjawiskach, jak flirt arystokraty z domem mieszczań
skim, domem na dobitek dorobkiewiczowskim i spe
kulanckim, przelał Fredro w głównej mierze na pos
tać Geldhaba, no i oczywiście Księcia . „Książę - jak 
zauważył Stanisław Pigoń - to utracjusz skombino
wany z egoistą ( .. ) Z rysów pozytywnych uwydatnił 
w nim Fredro właściwie tylko jeden: jakieś tam po
czucie honoru, odrazę do wyrachowanej nikczemnoś 

ci". Ale i to nie jest takie pewne, jako że cóż to za 
realną wartość może mieć tego typu moneta w kapi
talizującym się ówczesnym świecie. 

Jakiż to ten świat? Wojciech Natanson charakte
ryzuje go tak: „Już jeden z najwcześniejszych (utwo
rów Fredry) - „Pan Geldhab" - daje wyobrażenie 
o bogaceniu się mieszczaństwa, rozroście Warszawy, 
spekulacjach dorobkiewicza. „Na spalone Bamberga 
przedmieście" daje pan Geldhab sporą sumę 1200 zł. 

Nie żałuje grosza na, paskudnie zresztą i bez smaku, 
dokonane upiększenie swego mieszkania, ani na edu
kację córki· Stać go na to, by próbować kosztownego 
dla siebie mezaliansu : uświetnienia swego rodu dro
gocenną mitrą książęcą. „Geldhab" jest chwilami re
fleksem tych samych przeobrażeń, tego samego zma
gania - narodzin sojuszu burżuazji z arystokracją 

JAN CIECIERSKI 
Reżyser sztuki 
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feudalną - jakie odmalowują później we Francji po
wieści Balzaka (zwłaszcza „Ojciec Goriot" i „Gabi
net starożytności") czy Stendhala („Różowe i zielone"). 
Geldhab dorobił się na dostawach zboża dla wojska( .. ) 
W tym utworze znajdują odbicie procesy rozwoju gos
podarczego kraju. Na tle mocnego i bogatego realiz
mu Fredry nie jest przypadkiem, że właśnie ten utwór 
dzieje się nie w zacofanej Galicji, tylko w szybko roz
wijającej się i mimo .wszystko bogacącej - Warsza
wie". 

Stanisław Pigoń z kolei umiejscowił szczegółowo 

czas wydarzeń „Pana Geldhaba" na 10-15 czerwca 
1808 roku. Zgromadziwszy wiqc w ten sposób infor
macje o epoce i o czasie rozgrywania sic; zdarzeń ko
medii, wróćmy jeszcze do jej bohaterów. 

Książę Radosław, o którym już wspomniałem u
przednio, odnosi się z nonszalancją i pogardą do ~wych 
pobratymców niższych ranbą społeczną, to znaczy do 
ogółu braci-szlachty; widać to choćby na przykładzie 
stosunku Ksiqcia do Lubomira, szlachcica przecież 

i ziemian\na całą gqbą, bynajmniej nie chudopachoł
ka. Tak że w jakiejś ogólniejszej skali chodzi tu Fre
drze o wyrażenie opinii, bynajmniej nie ukrywającej 
ironii, w kwestii nierówności stanowej. Kwestii, któ
ra w przeświadczeniu ogółu szlacheckiego (a za wy
raziciela tego właśnie ogółu uważał sic; Fredro zaw
sze) była już w tym okresie anachronizmem . 

Pisze w związku z tym Stanisław Pigoń: „teraz, no 
konstytucji napoleońskiej, dawne przedziały i hie
rar chie nie mają już znac zenia ( .. to) feudalne rupie 
cie pojęciowe. Minqły przywileje". W „Panu Geld
habie" sprawa ta została jednoznacznie zaakcentowa
na w trakcie zabiegów Majora jako sekundanta, spra
wiającego formalności pojedynkowe z Księciem z u
poważnienia Lubomira. Osobiste sympatie Fredry, 
zresztą nie tylko w tym jednym fragmencie sztuki, 
są całkowicie po stronie Lubomira. Podkreśla te sym 
patie zresztą Fredro także w odnoszeniu się Lubomira 
do Flory, odróżniającym go diametralnie od Księcia; 

wszakże Lubomir dąży do małżeństwa z mieszczanką 
nie z wyrachowania, nie oglądając się na posag, ale 
z najszczerszej miłości do Flory. Z nieprzyjemną nut
ką wielkopańskiej próżności przyjmuje natomiast za
biegi i uczucia Lubomira Flora, przedwcześnie pewna 
swego wyniesienia poprzez małżeństwo z Ksi~ciem. 

Aleksander Fredro był uwa~nym obserwatorem i 
brał tematy swoich komedii wprost z życia. Toteż 
„Pan Geldhab" jest bardzo pouczający. Warto tu więc 
jeszcze przytoczyć dalsze uwagi Stanisława Pigonia. 
Pisze on: „Jest faktem niewątpliwym: Fredro prze
nosił wieś nad miasto, atmosfery wielkomiejskiej nic 
lubił, miał ją za czynnik rozprężenia i zepsucia mo 
ralnego. Ale potrzebna jest przy tym jedna uwaga 
istotna. Widział on linię podziału odgraniczającą dwa 
te środowiska, dwie kultury, ale nie widział między 
nimi przepaści. Ukazując tamto pogranicze, nie ujmu
je go antagonistycznie, granice; między oboma skupie
niami społecznymi wyciąga - przekraczalną. 

„W jego ujqciu mieszczaństwo nie stanowi wcale 
klasy ekskluzywnej, nie jest świadome swej odręb
ności, przeciwnie, uważa się raczej za formacjQ przej
ściową. Droga przez mury miejskie prowadzi zwłasz
cza w jedną stronę: ku d·worom. Musi uderzyć, że 
bohaterzy komedii mieszczańskich Fredry, którzy sic; 
dorobili - nie wkładają pieniędzy ani w handel, ani 
w przemysł, ale wyłączn.ie w ziemię, zakupują ma
jątki rolne, radzi by wejść w sfery ziemiańskie". 

Na koniec tych rozważań wypada jeszcze zatrzy
mać się chwilę nad funkcją znaczeniową nazwisk (a 
właściwie przezwisk), jakimi oznacza Fredro w swoich 
komediach bohaterów. Widoczne to jest zreszta nie 
tylko w jednym „Panu Geldhabie". Pisał o tym· bar 
dzo interesująco Wojciech Natanson. Oto jego słowa : 
„Znacznej ilości swych bohaterów daje Fredro naz
wiska, które stanowią zarazem skrócone ich charak
terystyki. Są to jakby szyldy, czy tablice orientacyj
ne dla publiczności. Cześnik nosi więc nazwisko Rap
tusiewicza, będące aluzją do jego gwałtowności, czy 
raptowności (co za raptus! - chce powiedzieć autor 
i to raptus mimo trapiącej go podagry). Rejent jest 
Milczkiem, bo kto milczy, ukrywa swą myśl - jest 
podstępny. Wielki człowiek do małych interesów bę
dzie sic; nazywał Jertialkiewicz, chełpiący się swym 
złotem dorobkiewicz to Geldhab" ... I tak dalej, i tak 
dalej, chociaż nie jest to powszechną regułą u Fredry. 

Przezwiska te spełniają więc niewątpliwie w ko
mediach Aleksandra Fredry funkcję informacyjną, 
charakteryzującą postać, przy czym zazwyczaj - co 
trzeba dodać - komediopisarz wyraża poprzez nie 
swój osobisty stosunek do postaci, nie pozostający bez 
osobistego zaangażowania uczuciowego, bliskiego nie 
raz ironii; na przykład Książę w „Panu Geldhabie" 
został nazwany Radosław, co jest właściwie antytezą 



lit. K. Auer 
Aleksander Fredro w starszym wieku 

jego postępowania. A już zupełnie wystąpił Fredro 
przeciwko dawnej komedii, nie kończąc właśnie w 
„:anu Ge.ldhabie" (i „Mężu i żonie") intrygi ożen
kiem czyli na sposób szczęśliwy. 

Tym trybem Aleksander Fredro rozszerzył usus 
stosowany w dawnej komedii, o czym w dalszym cią
gu sweg? szki~u Wojciech Natanson zawarł następują
c~ ~w.agi: „~ol!daryzował się Fredro - świadomie czy 
nieswiado~1e - z dawną komedią, która z góry 
przedstawrnła swych bohaterów jako hulaków, tchó
r~óV:, samochwałów, rajfurów, skąpców czy obłud
niko':"', a~~ ""'.idz . nie miał żadnej wątpliwości, aby 
J?u~l1_cznos~ \~1edz1ała, czego się trzymać, z czego się 
sm1ac, gdzie 1 w jaki sposób"· 

Bo jest to ponad wszystko sztuka do śmiechu, mi
mo że jej autor rejestrował w niej z uważną pasją 
pierwsze jakby impulsy zaczynającego się nowego po
rządku ekonomiczno-ustrojow.ego, tego porządku, któ
ry bezpośrednio już poprzedzać miał naszą epokę. 

4. 

W pomnikowej edycji Polskiej Akademii Umiejęt
n ości - „Polskim Słowniku Biograficznym" - oma
wiając sylwetkę Aleksandra Fredry, Kazimierz Wyka 
pisał w roku 1948: „Kiedy czasy, ludzie i sfery, które 
posłużyły Fredrze do budowy jego utworów, odeszły 
w przeszłość przez nikogo już nie pamiętaną, tym 
silnie j ujawniać sie zaczęły nieporównane wartości 

artystyczne jego dzieła. Szlachecki obyczaj polski w 
chwili swego zaniku znalazł w jego dorobku odbicie 
okraszone czarem i poezją tej miary i trwałości, że 

nadają one Fredrze z nikim nie dzielone miejsce w 
dziejach naszej twórczości teatralnej. Fredro, najzna
komitszy w literaturze polskie.i komediopisarz, jest 
zarazem przez harmonijne skojarzenie wdzięku i hu
moru z poezją jedynym w tej mierze artystą polskim". 

Feliks Fornalczyk 

Literatura: 

- Kazimierz Wyka: „Fredro Aleksa'!lder". Polski Sło
wnik Biograficzny. PAU, Kraków 1948, tom VII/2, 
zeszyt 32; 

- Stanisław Pigoń: „W pracowni Aleksandra Fre
dry". PIW, Warszawa 1956; 

- Stanisław Pigoń: „Z ogniw życia i literatury". 
Rozprawy. Ossolineum, Wrocław 1961; 

- Tadeusz Żeleński-Boy: „Obrachunki fredrowskie". 
PIW, Warszawa 1953; 

- Wojciech Natanson: „Szkice teatralne". Wydaw
nictwo Literackie, Kraków 1955; 

- Stefan Majchrowski: „Pan Fredro". LSW, War
szawa 1965. 



KRONIKA 

23 czerwca - w Dobrej, pow. turecki, woj. poznań
skie, odbyło się 75 przedstawienie komedii rumuń
skiej A. Barangi „Cristof, nie szalej ... !". 

25 czerwca - w amfiteatrze w Parku Piastowskim 
odbyła się w ramach „Dni Gniezna" i na zakończenie 
uroczystości Tysiąclecia Państwa Polskiego premiera 
dramatu Marii Dąbrowskiej „Stanisław i Bogumił". 

Pozycja ta, przygotowana jako widowisko plenerowe, 
przyjc;ta została przez licznie zgromadzoną publicz
ność niezwykle gorąco- Widowisko to powtórzone zos
tało w Gnieźnie 26 i 27 czerwca oraz 10 lipca. Na spek_ 
takl w dniu 27 czerwca przyjechała autokarem grupa 
pracowników zakładów Przemysłu Jedwabniczego 
„Bielarnia" w Kaliszu z dyr. mgr R. Michalskim. „Sta
nisław i Bogumił" wystawiany był w plenerze również 
w innych miastach. 2 i 3 lipca - w Gostyniu, 17 lipca 
w Kaliszu, 20 lipca w Wągrowcu oraz 22 i 23 lipca 
w Koninie. Sztuką tą Teatr im. Aleksandra Fredry 
w Gnieźnie zakończył sezon teatralny 1965/66. 

3 września - z okazji otwarcia sezonu teatralnego 
1966/67 odbyło się w świetlicy teatru zebranie pra
cowników zespołów artystycznego, technicznego, i ad
ministracyjnego z udziałem zaproszonych przedsta
wicieli władz. Zebranych powitał dyrektor i kierownik 
artystyczny Przemysław Zielióski, a następnie przed
stawił nowozaangażowanych pracowników artystycz
nych oraz podał plan repertuarowy na nowv sezon 
teatralny. Sezon otwiera komedia Aleksandra Fre
dry „Pan Geldhab" w reżyserii prof .. Tana Ciecie~
skiego i scenografii Edwarda Grochulskiego. Następną 
premierą będzie „Fantazy" Juliusza Słowackie-go w re
żyserii Przemysława Zielińskiego i scenografii Ry
szarda Strzembały. Obie pozycje wystawione bedą 

na XX-lecie Teatru. Trzecią premierą będzie Berthol
da Brechta „Matka Courage" w reżyserii Jana Perza. 

·Na zakończenie dyrektor omówił założenia obchodu 
XX-lecia Teatru Gnieźnieńskiego. Następńie przema
wiali: sekretarz POP PZPR aktor Edmund Derengow
ski, który przedstawił osiągnięcia teatru w okresie 
XX-lecia działalności oraz omówił zadania artys
tyczne i społeczne zespołu Teatru Gnieźnieóskiego w 
nowym sezonie: sekretarz Komitetu Powiatowego 

PZPR Marian Mencel, który podziękował kierownic
twu i załodze teatru za uzyskane w ubiegłym sezonie 
wysokie osiągnięcia artystyczne i życzył dalszych suk
cesów artystycznych w nowym sezonie teatralnym. 
W imieniu nowozaangażowanych pracowników aktor 
Józef Chrobak podziękował dyrektorowi i kierownic
kowi artystycznemu teatru, Przemysławowi Zielińskie
mu za serdeczne i miłe przyjęcie. 

Kierownictwo teatru w nowym sezonie pozostaje bez 
zmian: Dyrektor i kierownik artystyczny Przemysław 
Zielióski, Z-ca dyrektora Jan Różewicz, kierownik 
literacki Feliks Fornalczyk, scenograf Edward Gro
chulski, kierownik muzyczny Ryszard Gardo. Jako re
żyser zaangażowany został Jan Perz, b. dyrektor Te
atru Polskiego w Poznaniu. 

Zspół arlystycźny ukształtował się w następującym 
składzie: 

Irena Angerman, Sonia Ciesielska, Maria Deskur, Ja
dwiga Hodorska, Maria Kochańska, Irena Łęcka, Iza
bella Niewiarowska, Magda Radłowska, Barbara Strze
szewska, Pola Szmarówna, Anna Ramza, Helena 
Drzewiecka, Władysław Blichewicz, Zbigniew Bojar
czuk, Józef Chrobak, Edmund Derengowski, Zbigniew 
Graczyk, Wiesław Kuraś. Czesław Kordus, Jerzy Ku
licki, Włodzimierz Miklasiilski, Józef Onyszkiewicz, 
Stanisław Poks, Tadeusz Pokrzywko, Stefan Posselt, 
Andrzej Słupecki, Felil<s Woźnik, Bolesław Werowski, 
Wiesław Wołoszyński. 

Inspicjenci: 
Sylwester Banaszak, Harald Klemenz. 

Suflerzy: 
Leokadia Szajda, Zdzisław Mądrecki. 

7 września - w Iławie woj. olsztyński2 odbyło się 

100 przedstawienie komedii Aurela Baran"i Cris
tof, nie szalej!". Na spektaklu byli obecni: ..,red~ktor 
„Tygodnika Kulturalnego" Bolesław Bartoszewicz, re
daktor „Przyjaciółki" Wojciech Knittel oraz przedsta
wicieli władz miejscowych, którzy wręczyli zespo
łowi kwiaty i złożyli okolicznościowe gratulacje. 



10 wrześni'a - z okazji otwarcia nowego sezonu 
kulturalnego okolicznościowe przemówienie przed 
spektaklem „Fredry" w Koninie wygłosił z-ca kie
rownika Wydziału Kultury PRN w Koninie. Po przed_ 
stawieniu wręczono zespołowi na ręce aktorki Jad
wigi Hodorskiej wiązankę kwiatów od kierownictwa 
PDK. 

18 września - na inaugurację pracy Domu Kultury 
wystawiono dla pracowników PGR Ptaszkowo, pow. 
Nowy Tomyśl, sztukę J. Racine'a „Fedra''. Przed 
rozpoczęciem spektaklu przemówienie powitalne oraz 
omówienie sztuki wygłosił dyr. Przemysław Zieliński. 
Po przedstawieniu wręczono zespołowi kwiaty od dy
rekcji i pracowników Kombinatu PGR Ptaszkowo. Za 
przedstawienie podziękował, zapraszając do częstsze
go przyjazdu oraz życząc sukcesów artystycz:nych 
naszemu teatrowi, kierownik Domu Kultury ob. Pa
welski. Następnie odbyło się spotkanie zespołu z kie
rownictwem i pracownikami Kombinatu. 

W ramach uroczystości XX-lecia Sceny Gnieźnień
skiej grane będą sztuki 

ALEKSANDER FREDRO 

PAN GELDHAB 

JULIUSZ SŁOWACKI 

FANTAZY 



KIEROWNIK MUZYCZNY 
R Y S Z AR o · G A R D O 

Przedstawienie prowadzi 

SYLWESTER BANASZAK 

Kontrola tekstu 
ZDZISŁAW MĄDRECKI 

Kierownik Techniczny 

JOZEF POLEROWICZ 

Pracownia krawiecka 
Stanisław Paru sk 

Pracownia stolarska 
Witalis Strzeleck 

Pracownia fryzj.-perukarska 
Alfred Szablewlcir 

Pracownia malaraka 
Tadeusz Białklewłcz 

Pracownia elektryczna 

Edward Zalew1kl 

Swiatło 

Zbigniew Rostkowski 

Pracownia tapicerska 
Józef Białczyk 

Pracownia ślusarska 

Franciszek 01lń1kł 

Rekwizytor 
Leon Wolny 

Brygadierzy sceny 

Stefan Wichniewicz 
Feliks Nawrocki 

Kierownik Działu Organizacji 

MARIA CHMURZANKA 

Cena zł ~.-" 

Dział Organizacji 
przyjmuje zamówienia zbiorowe na bilety wstępu 

w godzinach od 8 do 14. 

Kasa Teatru czynna 
w czwartki, piątki, soboty i niedziele 

od 10 do 13 i od 16 do 19 

Odbiór biletów abonamentowych 
od poniedziałku do środy. 

Informacje telef. 22-91 I 22-92. 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatra 

korzystają ze zniżki indywidualnej. 

Państwowy Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnietnle 
prowadzi 

wypożyczalnię i sprzedaż 

tekstów scenicznych oraz kostiumów 
dla amatorskich zespołów teatralnych 

Przedstawienie trwa 2 godziny 

Projekt okładki 

EDWARD GROCHULSKI 

Projekt afisza 

JANINA ZIELIŃSKA 

Zdjęcia do sztuki 

ANTONI JESMONTOWICZ 
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