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PAŃSTWOWY TEATR IMIENIA ALEKSANDRA FREDRY W GNIEŹNIE 

Sezon XXXI 1975/76 

XXX lecie Teatru 

ALEKSANDER FREDRO 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 

premiera 12 grudn ia 1975 roku 

Premiera druga w sezonie, dwusetna dwudziesta dziewiąta od otwarcia 



. ALEKSANDER FREDRO 
Fotografia z ostatnich lat życia 

„ 

Feliks Fornalczyk 

„URATOW AŁ POLSKĘ OD OGÓLNEJ 

MELANCHOLII" 

„śluby panieńskie" należą - obok .,Pana Jowial
skiego", „Zemsty" - d-0 trzech głównych dzieł Alek
sandra Fredry. Te trzy k-0medie zostały zagrane na 
scen~e teatru lwowskiego po raz pierwszy po powsta
niu listopadowym: „Pan Jowialski" 22 czerwca 1832 ro
ku, „śluby panieńskie" 15 lutego 1833 roku, „Zemsta" 
17 lutego 1834 roku. Próżno by jednak szukać w tych 
komediach j akichś śladów ówczesnych wydarzeń. 

Kazimierz Wyka, rozważając treść tych najważ

niej szych komedii Fredry, zawarł pod ich adresem pe
wien wyrzut i pretensję. Zacytujemy: „Do1fero teraz, 
kiedy oczekiwanie powszechne zaczęło się kierować ku 
odmiennym, niż uprawiane przez Fredrę, tematom, je
go talent naprawdę olcrzepł i odnalazł swoją siłę w uję
ciach artystycznych dalekich od bezpośredniej reakcji 
na zachodzące wydarzenia. Zamierzony być może sens 
satyryczny ,,Pana JowCalskiego" trudno dośledzić w 
samym tekście, tak się zatarł pod poezją dobroduszne
go domatorstwa, przeplecioną farsowym śmiechem . 

W „ślubach paniei'lskich" i „Zemście" nie tylko temat 
- poetycka idealimcja miłości w pierwszej, poetycka 
idealizacja przeszłości szlacheckiej w dru1f.ej komeclii 
- odległy jest od wszelkiej aktualności. Również spo
sób, w jaki Fredro poetyzuje i wzruszeniowo upiększa 
owe tematy, przechodzi całkowicie mimo postulatów 
stawianych twórczości dramatycznej w olcresie pow
stawania tych dwóch arcydzieł teatru polskiego". 

Ale jak przyjmuje i ocenia sztukę komedii Alek-
5andra Fredry nie tylko badacz dzisiejszy. Z podobny
mi zastrzeżeniami spotkała się przecież twórcrzość Fre
dry jeszcze za jego życia. Pamiętne - i dotkliwe -
było zwłaszcza wystąpien e Seweryna Goszczyńskiego, 
który w roku 1835 ogłosił w wydawanym w Krakowie 
„Powszechnym Pamiętniku Nauk i Umiejętności" roz
prawę pod tytułem „Nowa epoka poezji polskiej", na
miętnie odsądzającej od wszelkiej wartości teatr Fre
dry. Głos ten miał ponoć zadecydować o tym, że rozgo
ryczony komediopisarz „złamał pióro" 1 zaniechał na 
kilkanaście lat dalszego pisania. Jedno tylko uczynił 
odstępstwo od swego postanowienia - oto przed 1848 
rokiem napisał pamiętnik „Trzy po trzy'', wytrzymują
cy w swoim rodzaju porównanie z najdoskonalszymi 
dziełam: komediowego kunsztu Fredry. Kiedy zaś w 



roku 1353, przygnieciony jeszcze przejściami związany
mi z procesem o zdradę stanu, stanął na nowo przy 
pulpicie ko:ncdiopisarskim. swoje utwory przeznaczał 
wyłączn i e dla siebie, rodziny i najbliższych przyjac ół. 
Dopiero po jego śmier ci, w latach 1877 /79, ujrzano na 
scenie, a w warszawskim wydaniu dzieł (z 1880) w dru
ku, komediowy dorobek ostatnich lat kilkunastu Fre
dry. 

Jakie by nie były motywy, powodujące Gos.zczyń
skl.m - a różn i autorzy podają w tym względzie roz
liczne świadectwa , od osobistych po polityczne - fakt 
pozostanie faktem. '\leksander Fredro zaniechał na 
długie lata pisania , b „dąc u szczytu s ił i zdolności twór
czych. K iedy u schyłku życia podjął ponownie pióro, 
nie dało to już efek tó w dorównujących wartośc ą i zna
czeniem utwor om p ierwszego, początkowego okresu 
twórczości. 

Dlaczego? Na pytanie to próbował odpowiedzieć 
Kazi mierz Wyka następująco. „Fredro zaczął ponownie 
pisać '.V wieku już niemłodym i zdaje si~ pod wpły
wem impulsów dosyć zewnętrznych, pociągn . ęty ży

ciem teatralnym Paryża po roku 1850". (Tu wtrącę, że 
Fredro lata 1850-1855 spędził w Paryżu, gdzie prze
bywał jego syn-jedynak, Jan Aleksander, nie mogący 

ALEKSANDER ł'REDRO 
Medalion wykonany przez Leonarda Marconieg0 

wróci ć do kra ju za uczestni ctwo w kampan ·i węgier 

skiej 1848 roku. Lecz oddajmy głos cytowanC"m u auto
rO\\ i). ,.Tym czasC"m środowisko szlacheck ie i t ypy ludz
kie. wśród któr ych jako p 'sarz czuł si ę on naj bardziej 
S\, ojo, w \\ iclkiej micrze odeszły w przeszłość . Praw
dzi 'ie przeniki ·wa i ciC'plem poezji przepoj ona obser
wacja ludzi zatrzymała się u niego na i;:ostaciach i zja 
w;skach z lat JL'"O młodości , a nowe formy obyczajów 
przyjmowała z k \.\ aśną nłcchęcią". 

T jeszcze jldno - \\ az11,lj c - dlaczego. Jak to 
się dzieje, że ko ldic Fredry icrają tyle s iły korni -
e .ncj? Na t-zym pole gu o . i no.;ć twó cy ,.Pana Jo -
\\ i al 1dcg1 " , l 1ó\, ,rni~ńsk · eh'' i „Zem~ty" ? Przy
toeL. y ~~- r c ra .:danie i'a7'micrza Wyki. Pisze on, 
:w L trope Bo:;a: . Fr d o w d,,'ejach l iteratury pol 
s ·il j i teatru je t unikatem, a pewnej riicrze jest 
n; ,• ogók w pi:ni"cnnictwic pow~zechnym. J ego 
t wo czo~· z aidu"c si calkow·cie po.z> .:.mami kome
di: walczącl'J o· no\\ e formy oby zajowe, a p erwiastck 
udanC'j sat.Ty In<: \I 1 iej udział v.yjątkowo n'ski (. .. ). 
J . t więc Fredro raczej poetą bliskich mu typó\\ ludz
kich i form żye ia codziennego a n iżeli ich an al itykiem 
scen czn ym, ale poetą, który s vój kult wyraża lekko
scią zarysu scen iczn ego , wdzi ękiem slo \<nego wyr azu 

ora z pobłażliwym humorem w kreśleniu przywar i 
śmiesznostek'' . 

To jest podstawowa przyczyna w szelkich n ieporo
zumiei'; interpretary jnych, usiłują cych prze dstawić Fre
drę jako je:li już 1ie polskiego Molier a, to przynaj
mn ej jego dal szego krewnego i n aślado \· cę. Nic błęd
niehzego, ja k to już dawno wykazali dov.od nic Adam 
Grzym a a-Siedlecki w prz-cdmo . ie do ,,Trzy po trzy" 
czy Tad usz Z:.ekński-Boy w '\\Oich zriakorn:tych „Ob
rachu,..kach fredrO\\ kich". Ciągnące „ię la tami niepo
rozum:enia p · 7.esądził ostatecznie Kaz·m crz ·wyka 
·twierdzając : . 'agodn · I "•~Pien·u. i .1t„111ny ; ryow
:c·ągliwy w zach vyric. \\ kali k~n1edioi.-.. arzy Ś\ ia 
towych (.<redro bliżsq jC' t .:\>lu :<da ') ż • '1'.ol iera". 

nz ·wnym z z dz.c.' ,err c s'l ., ojc ostdt· ie lata i.y
cia so;;dzi, Aleksander Frc.ro "· L\-o,,:c, w dwc "n1 
na Chorążczyżn c :1a przeciwko do. u, w którym os : adł 

tak„c na sta"'O.'ć jego niegd ·siej .y antagon·sta S · \C

ryn Go ·~czyńsk i. F• cdro r rzcży «:resztą Goszczyó~kie · 

go o czte:-y mie. :ące - zmarł 15 lipca 1876 roku. Sta
n sław Koźmian napisał po j.ego śmierci to n ieustann ie 
t ra fn e zdanie: .. U "atował Polską od ogólnej me13n
cholii". 

Feliks For.nalczyk 
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TEATR IM. AL. FREDRY W GNIEŹNIE 

ODZNACZONY 

ODZNAKĄ TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO 
ODZNAKĄ HONOROWĄ ZA ZASŁUGI W ROZWOJU 

WOJEWÓDZTW A POZNAŃSKIEGO 

MEDALEM XII WIEKÓW GNIEZNA 

Dvrektor i kierownik artystyczny 

WOJCIECH BORATYŃSKI 

Zastępca dyrektora 

ZYGMUNT DREJZA 

Kierownik literacki 

FELIKS FORNALCZYK 

ALEKSANDER FREDRO 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 
c z y 1 i 

MAGNETYZM SERCA 
Komedia w pięciu aktach, wierszem 

REŻYSERIA - BOHDAN CZECHAK 

SCENOGRAFIA - TERESA DAROCHA 

Asystent reżysera - Edmund Derengowski 
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TABLICA PAMIĄTKOWA 
wmurowana z okazji XXV lecia Teatru 

PANI DO BRÓJ SKA 

ANIELA 

KLARA 

RADOST 

GUSTAW 

ALBIN 

os ob)' ' 

Maria Deskur 

Elżbieta Bułhak 

Danuta Snarska 

Henryka B:elawska 
- Justyna Polkowska 

- Edmund Derengowski 

Jan Karow 

Gabriel Abratowicz 

Adam Sirko 



Inspicjent 

DANUTA SNARSKA 

Sufler 

ELŻBIETA BUŁHAK 
JUSTYNA POLKOWSKA 

Pracowni techniczne 

Stolarnia - kierownik Witalis Strzeleckli i Henryk Fi
lipek, malarska - Zygmunt Przybylski, butafor -
Zdzisław Stasiak, pracowrue lrrawieckie: męska - kie
rownik Stanisław PaTulski, Jerzy Brenk, Kazimiera 
Chosińska, damska - ki rownik Melania Plucińska, 
Maria Szalata, fryzjersko-perukarska - kierownJk Ma· 
ria Michalska, Helena L ibera, tapicerska - Paweł 

Tamborski, śusarska - Franciszek Osiński, kierownik 
pracowni elektrycznej - Edward Zalewski, oświetle
n~e - Damian Sucholas, pralnia - Leokadia Malczew-

ska, brygadier sceny - Teofil Nowak 

, 
Obsługa sceny 

Czesław Budnik i Tadeusz Kruczyński 

Garderobiane 

Maria Kaźmierczak i Anna Czerniak 

Teatr jest najbardziej społeczną ze sztuk. Spełnia się w osobistym, intymnym, nieuchwytnym i 

ulotnym kontakcie aktora z widzem. 

Widz jest we współczesnym Teatrze także współtwórcą przedstawienia. 

Pragniemy poznać bliżej upodobania naszej publiczności, jej życzenia, uwagi, nawet krytyczne. 

Te ostatnie są dla nas równie cenne jak komplementy. 

Dlatego w bieżącym roku zostawiamy do dyspozycji naszej widowni otwartą księgę życzeń. W 

księdze tej nasi widzowie mogą się podzielić swoimi sądami z twórcami przedstawienia, dyrekcją 

Teatru. 

Apelujemy gorąco do Państwa o dokonywanie wpisów z uwagami, życzeniami i postulatami. 

Serdecznie dziękujemy 



KOMEDIE ALEKSANDRA FREDRY NA SCENIE GNIEŻNIEŃSKIEJ 

1. „NIKT MNIE NIE ZNA" 
premiera: 16 lutego 1947 roku 
- 3 przedstawienia 

2 .. ,SLUBY PANIEŃSKIE" 
premiera: 27 kwietnia 1947 roku 
- 13 przedstawień 
premiera: 26 czerwca 1954 roku 
- 108 przedstawief1 
premiera: 11 listopada 1962 roku 
- 74 przedstawienia 
premiera: 12 grudnia 1975 roku 

3. „DAMY I HUZARY" 
premiera: 15 listopada 1947 roku 
- 28 przedstawień 
premiera: 27 czerwca 1959 roku 
- 57 przedstawień 
premiera: 25 maja 1975 roku 
- 26 przedstawień 

4. „CIOTUNIA" 
premiera:. 22 maja 1948 roku 
- 41 przedstawień 

premiera: 28 września 1958 roku 
- 38 przedstawień 

5 .. ,ZEMSTA" 
premiera: 17 marca 1949 roku 
- 72 przedstawienia 
premiera : 20 października 1956 roku 
- 40 przedstawień 
premiera: 16 października 1966 roku 
- 136 przedstawień 
premiera: 21 stycznia 1973 roku 
- 40 przedstawień 

6. „DOŻYWOCIE" 
premiera: 18 marca 1950 roku 
- 62 przedsta\vienia 
premiera: 12 grudnia 1970 roku 
- 88 przed tawień 

7. ,,GODZIEN LITOSCI" 
premiera : 28 czerwca 1952 roku 
- 99 przedstawień 
premiera: 11 listopada 1962 roku 
- 60 przedstawień 

8. ,.MĄŻ I ŻONA" 
premiera: 27 października 1957 roku 
- 67 przedstawień 

9. ,.PAN JOWIALSKI" 
premiera: 16 wrześn'a 1961 roku 
- 141 przedstawień 

10. „PAN GELDHAB" 
premiera: 5 października 1966 roku 
- 127 przedstawień 

11 ,.CUDZOZIEMCZYZ:NA" 
premiera: 29 października 1967 roku 
- 62 przedstawienia 

12. „OZENIC SIĘ NIE MOGĘ" 
premiera. 15 marca 1969 roku 
- 69 przedstawień 

13. ,.WIELKI CZŁOWIEK DO MAŁYCH INTERE· 
SÓW" 
premiera: 12 lutego 1972 roku 
- 55 przedstawień 



KRONIKA 

13 IX 1975 
Premiera „Moralności palli Dulskiej". 

8 X 1975 
Spotkanie aktorki Marii Deskur z uczniami Szkoły Zawo

dowej w Żninie. 

11 X 1975 
Otwarcie sezonu trzydziestolecia Teatru premierą „Burzy" 

W. Szekspira. Przemówienie inaugurujące sezon wygłosił dyr. 
1 kier. artystyczny W. Boratyński. 

12 X 1975 
Premiera „Burzy" dla młodzieży robotniczej. Prelekcję 

przed przedstawieniem wygłosił reżyser przedstawienia. 

C1:łonkowie ZMS z zakładów produkcyjnych Gniezna gorąco 
przyjęli przedstawienie. 

14 X 1975 
Spotkanie dyrektora I kie rownika artystycznego Tea tru 

- mgr Wojciecha Boratyńskiego z członkami Klubu Miłośni
ków Teatru przy Młodzieżowym Domu Kultury w Gnieźnie. 

Przedstawienie „Moralności pani Dulskiej" w Krajence ja
ko część artystyczna akademii z okazji Dnia Nauczyciela. 

Aktor Ireneusz Karamon wystąpił we wrześniu w Gorzo
wie Wielkopolskim z monodramem „J'esienna spowiedź" 

s. Jesiennlna, przeznaczonym dla młodzieży szkolnej . 

Aktor Zygmunt Marczewski - wystąpił w Gorzowie Wiel
kopolskim i Strzelcach Krajeńskich dla młodzieży szkolnej z 
monodramem „Obłok w spodniach" Wł. Majakowskiego. 

w dniu 16 października 1975 roku został wykonany global
n y roczny plan wpływów. 

Roczny plan wpływów z podstawowego składnika planu 
działalności ze sprzedaży biletów, zostal wykonany w dniu 
18 października 1975 roku. 

Dla u czczenia VII Zjazdu - Załoga i Dyrekcja Teatru pod
jęły zobowiązanie przekroczenia planowanych na rok 1975 
wpływów o 250 tysięcy złotych. 

Teatr Gnieźnieński wznowił współpracę z Teatrem im. J u 
liu sza Osterwy w Gorzowie Wlkp. W dniach 4, 5 i 6 listopada 
1975 roku Teatr Gorzowski wystawił w Gnieźnie „Ł a ź n i ę" 
Włodzimierza Majakowskiego, zaś w dniach 8 i 9 listopada 
1975 r. „Wesołego wspólnika" Wincentego Rapackiego. 

W tym czasie Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie 

zaprezentował publiczności gorzowskiej „Moralność pani Dul
skiej" Gabrieli Z apolskiej i „B ur z ę" Szekspira. 

z okazji nawiązania stosunków odbyło się sta rnnlem 
Gnieźnieńskiego Towarzystwa Kultury i Towarzystwa Miłoś
ników Teatru - spotkanie z dyrekcją i zespołem „Ł a ź n i" 
z udziałem władz miejskich. 

10 października 1975 roku Telewizja Poznańska nagra ła fra
gm en t y z przedstawienia „B u r z y" W. Szekspira. Fragmen
ty te pokazane zostały w „Pegazie" w programie II Tele
wiz ji. 

W REPERTUARZE 

Aleksander Fredro 

DAMY I HUZARY 

Gabriela Zapolska 

MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ 

W. Szekspir 

BURZA 

Aleksander Fredro 

ŚLUBY PANIEŃSKIE 

Wojciech Boratyński 

BOLEK I LOLEK 

Sławomir Mrożek 

TANGO 

W PRZYGOTOWANIU 

Stanisław Ignacy Witkiewicz 

SZEWCY 

Ryszard Marek Groński 

JUTRO PIĄTEK OD SAMEGO RANA 

Halina Dobrowolska 

NIE MA KONIA DLA MARYNY 

Prapremiera 



Kier. działu organizacji widowni 

MARIA CHMURZANKA 

.Jział Organizacji Widowni przyjmuje zamówienia 
zbiorowe na bilety wstępu w godzinach od 8--14 

Informacje telef. 22-91 i 22-92 

Kasa Teatru czynna w piątki i soboty 
od 10-13 i od 16-19 w niedzielę od 16-19 

Członkowie Towarzystwa Miłośników Teatru 
korzystają ze zniżki indywidualnej 

, 

Wydawca 
Państwowy Teatr im. AL Fredry 

w Gnieźnie 

GZG Gniezno - 3000 zam. 1819 10 75 R-8 



Cena 3,- zł 

„ 

GZG Gnlez.,o -~ zam. ' 4111 + 79 


