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FREDRO O SOBIF. „ . 

. . \'v młodych latach nie okazywalem zdolności do nauki.( ... ) ta wymagala przede 
\\Vystkim pam1ęc1. które.i nic mialem. a przez to 1 zadnych korzysc1 odnieść nie 

moglem 7 udzielonych mi nauk. Usposobienie moje ciche, spokojne niemal poważne 
umysl do smutnych dumań. niż do pustej \\esołosci skłonny. zyskal m1 w rodzinie 

przydomek młodego staruszka. M\a lem lat dwanaście kiedy pewnego dnia tknęła mię 
jakaś myśl i pochwyciwszy kilka białvch kart starego regestru. zacząłem pisać 

komedię ... 
'Jadszedl rok 1809. 
Miałem wtedy lat szesnaście i z bardzo miernym zasobem naukowym. obok 

niejakiej znajomości książek różne1 wartości i tresci. m1anow1c1e francuskich. uczułem 

pociąg do stanu wo1skowcgo i wstąpiłem '' szeregi \\OJsk Księstwa Warszawskiego. 
które wkroczyły do Galiqi . Odtąd nczęla się dla mnie szkoła S\\iata najpraktycznie1-

sza. najbardziej urozmaicona. a zarazem na1ponetn1c.1sza ze WSl)Stkich szkól. w jakich 
się marny uczyć doŚ\\iadczenia. \;a obcowanie z muzami nie miałem \\całe czasu. ani 
te?. będąc żołnierzem. nic tcskni Iem /a ich towarzystwem: Jednakie gdy w 
niespodziewanej okohcznosci hłysnal 1111 promyk natchnienia mimowolnie brałem się 

do pióra. Zawsze mię coś do bazgrania ciągnęło. Tym sposobem w r. I X I O. po raz 
p1ernszy do\>iedziałcm się, 7e mogłbym ,kfadać w icrsze Jakieś 1darzen11:. me 

pam1etam. czy wesołe. czy smutne. podało m1 spo~obność do napisania rymm\ . które 
łatały z rąk do rak i zarobiły w m01m pułku na niesłychane pochwal\ . Jeden tylko ze 

<iwiatlejszych kolcgow ;rot11ł m1 U\\agę. że w \\ielu \\1er„zach hraku1c sredniówki 
Średniówka '.' n pytałem 1.dziw1ony nigd) o me1 111e ;fy va Iem 

l\.olega podjął się wytłumaczyć mi maczenie sredniO\\ki 1 to hyla p1crn,za lckcia 

pr·m1deł rymotwórstwa pobk1ego. 
\\) padk1 polityczne popchnęły nieba\\cm wo.iska napoleońskie na pólnoc 

Z rcJ1eru1<Jcym a s1acza1ącym po drodze kn'a"e bit'\Y . apokoncm doszedłem do 
Par~;a 1 pob)tow1 w tc.1 ·tohcy \\lnien 1estcm pozn,inic teatru francusł•dCl!O. ktor~ 

nohił na mnie 111cop1sanc \Htl7cnic odp0\\1ed111c memu \\C\\nętrzncmu uspLbOh1cniu . 

a pr7) t}m całkiem nowe „ 

Tragedia francuska lubo ~Lczyc1ła „1ę WO\\CZa' krokm tragiko'' · Talma . 111ala1ła 
mnie prav. ie obo1ętn\m \1,1dzcm . Prze. adna dekłamac1a . ruch\ J..om' cncionałnc 

monotonia aleksandrynów, ziębiąca wszelkie ciepło, w ogóle nie mogła mi się 

podobać, nic nie wiedzącemu o trzech jednościach . Przeciwnie wodewil, komedia . 

wprawialy mię w zachwycenie. Pierwszy raz widziałem tam skończonycłr i doskona
łych artystów, utrzymujących grą sarną najlichsze nieraz ramoty i wtedy to powziąłem 

przekonanie wzmocnione z czasem, że nie ma dzieła dramatycznego, choćby, _jak 
mist_rzowsko przeprowadzonego i wykończonego w częściach , które by się obeszło bez 
dalszego rozwinięcia i podniesienia dobrą grą aktorów. 

Po powrocie resztek wojsk Księstwa Warszawskiego powróciłem i ja do rodzinnego 
Lwowa, gdzie się znalazłem pośród młodzieży: która razem ze mną opuściła zawód 

wojskowy„. 
W parę lat później szczęśliwy trafunek sprowadził mi Żyda, antykwariusza, co 

chodząc po domach z książkami przyniósł Moliera. Zapłaciłem mu dukata, a 
zabrałem arcydzieła . dotąd mi prawie obce; bo jedyną tylko komedię tego mistrza 
miałem sposobność widzieć na scenie paryskiej. 

Biorąc za przewodnika wzór tak nieśmiertelny, wyraźniej zacząłem po_jmować 

powołanie autora dramatycznego i odtąd wziąłem się do studiów na serio. 

Tadeusz Sivert : „Aleksander Fredro" 

Warszawa 1965. 



„ŚLU BY PA NI EŃSK IE" 

Z początkiem 1827 roku. a może nawet pod koniec 1826. naszkicował 
Fredro pierwszy plan komedii. którą nazwał „Magnetyzmem", a która miała 
potem zostać „Ślubami panieńskimi". Wkrótce powstała redakcja. napisana 
13-zgloskowym wierszem nierymowanym. Tytuł był już inny: „Nienawiść 
mężczyzn". Z formy był poeta zadowolony, czego dowodzi list do brata 
Maksymiliana z połowy lutego 1827 roku, w którym autor wirtuozeryjnego 
„Męża i żony" przekornie stwierdza. że utwór nowy „ma więcej lekkości, jak 
zwykle moje sztuki. Wiersze, nie są to, co rymowe, ale lepiej niż proza, a dla 
tego nieszczęśliwego rymu już z siebie nienaturalnego. ileż to myśli nie traci 
najpierwszego powabu w stylu komedii. to jest naturalności" . 

... W cytowanym ... liście do brata wyraża autor obawy. że zmiana formy 
na nową (która nie byla ani prozatorska. ani regularnie poetycka) wywoła 
„hałas. krzyk". Dodaje: „ ... zdaje się. to dobrze by było, aby na afiszach przy 
pierwszych przedstawieniach nie drukowali mego nazwiska. bo wywołanie 
autora jest znakiem „czy się sztuka podobała publiczności. czy nie"! 
Ciekawa jest równie7 uwaga. że dla oceny „trzeba być samemu i samemu 
czytać" . Taki sprawdzian głośnej lektury mógł dopiero uprzytamniać -
nawet uszom autora -- jaka forma jest naprawdę lepsza. 

Fredro był - rzecz paradoksalna -- swobodniejszy wtedy. gdy pisał 

pozornie trudniejszym i mniej naturalnym językiem poezji „regularnej". 
.. . Może więc odbyła się jakaś głośna lektura, po której poeta „posłyszał" 

wewnętrznym sluchem tę właśnie. najświetniejszą. najbliższą mu formę') Być 
może, iż wymagało to pewnego upływu czasu. spokoju. poetyckiego 
kiełkowania. Faktem jest. 7e upłynęło pięć lat. zanim powstała ostateczna 
redakcja i wybrany został definitywny tytuł miłosnej arcykomedii: „Śluby 
panieńskie. czyli magnetyzm serca". Gdy się to stało. w 1832 roku. 
Aleksander Fredro był już nie tylko szczęśliwym mężem swej ukochanej 
Zofii. ale i ojcem trzyletniego synka. Jana Aleksandra. Mógł na problemy tej 

sztuki spojrzeć z pewnego dystansu. Z uśmiechem poetyckiego samorozu

mienia. 
Potrzeba takiego „kielkowania". fermentowania artystycznego. mogła być 

powodem dostat~cznym . Nie trzeba zapewne wymyślać dodatkowych: na 
pr7yklad przetworzenia postaci wujaszka Radosta. co suponował prof. 
Stanisław Pigoń w pięknym. ale chyba na 7byt wielu niewiadomych opartym 
szkicu „Stłumiony dysonans w „Ślubach panieńskich" . Ponieważ posiadamy 
jedynie dwa akty pierwszej wersji i ów fragment nie wykazuje. by Radost 
.przebywał w trakcie pracy nad „Ślubami" istotniejsze przeobrażenia. 
wysuwanie takiej tezy nie jest przekonywające. Czy Radost miał pierwotnie 
uosabiać gorycze rozczarowań samego Fredry'! Nie wydaje się to prawdopo

dobne. Jeśli kto te sprawy uosabiał - to <i ustaw. 

Dwa zasadnicze problemy wysuwają się na plan pierwszy. gdy analizujemy 
„Śluby panieńskie". Pierwszy - to narodziny miłości . Drugi - bunt młodej 
generacji przeciw narzuconym konwencjom. Narodziny miłości - to 
psychiczna ewolucja trojga osób: Gustawa. Anieli i Klary (Albin zostaje w 
tym samym punkcie. w którym widzieliśmy go na pocn1tku). 

Gustaw. jak możemy wyczuwać. jest w pewnym stopniu autoportretem. 
Jego przeży~ia mocno przypominają te, których doznawał sam poeta. Zrazu 
interesuje go zabawa. ale - z domieszką zaciekawienia. Nocne wyprawy 
mają na celu hulanki i wyładowanie radości życia. Lecz pozwalają też 
poznać świat, rozciągający się poza obrębem rodzinnego dworku. Ten świat 
jest „demokratyczny". plebejski. egzotyczny dla młodego panicza. jakim był 
.i dla samego poety „krajobraz" polskich. niemieckich, francuskich i włoskich 
zajazdów, karczem. zabaw. Czyli - pejzaż znany nam dobrze z „Intrygi na 
p;ędce", „Odludków i poety", „Listu", „Noclegu \\ Apeninach" „Dyliżan
su" ... Gustaw tylko częściowo żartuje. gdy doznania spod ,.Złotej papugi 

nazwie najlepszą szkolą życia ... 



Tam Gustaw poznał może młodego poetę Edwina . Tam podchwycił uwagi 

Ludmira z . .Jowialskiego". I w Birbanckim dostrzegł marzenie o podróży 
pozaziemskiej. Ale przychodzi moment, w którym inne. rÓ\\nIC pas.1onujące 

sprawy zajmują umysł i serce pana Gustawa. Anielę Dobrójską dostrzegał 
zrazu okiem roztargnionym, z domieszką zniecierpliwienia. Śliczna dopraw

dy, ale przeszkadza mu i w zabawie. i w usiłowaniach poznania świata. 
Miłość zaczyna się w momencie, gdy powstają przeszkody. Jeśli to 

prawda, że kapitan Fredro założył się, jak plotkował Ludwik Jabłonowski. 

że Zofię Skarbkową zdobędzie i że ten zakład przegrał - to przecież także i 
Gustaw spotyka podobny „zakład" (po trosze jak pułkownik Ludmir w 

„Dyliżansie", tylko w innej materii). Są to .,śluby" dwóch panien, 

wzmagające opór Anieli. Ale Gustaw. który niedawno studiował świat 

pozbawiony masek i pozorów, nie salonowy: łatwo zgadnie że owe śluby, 

pozornie tak dziecinne. że ta „nienawiść mężczyzn" \\ynika z głębszego. 

bardziej ważkiego powodu . Opór Anieli - sam Gustaw. w gruncie duszy. 
mógłby uznać za uzasadniony . 

Gdyby główny amant tej komedii wierzył w dawny patriarchalny 

porządek świata -- akcja nie mogłaby się rozwinąć. Póki Gustaw uważa swe 

przyszłe małżeństwo za rezultat matrymonialnych planów „dwóch rodzin". 

nic pasjonuje się tą sprawą. Nie miałby przecież nic przeciw zaślubieniu 
ślicznej dziewczyny . Ale czuje i wie. że prawdziwe szczęście zaczyna się w 

momencie swobodnego. indywidualnego wyboru. Podziela poglądy swej 
epoki, swej romantycznej generacji . 

Aniela. pozornie łagodna i bierna. dobrze wychowana i ludziom życzliwa. 

ma swój sąd. swoją wolę. Nie tylko jako wyznawczyni „ślubów" . (które 

rozśmieszają Radosta i Gustawa) także jako panna z pierwszej połowy XIX 
wieku - stawia opór rodzinnej umowie. To nie bezbronna Agnieszka ze 

„Złotej Czaszki" Słowackiego . Przełamanie. pozornie tylko wmówionej, 

pierwotnej obojętności Anieli. rozpala wyobraźnię Gustawa. 

Adam Grzymała - Siedlecki w studium o „Ślubach" wykazuje, że za
kochanie się chłopca wyzwala w nim pomysłowość. Dodajmy, że począwszy 

od momentu: w którym Gusta\\ uświadamia sobie swoją miłość do Anieli 

Dobró_1skicj , staie się on niejako „re7yscrem". organizatorem całej akcji. To 

on st warn warunki. w których Klara uświadamia sobie. że uległy Albin jest 
jej \\ istocie bliski 1 drogi. NicbezpieC?eństwo. przeszkoda fikcyjna (bo 

\\)myślona przez Gucia). możliwość zmuszenia jej do małżeństwa z kim 

innym. omorz<1 oc1y panience tak przekornej . 
Starałem się \\ykanć w ksiązcc pod tytułem „Szkice teatralne" (Wyd . Li

terackie 1955). 7c „Śluby panieńskie" . to tylko pozorna sielanka. Jak dalece 
O\\a sielankowość może być iluzją, dowodn analogia. którą w innych zresztą 

celach htcrack1ch. przywołał autor „Obrachunków frcdrowsl-.ich ". Boy, Ze

sta,,ial on „Śluby panieńskie" nic tylko z komedią Musseta „Nic trzeba się 
zarzcl-.ać". ale i 1c slynm1 sztuką tego romantyka „Nic igra się z miłością" ... 

Ani A nich. ani Gustawowi nic grozi małżeństwo przy musowe Sarni okreś
laj<! prawa swego losu. sami zdohywaja możność organizowania sobie 

szczęścia. Druga para jest już jednak w sytuac.1i gorszej. Myślę o Albinie i 
Klarze. Pokonaliśmy . na szczęście. uprzedzenia niektórych historyko1\ 

literatury. którzy odmawiali kochanko,1i Klary pra\\J do „rzeczywistego'' 

hy tu ... 
Praktyka naszych teatrÓ\\ ... wykazała. ie możemy sobie wyobrazić Albina 

jako chłopca „na sch1\al" przysto.1nego. opalonego. 11cale nic groteskowego. 

Jest po prostu zakochany i nieporadny w sposobach wyra7ama swej miłości. 
Wystarczy kilka „lekcji" Cl usta Mt. by 1\ nim 11 yzwolić lepsze samopoczucie. 

Także i Helena z „Pana Jowialskiego" przeciwstawi swą powagę wiecz

nemu rozb<rnicniu środowiska. Fredro pokazuje zarówno na jej przykładzie. 
jak i Albina. nowy stosuncl-. do spraw życ10\11ch części młodego pokolenia 
11 ychowancgo na romantyzmie Le wielki komediopisarz czyni to \\ sposób 

zaprawiony iroma to .1est prawo. Jego i jego sztuki. Ładnie by wyglądał 
świat komediopisarzy. gdybyśmy kwestionO\\ali psychologiczne pra\\dopo

dob1e1ht1\0 postaci potraktowanych z humorem. 
Dlatego i Albin. ma pełne prawo do i5tnienia pod słońcem. przyświecają-
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cym Fredrowskiej twórczości. Że jest to postać wartościowa i ciekawa 
dowodzi jego zachowanie w chwili. gdy się dowiaduje o rzekomo projekto
wanym małżeństwie Klary i Radosta. Nawet pani Dobrójska nie próbuje 
bronić swej wychowanki . Natomiast Albin, zapominając o wszelkich 
konwenansach. „krzyczy w ucho" Radosta: 

Nim zaślubisz Klarę. 
Mnie zabić musisz! 

Wierzymy mu tym chętniej, że ów buntownik. już romantyczny. wierzy nie 
tylko w miłość wzajemną. ale nawet i w nieszczęśliwą. jednostronną . 

Fredro nie był więc, pisząc „Śluby". takim tradycjonalistą. patrzącym na 
życie z „ganku" ziemiańskiego dworu. jak sądził nawet Boy. Autor tej 
komedii dostrzega już przemiany. Być może, iż po zapadnięciu kurtyny 
pobierze się i trzecia para. Radost i Dobrójska, choć mogłoby to 
skomplikować zarówno sytuację materialną młodych. jak i wzruszającą 
milość i opiekuńcze przywiązanie wujaszka wobec dowcipnego, sympaty
cznego Gucia. Ale nie bawmy się w zakusy Kliminy z „Wesela". chcącej 
wszystkich wyswatać. Niech nam wystarczy radość. jakiej dostarcza 
komedia. gdy się krzyżują blyskawiczne repliki, .1eszcze wzmagające muzykę 
wiersza. 

Wojciech Natanson: „Sekrety Fredrowskie" 
Warszawa 1981. 



FRASZKI 

MIŁY DESZCZYK 

Miły deszczyk - rzekł rolnik - życie niesie wszędzie, 
Wszystko nam z ziemi dobędzie. 
Boże uchowaj krzyknął sąsiad przerażony 

Ja tam mam trzy żony. 

ŻONA 

Mądra żona ·- za nos wodzi, 
Spokojności - piękna szkodzi, 
Brzydka - wkoło straszy łudzi, 
Głupia - prędko męża znudzi . 

Jeśli środek dobry wszędzie 
Więc i w żonie dobr)'m będzie: 
Niech ma rozum dla kobiety, 
Nie szukając z dzieł zalety. 

Grzeczna, miła i przystojna, 
Ani sknera, ani hojna, 
Nie mruk i nie rezolutna, 
Nie szalona i nie smutna. 

W żądaniach zawsze mierna, 
Nade wszystko bardzo wierna' 
Takiej żony mi potrzeba. 
Gdy mi lata dały Nieba. 

Alck>andcr F-redro: .. Pisma wszystkie" 

Tom Xll. Warsza\~a 1962 r. 



WRACAMY DO TAMTYCH DNI. .. 

Widownia lubelska ma pełne prawo patrzeć na „Śluby panieńskie" ze 

szczególnym sentymentem. Pomijając bowiem fakt nader ważny, że w tym 

roku mija 150 lat od chwili. kiedy na lwowskiej scenie poszła w górę 

prapremierowa kurtyna i do wspaniałego wieńca znakomitego komediopis~
rza przybył jeszcze jeden. klejnotowi równy, liść laurowy - to „Śluby 
panieńskie" są w sposób specjalny, historyczny i - powiedziałbym -
romantyczny związane ze sceną lubelską. 

Oto co pisze w swoich wspomnieniach z 1944 roku Władysław Krasno

wie.:ki. ~wc~esny kier~wnik Teatru Wojska Polskiego, którą to placówkę 
p~owadz1ł az spod Lenmo. Przyszła chwila, kiedy „trzeba było organizować 

pierwszy spektakl w wyzwolonym Lublinie. Na początek poszła n~sza 
fro~~owa_ s~ładanka. Następną premierą były „Śluby panieńskie". Przygoto
wahsmy JC 1 wystawili w warunkach polowych „mierząc siły na zamiary" i 

tusząc. że Imć Aleksander Fredro, oficer napoleoński. będzie patronował z 

niebios . skromnej inscenizacji teatru żołnierskiego. Fraki i surduty były 
przerobione z kostiumów, które nam podarował moskiewski MCHAT 
sukienki uszyły sobie nasze aktorki z gazy opatrunkowej. Obsadę „Ślubó~ 
panieńskich" stanowiły Ryszarda Hanin - Aniela. Halina Billing oraz Irena 

K~asnowiccka -- Klara. Radosta grai nieodżałowany Whldyslaw Godik. 
ktory przyłączył do naszego teatru jeszcze na froncie, Albina - Marian 
N.mvicki - Gucia -- Władysław Krasnowiecki. Z ogromną tremą wystąpi
hsmy przed luhcłską publicznością , która serdecznie przyjęła spektakl... z 
każdym spektaklem było kłopotu co niemiara i to całkiem prozaicznej 

nat_ury: Ot, na przykład Albin miał skompletowany jako tako cały kostium z 
wy_1ątk1cm butów. Ale od czegóż pomysłowość administracji kształconej w 

trudnych warunkach polowych. Nasz administrator stawał sobie przed 

każdym spektaklem w foyer teatru i pilnie obserwował buciki wchodzących . 

< i<h 'ro,lr7q!ł odp<m icdni rozmiar tych7c. podhie!!ł do upatrzonC!W widza i 
grzecznie zapraszał do loży dyrektorskiej . zapowiadając. że tam wyłuszczy 

mu prosbę teatru o pc\\n4 pomoc zc 'tr0ny na~7cgo gościa . Gdy nintrygo

\\any wtd7 1asiadl \\ lh rckcy1nc1 IOŻ\'. proponO\\ ał mu. 7chy sobie ohe1rzał 
s!'ektakl \\ .. skarpetkach, a huty S\\OJe zechciał pożyczyć Alhino\\t.. l\igdy 

me spotkał się 1 odmO\\a. 
Skoro juz jesteśmy \\ na'itro1u meco rozlui.n10nym. przc1dżmy do <tnalizy 

tekstu arcy~wietne1 kl)med11. O czym 1 o kim " tych .. Ślubach"' będzie 
mowa''"' 

O miłości. a \\lcc temat-rzeka. temat mcskończcnte mteresujący 1 mlod]Ch 

1 niemłodych (ezi;ste ''ypadki) i wierzących 1 t11C\\icrzących (w m1losc 
rzecz jasna I 1 mnic1 m4drych ( bard10. bardzo) 1 bard70 madrych ( ntc>tetyJ. 

temat bez ktoregn na tym ''' 1ccic hylohy . da1my temu pokó1. po prostu 
temat, '' ktorym (iak zobaC7yc1e) 111eZ\\ykle oncntowal 'iię nasz gentalny 
komediopi..,, du/j 1a miodu ro1rclhtak.i, znakomtt) poź01c1 
teoretyk miłości. duiy praktvk 1ak to ZW\ kic bv\\a w końcu ~len 

?-O<lno;ci n1ciec rodzmy 
l\o i -,IO\\ kilka o bohaterach komcd11 1 ich nam1ctnosc1ach . 

R1ccz dz1eic 'te '' d''orku po..,c<>1onatki. pani Oobro1sk1c1. które1 '>le me 

rrzele"'I 1 kwra pra11me ''yd.ie ''"I iethn,ic1ki;. A111.:lc1e. za bratank.1 . ''01e1 
111egd,-,1c1>1c1 >ympatt . '°l\mpat1a •.:q bog.tt\, ma 1u1 rno1c I.Ila 1 /\\IC ,je 

R.1do•a. ,1 bratanek 1e'il •m l'lCl\ pala 1 tr7p1ot 1 nosi ukochane pr1cz naszych 
P<)Ctn\\ 1m1e (1uc10. 'te tr1cha ch:Jiha dnd<rnac. 1c .. tr1p10t" bedzic 

s'1.1dkoh1crca R<1t1n•.ta 
Ohok tc1 p10.:r''''e1 pary tzn ntcsl<1megn l1uc1<1 1 •11cco cnt,mcntalnc1 

/\n1cl1 IC't 1 drul!a par,1 z la ro1111c,1. ze '' '110.:1 .. s1at,1•1k1c'll '' łud1k1m 
ciele· IC't pr/\ •,1c10łk,1 \n1el1. Kl.uc1 ktMc s\\,1t.i14 ,upcr-nvl<11l..:\!o , 

l1a\\Cl!O k,t\\<Jlcra-hcc7k1h1c1,1. me .1k1ego pan.i Alh1na 
1· ,, I ta!..1..:111' „ukl,tdll <,Jl ' 111C'/C \\\ntkll.i< - łat\\(l prlC\\IU/lel (id\D\ 

1-trnn H1l1C Kła re \\ \d, c /a ( it..:1.1. r0 111 ll/Cn,t\\ Il' pn1n.;tal\ h\ \\ dm 
1.tłk.i po1<1rv 1 1,1ltst-l<l' < ,l\h\ \111c!.1 '"~11.1 1, Alh na. po mal1c11<,t\\H! 

p,111i...1,tłh\ 't.t\\Ck z lei ''"" Pp,tn '''tchn•.:n 
\ ·, '11.: ~1prt:ed1,11m' '",...,,dkl''' , 1· .i.•1111' d~'K rc1 '11 



Inspicjent - Alina Jaszak 

Kontrola tekstu - Irena Chmielarczyk 

Naczelny in7ynier - Janusz Clzik 

Ś\\iatlo - Edward Ciechoński 
Dźwięk - Janusz Cieślik . Krzysztof Duński 

Kierownicy pracowni. 

kra\\ieckiej damskie1 Zofia Ładniak 

kra" ieckiej męskie_1 - Zenon \llorszczyzna 

fryzjersko-perukarskiej - .lad\\iga Pietrzak 

plastyc711cj Anna Staszczuk 

stolar<.kicj Jerzy o„trowski 

s7C\\<,kicj Stanisław Kuna 

brygadier sceny Stanisla\\ Dejko 

Organizator pracy artystycznej Aleksander Kobyliński 

Dział Organi?acji Widowni Tadeusz Ciężak 

Pań,l\\0\\)- Teatr im. Juliusza Ostemy 

ul. Narutm\ icza 17. Lublin. td . 242-44 

Sekretariat 229-35 

KI ERO\\ '\ICT\\O \Il ZH'Z'\E - \ll ECZYSl.A \\ \I \Zl REK 

Redakcja proJ!ramu: ( ;ra,;~ na 'arodo"iec 
Oprac<mJnie erariune: 'likoh1j SmOCf\ 11„ki 
Opracmrnni<· technic1ne: .lcr1~ Borgi„ 

( cna programu _,O 11 

lh11k I/( orał taki ~r I li 1. 2 '\llll , 'i-19411 



Dyrektor 1 iKierownik Artystyczny 
IGNACY GOGOLEWSKI 

2 Zastępca Dyrektora 
KRZYSZTOF TOROŃCZYK 

Państwowy Teatr 
i111. J.OSTERWY 

LUBLIN 
tel. 244-36 (kasa) 


