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Wstęp: O cierpliwości i miłości 

Cierpliwości! Święte słowo. 
Zdaje się, że je świat w duszach naszych nie wyciska, ale wypieka. 
"Cierpliwości!" - także mi we Lwowie powiedziano. 

Rad, nie rad, mieć ją muszę ; będę za najcierpliwszego człowieka, 
bo nikt nie slyszy moich monol.ogów. 

Piszmy komedie , grajmy tragedie na tym świecie." 
( Z listu A. Fredry do brata.) 

Wymagać cierpliwości od zakochanych, gdy przeciwności nie pozwalają być razem, 
to zadanie niewykonalne. Tymczasem Aleksander hr. Fredro, w taką cierpliwość uzbroić 
się musiał, mimo że kochał. 

IA. hr. Fredro koch<~ kobietę, która go leż kochrua I 

A. hr. f red ro kochał kobietę zamężną. 

~~mma• 
A. hr. Fredro kochał i cierpliwie musiał czekać 

na unieważnienie Jej małżeństwa. 

Czy to dla zabicia czasu, czy też by nastrój poprawić Fredro rozpoczął w roku 1826 
pracę nad komedią pt. "Magnetyzm". Na początku 1827 r. gotowa była pierwsza redakcja, 
którą nazwał Fredro "Nienawiść mężczyzn". Sztuka miała być wystawiana w Warszawie. 
Jednak Fredro zrezygnował. Prawdopodobnie wpływ mialy niepowodzenia i komplikacje 
w życiu osobistym . Cierpliwość , o której pisał w cytowanym wyżej liśc ie do brata, znów 
stała się najważniejszym i najboleśniej znoszonym przymiotem jego ducha. Zabiegi o 
unieważnienie małżeńst:wajego ukochanej Zofii z jabłonowskich Skarbkowej poniosły 
fiasko. Dopiero jesienią 1828 roku pisarz ożenił się z Zofią. Być może nie musząc dłużej 
ćwiczyć swej cierpliwości powróci l do pisania sztuki po sześciu latach. W 1832 roku 
powstała ostateczna redakcja nowej sztuki. 

15 lutego 1833 roku we Lwowie miala miejsce premiera komedii A 
Fredry pt.: 

./ 

''Sfub'j panirHzJkie, czy~ mcu;;nefl;Jzrn Jerca." 



Aleksander hrabia Fredro ur. 20.VI 1793 ( 1791?) w Surochowie pod 
Przemyślem, zm. 15. VII 1876 we Lwowie, brat Maksymiliana, komediopisarz, poeta, 
pamiętnikarz. Syn ziemianina, któremu posag żony i własna zapobiegliwość 
pozwoliły stworzyć rodzinie solidne podstawy materialne i podnieść jej prestiż 
spoi. ( austr. tytuł hrabiowski 1822 ), wychowanie odebrał domowe. Po wejściu 
1809 J. Poniatowskiego do Galicji zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego; 
uczestniczył w wojnie 1812 (zbiegi z niewoli ros.), w kampanii 1813-14 był oficerem 
ordynansowym w sztabie cesarskim, po czym poddał się (w stopniu kpt.) do dymisji 
i 1815 wrócił do majątku BeńkowWisznia pod Lwowem, gł. siedziby ojca i licznego 
rodzeństwa. Koleje życia pisarza pozostały odtąd bez przerwy związany z Galicją. 
W powstaniu 1830-31 nie wziął udziału; po 1831 w galic. Sejmie Stanowym, a 
także na własną rękę rozwinął żywą działalność obywatelską, reprezentując interesy 
i stanowisko świetlejszej części galic. ziemiaństwa. Gwałtowne wystąpienia antyaustr. 
w okresie Wiosny Ludów naraziły go na oskarżenia o zdradę stanu; śledztwo 
umorzono dzięki namiestnikowi Galicji, A. Gołuchowskiemu. 

Zawarte 1828 bardzo szczęśliwe małżeństwo F. z Zofią z hr. Jabłonowskich hr. 
Skarbkową poprzedziły 10-letnie blisko starania o uzyskanie przez nią rozwodu z 
pierwszym mężem, jednym z najbogatszych ludzi w Galicji, utrudniane przez 
rodzinę Jabłonowskich; ciężkie przeżycia tych lat pogłębiły wrodzoną F. skłonność 
do mizantropii. Okres 1850-55 spędzili Fredrowie - wraz z córką, przyszłą hrabiną 
Szeptycką, autorką cennych "Wspomnień z lat ubiegłych" (wyd. 1967) - przeważnie 
w Paryżu, gdzie mieszkał do 1857 jedyny ich syn - Jan Aleksander Fredro; po 
powrocie do kraju osiadł F. we Lwowie, którego od 1839 był honorowym 
obywatelem. Członek TPN 1830, został 1873 powołany do AU. 

(Słownik literatury polskiej) 

O, Jrliłości 1 w1iłości! Ty ~n/ów prr:ryczyno, 
Złor~cc:<:;yć ci nie 1ino9g bo mile hy ply111ą! 

Prof. Dobrochna Ratajczak pisarstwo Fredry dzieli na trzy etapy. 

Pierwszy ma szczególny charakter: parodystyczno-obsceniczny. Adresowany do 
przyjaciół i kolegów, którymi wojował jako żołnierz Napoleona. Etap ten zamyka 
się, choć nie kończy w 1814 roku i oprócz drobnych wierszy obejmuje poemat" 
Sztuka obłapiania", jednoaktówkę "Zaślubiny Idzi" oraz trzyaktową tragedię 
"Piczomira, królowa Branlomanii". 

Drugi etap posiadał już jawny wymiar komunikac)jny. Scenicznym debiutem 
Fredry była jednoaktówka " Intryga na prędce czyli nie ma złego bez dobrego". 

Zagrano ją po raz pierwszy w teatrze lwowskim w 1817 roku. Po niej pisze 
"Zrzędność i przekora" , "Pierwsza lepsza", "List" i inne. W tych latach pisze też 
cztery farsy :"Nowy Don K.iszot", "Damy i Huzary", "Gwałtu, co się dzieje", 
"Dyliżans". Oprócz tego komedie wierszem: "Pan Geldhab", "Mąż i żona", 
"Cudzoziemczyzna, "Prz)jaciele". Z tamtych lat pochodzi również pierwsza wersja 
"Ślubów panie1'iskich" pt. "Nienawiść męska". 

Trzecia faza twórczości przypada na lata 1832 do 1838. Powstają cztery arcydzieła: 
"Pan Jowialski", "Śluby panieńskie", "Zemsta" oraz "Dożywocie". Był to zenit sukcesu 
pisarza. Atakowany przez romantyków przejętych narodowymi nieszczęściami i 
oczekujących na rewoluc)jne zmiany w Polsce i w Europie, głęboko urażony Fredro 
przestał dostarczać nowo napisane sztuki teatrom. To etap twórczości ukrytej. "Mam 
pięć tomów nowych komed)j - mówił- ale te nie ujrzą światla, aż gdy spocznę w grobie. 
Wtedy niech robią, co chcą; ani pochwal, ani krytyk już słyszeć nie będę." Kluczem do 
wszystkich komedii Fredry pozostaje teatr. 

Fredro nie pisał dla pieniędzy.Jego twórczość ma wymiar wielkopańskiego daru dla 
widza. Ale,jak teatr całego stulecia, pozostaje rozdarty całą wiązką sprzeczności: między 
pańskim darem a rolą dostawcy, sławą literacką a teatralną, dążeniem do literackiej 
trwałości i ulotnością spektaklu, autorską niezależnością a związkiem ze swą widownią. 
Myślę więc, że zależało mu na oklaskach - terainiejszych i przyszłych. Wlaściwie tylko 
one mu pozostały jako wyraz sympatii publiczności, którą od początku miał ku sobie. 
Czyż na tak silny związek autora z widownią nie można spojrzeć jak na swoisty " 
magnetyzm serca"? 

(A.Fredro: Śluby panieńskie, oprac. i wstęp D. Ratajczak, Kraków 1998.) 

\\?y~s.zo. ~ci 111~~c::y~ 11 11({(/ zdnnie l.wbieLy 
I lrnllu pr~cd chwilą lluz 11rde111. nie 'Luty 

O "Ślubach panieńskich" 

Sztukę Fredry można zaklasyfikować zarówno do komedii intrygi, jak i do modnego 
w wieku XVIII gatunku komedii miłosnej.Jego twórcami byli Piotr Marivaux oraz Alfred 
de Musset. 

"Śluby panieńskie" to komedia miłosna. 



() były byly lmbidy clobry1ui! 
{Jub;.i: lego :w yc~rUnyby/ :-:;/oi1tui?? 
J;_mlość d/n 1M~c:ty.:z11 - dlo 11n~ 9()r~b s11111lul1?. 

Cechy gatunkowe komedii miłości 

Zgodnie z zasadami gatunku miłość stała się centralnym tematem utworu, a akcję 
tworzyla historia jej narodzin. Charakterystyczne było też to, że przeszkody na drodze 
do szczęśliwego rozwiązania perypetii potencjalnych kochanków wynikały z przekonań 
samych amantów, ich krytycyzmu wobec instytucji małżeństwa, z nieufności i dumy, a 
nie z przeciwności stawianych przez osoby trzecie. Fredro nie tworzy idylli,jego komedie 
są dwoiste, niejednoznaczne i odnajdziemy w nich zawsze cień melancholii. 

Nowatorstwo Fredry przy konstruowaniu konfliktu jego komedii miłosnej polegalo 
na żartobliwym potraktowaniu "walki pici". Każda ze stron konfliktu pojmowała miłość 
według innego wzorca. Przy czym wzorce czerpała z literatury romansowej. Stąd żartobliwa 
kopia tytułów ówczesnych romansów sentymentalnych w tytule komedii "Śluby panieńskie 
czyli magnetyzm serca". 

Czym był ów magnetyzm serca? Była to popularna na przełomie XVIlI i XIX wieku 
teoria głosząca wiarę w istnienie duchowej siły, fluidu czy sympatii zdolnej oddziaływać 
w mistyczny sposób na otoczenie. Inaczej komunia dusz. Fredro zakpił z owej teorii. 

Komedia Fredry jest szkolą uczuć. Liryzm monologów i tyrad stanowi o szczególnej 
naturze Fredrowskiej edukacji. Możemy śledzić nie tylko stadia uczucia między Gustawem 
i Anielą, Klarą i Albinem, lecz także narodziny refleksji nad tym uczuciem. 

:Z11mn clobr~u ii1~czy~11, Lu11 ród fornlwclyli, 
( Jo siv. Lnl< c~ni, Lnl~ 11!?/rnln s11rul11ie, 
By ~ysl~m~ 11/i1rJść i -=-clrmhić fHJ d111 1i/i. 

Cechy gatunkowe komedii intrygi: 

Główny akcent kompozycji został przez pisarza oparty na rozwoju wydarzeń, a te 
wydarzenia stworzyły oś, wokół której krąży świat charakterów. 

Przebieg akcji komediowej realizuje się, 
zgodnie z regułami gatunku, w kształcie litery U. 

Początkowo "zapada się w głąb często potencjalnie tragicznych powiklań, po 
czym wybiega nagle na wyżyny szczęśliwego rozwiązania. Dzieje się tak dlatego, iż 
owe powikłania wynikają z poglądów w świecie komediowym przezwyciężalnych, a 
tym samym niegroźnych i dominujących tylko chwilowo. Są to zatem powikłania 
chwilowe i pozorne w świetle obowiązującego zwycięstwa wartości pozytywnych i 
autentycznych. O ich zwycięstwie decyduje jednak przypadek. Wskutek 
przypadkowego zbiegu okoliczności wcielanie w życie wspomnianych poglądów 
prowadzi do rezultatów odmiennych, niż zakładali ich komediowi orędownicy i 
niż obawiali się ich przeciwnicy, bądź też doprowadza do zupełnego fiaska. Pod 
koniec akcji bohaterowie nie ginąjak w tragedii, lecz odnajdLyą siebie, wyzwalając 
się z kręgu trosk, z niewoli mniemań, które okazują się fałszywe i osiągają szczęście. 

Konflikt w "Ślubach panieńskich" 

Konflikty w "Ślubach" wynikają z różnicy w poglądach na miłość i małżeństwo. Różnica 
ta wynika z odmienności temperamentów, doświadczeń życiowych i płci. W Ślubach 
dochodzi do starcia dwóch modeli miłości: nazareńskiej i tristanicznej. 

Pierwsza opiera się na "moralności rozwoju gatunkowego" i sankcjonuje ją dodatkowo 
tradycja ziemiańskiego obyczaju. Małżeństwo jest przede wszystkim obowiązkiem i 
odpowiedzialnością. Miłości tristanicznej patronuje natomiast moralność namiętnego 
uczucia, moralność romansu, bez którego nie może być mowy o aute ntyczności 
małżeńskiego związku. 

Zarówno panny, jak i Gucio są zdania, że między milością a małżeństwem istnieje 
nieprzezwyciężona sprzeczność. Panny uważają, iż mężczyźni nie dorośli do takiego 
uczucia, jakie opiewają czytane przez nie romanse. Gucio reprezentuje początkowo 
moralność Don Juana. Małżeństwo oznacza dla niego koniec kawalerskiej wolności 
i obowiązek monotonnego życia na wsi u boku nudnej, głupiej żony. W takiej 
chwili opiekunowie przedstawiają młodym możliwość malżer'istwa. Gucio i panny 
potraktują tę możliwość, jako realną groźbę lub smutną konieczność. 
Przeciwdziałając owej konieczności, obie strony ujawniają aktywność, która wskutek 
przypadkowego zbiegu okoliczności zamiast oddalić- zbliży je do siebie. Rozwój 
akcji spowoduje odrzucenie negatywnych wyobrażeń panien o mężczyznach i 
mężczyzn o kobietach oraz do harmonii miedzy małżeństwem a uczuciem. 

{A Fredro: Śluby panieńskie, wstęp i oprac. M!ccq~law Inglot) 

W "Ślubach" panny buntują się przeciw miłości, 
o niczym innym nie marząc. 

O postaciach 
W "Ślubach" mężczyzna pozostaje "władcą świata, skarboną mądrości". "Nie gada z 

pannami", bo przecież nie ma o czym! Wszak wystarczy im powiedzieć "kocham". 
Tymczasem w innej sytuacji, domyślnie - wobec mężatki, mężczyzna się zmienia. Traci 



dumę, poskramia próżność, chce przelamać obojętność choćby gniewem czy litością. 
W tym momencie komedia nienawiści, przekształca się w komedię miłości. 

Chęć dominacji przekształca się w dążenie do budzenia współczucia. Gustaw znajduje 
wybieg. "Romans ułożę .. jej zrobię zwierzenie, Na czas kochankę w przxjaciółkę zmienię." 
Jednocześnie doradza Albinowi, by nie był niewolnikiem, lecz władcą, nie płakał, a 
będzie kochany. Obie strategie w ostatecznym efekcie okażą się skuteczne, obie złamią 
rzekomą nienawiść. Oglądamy zdobywanie kobiety, swoisty męski odwet, w którym amant 
ujawnia swą wyższość, spryt i umiejętności manipulacji uczuciem partnerki. (D.R., s.35.) 

Postaci żeńskie swoją nienawiść do mężczyzn czerpią z literatury romansowej. Tak 
naprawdę lękają się małżeństwa narzuconego przez rodziny, ze względów majątkowych. 
Gdy groźba ta znika, do głosu dochodzą emocje i sympatie, ujawnia się liryzm. 

'K'cm1m1 · Hloit „Jej '<robi~ .:zwicr~el'lil.! 
I lo c~ns l\.ocl1mil'(g w pr~yj({ciół/'(g -:r1nic11ię 

11 Miłość, czułość i delikatność, wsparte czystym zmysłowym pragnieniem 
- to uczucia nadające 11ton 11 11 Ślubom panieńskim 11 11

• 

W tym miejscu warto wspomnieć, że w realizacjach scenicznych początkowo Klara 
odgrywała ważniejszą rolę. Przełamała to Helena Modrzejewska, zapoczątkowując 
tradycję nową, w której zaczęła się liczyć gra miłosna między Anielą i Gustawem. Dzięki 
temu gra między Klarą i Albinem stała się tylko dopełnieniem rozgrywek pary głównej. 

Gustaw i Aniela pierwsza para scenicznych 

kochanków naszej literatury dramatycznej. 

Wartość "Ślubów panieńskich" 

Zdecydowana większość komentatorów w)jątkowo zgodnie chwaliła mistrzostwo 
Fredry w budowaniu intrygi, subtelne jej powiązanie z dynamicznie ujętą psychiką 
bohaterów, a także urodę obrazu mlodziet\czej miłości. 

Scena pisania listu .i est najpięknie.iszą 
chyba sceną milosną w naszej literaturze dramatycznej. 

T. Żeleriski - Boy wskazywał na nieprzemijającą wartość tekstu wynikającą z tego, że 
"w takiej sztuce przede wszystkim grać trzeba słowami, wszystkie zaś inne gierki należy 
traktować raczej powściągliwie." 

(T. Żeleński - Boy: Obrachunki fredrowskie, W-wa 1956 s.247.) 

"Śluby panieńskie" - popis aktorski 

Początkowo "Śluby" były grywane jako komedia współczesna. Aktorzy odgrywali 
postaci bez dystansu. Dopiero w krakowskiej inscenizacji z 1893 roku, stworzonej przez 
Tadeusza Pawlikowskiego uznano "Śluby", za komedię historyczną. Zmieniła się 
konwencja gry. Podporządkowano ją jednolitej koncepcji inscenizacyjnej. 

Śluby" to komedia wymagająca aktorskiego koncertu. 

Grywali w nich najsłynniejsi polscy aktorzy XIX i XX wieku. 
We Lwowie 15.02.1833 roku w spektaklu premierowym Anielę grała Aniela 

Starzewska, Klarę - Apolonia Kamińska, Gustawa - Antoni Benza, a Albina - Leon 
Rutkiewicz. 

Najsławniejszą parę dziewczęcą stworzyły Helena Modrzejewska wraz z Antoniną 
Hoffmanową na scenie krakowskiej w 1866 roku. Najbardziej sławnego Gustawa stworzył 
w dwudziestoleciu międzywojennym, wierny przez kilkadziesiąt lat tej roli, chwalony 
przez Boya, Jerzy Leszczyński. (Mieczysław Inglot BNLXV) 

Po wojnie doskonałą postać Anieli stworzyła Joanna Szczepkowska, Klary-Barbara 
Kraftówna. Gustawem byli m.in. Wieticzysław Gliński i Jan Englert. 

~osy( jui. Lugo, prec~ ws:wlhie ul'rycic! 
l<ocl1rm1 fl11ielo, lwcl1m11 cir 11ncl ~ycic. 
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Część II -
Realizacje "Ślubów panieńskich" w Poznaniu 

Spośród komedii Fredry "Śluby panieńskie" były jedną z częściej granych sztuk. 
W dziewiętnastowiecznym Poznaniu miały miejsce premiery w roku 1854, 15.10.1894. 
Poza tym, szczególną uwagę zwracają trzy spektakle. 

Dwa pierwsze ze względu na udział znakomitej Heleny Modrzejewskiej. 
W ramach gościnnych występów Krakowskiego Teatru Polskiego w Teatrze Miejskim 

w Poznaniu znakomita aktorka grała 9 czerwca 1866. Zachował się afisz z tego wieczoru. 

Drugi raz H. Modrzejewska wystąpiła w lutym 1880. Zagrała sześć razy, między innymi 
Anielę w "Ślubach panieńskich". Publiczność poznańska pr:ajęła aktorkę entuzjastycznie. 
Gdy po przedsta
wieniu udała się do 
Bazaru młodzież 

wyprzęgła konie z jej 
powozu. 'Wdała się w 
to policja niemiecka 
i nie pozwoliła na 
taką demonstrację. 

Ludzie pozjeżdżali z 
odległych stron, byle 
tylko ujrzeć Modrze
jewską. Przez sześć 
dni Poznań żył jakby 
w oszołomieniu, 

dając się ponieść fali 
uniesienia i uwiel
bienia. 

t75 lat Teatru Polskiego w 
Poznaniu, s.331. Poznań 
1951.) 
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Trzeci spektakl, wart jest przypomnienia ze względu na miejsce wystawienia i jego 
jubileuszowy charakter. Dnia 19 października 1895 roku zagrano spektakl jubileuszowy 
w Teatrze Polskim w ogrodzie Potockiego w reżyserii A. Łaskiego. Na ocalałym afiszu 
widnieją daty 1870-95. W roku 1895 mijało dwadzieścia lat istnienia Teatru Polskiego, a 
dwadzieścia pięć lat od daty zatwierdzenia statutu Komitetu Teatralnego w 1870r. Tyle 
lat mijało też od uczynienia przez Bolesława Potockiego darowizny, która wspomogła 
budowę Teatru Polskiego. 

W XX - leciu międzywojennym premiery w teatrach poznańskich miały miejsce 
9.09. 1921. , 18.09.1926. oraz 28.01.1933. - w setną rocznicę pierwszego 

przedstawienia. Brak jest jednak dokładniejszych informacji na ich temat. 
Natomiast warto wspomnieć, że w Krakowie premiera "Ślubów panieńskich" była 

pierwszą po odzyskaniu niepodległości. 

Tadeusz Boy-Żeleński pisał w roku 1919: 
"Do'7rze uczyniły obie sceny 

krakowskie, iż pierwszy rok 
teatru w niepodległej Polsce 
rozpoczęły arcydziełem Fredry, 
bo Fredro to wielka poezja 
polska, nie la zrodzona z 
niewoli i męki („. ), ale la 
Polska odwieczna(. .. ); la 
Polska, która nam otwiera 
ramiona dzisiaj. " 

(T.Żele1\ski-Boy: 
Obrachunki fredrowskie. 

W-wa 1956, s.219.) 

Również po II wojnie 
światowej pierwszą premierą 

w Warszawie były "Śluby" w 
Teatrze Popularnym w 

marcu 1945 roku. 
"Zagraliśmy więc wreszcie 

"Śluby" ósmego marca. Był 
to jeden z tych nieczęsto w 
teatrze spotykanych, a tak 
wysoko cenionych wypadków, 
gdy nastrój pr:ajemności i 
zabavvy ogarnia wszystkich. 
(„.) Jednym słowem był, to 
prawdzivvy teatr, w którym 
wszystko było uroczą fikcją, 
tak bardzo odległą od 
otaczającej rzeczywistości." 

(St. Mrozi1isb: 
Teatr wśród ruin \Varsz.a."'Y 

W-wa 1958,s.157-158.) 
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Adam Hanuszkiewicz, Bogdan Zieli11ski, Zolla Streer, Julia Kossowska, Izabela Bilska 

Mirosława Lombardo i Leonard Pietraszak 

"Śluby panieńskie" A. Fredry 
na scenie Teatru Polskiego w Poznaniu: 

W Poznaniu po wojnie w Teatrze Polskim miały miejsce trzy premiery 
"Ślubów panieńskich". W 1954, w 1960 i w 1989 roku. 

Premiera: 2.10.1954. 

Dyrektor: Roman Feniuk 
Reżyseria: Adam Hanuszkiewicz 
Scenografia: Roman Feniuk 

Obsada: 
Pani Dobrójska 

Aniela 
Klara 
Radost 

Gustaw 
Albin 

Jan 

-Juli a Kossowska 
- Aleksandra Królikowska 
- Izabela Bilska 
- Zofia Streer 
- Mikołaj Aleksandrowicz 
-Janusz Mazurek 
- Bogdan Zieliński 
- Adam Hanuszkiewicz 
- Stefan Posselt 
- Bolesław Rosiński 

Spektakl ten swoją atrakqjność zawdzięczał tak udziałowi, jak i reżyserii Adama 
Hanuszkiewicza. Kierowany do młodzieżowej publiczności był poprawny, choć w sensie 
możliwości aktorskich - "szkolny". (Stanisław Hebanowski) 

Niestety prasa lokalna jedynie wzmiankowała o nowej premierze. 
W dniu premiery, godne uwagi były według ówczesnych redaktorów wiadomości o 

skupie żywca i informacje o Chinach Mao Tse Tunga. 

Premiera: 19.10.1960. 

Dyrektor: Jan Perz 
Reżyseria: Stefan Burczyk 
Scenografia: Anna Drozd-Zydroń 

Obsada: 
Pani Dobrójska 
Aniela 
Klara 
Radost 
Gustaw 
Albin 
Jan 

- Stanisława Mazarekówna 
- Mirosława Lombardo 
-Jadwiga Żywczak 
-Stefan Orzechowski 
- Leonard Pietraszak 
- Andrzej Nowakowski 
- Adam Bilski 



O realizacji tej Michał Misiorny tak pisał w recenzji pt." Dobre przedstawienie
niepotrzebne dąsy": "Wydaje się, że niezaprzeczalnym walorem ostatniej 
inscenizacji w Teatrze Polskim jest jej nie fałszowana młodość. Mimo zastosowania 
dawnego, utartego schematu inscenizacyjnego, Stefan Burczyk przygotował żywe, 
zabawne przedstawienie, na pewno jedno z lepszych osiągnięć sceny poznańskiej 
w ostatnim czasie ( ... ) W efekcie "Śluby" są pozycją, która powinna się doczekać 
wielkiej liczby przedstawień". 

Premiera: 18.11.1989. 

Dyrektor: 
Reżyseria: 

Scenografia: 

Obsada: 

Pani Dobrójska 
Aniela 
Klara 
Radost 
Gustaw 
Albin 

Jan 

Grzegorz Mrówczyński 
Grzegorz Mrówczyński 
Marian Iwanowicz 

-Jolanta Szajna 
- Małgorzata Mielcarek 
- Olga Dorosz 
- Sławomir Pietraszewski 
- Mariusz Sabiniewicz 
-Janusz Grzelak 
- Aleksander Podolak 

(Fredro na scenie. W-wa 1994.) 

W recenzji pt. "Sezon rozpoczęty" Włodzimierz Braniecki tak pisał: Publiczność 
premierowa, żywo odbierająca spektakl, śmiechem reagująca na fredrowski komizm, 
powodzenie sztuk.i Fredry potwierdzała ... Po spektaklu słyszałem: "To Fredro, to Fredro! 

I była to duża pochwała." 

Z kolei Błażej Kusztelski w recenzji pt. "Natus est Gucio" pisał: "Publiczność 
premierowa w swej znakomitej większości dobrze się bawiła, jakkolwiek w II części 
wieczoru. Ale ponoć młodzieżowa widownia reaguje lepiej i to podczas całego 
przedstawienia. 

Znak nowych czasów odnaleźć można w innej recenzji Błażeja Kusztelskiego z 1990 
roku, kiedy to oceniał spektakl "Ślubów" pod kątem frekwencji widowni. "W styczniu 
wszystkie przedstawienia "Ślubów panieńskich" grane były przy pełnej widowni." Pod 
koniec sezonu tenże recenzent znowu przypominał, że "Śluby" cieszyły się największym 
powodzeniem publiczności. 

Część III -

kronika Teatru Polskiego (marzec - wrzesień 1999) 

27 marca - w Międzynarodowym Dniu Teatru premiera "Ślubu" Gombrowicza (w 

reżyserii Krzysztofa Rościszewskiego, ze scenografią Ewy Strebejko, muzykąJerzego 

Satanowskiego i choreografią WladysławaJanickiego )- pierwszy raz wystawianego w 

Poznaniu. 

15 kwietnia- rozpoczyna pracę na stanowisku zastępcy Dyrektora aktor Teatru Polskiego 

Andrzej Szczytko (po blisko półtorarocznym samodzielnym kierowaniu Teatrem 

W. Matuszewskiego). 

16 kwietnia -Jubileusz 50. lecia pracy artystycznej Sławy Kwaśniewskiej w spektaklu 

'Trzy wysokie kobiety" E. Albee . na scenie Teatru Nowego w Poznaniu, po spektaklu 

spotkanie w Klubie ZASP "U Stula" w gmachu Teatm Polskiego - kwiaty, życzenia 

dla szanownejJubilatki oraz nadanie Jej imienia ("SłAWA") nowo zbudowanej scenie 

kabaretowej. Jubilatka osobiście przecina złotą wstęgę. 

26 kwietnia - premiera Polskiego Teatru Tańca na scenie Teatru Polskiego - z okazji 

Międzynarodowego Dnia Tańca. 
3 maja - scena w Malarni - monodram Olgierda Łukaszewicza - "A kaz tyz ta Polska, a 

kaz ta?" wg. Stanisław Wyspiańskiego. Po spektaklu długa rozmowa wykonawcy z 

publicznością. 

4 maja - ogłoszenie Plebiscytu na Indywidualność Aktorską i Reżyserską sezonu 

1998/99. Indywidualności otrzymają uroczyście statuetki HEBANOWEGO STULA, 

na cześć wybitnego reżysera, dramaturga i wieloletniego kierownika literackiego 

Teatru Polskiego Stanisława Hebanowskiego, niepisanego patrona Naszej Sceny. 

5 maja - w Teatrze Polskim uroczystość 170. lecia Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu -

obecni m. in. Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Juliusz Paetz, wiceminister Kultury 

prof.Jacek Weiss, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Stefan Mikołajczak, 

Prezydent Maciej Frankiewicz i inni. 

7 maja - w przeddzień imienin Stanisława - obecność Dyrekcji i reprezentantów zespołu 

na grobach Stanisławów Hebanowsk.ich. 

10 maja - spotkanie zapoznawcze w Galerii Arsenał z nowym szefem Wydziału Kultury 

i Sztuk.i Urzędu Miejskiego - Włodzimierzem Gorzelańczyk.iem. 

10 maja - inauguracja Galerii "U Stula" -wystawa projektów scenografii Ireneusza 

Domagały "kinetyczny wernisaż muzyk.i i plastyki" prowadzi Roman Kordziński, a 
swój "Dziennik scenografa" przedstawia bohater wieczoru Ireneusz Domagała. W 

muzycznej części wieczoru śpiewają m. in. aktorzy Teatru Polskiego Gizela Bortel, 



Katarzyna Węglicka i Arnold Pujsza - wszyscy w papierowych sukniach projektanta 

Domagaly. 

18 maja - wizyta Leonarda Pietraszaka w Teatrze Polskim - rozmowa o debiucie 

scenicznym Aktora na scenie naszego Teatru 40 lat temu ... i o "Wiśniowym sadzie" 

Antoniego Czechowa. 

22 maja - wyjazd do Śremu na zaproszenie Starosty Śremskiego Zbigniewa Zabora ze 

spektaklem "Don Juana" praktyczna inauguracja Teatru Polskiego na terenie 

województwa Wielkopolskiego pod szyldem Narodowego Teatru Wielkopolski. 

Adaptacja spektaklu do warunków sceny Domu Kultury "Odlewnik" - pod okiem 

reżysera i scenografa. Spektaklowi towarzyszy "Galeria Inscenizacji Teatru Polskiego 

w Poznaniu" (zdjęcia, afisze, projekty kostiumów, kostiumy, archiwalia). W naszych 

podróżach gościnności i bezpie-czer'istwa nam użycza wynajęty autobus poznańskiego 

MPK. 

24 maja - zmarł Józef Ratajczak - pisarz, długoletni współpracownik Teatru Polskiego. 

1 czerwca - pierwsza próba "Wieczoru trzech króli" w tłumaczeniu Stanisława 

Barańczaka, w reżyserii Waldemara Matuszewskiego. 

12 czerwca - Malarnia, premiera spektaklu opartego na wierszach i poematach 

o. Wacława Oszajcy - "Ty za blisko ... " 496 premiera w powojennej historii Teatru 

Polskiego, w reżyserii Marka Pasiecznego z muzyką Roberta Łuczaka, scenografia -

Bohdan Cieślak, reżyseria świateł - Krzysztof Sendke z gościnnym udziałem Kazimiery 

Nogajówny . Na premierze obecny poeta o.Oszajca. Po spektaklu premierowym na 

dziedzińcu Teatru spotkanie z twórcami i widzami pokrzyżowane przez ulewny deszcz. 

Wieczór i tak udany, bo był z nami poeta. 

13 czerwca - o godz. 22.00 - plenerowy spektakl (przy pochodniach) "Antygony" 

Sofoklesa w wykonaniu zespołu Teatru Polskiego na placu Paderewskiego (rynek) 

w Złotowie - na zaproszenie Marszalka Wielkopolski i Starosty Zlotowskiego. I temu 

w)jazdowi "Narodowego Teatru Wielkopolski" towarzyszy "Galeria Inscenizacji", tym 

razem złożona z projektów scenografa "Antygony" Ewy Strebejko urodzonej w 

Złotowie. 

18 czerwca - przedpremierowy pokaz "Ślubów panieńskich" - zarazem ostatni spektakl 

sezonu - w reżyserii Jana Buchwalda , po spektaklu uroczystość wręczenia statuetek 

HEBANOWEGO STULA dla Indywidualności Aktorskiej i Reżyserskiej sezonu 

1998/99 prowadzona przez prof. Lecha Trzeciakowskiego Prezesa Fundacji "Naród 

Sobie". Gościem szczególnym uroczystości był syn Patrona nagrody Juliusz Heban o

wski. W trakcie wieczoru zgromadzona publiczność mogla obejrzeć także 15 minutowy 

wywiad ze Stanisławem Hebanowskim już jako kierownikiem artystycznym Teatru 

Wybrzeże. Statuetki otrzymali reżyser "Don Juana" - Waldemar Matuszewski i aktor 

kreujący rolę Sganarella w tymże spektaklu Mieczysław Hryniewicz. Jednocześnie 

spośród widzów biorących udział w konkursie wylosowano dwie osoby, które zostały 

obdarowane podwójnymi zaproszeniami na wszystkie premiery nadchodzącego 

sezonu. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i członkowie 

Fundacji "Naród Sobie". Po uroczystości w Klubie "U Stula" odbyła się część 

nieoficjalna w trakcie której można było porozmawiać z honorowym gościem 

wieczoru Juliuszem Hebanowskim. 

19 czerwca - w ostatni dzier'i przed przerwą wakacyjną odbyły się ostatnie próby 

"Stacji XII" Stanisława Brejdyganta i ''Wieczoru trzech króli". W południe nastąpi! 

wyjazd do Giecza, gdzie na przykościelnym cmentarzu zostały złożone kwiaty i 

zapalone znicze w obecności Juliusza Hebanowskiego, Dyrekcji Teatru i licznie 

przybyłych pracowników Teatru Polskiego. 

22 czerwca -zmarł ś. p. Milan Kwiatkowski założyciel ruchu Proscenium, wieloletni kierownik 

literacki Teatru Nowego w Poznaniu, prz)jaciel teatralnej młodzieży.Jednym z rzeszy 

Jego wychowanków jest aktor Teatru Polskiego Mieczysław Hryniewicz, który w 

szczególny sposób uczestniczył w ceremonii pogrzebowej. Zespól i Dyrektor Teatru 

Polskiego pożegnali Prz)jaciela Teatru Polskiego na cmentarzu górczyńskim w 

Poznaniu w słoneczną sobotę 26 czerwca 1999r. 

lipiec/ sierpień 1999r. 

wakacyjne remonty 

- remont garderoby "Malaro ii" - aby tak jak garderoby Sceny Dużej po zeszłorocznym 

remoncie mogla być nazywana PRACOWNIĄ ARTYSTY 

- modernizacja klap dymnych nad sceną główną 

- remont instalacji p.-poż. i sygnalizac)jnej w Teatrze i montaż monitoringu 

- adaptacja pokojów gościnnych na III piętrze dla prz)jezdnych realizatorów spektakli 

- remont i wymiana olinowania nad sceną główną 

- remont sanitariatów przy pracowniach: plastycznej, kra\vieckiej, tapicerskiej 

- usunięcie licznych awarii i powstałych w ich wyniku szkód 

- naprawa tarasu i dachu nasd wejściem głównym do Teatru 

- naprawa ogrodzenia-zabezpieczenie obiektu przy ul.Żupar'iskiego 

21 sierpnia - Subiektywny spis aktorów teatralnych Jacka Sieradzkiego w którym został 

wyróżniony Mieczysław Hryniewicz jako aktor "na fali" za rolę Sganarela. ( Polityka 

nr 34 z 22.07.99r.) 

24 sierpnia - Początek pracy zespołu aktorskiego : praca nad wierszem fredrowskim pod 

kierunkiem p. Ireny Jun, Grzegorz Emanuel samotnie przygotowuje monodram, 

trwają próby "Wieczoru trzech króli", v\lładysław Janicki przy akompaniamencie 

Andrzeja Borowskiego rozśpiewuje aktorów do spektaklu przeznaczonego na scenę 

w klubie U Stula pt. "Nasza jest noc''. 

31 sierpnia - pięćdziesiąty spektakl "Don Juana" Moliera w reżyserii Waldemara 

Matusze\\/Skiego i pii;ćdzi esiąte urodziny Mieczysława Hryniewicza. Uroczystość z 

okazji podwójnego jubileuszu tak w budynku, jak i przed Teatrem kiągnęły tlumy 

sympatyków i prz)jaciół Mietka Hryniewicza. 



4 września - na zaproszenie Starosty Nowego Tomyśla - premiera "Ślubów panier1skich w 
reżyserii Jana Buchwalda, inaugurująca nowy sezon Teatru Polskiego i Narodowej 
Sceny Wielkopolski . 

7 września - kolejna podróż Narodowej Sceny Wielkopolski do Giecza i prezentacja 
"Antygony" w ruinach Grodziszczka - spektakl grany przy pochodniach zgromadził 
ok. pól tysiąca osób (na zaproszenie gminy Dominowo-w ramach XXI Dni Kasztelanii 
Gieckiej). 

1 O września- na zaproszenie Starostwa w Złotowie kolej ny wY.iazd w ramach Narodowego 
Teatru Wielkopolski ze spektaklem "Śluby panieńskie", który zgromadził ok. 2 tysięcy 
młodzieży i zainaugurował rok szkolny 1999/2000. 

- w tym samym dniu wraca na afisz spektakl wg poezji o.Wacława Oszajcy 
'Ty za blisko ... " (Malarnia - o tradycY.inej 19.15). 

- rozpoczyna się tydzie11 prób generalnych do polskiej prapremiery "Nocy tuż przed 
lasami" B.-M. Koltesa przygotowanej i wykonywanej przez Grzegorza Emanuela 

(od 1.09. l 999r. aktora Teatru Polskiego). 

~: ::: ~~: ~--. . : :. : 
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W programie wykorl}"tano tekst prof. D. Ratajczak w: 
Aleksander Fredro .Śluby panie1iskie" wstw i opracowanie D Ratajuak, Kraków 1998 

Patronat medialny: 
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TEATR POLSKI 
w Poznaniu 

Zespól artystyczny 
w sezonie I 999/2000 

Agnieszka Brzezińska 
Gizela Bortel 
Irena Grzonka 
Karolina Jóżwiak 
Iwona Kotzur 
Helena Krauze 
Lidia Michałuszek 
Małgorzata Newnann 
Małgorzata Peczyńska 
Maria Skowrońska-Fedak 
Katarzyna Węglicka 
Lucyna Winkel 
Monika Zalewska 
Sebastian Grek 
Mieczysław Franaszek 
Grzegorz Emanuel 
Mieczysław Hryniewicz 
Józef Jachowicz 
Janus z Kulik 
Paweł Ławrynowicz 
Artur Pierściński 
Sławomir Pietraszewski 
Marian Pogasz 
Arnold Pujsza 
Wojciech Siedlecki 
Andrzej Szczytko 
Witold Szulc 
Jakub Ulewicz 
Edward Warzecha 
Sylwester Woroniecki 
Piotr Wypart 
Maciej Zabielski 

Redakcja progr:unu 
Sławomi r Animucki 

Opracow~n it: graficzne i dn1k 
[rrnin ~ 1 Fcłi(1 sk<:l 

j\·;L~Wit.:. t i ~lłli (; 

Studio l'rc-l'rcss i]l!]lli! 

DyrckLOr naczeln y i <1rt)~tyczny 

Waldemar Matuszewski 

Sckrctarz lircracki 

Sławomir Animucki 

Koordynator pracy artystycznej 
Małgorzata Misztal 

Kierownik Biura Obsługi \.Vidzów 
Mariola Michalak 

Główny ksii;:go")' 
Krystyna Haluszczak 

Sckrci.arial 
Renata Stolarska 

Kierownik techniczny 
Andrzej Biskup 

Elektrycy 
Janusz Dratwa 
Adam Łukasiewicz 

Akustycy 
Wiesław Janicki, Barbara Olsztyn 

Brygadier sceny 
Marek J awarski 

Garderoby 
Emilia Glapa, Izabela Witek 
Aleksandra Nowicka, Ewa Sambor 

Pracmmia krawiecka damska 
Marzena Adamska 

Pracownia krawiecka mc;:ska 

Karol Drzymała 

Stolan1ia 
Marian Kowal 

Pracownia obuwniu„.:-i 
Henryk Lein 

Charaktcqr1,atornia 
Małgorzata Stawicka 

\fod~,tka 

Aleksandra Turgula 

l'racownia plastyczna 
Antoni Pawlak 

Pracownia dckor~1c)jncHapiccr5ka 
Eugeniusz Marszał 

P1.1cownia ~llSarska 
Antoni Michalak 

Rekwizytornia 
Czesław Wasiński 

Klub Z.AS P-u .. U Stula·· 
Barbara i Marek Ornochowie 



POLSKI w Poznaniu 
6 1-737 Poznari, ul. 27 Grudnia 8/10 

centrala 0-61/852 56 27, fax 0-61 852-64-95 

iuro Obsługi Widzów tel 852 05 41 

5. roc:ićnicn istnienia Teatru Volskiego. 
iocną d/or,1 i wspomóc finansowo pmniętaj o istnieniH Pimdacji 

.R0D·S OBIE 

'Tenil'";le Polsl~im w 'Po;rnnniu 
SA VI o/P-ii 10901-362-9377-128-00-0 


