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ODNALEZIONA PARTYTURA 

Pierwszą wzmiankę o Noclegu w Apeninach Stanisława 
Moniuszki zamieścił "Kurier Wileński" nr 88 z dnia 7 XI 1839 
roku. Czytamy - "Pan Moniuszko dorobił muzykę do kome
dio-opery Nocleg w Apeninach przez Aleksandra hrabiego 
Fredro (!) napisanej i egzekwowanej na Teatrze Wileńskim 
przez artystów polskich, a mile od publiczności przyjętej. 
Skromność kompozytora i małe przywiązywanie wagi do tej 
pracy, nie pozwoliły mu położyć przy niej swojego imienia, 
jakkolwiek prawdziwi znawcy z rozkoszą przysłuchiwali się 
temu utworowi." 

Z relacji bliskiego współpracownika Moniuszki - Oskara 
Milewskiego wynika, że Moniuszko nie czuł się jeszcze w tym 
czasie kompozytorem samodzielnym i dlatego nie umieścił na 
afiszu swego nazwiska. Fakt ten doprowadzi do różnego 
rodzaju perypetii. 

Rękopis Noclegu w Apeninach i Nowego Don Kichota 
z 1841 roku, przesłał Moniuszko Aleksandrowi Fredrze do 
Lwowa, gdzie wykonano Nocleg w 1841 roku i powtórzono w 
1849 roku. W latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy 
Moniuszko był już popularny, wystawiano jego wczesne kom
pozycje, zwane komedio-operami lub operetkami. 

Warszawskie Towarzystwo Muzyczne posiada w swoich 
zbiorach odpis partytury Noclegu nr 665 z adnotacją na ostat
niej stronie: "W Grodnie dnia 17 February - 1 Marta 1853 roku 
T. Perchorowicz". Sprawia on wrażenie tekstu muzycznego 
odtworzonego z pamięci i nie ma nic wspólnego z kompozycją 
Moniuszki. Późniejsi realizatorzy zmyleni jeszcze dodatkowo 
uwagą A. Polińskiego z 1912 roku, uważali ten kuriozalny 
rękopis za kompozycję Moniuszki, tymczasem prawdziwa 
partytura znajdowała się w Bibliotece Narodowej w Warsza
wie. 

Ten właśnie materiał posłużył mi do opracowania utworu 
dla potrzeb teatru w Radomiu. 

Jerzy Dobrzański 

W POSZUKIWANIU SZCZĘŚCIA 

Rok 1825, w którym powstał Nocleg w Apeninach, był 
dla Fredry trudny. Ale o jego cierpieniach, i to rzeczywis
tych, a nie stanowiących wytwór imaginacji czy egzaltacji, 
wiedzieli tylko najbliżsi. Natomiast postronnym obserwato
rom mogło się wydawać, że los okazywał mu swą łaskawość. 
Trzydziestodwuletni Aleksander Fredro miał poza sobą szczę
śliwie odbyte aż cztery kampanie napoleońskie, z których 
wyniósł krzyż wojskowy i Legię Honorową. Był we Lwowie 
postacią bardzo popularną i pożądaną w wielu domach, zwła
szcza na tańcujących wieczorkach i karnawałowych balach. 
Gospodarował, na razie zdaje się niezbyt chętnie, w nie
wielkich Jatwięgach, ale miał już przez ojca obiecany pokaźny 
majątek rudecki z Beńkową Wisznią. Wreszcie jako autor 
dziesięciu komedii szybko pozyskał uznanie i doświadczał 
niemałej popularności. Siedem jego utworów wystawił rodzi
my teatr lwowski, pięć zaś oglądali widzowie Warszawy i 
Krakowa. 

Jakież więc zmartwienia trapiły autora Noclegu w Apeni
nach? Czy nie ujawniane przed obcymi i nie roznoszone po 
świecie miały jakiś wpływ na jego twórczość? 

Nietrudno się domyśleć, że powodem wieloletniej udręki 
była nieszczęśliwa miłość. Uczucie, które wybuchło chyba 
od pierwszego wejrzenia, było nawet odwzajemnione. Cóż z 
tego, kiedy nie mogło być dopełnione małżeńskim sakramen
tem. Na jednym z balów, jakie się odbywały w karnawale 1817 
roku, Fredro poznał Zofię z Jabłonowskich. Miała wówczas 
ledwie dziewiętnaście lat. Odznaczała się niepospolitą urodą 
i rzadkim wdziękiem. I od niejakiego czasu była żoną dużo od 
niej starszego Stanisława Skarbka. 

Dla Fredry ta fascynacja, która przerodziła się w trwały 
związek, stanowiła zaskoczenie. Niedawny żołnierz, nie stro
niący od przygód, nawykły do nieprzystojnych żartów, lubił 
podobać się kobietom i je uwodzić, ale nie zaprzątał sobie 
nimi dłużej głowy. Winszując przyjacielowi małżeństwa musiał 



mocno powściągnąć pióro, aby nie urazić go grubym słowem 
i niestosowną kpiną. "A powiedz, jak smakują małżeńskie 
pieszczoty" - zapytywał Ignacego Konarskiego na miesiąc czy 
dwa przed poznaniem Zofii. "Dobrze, bez wątpienia; serio się 
cieszę i winszuję. Rozciągnąłbym się w tej materii, bo znasz 
mój gust, ale wspominając, że do żonatego piszę, skromności 
tylko obiecałem dać piórem powodować, gdyż list niedbale 
zostawiony mógłby męża zostawić w podejrzeniu, że z trzpio
tami miewa związki." 

Jeszcze przez parę tygodni ów trzpiot, zawsze modnie 
ubrany, od wieczora do rana zaliczał walce, anglezy i mazury, 
a dla wytchnienia jeździł konno na długie samotne spacery i 
czasem polował. I oto nagle przestał bywać na salonach u 
kasztelanowej Morskiej, Adamowej Potockiej czy u Francisz
ka Krattera. Zagubił się żart, nie było słychać śmiechu. Do 
odmiany, jaka zaszła w usposobieniu, najłatwiej przyznać się 
niedawnemu panu młodemu, Ignacemu Konarskiemu, przed 
którym tak starannie miarkował swój dowcip. Teraz słowa 
listu były nieoczekiwanie poważne, wręcz rozpaczliwe. " Sły
szał(eś) i czerpał( eś) ten ogień, który przy wszystkich dręcze
niach za szczęście jednak uważam. Kochałeś, wiesz, jak nas 
ta namiętność odmienia, jednak pewnie nigdy tak jak ja gwał
townie jej nie doznałeś; serce bowiem Twoje łatwiejsze do 
przyjęcia każdego wrażenia, moje zaś trudniejsze, dlatego nie 
zna środka. Książki, wiersz, wszystko zaniedbuję, miłość ca
łego mnie zajęła." 

Jak każdy prawdziwie zakochany Fredro był przekonany, 
że nikt poza nim nie doświadczył uczucia równie głębokiego i 
gwałtownego. Ale co z nim począć dalej, kiedy ukochana 
kobieta jest zamężna, a cała rodzina jemu niechętna. Zofia 
pod nieobecność męża, będącego w wiecznych rozjazdach i 
załatwiającego przedziwne transakcje finansowe, przebywała 
u rodziców w Lubieniu. Aleksander starał się do niej przy
jeżdżać tak często, jak to było możliwe. Choć Zofia czekała 
na niego z największym utęsknieniem, a potem zapewniała 
o swojej sympatii i życzliwości - może nawet więcej niż 
o życzliwości - to dla Fredry pobyty w Lubieniu wiązały się 
z niejednym upokorzeniem. Bowiem "matka, chociaż się ni-

czego nie domyślała, na te odwiedziny patrzyła krzywym 
okiem - twierdził brat Zofii, Ludwik - rodu całego nie lubiąc 
jeszcze więcej od czasu, jak jedna z jego córek idąc za Leona 
(Jabłonowskiego) wśliznęła się w nasze gniazdo." Z kolei 
Zofia próbowała jak najczęściej wyrwać się do Lwowa. Miała 
tam swego spowiednika i zaufanego powiernika, księdza 
Samuela. Ale wypady te nie mogły przecież trwać zbyt 
długo. Spotkania z Aleksandrem zapewne pozostawiały wię
cej poczucia winy i żalu niż przynosiły ukojenia. 

Życie toczyło się jednak niby to normalnym trybem. Udręki 
serca należało głęboko ukryć przed niepożądanymi komen
tatorami, a codzienne obowiązki gospodarskie i powinności 
względem ojca i rodzeństwa spełniać jak najsumienniej. I oto 
mimo rozlicznych zajęć i trosk o zasiewy, zbiory, propinacje, o 
wyrąb lasu i pomór bydła, a nade wszystko mimo niezaspo
kojonej miłości wybucha komediopisarstwo Fredry, któremu 
nieprzerwanie towarzyszy twórczość poetycka. W 1818 roku 
powstaje Pan Geldhab, w trzy lata później Mąż i żona. Rok 
1882 przynosi aż trzy komedie: Zrzędność i przekorę, Intrygę 
na prędce oraz Cudzoziemczyznę . Nocleg w Apeninach po
przedziły jeszcze Pierwsza lepsza z 1823 roku oraz Odludki i 
poeta, Damy i huzary i List - wszystkie z tego samego 
1825 roku. Jedynie poprzedni, 1824 rok nie dostarczył żadne
go komediowego plonu. 

Brak nadziei odbierał zasadność patriotycznym porywom, 
zniechęcał do wszelkiego działania praktycznego, podważał 
sens pisarstwa. Rozpacz podsuwała desperackie myśli. 
" ... Cóż za niewstrzymane pragnienie śmierci opanowało isto
tę moją„. - zapisał którejś nocy. Nie tyle strudzony podróżny 
snu pragnie, nie tyle rolnik w upały czystego źródła, ile ja 
godziny rozstania się_ z życiem. Cóż za wielkie nieszczęścia 
obmierziły mi świat? Zadne! Sam sobie wyjaśnić nie mogę tej 
ciemnoty, która duszę moją ogarnęła - trudzi mnie, męczy 
życie. Jedno pociągnięcie ... da mi odpoczynek." Galicyjskiego 
Wertera wstrzymało od tego czynu poczucie obowiązku 
względem ojca: "winienem ci poświęcenie siebie. Nie zasmu
cę twoje późne lata zgonem przedwczesnym." 



Pomoc ofiarowali Aleksandrowi jego bracia, nade wszystko 
zaś starszy o dziesięć lat Jan Maksymilian i młodszy o cztery 
Julian. Ale ich perswazje, misterne wywody o niezaprzeczal
nych wartościach charakteru i dokonań tego nadwrażliwego, 
skłonnego do poniżania siebie brata nie na wiele się zdały. 
Autor Pana Geldhaba nadal widział własną przyszłość w 
kategoriach tragicznych. Wobec tego Maksymilian wpadł na 
genialny - jak mu się wydawało - pomysł. Beznadziejnie 
zakochanego trzeba jak najspieszniej ożenić z inną kobietą. 

On sam podjął taką decyzję już przed paru laty. Żoną 
Maksymiliana była rosyjska arystokratka, Praskowia z Goło
winów, osoba wielkiego serca, prawdziwie oddana całej rodzi
nie Fredrów. Od połowy 1823 roku przebywali we Florencji. 
Do swego domu przy via Servi postanowili tedy ściągnąć 
Aleksandra. Kandydatkę na żonę wybrali spośród zamieszka
łych tam rosyjskich rodzin. Była nią hrabianka Elżbieta Butur
lin. Wcale nie była ładna a'!i specjalnie bogata. W posagu 
miała dostać sto tysięcy rubli kapitału, dwanaście i pół tysiąca 
czystego dochodu oraz pięćset dusz, czyli pańszczyźnianych 
chłopów - w chwili zawarcia małżeństwa, a drugie tyle po 
śmierci ojca. "Podobnej partii pewnie w Galicji nie znajdziesz" 
- przekonywał Aleksandra jego zaradny brat. I "znając was 
oboje spodziewam się, iż będziecie choć nie w zbytku, ale 
przyjemnie żyć mogli". 

Dlaczego Aleksander przystał na tak szalony pomysł, cał
kowicie sprzeczny z jego uczuciowymi dyspozycjami? Trudno 
na to pytanie dać jakąkolwiek wiarygodną odpowiedź. Oczy
wiście decyzja ta wcale nie przyszła łatwo. Listy między 
Jatwięgami i Lwowem a Florencją, pełne obaw i niechęci z 
jednej strony, a przekonywań i zapewnień z drugiej, były 
długie i kursowały często. Maksymilian hojną ręką udzielił 
bratu finansowego wsparcia, pozałatwiał nawet postoje i 
zmiany końskich zaprzęgów. Nie przyznał się tylko do tego, że 
sprawa ożenku była omówiona wyłącznie z rodzicami panny. 



Autor niedawno ukończonej jednoaktówki, zatytułowanej 
Pierwsza lepsza, podjął w końcu plan Maksymiliana. Zostawi
wszy w Lubieniu swą ukochaną Zosię - ciekawe, co powie
dział jej o celu swej florenckiej wyprawy - rozstawnymi końmi 
ruszył w drogę na Wiedeń, a potem przez Apeniny kierował się 
na południe. Do Florencji dotarł w drugiej połowie lutego, 
bądź na początku marca 1824 roku. Jak wypadła jego pier
wsza wizyta w domu państwa Buturlin, pozostanie wieczną 
tajemnicą. O zaniechaniu matrymonialnych zamiarów nikomu 
nie pisał. "Ile z Twojego listu sądzić mogłem, kochany Ale
ksandrze - odpowiadał mu Henryk 1 maja tegoż roku - nie 
rozpatrzyłeś się jeszcze dobrze ani we Włoszech, ani w Twojej 
pannie" . Nie, nie mógł przecież wcale nie kochając jakiejś 
rosyjskiej hrabianki, może nawet dobrej, łagodnej i powolnej, 
prosić rodziców o jej rękę i wiązać się z nią na całe życie, 
mając nawet w perspektywie kapitał, dochód i dusze. 
W Lubieniu ciągle czekała na niego Zosia. 

Decyzję o wyjeździe z Florencji podjął nagle. Zrazu myślał, 
że zwiedzi jeszcze kawał kraju. Chciał dotrzeć do Neapolu. 
Ale w Rzymie zawładnął nim taki smutek, że postanowił naty
chmiast wracać do Galicji. "Twoja więc podróż nie trwała tak 
długo, jak się zanosiło - komentował florencką eskapadę 

Aleksandra brat Henryk; zwiedziwszy auzońskie kraje powra
casz znowu w ojczyste progi, lecz ile z ostatniego Twojego 
listu sądzić mogłem, nie więcej kontent z powrotu , jak z całej 
wyprawy. Przynajmniej teraz nie będziesz sobie miał do wy
rzucenia zaniedbanie własnego interesu. Uczyniłeś bowiem 
to, co po Tobie rozsądek wymagał i nagląca potrzeba". 

Teraz Fredro wiedział, że musi się uzbroić w cierpliwość -
a ta wcale nie była jego cnotą główną - i z nadzieją w sercu 
czekać na rozwód Zofii ze Stanisławem Skarbkiem. Był świa
domy, że niechęć rodziny Jabłonowskich do jego osoby bę
dzie się jeszcze wzmagała. I że powinien być odporny na 
większe i mniejsze z ich strony afronty. Ale po trwającej parę 
miesięcy eskapadzie był pewien, że swoje życie może dzielić 
wyłącznie z Zosią. 



Jak jednak przetrzymać w samotności nadchodzący 1 825 
rok? I ile jeszcze będzie tych lat, w których bezsilność będzie 
zabijać marzenia? 

Z 1825 roku nie zachowały się żadne listy Fredry, choć 
wiadomo, że przymuszony interesami prowadził niewielką 
korespondencję. Najwięcej serdeczności okazują mu jak za
wsze bracia - już nie tylko Maksymilian i Julian, ale także 
Henryk i Edward. Piszą mu o tym, że "Papa był nam trochę 
zasłabł." Dzielą się wrażeniami z lektury komedii Aleksandra i 
ich scenicznych realizacji. I bezustannie starają się utwierdzić 
w nim wiarę w siebie samego. "Z jakiegokolwiek bądź powodu 
nieszczęście twoje pochodzić może, bądź przynajmniej spra
wiedliwy! - perswadował mu w liście Julian. N i e m o ż -
na nie spytać się siebie samego -
a ja czym jestem? com zrobił? co ra
b i ę ? d o k ą d , p o c o i d ę ? to są Twoje słowa, na 
które tylko chciej, a sam dasz odpowiedź. Czyż Tobie wypada 
podobne zrobić zapytania? Byłeś i jesteś człowiekiem honoru, 
pełniłeś obowiązki dobrego Polaka, pełniłeś i pełnisz obowiąz
ki dobrego syna, przyjaciela, brata i uczciwego człowieka, 
służyłeś ojczyźnie tam, gdzieś myślał, że twoja pomoc jej 
potrzebna była, a cóż chcesz, abyś był więcej zrobił." "Skąd to 
poniżenie siebie samego? Skąd ta nienawiść siebie same
go?" 

Maksymilian, sam także dramatopisarz i poeta, korespon
dencyjnie prowadzi z Aleksandrem dyskusje o konwencjach 
literackich, o komediach brata i o nowościach światowej lite
ratury. A w liście z 15 stycznia 1825 roku dołącza dyktowany 
mu przez Praskowię pomysł nowej komedii. "Pewien młodzie
niec kocha córkę burmistrza jakiegoś tam miasta; wyrusza w 
podróż i tuż po powrocie dowiaduje się, że tego właśnie 
wieczoru ma być podpisany kontrakt ślubny owej panienki z 
innym młodym człowiekiem. Chce na wszystko się ważyć, 
byle nie dopuścić do tego małżeństwa. ( ... )" 



Mimo osobistych niepowodzeń i wszechogarniającej me
lancholii po powrocie z Florencji na nowo wybuchła twórczość 
Fredry. Wiosną 1825 roku powstała jednoaktowa komedia 
wierszem Odludki i poeta. W ciągu dwu, a najwyżej trzech 
miesięcy napisał Damy i huzary. Zaraz potem ukończył List. 
Nocleg w Apeninach zapewne pochodzi z tego samego 
okresu. 

Złożyły się na niego różne przypomnienia. Przed oczami 
stanęły toskańskie czy lombardzkie oberże, wiecznie zajęte 
przez jakieś dziwne figury, w których stawał zdążając do 
Florencji. Ożyły fascynacje komedią dell'arte i utworami Gol
doniego, rozbudzone dawniejszymi być może lekturami i 
utrwalone przedstawieniami w lwowskim teatrze Kamińskie
go. (W latach 1814 - 1820 w repertuarze znajdowało się aż 
siedem komedii autora Sługi dwóch panów.) Odezwały się tak 
dobrze we Lwowie znane arie i duety z niejednej ulubionej 
śpiewogry. Któż wówczas nie nucił melodii z Cudu mniemane
go czy Zabobonu? A serce podszeptywało miłosną intrygę, 
trochę podobną do tej, jaką wymyśliła Praskowia, z szybkim i 
szczęśliwym zakończeniem, w tekst której można by nieza
uważalnie wpisać własne zauroczenie i nadzieję. 

Historia Rozyny, która wbrew woli ma być wydana za "czło
wieka starego, brzydkiego, obrzydłego ... ", dziwnie jakoś przy
pomina sytuację Zosi, która miała za męża starego i ponoć 
skąpego oraz bezwzględnego Stanisława Skarbka. Antonio, 
zakochany bez opamiętania w Rozynie, walczył o swoje 
szczęście. Zdecydował się na ucieczkę z ojcowskiego domu. 
"Jedna suknia, pończoch para, (Trzy bajoki i gitara./ Wszystko 
było com wziął z domu,/ Kiedym drapnął po kryjomu - /Ale 
miłość w sercu była,/ Miłość w podróż mnie wabiła,/ Dla 
miłości jawnie, skrycie/ Poświęcałem swoje życie." W tej 
historyjce, która zdarzyła się gdzieś daleko, w Apeninach, na 
granicy Toskanii, wszystko skończy się dobrze. Prawdziwa 
miłość zwycięży. "O rozkoszy! O radości! Wolno sercu bić z 
miłości,/ Wolno ustom dać wyznanie,/Wieczną, wieczną, że 
zostanie!" 



Rozyna i Antonio będą razem żyli długo i szczęśliwie . A 
Zofia i Aleksander? Oboje uwierzyli, że i oni dosięgną swego 
szczęścia. Wtedy jeszcze nie wiedzieli, że muszą na nie 
czekać trzy bardzo długie lata. Ale po niefortunnej wyprawie 
przez Apeniny, nad brzegi Arno, do Florencji, Aleksander był 
mądrzejszy niż wówczas, gdy dał się Maksymilianowi namó
wić na matrymonialne ryzyko."Ponętą fałszywą wiedze
ni,/Szukamy dalekich kolei,/Lecz wkrótce burzami strudzeni,/ 
Wracamy z ostatkiem nadziei - I Wracamy, wracamy po 
szkodzie/ Spoczywać w ojczystej zagrodzie." 

Noclegu w Apeninach nie zaliczał Fredro do swoich ulubio
nych komedii. Czy powodem owej niechęci był fakt, iż przypo
minała mu bolesne przeżycia? Że łączyła się z zamierzoną, 
ale na szczęście szybko zaniechaną zdradą? A może mówił o 
niej z niechęcią tylko dlatego, że upatrzony przez niego Karol 
Kurpiński, który był autorem muzyki między innymi do Zabo
bonu czyli Krakowiaków i górali i Zamku na Czorsztynie, jego 
operetkę usunął ze swego warsztatu kompozytora. 11 Kurpiński 
mi mówił - donosił z Warszawy przyjaciel Fredry i jego repre
zentant u tamtejszych wydawców, Franciszek Kisieliński - że 

napisze swoje uwagi co do operetki Nocleg w Apeninach - i 
chce Ci posłać planik swój - ciągle ubolewa, że nie w dwóch 
aktach, bo na jednoaktowe nikt u nas nie przychodzi." Był to 
wykręt Kurpińskiego czy dezaprobata tekstu Fredry. 

Partytura Stanisława Moniuszki i późniejsza Franciszka 
Mireckiego już go zdaje się nie cieszyły. Kiedy pod koniec 
życia robił swoje autorskie obrachunki, chciał w przyszłym 
wydaniu zbiorowym pominąć Nocleg w Apeninach. Ostatecz
nie odstąpił od tego postanowienia. 

Na szczęście! 
Barbara Lasocka 



JAN SKOTNICKI 

Studia uniwersyteckie w za
kresie historii literatury polskiej 
odbywał w Łodzi. W tym okre
sie był współzałożycielem stu
denckiego teatru "Pstrąg " . W 
warszawskiej PWST ukończył 
wydział reżyserii. Od tego cza
su zrealizował około stu przed
stawień w teatrach Warszawy, 
Krakowa, Gdańska i wielu in
nych miast a także w teatrze tv. 
Wielokrotnie reżyserował za 

granicą: w USA, Jugosławii, Szwajcarii, Francji, Syrii, łącząc 
to z pracą pedagogiczną. Specjalizuje się w polskim teatrze 
muzycznym, nawiązującym do tradycji ludowych. Najważniej
sze spektakle z tego nurtu to: Cud mniemany czyli Krakowiacy 
i górale Bogusławskiego (5 realizacji), Janosik czyli Na szkle 
malowane Brylla (4 realizacje), Pastorałka Schillera, według 
własnych scenaFiuszy: Kolędnicy, Modlitewnik polski, Roku 
polskiego pory, Przy stole oraz telewizyjny cykl Schillerowski: 
Gody weselne, Historia o narodzeniu pańskim, Misterium 
Wielkanocne - za który otrzymał Złoty Ekran. Także w teatrze 
tv zrealizował prapremierę Pięknej i bestii Grochowiaka. 
W swoim dorobku ma również misteria Rzecz o męce i zmar
twychwstaniu pańskim i Historię żywota św. Marcina, biskupa 
z Tours oraz wiele spektakli dla dzieci. Uprawia eseistykę 
teatralną, pisał dla Teatru, Sceny, Tygodnika Kulturalnego, 
Dialogu, Ładu. 
Od 20 lat jest profesorem warszawskiej Państwowej Wyższej 
Szkoły Teatralnej. 

MONIKA STAŃSKA 

smiana w teatrze tv. 
podyplomową. 

Tegoroczna absolwentka 
PWST w Warszawie. Role dy
plomowe to Dziewczyna li i 
Szwagierka w Yermie F Garcii 
Lorci, Jessyka w Kupcu we
neckim Szekspira i Ka/mon, 
Zły Czarodziej w Ptaszku zielo
nopiórym C. Gozziego. Zagrała 
także w spektaklu Tacy byliśmy 
w reżyserii T. Dutkiewicza w 
Teatrze Współczesnym w War
szawie oraz w Poezjach Le

Rola Rozyny jest jej pierwszą rolą 

KRYSTYNA TYSZKIEWICZ 

Tegoroczna absolwentka 
PWST w Warszawie. Role dy
plomowe to Dolores w Yermie 
w reżyserii P. Cieślaka, Nerissa 
w Kupcu weneckim w reżyserii 
E. Argenta, Królowa Ninetta i 
Pompea w Ptaszku zielonopió
rym w reżyserii Ryszardy Ha
nin. Zagrała także Diablicę w 
Panu Twardowskim w Teatrze 
Północnym w Warszawie oraz 
Marysię w filmie Czterdziestola

tek-2 w reżyserii J. Gruzy. Rolą Lizety debiutuje na scenie 
radomskiej. 



JAROSŁAW BOBEREK 

Absolwent wrocławskiej PWST. 
Pracował w Teatrze Studyjnym 
w Łodzi , gościnnie występował 
w Teatrze Szwedzka 2/4 w War
szawie oraz w Teatrze w Zielo
nej Górze. Współpracował z A. 
Pawłowskim , R. Cabanem, J. 
Zembrzuskim, M. Ratyńskim , Z. 
Brzozą , J. Bielunasem. Waż
niejsze role teatralne to: Mal
colm w Makbecie, Bum-Bum 
w Ziemi obiecanej, Myszkin 

w Idiocie i innych , Frank i Arnold w Czasie i pokoju , Antoś 
w Zbrodni z premedytacją . Brał udział w spektaklach muzy
cznych: Piosenki Georgesa Brassensa (nagrodzonym na 
XI Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu) , Piosenki 
zza muru. Laureat Grand Prix na Przeglądzie Piosenki Fran
cuskiej w Poznaniu, w 1988 r. 

JACEK BOŃCZYK 

Absolwent wrocławskiej PWST. 
Współpracował z J. Szurmie
jem, W Z iemiańskim, J. Bielu
nasem. W Teatrze Muzycznym 
we Wrocławiu zagrał w spekta
klach Cabaret (Cliff Bradshaw) i 
Skrzypek na dachu (Motł Kam
zoil) , w Kalamburze w Śnia
daniu u Tiffany'ego (Autor) . 

Laureat Przeglądu Piosenki 
Aktorskiej w 1991 r., w 1993 r. 
w jego ramach wystąpił z włas

nym recitalem pt. : Piosenki spod wieży Eiffla. Rola Anton ia 
jest jego debiutem na scenie radomskiej . 

DARIUSZ KOWALSKI 
Absolwent wrocławskiej PWST. 
Pracował w Teatrze Studyjnym 
w Łodzi.Zagrał m.in. w spekta
klach : Makbet Szekspira, Arty
sta niepotrzebny wg Schulza, 
Ziemia obiecana wg Reymonta, 
ldiotawg Dostojewskiego, Nie
jaki Piórko wg Michauxa, Ro
meo i Julia wg Szekspira, 
Przemiana wg Kafki , Idiota Pa
włowej (widowisko telewizyjne) . 

· Brał udział w spektaklach mu
zycznych : Piosenki Georgesa Brassensa , Piosenki zza muru . 
W 1989 r. zdobył I nagrodę na Przeglądzie Piosenki Francu
skiej w Poznaniu. Na scenie Teatru w Radomiu występuje po 
raz pierwszy. 

MAREK RAJSKI 

Pierwsze kroki na scenie sta
wiał w Teatrze Muzycznym w 
Gdyni za dyrekcji D. Baduszko
wej. Ona też w znaczący spo
sób wpłynęła na jego rozwój 
artystyczny. Ponad 1 O lat był 
związany z Jej teatrem. Grał 
w kilkudziesięciu musicalach i 
operetkach, których nie sposób 
zliczyć. Przez sześć lat wystę
pował w Teatrze Dramatycznym 
w Koszalinie, gdzie zagrał m.in . 

w Emigrantach (A.A.), Zwodnicy (Alseremo), Policji (Naczel
nik), po czym wrócił do Gdyni do Teatru Dramatycznego. 
W 1985 r. rolą Higinsa w My Fair Lady rozpoczął ponownie 
pracę w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Za dyrekcji J. Gruzy 
zagrał w wielu wybitnych musicalach ze światowego repertu
aru, np. : Jesus Christ Superstar (Piłat), Les Miserables (Bi
skup), Człowiek z La Manchy (Padre) . Na scenie radomskiej 
występuje po raz pierwszy. 



Wojciech Ługowski, Andrzej Bieniasz, Danuta Fulde, 
Danuta Dolecka, Anna Ramza, Iwona Pieniążek, 

Izabela Brejtkop 

15 lat. .. 



Nocleg w Apeninach po raz pierwszy w Radomiu wystawio
no w 1866 r. Gubernialne miasto było wtedy jednym z najczę
ściej odwiedzanych przez wędrowne towarzystwa teatralne. 
Posiadało też dość długą tradycję teatralną, sięgającą przeło

mu XVIII i XIX wieku. Ranga administracyjna Radomia pobu
dzała ambicje publiczności i przyciągała najbardziej 
renomowane zespoły. Do takich właśnie należało towarzy
stwo Pawła Rękopióra Ratajewicza. Współcześni pisali o nim, 
że nie ucieka się do nadzwyczajności, że starannie dobiera 
wartościowy repertuar. W sposobie inscenizacji i stylu gry 
aktorskiej Ratajewicz reprezentował romantyczne myślenie 
o teatrze. W 1866 r. przywiózł do Radomia swój najlepszy 
zespół aktorski. Był on tak skompletowany, aby priorytet w 
repertuarze mogły uzyskać utwory śpiewane. Liczył aż 16 
aktorek i 19 aktorów. Posiadał też małą orkiestrę. 
Nocleg w Apeninach odegrano 1 października, wraz z kome
diami: J. Korzeniowskiego Panny konopianki i J.T.S. Jasiń
skiego Wuj i siosttZeniec. Drugim antreprenerem, który w 
Radomiu wystawił operetkę Fredry był Feliks Leon Stobiński, 
a miało to miejsce 6 stycznia 1872 r. Stobiński, posiadający 
dobre warunki sceniczne, odtwarzał rolę Antonia. Innych wy
stawień tej sztuki w Radomiu nie notujemy. 

Historia teatru w Radomiu w XIX w. jest historią teatru 
prowincjonalnego, historią trup objeżdżających wiele miast. 
Położenie geograficzne decydowało o tym, że miasto znajdo
wało się na trasie wędrówek towarzystw teatralnych porusza
jących się z Krakowa do Lublina, Kalisza, Płocka, Łodzi, z 
Warszawy i Łodzi do Kielc itd. Ilość wizyt świadczy o tym, że 
istniały szanse na stworzenie stałej sceny. Pierwsza próba 
utworzenia teatru zawodowego była inicjatywą miejscowych 
władz. W 1818 r. usiłowano sprzedać chętnemu antreprenero
wi teatr publiczny, który mieścił się w kościele pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i stanowił własność 
Towarzystwa Dobroczynności. Jednakże żaden antreprener 
nie zechciał go kupić. Nie było wystarczającej liczby widzów, 

aby dać utrzymanie stałemu teatrowi. Kiedy miasto zostało 
stolicą Guberni, sytuacja zmieniła się. Zwiększał się kontyn
gent publiczności, potrafiącej utrzymać zespoły teatralne 
przez pół roku, a nawet przez pełny sezon. Przyjeżdżały 
najbardziej renomowane zespoły spośród wędrowych towa
rzystw: Skibińskiego, Pfeiffera, Chełchowskiego, Okońskiego, 
Nowińskiego, Trapszy, Ratajewicza, Teksla, Puchniewskiego, 
Janowskiego, Majdrowicza. W XIX w. teatr był najbardziej 
popularną rozrywką. Najchętniej oglądano sztuki lekkie z ele
mentem muzycznym i okazją do odprężenia. W Radomiu 
największą liczbę wystawień uzyskała operetka Offenbacha 
Piękna Helena, podobną popularnością cieszyli sięłobzowia
'?ie Anczyca a także Halka Moniuszki i Zbójcy Schillera. 
Srodowisko inteligenckie nigdy nie było tu ani silne, ani licz
ne. Być może jego brak przyczynił się do tego, że Radom nie 
stworzył w XIX w. zaczątków stałej sceny. Teatr mógł powstać 
przy poparciu społecznym lub in.icjatywie jednostki, która za
jęłaby się jego organizacją. Osobą najbardziej predyspo
nowaną z racji doświadczeń i talentu był Karol Hoffman 
(przebywający w Radomiu w latach 1888 - 1894). Jednakże 
popadł w konflikt z miejscowym środowiskiem, co pozbawiło 
go możliwości działania. Pomimo apeli w prasie, nie znalazł 
się także nikt, kto zechciałby ponieść koszty utrzymania 
teatru. Istotną przeszkodą był brak odpowiedniego budynku 
teatralnego. Wszystkie działające sceny (z największą miesz
czącą się w resursie) były przecież prowizoryczne, budowane 
na przyjazd trupy i po jej wyjeździe rozbierane. 

Na początku XX w. ruch teatrów wędrownych osłabł. Ra
dom, nie utworzywszy stałej sceny, spadł do rangi miasta 
prowincjonalnego. 

Ożywienie życia teatralnego następuje od 1915 r. kiedy 
miasto znalazło się pod okupacją austriacką, co przyniosło 
duże swobody polityczne i wreszcie od chwili uzyskania nie
podległości. Otworzono nowe sale teatralne, odnowiona re
sursa otrzymała nazwę Teatr Rozmaitości. Przedstawienia 



odbywały się w salach kino-teatrów; "Corso", "Czary", "Raj", 
"Odeon", w teatrze "Miraż", w lokalu Komisji Szkolnej i Macie
rzy Szkolnej. Na występy gościnne przyjeżd.żały zesp~ły 
K. Adwentowicza, M. Mrozińsk~j, H. Czarneckiego a takze 
Teatr Narodowy i Teatr Wielki z Warszawy, Reduta i Ateneum. 
Rozkwit przeżywały teatrzyki rewiowe i one cieszyły się 
w Radomiu największą popularnością. Chętnie oglądano 

również sztuki patriotyczne i występy znanych aktorów: 
s. Jaracza, M. Przybyłka-Potockiej, T. Frenkla, A Węgierki 
oraz L. Sempolińskiego, A. Fetnera, K. Krukowskiego, E. 
Bodo. W latach międzywojennych pojawiły się wreszcie w 
Radomiu próby utworzenia stałego teatru zawodowego. W, 
1916 r. z inicjatywą taką wystąpił Jerzy Siekierzyński. W sali 
Ligi Kobiet wystawił m.in.: Pigmaliona Shawa, Klątwę Wy
spiańskiego, po czym po miesiącu , wraz z towarzystwem 
złożonym z niezbyt dobrych aktorów ,wyjechał do Lub~ina. W, 
1931 r. przedsiębiorstwo teatralne probował tu zorgamzowac 
Bronisław Skąpski, mając poparcie Juliusza Osterwy. Przed~ 
sięwzięcie nie powiodło się, ale problem trafił na ła~y lok~lneJ 
prasy i przez dłuższy czas absorbował uwagę srodow1ska 
inteligenckiego. Wreszcie w 1933 r. doprowadzo~o ,d~ utwo
rzenia stałej sceny z siedzibą w gmachu Rozma1tosc1, prze
mianowanym na Teatr im. S. Żeromskiego. Jego działalność 
zainaugurowano 18 listopada 1933 r. premierą Zaczarowane
go koła Rydla. Dyrekcję objęli Ryszard Łaciński i Tadeu~z 
Olderowicz. Słaba obsada aktorska, zły repertuar a takze 
nikłe zainteresowanie władz miasta doprowadziły do likwidacji 
teatru, która nastąpiła 25 lutego 1934 r. 

Po li wojnie światowej główną przeszkodą w zorganizowa
niu stałej sceny był brak odpowiedniego pomieszczenia. 
Jednakże w 1948 r. powołano radomską scenę Teatru im. 
S. Żeromskiego w Kielcach. Mieściła się ona w Domu Koleja
rza przy placu Zwycięstwa (obecnie placu .Jagiellońsk~m~. 
Zorganizowano wtedy stałą ekipę do obsługi przedstaw1en: 
Przygotowywano tu premiery i wymieniano ze spektaklami 

kieleckimi. Ciekawym okresem były lata dyrekcji Ireny i Ta
deusza Byrskich (1952 - 1958) . Wystawiono wtedy m.in. : 
Przepióreczkę Żeromskiego, Komentarz do podróży Gocka 
Girardouxa, Poemat pedagogiczny Makarenki, Fantazego 
Słowackiego, Norę Ibsena, Ojca Strindberga. Za dyrekcji Ha
liny Gryglaszewskiej (1959 - 1961) powołano na krótko "małą" 

scenę, z siedzibą w Domu Esterki. Obiema radomskimi sce
nami kierowała Jadwiga Marso, która wystawiłam . in.: Wesele 
Figara Beaumarchaise'go, Słomkowy kapelusz Labiche'a, 
Widok z mostu Millera. W 1965 r. budynek Domu Kolejarza 
zamknięto i przeznaczono do kapitalnego remontu. Przez 
kilka lat Radom pozostał bez teatru. 

W 1975 r. wzrasta ranga administarcyjna miasta, zostaje 
stolicą województwa. I podobnie jak to było w odległej prze
szłości, ożywia się życie teatralne. 22 grudnia 1976 r. zostaje 
powołany Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego, z 
siedzibą w gmachu Urzędu Wojewódzkiego. Na początku 
działał jako instytucja impresaryjna, prezentując spektakle z 
innych ośrodków. W grudniu 1977 r. zrealizowano własną 
premierę, Zemstę A. Fredry, w obsadzie warszawskiej. Dzia
łalność teatru ze stałym zespołem artystycznym inaugurowało 
przedstawienie Droga do Czarnolasu A. Maliszewskiego 
(premiera 1 O listopada 1978 r.). Dyrekcję teatru objął i spra
wował do sezonu 1991/1992 Zygmunt Wojdan. Reżysero

wali tu m.in.: Barbara Fijewska, Maria Kaniewska, Krystyna 
Meissner, Jerzy Wróblewski, Jerzy Rakowiecki , Józef Słotwiń
ski, Andrzej Konie, Marcin Sławiński, Jerzy Wasiuczyński i 
Zygmunt Wojdan. Scenografię projektowali m.in: Karol Jab
łoński, Małgorzata Treutler, Hanna Volmer, Ryszard Strzem
bała, Ryszard Winiarski, Andrzej Przybył, Jerzy Rudzki. 
Wśród aktorów znaleźli się: Maria Chruścielówna (pracująca 
od 1978 r. po dziś dzień), Magdalena Radłowska , Anna Gra
żyna Suchocka, Ewa Betta, Liliana Brzezińska , Ewa Pietras, 
Małgorzata Włodarska, Renata Kossobudzka, Danuta Dole
cka, Cezary Kazimierski, Hubert Bielawski , Andrzej Iwiński , 



Włodzimierz Mancewicz, Jerzy Wasiuczyński , Konrad Ful
de, Wiesław Ochmański , Andrzej Bieniasz, Jan Pyjor i wie lu 
innych. Dyrektor Wojdan l i n i ę programową teatru oparł na 
trzech głównych nurtach, na które składały s ię sztuki narodo
we, klasyczne, wodewil , a także spektakle dla dzieci. 
Interesował go teatr polityczny, społeczny, dramaty dające 

możliwość rozmowy o sprawach narodowych. Do takich reali
zacji zaliczają s i ę : Droga do Czarnolasu, Wyzwolenie, Wese
le, Horsztyński, Kordian, Szewcy. Prace teatralne Wojdana 
wyróżniały się skłonnością do monumentalizmu . Inscenizacje 
realizowane były sprawnie i efektownie. Nie zawsze zgadza
no się z zabiegami adaptatorskimi reżysera , nie zawsze słuch 

literacki, którego mu nie odmawiano, dawał tak dobre rezulta
ty jak w wypadku świetnej adaptacji Fryderyka Wielkiego 
Nowaczyńskiego , jednego z największych sukcesów radom
skiej sceny. W repertuarze znalazło s i ę wiele prapremier, 
których powodzenie artystyczne łączyło się z szerokim 
oddźwiękiem w kraju : Sztukmistrz z Lublina, Gałązka rozma
rynu, Miłość czyli życie, śmierć i zmartwychwstanie zaśpie
wane, wypłakane i w niebo wzięte przez Edwarda Stachurę, 

Noc czerwcowa . Klasykę reprezentowały takie dramaty jak: 
Sen nocy letniej i Burza Szekspira, Chory z urojenia Mo
liera, Pan Jowialski , Dożywocie , Damy i huzary Fredry, Sługa 
dwóch panów Goldoniego, Moralność pani Dulskiej Zapol
skiej, a dramat współczesny - Karol , Zabawa , Drugie danie , 
Szczęśliwe wydarzenie , Policja Mrożka , Dacza Iredyńskiego , 
Iwona, księżniczka Burgunda Gombrowicza, Król IV Grocho
wiaka. Sukcesami frekwencyjnymi były Jadzia wdowa , Ro
mans z wodewilu oraz spektakle dla dzieci: Ania z Zielonego 
Wzgórza , Krasnoludki, krasnoludki, Pierścień i róża . 

14 grudnia 1991 r. premierą Tanga w reżyserii Z. Wojdana 
otworzono nowy budynek teatru przy placu Jagiellońsk im . 

Dyrekcję objął Wojciech Kępczyński . W nowocześnie wypo
sażonych salach swoje premiery miały takie spektakle jak: 
Wizje św. Ildefonsa K. I. Gałczyńskiego (zauważone na Fe-

stiwalu Teatrów Jednego Aktora w Toruniu) , Radosne dni 
S. Becketta, Seksualne perwersje w Chicago D. Mameta, 
Hotel Westminister , którego sukces artystyczny łączy się z 
sukcesem frekwencyjnym, Nagłe zastępstwo Ludwiga, najno
wszy hit zachodni, Oni Witkacego, Panna Julia Strindberga 
ze znakomitą kreacją Małgorzaty Jędruszczak , Mały książę, 

przyc iągający publiczność z Warszawy i innych miast. 
W ciągu 15 lat istnienia teatru zrealizowano 95 premier. 

Oprócz spektakli własnych Wojciech Kępczyński prezentuje 
najciekawsze przedstawienia z innych ośrodków oraz kon
certy muzyczne. Do imprez cyklicznych należy Radomski 
Tydzień Teatralny. Największym przedsięwzięciem był jednak 
I Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski. W tym sezo
nie natomiast planowane są Międzynarodowe Spotkania Te
atrów Tańca . Różnego rodzaju działania kulturotwórcze teatru 
podsumowuje opinia prasowa: 

Z dużym zainteresowaniem ludzie kultury śledzili dość po
wikłane losy radomskiego teatru. Zespół aktorów, inteligentne 
zarządzanie oraz trafiony repertuar w końcu zaowocowały 
sukcesem. Na mapie kulturalnej kraju radomski teatr zazna
cza się coraz wyraźniej. 

Przez 15 lat Teatr im. J. Kochanowskiego był teatrem 
państwowym, a od 1 stycznia 1994 r. przechodzi na utrzyma
nie miasta, z czym wiąże ogromne nadzieje. Przez blisko 200 
lat teatr w Radomiu borykał się z problemem braku własnego 
budynku. Teraz dysponuje jednym z najnowocześniejszych w 
Polsce, co stwarza ogromne możliwości , które dzięki wła

dzom miasta zostaną zapewne wykorzystane. Dotychczaso
wa współpraca wskazuje na to, że w Radomiu dla wszystkich 
oczywisty jest fakt, iż społeczeństwo pozbawione teatru , po
zbawione kultury - która musi być dotowana - staje się spo
łeczeństwem prymitywnym. 

Dorota Kolano 



Kierownik Biura Obsługi Widzów 
JOLANTA JANUS 

Kierownik techniczny 
TADEUSZ KOBIAŁKA 

Kierownicy pracowni 
- elektroakustycznej 

MAREK ZIELONKA 
- krawieckiej 

DANUTA DZIARMAGA 
- malarsko-modelatorskiej 

WOJCIECH WERYK 
- stolarskiej 

CZESŁAW LEW 
- fryzjersko-perukarskiej 

BOGUMIŁA CIECIELĄG 

- tapicerskiej 
KRZVSZTOF SZAŁAPSKI 

- ślusarskiej 
ROMAN KUCHARCZVK 

Główny brygadier sceny 
JANUSZ MŁYNARCZVK 

Rekwizytor 
LESZEK ROMANEK 

Garderobiane 
ANNA KOŚCIELNIAK, HALINA MŁYNARCZVK 

Światło 
TOMASZ ŚWIĄTKOWSKI 

Dźwięk 
HENRYK PANIEC 

Redakcja programu 
DOROTA KOLANO 

Projekty kostiumów 
MAŁGORZATA TREUTLER 

Zdjęcia: KRZVSZTOF GAJEWSKI , BARBARA WESOŁOWSKA, 
DARIUSZ SENKOWSKI 

Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego 
Radom, pl. Jagielloński 15 tel. 237 23 

Przygotowanie do druku i druk: Warszawski Ośrodek Kultury, tel. 20 48 36 
ul. Elektoralna 12 Warszawa 

• 
NAJBLIZSZE 
PREMIERY 

'Love story 11 

Ericha Segala 

'Wakacje Smoka Bonawentury 11 

Macieja Wojtyszki 

'Okno na parlament" 
Raya Cooneya 



MICHAŁ JAŚKIEWICZ 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
Head office: 26-600 Radom ul. Świętojerska 4 m 35 

tel. (Q) fax 319-156 
Sklep-usługi: 26-600 Radom ul. Chałubińskiego 12 

tel. 632-892 
oferuje: 
I. ROBOTY OGNIOCHRONNE 

I GRZVBOBÓJCZE - IMPREGNACJE: 
- wszelkie konstrukcje drewniane, więźby dachowe, boazerie itp. 
- masy ogniozaporowe stropowe i śc i enne, 

wypełnien i a ogniach ronne 
- pęczn iejące uszczelki dymoszczelne 

li. POWŁOKI WODOSZCZELNE NIEPALNE 
- dla wszelkich konstrukcji dachowych nowe powłoki 

oraz naprawa. renowacja i konserwacja starych powłok 

Ili. ROBOTY UDRAŻNIAJĄCE: 
- przepychanie rur, rynien, wszelkich instalacj i kanalizacyjnych 
- płukan ie kaloryferów 

IV. ROBOTY MY JĄCO-CZVSZCZĄCE: 
- mycie i dezynfekcja wszelkich obiektów, elewacji, hal 

linii technologicznych, zbiorników, basenów itp. 
- odkażanie telefonów 
Ekologiczne materiały. Atest ITB oraz PZH. 

V. HANDEL: 
- art. przemysłowe: sklep chemiczno-kosmet. 

Radom ul. Chałubińskiego 12, tel. 632 892 

VI. INNE: 
OSUSZANIE BUDYNKÓW BEZ PRAC BUDOWLANYCH 
metodą AQUAPOL MAGNETOKINEZA 

telefonujcie: 632 892, wieczorem 319-156 

Dyrekcja Teatru w Radomiu 
serdecznie dziękuje 
Zakładowi Montażu 

Telewizji Kablowej "Darni" 
w Radomiu 

za bezpłatny montaż 
tv kablowej. 

-
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usEZPIECZAJ~C SI~ W HEsr11 
poprzez Fundację Teatru (tel. 225-51) sponsorujesz teatr. 

Qfi9uć?./~,g~f!J~ 
SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZENIOWE 






