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NA 
OTWA1RC 1IE 
TEATRU 
Z głębokim wzruszeniem przystępujemy do .otwarcia pierwszego 
na tych ziemiach Państwowego Teatru. Ze wzruszeniem - i cichą, 
radosną nadzieją w sercach, że ta publiczność której poświęcimy 
nasz trud, której oddamy r.aszą sztukę, to wszystko co mamy 
w sobie najlepsze - przyjmie nas i uzna za Swoich przyjaciół, za 
wiernych towarzyszy w troskach i radościach codziennego życia. 

Codziennego - bo chcemy być teatrem na codzień , a nie od 
święta. Pragniemy do W as mówić szczerze i po prostu, bez fraze
sów, bez sztucznego patosu, bez dystansu, jaki niekiedy dzielił 
twórców od ludzi codziennej, żmudnej pracy. Nasza praca, praca 
ludzi teatru , jest również trudna i ciężka - i ona łączy nas wszyst
kich, razem z IIlaszymi nadziejami, w jedną wielką riodzinę dzia
łającą dla dobra każdego z nas i dla dobra i wielkości naszej 
pięknej Ojczyzny. 

Sosnowiec ma dobrą pochlebną opinię wśród polskiego aktorstwa. 
i jest uznany za tak zwane „teatralne miasto". Znaczy to, że jego 
mieszkańcy widzieli już nie jeden teatr, że umieją być krytyczni 
wobec tego co jest złe w teatrze, i że umieją gorącymi oklaskami 
nagradzać wszystko, co ich chwyci za serce, co będzie się im 
podobać. 

Sosnowiec, jak i całe Zagłębie, posiada bogate tradycje teatralne. 
Ale jeszcze nigdy nie było na tych ziemiach takiego teatru, który 
byłby wolny od wielkich trosk finansowych , któremu nie groziłyby 
ciężkie ltryzysy, który miałby zapewnioną ·Opiekę władz. Nie było 
na tych ziemiach teatru, nad którym pełną i wszechstronną opiekę 
przejęłoby państwo. 

Dopiero teraz, w dziesiątym roku rządów Polski Ludowej -
powołano do życia w Sosnowcu Państwowy Teatr, to znaczy taki 
teatr, który ma zapewniony byt, o który będzie się troszczyć nasz 
Rząd, który zdobył to, co nazywamy „pewnością jutra". 

Wiemy o tym, że wiele niepokoju wzbudził fakt, iż tak dh1go 
trwały przygotowania do otwarcia Teatru Zagłębia. Stało się to 
głównie z tej przyczyny, że z poszanowania dla naszej Publiczności 
i dla naszego powołania, nie chcieliśmy rozpoczynać pracy w za-



niedbanym budynku, w oibdrapanych i nieodświeżony<;!h od lat 
murach, na scenie, której brak było nowoczesnych urządzeń 
technicznych. 

Upór Dyrekcji Teatru i jej pragnienie, by wnętrze teatru było 
estetyczne, przyjemne i żeby scena posiadała takie urządzenia, 
maszyny i światła jakie mają nasze wielkie teatry - uzyskały 
poparcie wojewódzkich i miejskich instancji partyjnych, woje
wódzkiej i miejskiej Rady Narodowej. One pierwsze pospieszyły 
nam z pomocą - i za ~o , czego dokonały dla nowopostają
cego Teatru, a tym samym dla mieszkańców całego Zagłębia 
i Sosnowca - składamy Im na tym miejscu serdeczne podzię
kowanie. 

Przed nami sprawa najtrudniejsza, sprawa, dla której oddamy 
wszystkie nasze siły, dla której zawsze potrafimy poświęcić nasz 
odpoczynek, nasze życie prywatne i nasz spokój: mianowicie żar
liwe, szczere pragnienie, by zdobyć Wasze zaufanie i Waszą miłość, 
by dotrzeć do Waszych umysłów i serc, ożywić je nową myślą , 
nowym wzruszeniem. 
Obserwując Wasze życie uczymy się od Was, a przemawiając 

do Was z naszej wspólnej, nowej sceny - pragniemy również Was 
czegoś nauczyć, przekazać Wam to, co tworzyli wielcy pisarze 
polscy i pisarze innych narodów. W miarę naszych możliwości 
będziemy sięgać po takie sztuki, które będą Wam bliskie, które 
będą Wam mówić prawdę o życiu, które będą Was bawić i uczyć 
w sposób ludzki, ciepły, serdeczny. 

N a otwarcie Waszego Teatru wybraliśmy piękną sztukę Aleksan
dra Fredry „Sluby panieńskie" . Dla wyreżyserowania tego 
arcydzieła polskiej poezji udało się nam pozyskać współpracę 
znanego w całym kraju wybitnego aktora i reżysera Stanisława 
Daczyńskiego, który na nasze zaproszenie przybył z Warszawy, 
by całym sercem i całą Swą wiedzą pomóc nam w uruchomieniu 
Teatru Zagłębia. Za pomoc artystyczną jaką nam okazał w tych 
trudnych dniach, również Jemu pragniemy złożyć szczer podzię
kowanie. 

Kiedyś, gdy w sezonie 1919-1920 słynny krakowski teatr 
im. J. Słowackiego otwierał swoją działalność po wojnie również 
„Slubami panieńskimi" - tak pisał z tej okazji znakomity pisarz 
Boy-Żeleński: 

„Dobrze uczyniły sceny krakowskie, iż pierwszy rok teatralny 
w niepodległej Pol.sce rozpoczęły arcydziełem Fredry, bo Fredro 
to wielka poezja polska ... Fredro szat nad Ojczyzną nie rozdzierał, 
bo on nią był; najgłębiej może, bo bezwiednie. I był jednym z naj
większych polskich artystów, tym, którego nazwisko możemy, 
bez cienia szowinizmu, postawić obok pierwszych nazwisk §wiata ... 
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Imię Fredry, nie przesłaniane już przez mgły i dymy narodowych 
smutków, jaśnieć nam będ.zic coraz żywszym blaskiem wielkiej 
sztuki .. jak we Francji imię Moliera". 

I Boy-Żeleński - który w latach ostatniej wojny zginął zamor
dowany przez niemieckich faszystów i nie doczekał się wraz 
z nami 1945 roku, roku wynvolenia - pisał wówczas, w 1919 roku: 
„Oglądać „Sluby panieńsbe" na scenie jest zawsze prawdziwą 
rozkoszą; wiele musieliby dołożyć staraft aktorzy, aby tę rozkosz 
zamącić". 

Oddając sztukę w ręce świetnego reżysera, oddając role komedii 
utalentowanym, .pełnym zapału i miłości do teatru :iktorom -
wierzymy, że na tej scenie nic Wam nie zamąci rozkoszy oglądania 
tego arcydzieła. Mimo takiej pewności , mimo czystego sumienia 
jakie mamy po dokonaniu tylu skomplikowanych i mozolnych 
przygotowań - towarzyszy nam dzisiaj gŁośne bicie serca i myśl 
o tym, jak nas przyjmiecie, jak powitacie Wasz odrodzony, nowy 
Teatr. 

Wielka troska o rozwój duchowy społeczeństwa przyświecała 
naszym władzom ludowym, kiedy zdecydowały się na otwarcie 
stałego teatru w Zagłębiu Dąbrowskim , z siedzibą w Sosnowcu . 
Dlatego też dobrze rozumiemy, że krzewiąc na tej ziemi kulturę 
teatralną , będziemy wychowywać naszych widzów w duchu socja
lizmu - i to uważamy za pierwsze, naczelne zadanie każdego 
aktora, każdego pracownika kultury. 

„Kultura i sztuka dla mas" - .oto hasło, które będzie ożywiać 
naszą działalność, w imię którego musimy kształtować nową świa
domość, nową prawdę - socjalistyczną . Nie możemy być i .nie 
będziemy biernymi obserwatorami życia , lecz musimy być aktyw
nymi współbudowniczymi tego życia. 

Aktor polski, od .pierwszych dni powstania Polski Ludowej, nie 
wyczekiwał, nie przypatrywał się biernie walce reakcji z nową 
Polską, ale ratował i pobudzał do życia każdą placówkę teatralną, 
by służyły naszemu społeczeństwu, by służyły Polsce Ludowej. 
Przejmując placówkę teatralną w Sosnowcu, zobowiązujemy się 

wobec mieszkańców okryteg.o chwałą walk rewolucyjnych „Czer
wonego Zagłębia", oraz nasi'.ych władz terenowych, że nie szczę
dząc sił i umiejętności, będziemy wraz z całym społeczeństwem 
kroczył w szlachetnym wyścigu pracy w szeregach wspólnej 
„brygady szturmowej", która również na froncie krzewienia kul
tury teatralnej pomoże naszej Władzy Ludowej, naszej Wielkiej 
Partii - budować socjalizm, wychowywać nowego człowieka. 

Tak brzmi nasze zobowiązanie. 

WŁADYSŁAW SZYPULSKI 
Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

Państwowego Teatru Za,e-łębia 
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KAZIMIERZ WYKA 

UROK , , 

I WARTOSC , , , 

SLUBOW PANl1ENSKICH 
... Poetycką idealizacją miłości, lecz miłości rozegranej we współczesnym 

poecie dworku średnioszlacheckim, wśród obyczajów kulturalniejszej, bar
dziej wyrobionej iowarzysko i uczuciowo części tej sfery społecznej, są 
„Sluby panieńskie". 

„Sluby panieńskie" rozgrywa,ią się przeto w otoczeniu spolec:znym naj
bliższym sercu poety. Dotyczą one spraw, które zawsze pociągały Fredrę, 

wielbiciela spokojnej miłości i uroków życia rodzinnego. Żadna nieczysta 
sprawa majątkowa, żaden posag, fundusz czy spadek, który by przymuszał 
Fredrę do ukazania, jak to na11rawdę wyglądał obyczaj małżeński owego 
czasu, nie staje w tej komedii jako przeszkoda między młodymi. Dzięki 

temu mógł poeta skupić całą uwagę na głównym problemie psychologicznym 
utworu. 

Problemem tym Jest budzenie się miłości, pokazane w świetle dwóch 
stylów obyczajowych tego uczucia. Romantyczno-sentymentalny styl miłości 
Albina poeta ośmiesza, przeciwstawiając mu męski styl miłości Gustawa. 
Albin już dwa Iata wzdycha do Klary i nic nie wskórał, natomia.st Gustaw, 
mimo popełnione przez siebie błędy i nietakty, błyskawicznie zdobywa 
wzajemność, na co przyjacielowi dwóch lat było za mało. 

Na pozór więc „Sluby panieńskie" wymierzone są przeciwko romantycz
nemu pojmowaniu miłości. Naprawdę zaś z romantycznym dążeniem do 
WYZWOienia t~go uczucia od węzłów życiowego interesu obowiązujących tak 
w feudalnym jak burżuazyjnym obyczaju, pl'Zymuszających do małżeństw 
dla pieniędzy, majątku i pozycji społecznej, a nie dla uczucia. Motyw 
„Slubów panieńskich" od strony Klary i Anieli, to przecież motyw zgody 
z dążnością do wyswobodzenia miłości z kajdan interesu, z dążnością. zatem 
romantyczną.; motyw magnetyzmu serc, w którego imię Gustaw zwycięża, 
to równiet pojęcie romantyczne. 

,,Sluby panieńskie" są przeto komedią obrazującą. normalny rozwój uczu
cia, jaki wówczas może się dokonać, kiedy ani stan ani majątek, ani interes 
otoczenia nie dzieli zakochanych. Fredro poetyzuje ten naturalny rozwój 
uczucia, uja\\<-nia w nim wszystko co jest poetyczne, pełne piękna i radości. 
W tej poetyzacji miłości zawierają się trwałe wartości i artystyczny urok 
„Slubów panieńskich". · 

(Fragment pracy „Twórczość Aleksandra Fredry") 
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WOJCIECH NATANSON 

ALEKSANDER 
FREDRO 

Czy trzeba przedstawiać Fredrę publiczności Zagłębia i Sląska? Na pewno 
nie! Od. w.ielu lat wfe!ki komed~opisarz jest na scenach naszego wojewódz
twa .naJm1lszf'm. gosc1em. Uwazamy więc Fredrę za dobrego przyjaciela, 
za pisarz~ bl!~k1ego sercu. I niejeden z widzów wspomina zapewne ze 
wzr~szemei:i, ze około roku 1851 autor nosił się przez pewien czas z myślą 
zamieszkania w okolicach Gliwic ... 

Vf n:Hości do .wielkiego komediopisarza rywalizują z Zagłębiem i Sląskiem 
takze rnne okolice naszego kraj~u. Polska Ludowa przybliżyla Fredrę naj
szerszym rzeszom publiczności. Swieżością, wdziękiem, a nierzadko i aktu
alnością, biją komedie fredrowskie wiele utworów później napisanych. 

Jest w nich bliski nam humor, dowcip, wdzięk; jest przenikliwa obser
wacja zjawisk, dzięki której dowiadujemy się z tych utworów więcej niż 
z niejednego dokładnego opisu: jest wyborna znajomość teatralnego war
sztatu; jest poezja. Lecz przede wszystkim zdobywa nas Fredro swym pre
cyzyjnym realizmem. Po obejrzeniu fredrowskiej komedii widzimy tak 
dokładnie jej bohaterów, jakbyśmy ich poznali osobiście. Znamy ich sytuację 
materialną, przekonania, pozycję społeczną, gesty, obyczaje, temperament, 
wiek i stan zdrcwia. 

G~y . zestawimy ze sobą świat fredrowskich bohaterów - ułoży nam się 
ten swiat na obraz i podobieństwo ówczesnego społeczeńst\'v'a. Zestawiając 
„Gel~ha?a" i „po*ywociem", a „Sluby panieńskie" i „Jowialskiego" 
z „W1~lk1m. cz~ow1ek1em do małych interesów", obserwować możemy procesy 
prze~ia?, Ja~1m ulegało społeczeństwo. I wprost dziwić się można, w jaki 
sposob sr~dmo za~ożn_Y zi~n:ianin, jak~m był Aleksander Fredro, mógł 
się zdobyc .w ~~eJ tworczosc1 na tak nieraz dokładne odbicie otaczającej 
g? rzeczyw1stosc. Sprawę tę wyjaśni nam w pewnym stopniu -- biografia 
pisarza. 

FAKT pierwszy, który warto zapamiętać: Fredro miał niewesołe dzieciń
sh'ło.' Ojciec jego, przedsiębiorczy i energiczny gospodarz, podreperował 
~o~zmny. ma~ątek, Zajął się nawet przemysłem rolniczym, ale nie umiał 
1 me chciał się zainteresować wychowaniem licznych swoich dzieci. Przyszły 
twórca „~emsty" nigdy nie chodził do szkoły. Był skazany na lekcje 
guwernerow - . którz~ sami wiedzieli bardzo niewiele. Wszystko, czego się 
nauczył, całą wiedzę, Jaką zdobył - zawdzięczał Fredro tylko samemu sobie. 
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Bywał w dzieciństwie i wczesnej młodości nieco zamyślony i jakby obcy 
temu, co się naokoło działo. Domownicy nazywali go „młodym staruszkiem". 
Nie znał prawdziwego dzieciństwa - i już wtedy nauczył się obserwować 
ludzi. Już wtedy napisał pierwszą komedię pod znamiennym tytułem: 
„Strach przestraszony". 

W roku 1809, gdy Fredro miał lat szesnaście (urodził się w 1793 roku), 
wojska Księstwa Warszawskiego wkroczyły do zamieszkiwanej przez jego 
rodziców „Galicji" (czyli Małopolski). Młodziutki Aleksander natychmiast 
zaciąga się do szeregów. Zostaje najpierw audytorem, czyli sędzią wojsko
wym. Można się domyślić, że z tej pozycji niejedno zjawisko życia mógł 
poznać nienajgorzej. Ale w 1812 roku, wraz z wojskami Napoleona I, wy
rusza dziewiętnastoletni Fredro na wyprawę przeciw carowi. 

Potem zapada na tyfus, leży w szpitalu, dostaje się do niewoli. Ucieka, 
bierze znów udział w walkach pod Lipskiem. Pełni wtedy funkcje adiutanta 
u boku Napoleona. 

W roku 1814 cesarz kapituluje. Fredro czas jakiś .przebywa we Francji, 
chodzi z · zapałem do teatru - pie na modne wtedy tragedie, ale na ludowe 
farsy i wodewile - wreszcie wraca do kraju. Od wędrownego handlarza 
kupuje za parę rubli pisma wielkiego francuskiego komediopisarza 
Moliera - i z zachwytem pogrąża się w lekturę. 

PIERWSZE. miesiące po powrocie do kraju spędza Fredro n3 zabawach. 
Lecz wiemy, choćby ze „Slubów panieńskich", że zabawy i bale były dla 
niedawnego kapitana wojsk napoleońskich - źródłem wielu ciekawych 
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życiowych obserwacji. ów zapas nagromadzonych wrażeń będzie niebawem 
wykorzystany w pierwszych komediach. 

10 marca 1817 wystawiono w teatrze lwowskim jednoaktową komedię 
„Intryga na prędce". Istniał wtedy zwyczaj, że afisze teatralne podawały 
~ylko nazwiska aktorów. Autora ujawniono dopiero, gdy się sztuka podobała 
i gdy publiczność wywoływała twórcę utworu. 

Otóż „I?tr~ga n;;. prędce" nie wzbudziła zachwytu. „Padła" po pierwszym 
przedstawieniu; autora wcale nie oklaskiwano, tak że sztuka została za
pomniana doszczętnie. Dopiero sto lat później jeden z badaczy znalazł przy
padkiem w archiwum rękopis tego utworu. 

Niezrażony klęską, Fredro już w następnym roku pisze pierwsze swe 
arcydzieło-: ''.Pan~ Geldhaba". Polscy aktorzy poznali się na wartości tego 
utworu, wysm1ewaJącego dorobkiewiczów szybko rozbudowującej się war
szawy. Aktorzy, a zwłaszcza Kudlicz (grający rolę Geldhaba) Dmuszewski 
Szymanows~i i wielki Żólkowski umożliwili Fredrze dostęp' do sceny. B~ 
dyrektorzy i krytycy wszelkich kierunków nie bar,dzo się na pisarzu poznali. 
N_iektórzy. z nich nie chcieli nawet czytać rękopisów, narzekając - że papier 
niedobry 1 atrament ~laby. 

Niebawem zdobywa sobie F1"E'dro nowego sojusznika: publiczność. Okla
skuje ona: „Zrzędność i przekorę", „Męża i żonę" i „Cudzoziemczyznę". 
Jedno z pism donosi .,milośnikc:m przyjemnej muzy Aleksandra Fredry", że 
ten autor napisał dwie nowe sztuki:„ Odludki i poetę·• oraz „Damy i huzary". 
:.\IIickiewicz w liście do ro"yjskich przy.iaciół tak będzie charakteryzował 
twórcę „Geldhaba" i „Odludków": „Aleksander Fredro, ulubiony autor 
publiczności warszawskiej.„ '. Słowacki, w liście do prześlicznej panny 
Aleksandry Bec::u zachwycał się „Damami i huzarami". 

ALE po owych pierwszych sukcesach, Fredro nagle milknie. Dwa lata nic 
pisze żadnego utworu i uie daje niczego licznym swym wielbicielom. 
Dlaczego? Przejścia osobiste są wyjaśnieniem tego zjawiska. Fredro poznał 
mlodziutkę Zofię z Jabłon'lwskich Skarbkową i pokochał ją głębokim uczu
ciem wzajemnym. 

Mąż Zofii, starszy od nie.i o lat kilkadziesiąt i separowany od dawna, 
zgadzał się na unieważnienie małże11stwa. Ale nie zgadzały się obie rodzi
ny - Jabłonowskich i Fredrów - ponieważ tego rodzaju zmiana psułaby 
przewidzianą układami „konfigurację" majątków. 

Poeta rozpacza, myśli o samobójstwie, wyjeżdża do Włoch. Rodzina chce 
mu narzucić małżeństwo z hrabianką Buturlin. Lecz Fredro nie może za
pomnieć swej miłej. Gdy po dwóch latach przerwy wróci do pracy literac
kiej, bohaterkom ośmiu kulejnych swych utworów nada imię Zofii. Konflikt 
między uczuciem, a względami majątkowymi, między obłudną moralnością 
ziemiańską i prawdziwymi motywami postępowania, otworzy Fredrze oczy 
na wiele spraw. 

Tym można wytłumaczyć ostry spór między Rejentem a jego synem 
Wacławem w „Zemście", sprzedaż córki w „Dożywociu", bunt Albina prze
ciw obyczajowości starszych w „Slubach panieńskich", nieco bezradny 
protest Helenki w „Jowialskim". Przejścia osobiste były dla Fredry równie 
dobrą szkołą obserwacji, jak poprzednio lata służby wojennej oraz studio
wanie Moliera i Goldoniego. 
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EWA LASSEK 
IWONA JANKOWSKA 

S ZCZĘSLIWYM trafem trudności zostały usunięte i po wiel_u _lata~t~ Fredro 
staje z ukochaną na ślubnym kobiercu. Powstają wtedy naJp1ęk111eJsze ko
medie: „Pan Jowialski" (1832), „Sluby panieńskie" (183~), „_z~mst~'.' (1834), 
„Dożywocie" (1835). Ale „Dożywocie" ;est już w tej w1elk1eJ sern sztuką 
ostatnią. . · 1 · 

p
0 

tej prcmit::rze przychodzi okres długiego, kilkunastoletmego m1 czema 
Fredry. Co więcej, pisarz postan:::wia, że już nigdy żadnej ze swych .~owych 
komedii nie pozwoli wystawić ani nawet wydrukować. Czym wyJaśmc przy~ 
czyny tej decyzji? Podziałały tu ostre ataki młodej kryty.ki romantyczi:eJ, 
a zwłaszcza Seweryna Goszczyńskiego, Wincentego Pola i Edwarda Dem
bowskiego. Zarzucali oni komediom fredrowskim banalność, nieoryginal
ność salonowość a nawet kosmpolityzm. Pisali, iż wiersz Fredry, „płynący 
wartko jak woda - ma również i smak wody". Ożywieni najlepszymi zresztą 
intencjami, nie zrozumieli wielkich artystyc"znych i poznawczych wartości 
fredrowskiej twórczości. 

Lecz boleśniej jeszcze niż te ataki, uderzył Fredrę fakt - że nikt nie 
wystąpił w jego obronie. Mickiewicz w ~ykła~ach _pa~ys~ich nawet nie 
wspomniał 0 fredrowskich komediach. M1lczel! takze mm. Wszystko to 
musiało być dla twórcy „Zemsty" bolesnym wstrząsem. 

LECZ twórcza potrzeba raz jeszcze, po kilkunastu latach zupełnego mil
.:zenia, przełamała ten uraz. Około roku 1854 niemłody ju~ pi~arz z~czy~a 
w tajemnicy przed wszystkimi - tworzyć komedie now~. Pisze Je z _w1elk1m 
trudem, z pełnym abnegacji wysiłkiem. Dawała m~ się _we zn~k1. nabyta 
zapewne w czasie przejść wojskowych i powiększa.iąca się z w1ek1em po-
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dagra (czyli reumatyzm). „Ołówkiem piszę, bo mi trudno utrzymać pióro 
w pokrzywionych palcach" - wspomina w liście .do jednego z przyjaciół. 
Pod7.iwiać trzeba silę woli autora, który w tych warunkach nie wyrzekał się 
twórczości, choć wiedział, że za życia żadnego ze swych utworów nie zobaczy 
na scenie ani w druku. 

Bo Fredro dotrzymał słowa, które dał samemu sobie. Na wszelkie prośby 
i nalegania przyjaciół, wydawców, aktorów, czy dyrektorów teatrów, pro
szących o udostępnJenie rękopisów - odpowiadał: „P·o mojej śmierci'·! 

SŁAWA Fredry zatacza coraz szersze kręgi. W 1945 roku grano w teatrac~ 
radzieckich z wielkim PQWodzeniem „Damy i huzary". Czechosłowacja prze
żywa okres wielkiego zainteresowania twórczością fredrowską: w ubiegłym 
roku w samej Pradze grano niemal równocześnie cztery komedie naszego 
poety, a wśród nich „$luby panieńskie". Wystawienie „Zemsty" planują 
teatry Niemieckiej Republiki Demokratycznej . 

W roku 1948, będąc na występach w Polsce, zachwycił się „Zemstą" , 

a szczególnie rolą Papkina, znakomity francuski aktor, Ludwik Jouvet. 
Przedwczesna jego śmierć uniemożliwiła zamierzone przez Jouveta wysta
wienie Fredry w Paryżu . Ale gdy w 1954 roku Teatr Kameralny z Warsz:iwy 
zaprezentował „Męża i żonę" na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Dra
matycznej, jeden z wybitnych k:-ytyków paryskich napisał: „Wstydzimy się, 

żeśmy dotychczas nie znali tak świetnego .pisarza". 

DoBRZE więc, że „Slubami panieńskimi" rozpoczyna Państwowy Teatr 
Zagłębia w Sosnowcu swą nową działalność. Jest to komedia o miłości, 
jedna z najpiękniejszych sztuk miłosnych w literaturze europejskiej .. Jest 
to utwór o narodzinach i rozwoju uczucia, utwór pełen poezji, a równo
cześnie oświetlający doniosłe przemiany obyczajowe w przełomowym mo
mencie, który przeobrażał życie Polski ówczesnej. 

Sztuka pełna milości, jaką są „Sluby panieńskie", niech hędzle dobrą 
wróżbą rozkwitu naszej teatralnej twórczości współczesnej na scenach 
Zagłębia - które odegrały piękną, postępową rolę w historii naszego 
dawnego teatru. 

Wojciech Natanson 

WIESŁAW DRZEWICZ JANUSZ BARBURSKI 

MAŁA KRONIKA ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI 
ALEKSANDRA FREDRY 

1793 
Aleksander Fredro, syn zamożnego galicyj~kiego ziemianina , urodził się 

dnia 20 czerwca w Suchorowie pod Jarosławiem. 

1805 
Pierwsza dziecięca próba komedyjki Strach nastraszony. 

1806 
Smierć matki, Fredro z ojcem przenosi się do Lwowa. 

!809-1814 . 
w roku 1809 szesnastoletni poeta zaciąga ~ię jako ocho.~nik d<? WOJ_s~ 

Księstwa Warszawskiego, następnie bierze ~dział w kampann mosk1ews~1e3 
(1812) oraz w bitwach pod Dreznem i Lipskie~ (1814). Odznaczo.i:iy krzyzem 
legii honorowej, Fredro zwalnia się z wojska l wraca do Galic11. 

Powrócitiśmy razem. Nie z równych pobudek: 
Napoleon na Elbę - ja prosto do Rudek". 

1815--1822 
w czasie pobytu w Bieńkowej Wiszni (koło Rudek), przerywanego czę

st mi wyjazdami na lwowskie zabawy karnawałowe; Fredro ~ozpoczyna 
d;ałalność komedią Intryga na prędce, wystawioną w lwowskim teafrze 
dnia 10 marca 1817· r. 
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1818-1822 
Po udanym debiucie talent poety, choć rozwijający się w odosobnieniu, 

z dala od ówczesnych prądów literackich, wypowiada się coraz dojrzalszymi 
utworami, jak Pan Geldhab (18HI), Mąż i żona (1820) i Cudzoziemc:zyzna (1822). 

1824 
Wyjazd na paromiesięczny pobyt do Włoch. 

1825-1826 
Fredro zasila teraz coraz nowymi komediami teatry: warszawski i lwowski. 

W r . 1826 ukazuje się w Wiedn!u pierwsze wydanie książkowe dzieł poety. 

1827 
„Polihymnia" lwowska drukuje wiersze i poematy romantyczne Fredry 

1828 
Smierć ojca. Małżeństwo z Zofią z Jabłonowskich Skarbkow:ł. 

1829 
Narodziny syna, Jana Aleksandra, póżniejszego komediopisarza. Fredro 

członkiem warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 

1832-1834 
Szczytowy okres twórczości poety, który przynosi trzy arcydzieła polskiej 

komedii : Pan Jowialski (1832), Siuby panieńskie (1833) i Zemsta (1834). 

1835 
Atak Seweryna Goszczyńskiego na Frtdrę w rozpraw.:c Nou.'a epoka poezji 

polskiej powoduje zamilknięcie autora Zemsty i zaprzestanie jego publicznej 
działalności literackie.i . 

1839 
Drugie wydanie Komedyj ukazuje się we Lwowie. 

1848 
Memoriał Fredry ,pt. : Uwagi nad stanem socjalnym w Galicji skierowany 

pod adresem austriackiego dworu. 

1848 
Fredro pisze nie ustępujący jego znakomitym komediom pamiętnik 

Trzy po trzy . 
1850-1855 

Pobyt w Paryżu, gdzie poeta poznaje A. Mickiewicza. W r. 1853 Fredro 
podejmuje przerwaną w r . 1835 twórczość komedlopisarską, ale tworzy wy
łącznie dla siebie, nie publikując ani nie wystawiając na scenie swych 
nowych komedii. 

1857 
Fredro na stałe osiedla się we Lwowie, zajmując dworek na Chorążczyźnie 

naprzeciw domu Goszczyńskiego. 

1876 
Smierć Aleksandra Fredry, dnia 15 lipca. 

Włodzimierz Lewik 

Repertuar Teatru Zagłębia 

w chwili obecn j trwa jeszcze tzw. kompletowanie zespołu, to 
też kierownictwo Teatru nie może podać przed przerwą w pracy, 
która nastąp i w sierpniu dokładnego planu repertuarowego. J est 
to bowiem uzależnione w poważnym stopniu od rodzaju i możli
wości tego zespołu , k tóry już w połowie roku, począwszy ?d 
września 1955 r . będzie stanowić trzon aktorski Teatru Zagłębia. 

Dotychczas ustalono, że po następnej premierze, którą będzie 
sztuka W. Perzyńskiego „Lekkomyślna siostra" , przystąpimy do 
prób pol kiej sztuki współczesnej . W dalszych planach pr~ewidu~ 
jemy wystawierue komedii Szekspira, Gogola, „Igraszek z diabłem 
J ana D rdy, oraz radzieckiej komedii. 



Stalinogrodzka Drukarnia Dziełowa Zam . 440 23. 6. 55. Nakład 3 OOO egz. 
Objętość 1,25 ark. druk. Pap. ilustr. kl. V, 70 g, 61 X 86/16 R-6-8369 


