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Magnetyzm, mówią, jest to wolna władza, 
Co z ciała w ciało zdrój życia wprowadza. 
Jeżeli zatem mam zarodne siły 
Ogień swój własny w obce przelać żyły, 
Dlaczegóż miałbym w pięknej, młodej duszy, 
Czystej jak śnieżek, co świeżo przyprószy, 
Przez silną wolę, pałające tętna, 
Własnego czucia nie wycisnąć piętna! 

(akt Ili, ww. 280-287) 
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woli nazywać. Tylko w jakiej szufladzie mógłbym potem grać? 
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Mój chyba również 
dlatego, że dwukrotnie 
usiłowałem się wcielić 
w postać Hrabiego, raz 
w Hanuszkiewiczowskiej 
składance Trzy po trzy 
w Narodowym, a drugi raz 
w telewizyjnej wersji 
Hemarowskjch skeczy pt. 
To, co najpiękniejsze. Stąd 

mój stosunek do Fredry jest 
bardzo osobisty, bo jakoś 
go przez swój aktorski 
organizm przepuściłem. 
Ośmielę się powiedzieć , 

że wydaje mi się, iż przez te 
aktorsko-biograficzne, 
a nawet biologiczne studia 
nad Fredrą poznałem 

go lepiej i może nawet 
zrozumiałem. Zrozumia
łem , dlaczego w końcu ze 
złości zamknął swoją 

szufladę. Sam ileż razy 
miałem ochotę tak postąpić 
po lekturze recenzji czy 
krytyki , czy.. . jak kto to 

Więc męczę siebie i innych dalej. I dalej robię Fredrę i już do końca dni moich tego nie 
przestanę. Dlaczego? Ponieważ jest on dla mnie najpiękniejszym, a w każdym razie 
najradośniejszym zjawiskiem w polskim teatrze. Ponieważ jest inteligentny, dowcipny, 
kpiarski, ale nie złośliwy ; ponieważ jest pański, dobrze wychowany, choć lubi poświntuszyć; 

ponieważ jest arcypolski i ponieważ gdy inni wadzili się z Bogiem i rwali kajdany, on wybrał 
komedię. I wieczna chwała mu za to! Przepraszam, że znowu o sobie ale skoro Mój Fredro„. 
Ponieważ nigdy w życiu nie zagrałem Kordiana ani Konrada, bo po prostu się do tego nie 
nadaję i wcześnie zdałem sobie z tego sprawę, więc niech mi będzie wolno kochać tego, 
w którego świecie jakoś się chyba ostatecznie mieszczę. 
„ Teatr" 1993. 

Moje pierwsze usługi dla Aleksandra hrabiego 
Fredry miały miejsce w Teatrze Narodowym 
na początku lat 50-tych, kiedy przyszłam jako 
asystentka do pracowni prof. Daszewskiego. Było 
nas w niej ok. sześciu osób - wszyscy byli studenci 
Profesora, po Wydziale Scenografii ASP. 
Profesor powierzył mi zaprojektowanie 
świecznika - pająka, który miał zawisnąć w dużej 
sali u Cześnika. Rysowałam ten świecznik 
co najmniej dwa tygodnie, nie dlatego że byłam 
tępa, tylko profesor był wyjątkowo wymagający. 
Poza tym nie miał to być świecznik spotykany 
w czasach Zemsty we wnętrzach szlacheckich 

domów, tylko przetworzony dla potrzeby tego przedstawienia. To mi zostało na późniejsze 
lata. Przedmiot. Sprzęt, dekoracja nie imitująca rzeczywistości, ale przetworzona 
każdorazowo na użytek tego jedynego spektaklu, w tym miejscu i w tym czasie. 
Samodzielnie zaprojektowałam scenografię do Zemsty w 1967 roku na jubileusz Teatru 
Zagłębia w Sosnowcu. Reżyserował Wiesław Mirecki. Jak ona wyglądała nie pamiętam, 
bo pomieszała mi się z Zemstą w Rzeszowie w reżyserii Stanisława Bielińskiego w 1972 roku. 
Także w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu zrobiłam moją pierwszą scenografię do Męża i żony. 
Dekoracja była dosyć ascetyczna w kolorze, z dużymi barwnymi kostiumami pań. 

Reżyserował Wiesław Mirecki. 
Później robiłam jeszcze Pana Geldhaba w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze, zdaje się 
dyplom reżyserski Bogdana Augustyniaka, 1973 rok. 
Za dyrekcji Kazimierza Dejmka w Teatrze Polskim wykonałam scenografię do Dam 
i huzarów w reżyserii Andrzeja Łapickiego. Była to kompozycja złożona z dużej ilości drzwi 
na różnych poziomach, powiązanych dość skomplikowanym układem schodów. Pośrodku na 
podeście wisiała makata, a na niej mnóstwo różnej broni . Później powtórzyłam jeszcze Damy 
i huzary w 1993 roku, w reżyserii Kazimierza Dejmka, w innej dekoracji, bardziej 
realistycznej (z sufitem). 
No i nareszcie w Teatrze Polskim z Andrzejem Łapickim Śluby, o których zawsze marzyłam 
i już w czasach Narodowego za Dejmka miałam j e zaprojektowane (do realizacji nie doszło). 
W Teatrze Polskim miał je początkowo projektować Jan Polewka, zdobyłam się jednak na 
odwagę i zaproponowałam reżyserowi Andrzejowi Łapickiemu swoją osobę. I tak zaczęła się 
nasza współpraca. Za te pierwsze Śluby dostaliśmy mnóstwo nagród w Opolu także za 
scenografię. Sukces powtórzyliśmy ze Ślubami w Teatrze Powszechnym, także nagrody 
w Opolu. 
Po objęciu dyrekcji Teatru Polskiego przez Andrzeja Łapickiego wykonałam Dożywocie, 
mroczne wnętrze w drewnie i jucie. Później elegancki salon do Męża i żony, którego „ściany" 
tworzyły szale-tkaniny wykonane przez artystkę-tkaczkę Barbarę Levitoux. 
No i na koniec Zemsta, którą można jeszcze oglądać w Teatrze Polskim. Jak nam wyjdą 

te Śluby w Częstochowie? Czas i miejsce inne. Zobaczymy. 

' 
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Drogi Czytelniku, chcę Ci przybliżyć Śluby ... , które widzę oczami praktyka, 
ba, długoletniego, bo o przeszło półwiecznym stażu. Chcę Ci zbliżyć bohaterów tego 
arcydzieła i zapoznać z trudnościami, jakie czekają każdego kolejnego realizatora tej 
komedii. A więc zaczynam. 

Zgódźmy się, że Fredro napisał cztery arcydzieła. Są to: Zemsta, Śluby„ .. Dożywocie 
i Mąż i żona . Zwracam uwagę, że rangi arcydzieła w mojej klasyfikacji (bo to, co piszę, jest 
bardzo osobiste) nie uzyskały takie komedie, jak: Damy i huzary czy Pan Jowialski. Zwracam 
też uwagę, że te dwie sztuki są pisane prozą. A więc cztery arcydzieła między innymi dlatego, 
że pisane są wierszem, który nie ma obie równych. No, dopuśćmy jeszcze Pana Tadeusza 
i Beniowskiego. 

Te cztery wybrane przeze mnie komedie Fredry podzieliłbym na dwie podgrupy: 
komedie formy i komedie charakterów. Komedie formy to Śluby panieńskie i Mąż i żona, 
komedie charakterów to Zemsta i Dożywocie. 

Co znaczy ten podział? Czym te wymyślone przeze mnie dwa gatunki różnią się 
w sposobie realizacji? Otóż komedie formy wymagają położenia nacisku przede wszystkim 
na wiersz, frazę, pilnowanie średniówki, transakcentację i tego typu niezbędne, aby osiągnąć 
rezultat, cuda. 

Trzymajmy się rytmu wiersza, pilnujmy średniówki, a fraza sama zaprowadzi nas 
do puenty. Czy to znaczy, że nieważny jest rysunek postaci, ich prawdopodobieństwo 
psychologiczne? Ależ skądże, wszystko to, co je t związane z budową figury scenicznej,jest 
ważne, to oczywiste. Akcent jednak musi być położony na tekście na jego sensach 
i w wielkiej mierze na jego muzyczności. To nas doprowadzi do cel u. 

Komedie charakterów natomiast formalnie zbudowane są prościej. Proszę zauważyć, 
że i Zemsta, i Dożywocie pisane są ośmiozgłoskowcem . Gdy raz w te szyny wjechaliśmy 
dowiozą nas bezpiecznie do mety. Winny tu natomiast dominować charakterystyczność, 
barwność i wielopłaszczyznowość postaci. Bez bogactwa aktorskiego zaplecza zostanie nam 
tylko katarynka rytmu. Żeby skończyć z określeniami muzycznymi, przerzućmy się na 
plastyczne: komedie charakterów to obrazy olejne, komedie formy to rysunki piórkiem. 

Ale i jedne i drugie arcytrudne. I piękne. 
Śluby panieńskie są moim ukochanym utworem. Od czasu, kiedy w podziemnym 

Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej szlifowałem wiersz pod kierunkiem profe ora 
Stanisława Daczyńskiego, starając się zbliżyć do postaci Gustawa, aż po mój jubileusz 
w 1995 roku i rolę Radosta. Co wyróżnia ten utwór spośród innych dzieł Fredry? O wierszu 
już mówiliśmy, ale myślę, że to nastrój, atmosfera, pogoda, słońce i młodość. Tak, młodość. 
Teraz, po kilku realizacjach Ślubów„. jestem pewny: Śluby„ . są dla młodych. Tylko młodzi 
aktorzy potrafią uwiarygodnić naiwne przecie, perypetie zakochanych par. Ale uważa się, 
że młodzi nie umieją mówić wiersza, a bez wiersza. „ itd. A od czegóż reżyser! Ale nie reżyser 
z reinhardtowskirni pomysłami, lecz reżyser pedagog, który wypracuje, wypiłuje, wyszlifuje 
każdy wers, przypomni o oddechu, nie zaniedba wydobycia puent. Niewielu jest takich 
reżyserów, to prawda, ale są, są. 

Ileż pracy wymaga precyzyjne u tawienie takiej sceny, jak słynne trio (umyślnie 
używam kreślenia muzycznego) Gustaw, Aniela, Klara (scena IV z aktu Il): 
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GUSTAW 
Być nie może; 
Zróbmy zaczepno-odporne przymierze. 

KLARA 
Co za wspaniałość! 

GUSTAW 
Punkta więc ułożę. 

ANIELA 
Żarty! 

GUSTAW 
Ja proszę. 

KLARA 
Bardzo temu wierzę. 

GUSTAW 
Cóż? 

KLARA 
Radzę.„ 

GUSTAW 
Błagam. 

KLARA 
na stronie 

Czy on mnie nie widzi? „. 
GUSTAW 

Wiem ie dotrzymam. 
KLARA 
na stronie 

Czy on ze mnie szydzi? 
GUSTAW 

Dwakroć przysięgnę. 
KLARA 

Przysięga bez miary, 
To żebrze wiary. 

GUSTAW 
nie patrząc na nią, obojętnie 

I żebrak ubogi 
Skarb znaleźć może. 

KLARA 
Dużo na to drogi . 

Przecież to nie tylko utwór muzyczny, ale przychodzi nam na myśl i mecz tenisowy, 
gdzie piłki nisko latają nad iatką, i pojedynek na florety. 

Albo też ile pracy trzeba włożyć, aby uzyskać ten fenomenalny efekt przejścia 
z monologu Gu tawa (akt II, sceny VII i VITI), kiedy układa plan intrygi, monologu 
refleksyjnego, pisanego jedenastozgłoskowcem do nagłego wybuchu na widok Albina, 
wybuchu ujętego w dyscyplinę ośmiu zgłosek w wersie: 

GUS1AW 
Otóż to. to jest przyczyna, 
Oto powód wszystkiego złego! 
Chodzi, łazi cień Albina 



Płacze diabli wiedzą czego! 
Pięćdzie iąt lat jęczy, szlocha, 
Pięćdziesiąt lat wzdycha kocha; 
Teraz każda myśleć będzie, 
Że to tak się miłość przędzie, 
Niby wiekiem życie człeka, 
Aby wzdychać mógł pół wieka! 
Już, łzy lejąc w dzień i w nocy, 
Sam się zmienisz we fontannę, 
A tymczasem bez pomocy 
Ja mam znosić twoję pannę? 

ie kochajją tak poddame, 
A wzajemną ci ięstanie! 
Nie daj władać, rządzić sobą, 
A rząd tobie arna przyzna! 
N ie nudź płaczem i żałobą, 
A zwycil(żysz jak mężczyzna. 
Inaczej myślą wariaci. 
Bądź zdrów! 

Niech cię wszyscy kaci!. .. 
Monolog w narastającym tempi , na jednym niemal ddechu, przypominający fonną 

... Lokomotywę Juliana Tuwima. Arcydzielna poezja sceniczna. Bardzo trudna, ale ten trud 
się opłaci! Tyle w skrócie o fonnie. 

A jakże ważną rzecząjest smak i dobry gust. Przecież to Hrabia Fredro wyszedł z loży 
we Lwowie, kiedy aktor grający Albina zaczął wyżymać chustkę z łez. A właśnie! Albin, czy 
to parodia kochanka romantycznego, jak chcą uczeni, czy też młody byczek wiejski 
z nadmiarem temperamentu, ale spętany nieśmiałością wobec rezolutnej panny, jak chciał 
Boy? Próbowałem i tak, i tak. I muszę powiedzieć wolę byczka! A Gustaw, cóż to za pyszna 
rola. Dla młodego! Tu już aktor musi mieć przyrodzone warunki, aparycję, temperament 
i wdzięk, wdzięk osobisty i sceniczny. Rzecz niestety nie do nauczenia. Zawsze wałczę ze 
stereotypem Anieli - gąski, naiwnej nieśmiałej, lirycznej. Od czasu kreacji Joanny 
Szczepkowskiej w Teatrze Polskim w Warszawie ( 1984 r.) jestem pewien - Aniela to myśląca, 
wrażliwa dziewczyna, o dużym temperamencie, którą rozsadza nie uświadomiona jeszcze 
namiętność do Gustawa, przy niej Klara, wbrew swej rezolutności, a nawet agresywności 
i rzekomemu sprytowi, to naiwna gąska. 

A starsi pań two? Dobrze jest.jeżeli można sobie wyobrazić, że Dobrój ka to niegdyś 
Aniela, a Radost to były Gustaw. Wtedy smaku nabierają pewne dwuznaczności 
i napomknienia w ich scenach. To była kiedyś para romansowa na pewno. 

Jan może być młody, może być stary. Albo według schematu stary sługa, albo kolega 
z wojska. Byle kochał Gucia i wiernie mu służył we wszystkich psotach. 

Po co dziś grać Śluby„.? Żeby pokazać, że młodzi byli zawsze tacy sami w swoich 
problemach sercowych. Że poza obyczajem i zewnętrznością niewiele albo prawie nic się 
tu nie zmieniło. Dowodem niech będzie widownia młodzieżowa, która niezmiennie, nawet 
w naszych brutalnych czasach, okla kuje perypetie bohaterów, śmieje się z żartów 
ytuacyjnych, a co cenniejsze, co jest wielkim triumfem Fredry, śmieje się z jego tek tu, 
żartów i puent. 

Jaki wniosek? Grajmy Fredrę, grajmy Śluby panieńskie również dlatego, 
aby poprawić nasze obyczaje. 

/Hr. /ld'a.Hra /l'te~e«//eza 
«/ Cz~ćoe~tJ«1/e 

1927-2002 
75 fa.t irt"lurla s>to.~ ze.s>;tJl. teo.tl"a4tfU 

«I ezf'ofttJolt-tJ«11'e-



1926/1927 
Za zgodą władz miejskich R. Szpigelman, wła ~ciciel ali „Reduty" przy ul. trażackiej 8 
(obecnie Katedralna 13) adaptuje na własny ko zt tę alę dla potrzeb teatru. Czę tochowianin, 
aktor Jan Otrembski, po otrzymaniu licencji z ZASP na prowadzenie teatru. kompletuje taly 
zespół aktorski. Na pokrycie kosztów zaliczek dla aktorów i udziału w adaptacji. ali wydaje 
wszystkie swoje oszczędno ·ci w wy oko "ci 6 ty . złotych. 

151111927 
Otwarcie stałego teatru miejskiego .,Rozmaitości" w dawnej sali „Reduty' 
wydzierżawionej od właścicieli przez d)-rektora teatru Jana Otrembskiego. Premier~ 
„Slubów panieńskich" Aleksandra Fredry. pektakl gran: był 29 razy przy pełnej 
widowni. 

24IX1927 
Przyjęcie przez nowy teatr nazv.'Y Teatr Miej ki „Rozmaita ·ci". 
Letnie występy w Częstochowie Juliu za Osterwy z zespołem warszaw kiej „Reduty". 
Spektakle „Księcia niezłomnego" J. Słov. ackicgo wg P. Calderona de la Barca. 

XI 1927 
UmowawładzmiejskichzdyrektoremJ.Otremb kirnobejmującaokn.! I HI 1927- l III 1929. 
Zarząd miejski zobowiązał się udzielać teatrowi sub ydium rocznego w \\ y:okości 4500 
złotych, zwolnić tę placówkę z podatku od widowi k i bezpłatnie rozplakatowywać afi ze 
teatralne. Dyrektor Otremb ki zaś mial m.in. wystawiać specjalne sztuki z okazji różnych 
rocznic i świąt pań twowych oraz udzielić 50% zniżki w cenach biletów na przedstawh.:nia 
urzędnikom magi tratu i nauczycielom szkół miejskich. a 20% - o ·obom woj kowym. 
urzędnikom państwa> m, inwalidom wojennym i młodzieży zkolnej . 

1927/1928 
Premiery m.in. „Dam i huzarów" A. Fredry, fragmentów „Dziadów" Mickiewicza „Tkaczy" 
G. Hauptmana. Ogółem wy tawiono 38 sztuk, dając ok. 400 przedstawi1.:ń dla 60 tysi~cy 
widzów. 
Goścmnc występy Stefana Jaracza z ze połem w sztuce . Lange ,.Samson i Dalila" oraz 
Karola Adwentowicza w sztuce W. Per.lyńskiego ,.Dziękuję za służbę" . 

XI 1928 
Pow tani p · łk1 akcyjnej „Towarzy tv.o Budowy i Eksploatacji Teatru 1.• Częstochowie 
S.A." z inicjatywy J. Otremb kiego i starosty częstochow kiego Kazimier.la Kilhna a także 
\\ie lu innych wpływowych osobistości miasta. Zakup przez wiciu mieszkańców 
Czę. tochowy akcji Towarzy twa po I OOO złotych każda. 

..011~ .:r.y"" z d7han.:m I 1J53 

Rozpoczęcie budowy gmachu teatralnego na pia u zakupionym przez Towarzy two na rogu 
ulic Kilińskiego i Ja nogórskiej. Projekt gmachu przygotowali architekci warszawscy Józef 
Krupa i Teodor Łapiński . 

1930 
Goścmne występy w teatrze czę ·tochow ·kim M. Malickiej, A. Węgierki, H. Ordonówny, 
E. B do,J. Węgrzyna, K. Krukowskiego, M. Przybyłko-Potockiej, W. Siemaszkowej. 

VII 1930 
Zamknięcie Teatru „Rozmaita ci" ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa 'idzów. 

22VII1931 
Otwarcie Teatru Miejskiego Kameralnego w sali parterowej częsc1owo wykończonego 
już gmachu po:y ul. Kiliń. kiego 15 poddyrekcjąJ. Otremb kiego i A. Piekar ·kiego. 

1932 
Rezygnacja J. Otemb kiego z dyrekcji teatru. Funkcję tę pr.lcjął ~ ybitny reżyser i c1.:nograf 
Iwo Gall. 

1933 
Likwidacja „Towarzy twa Budowy i Ek ploatacji Teatru w Częstocho\\ ie .A." ze względu 
na kryzy, ekonomiczny i wzro t ko ztów budowy. 
Licytacja gmachu teatru. 

J 



„Staromodau l;.omcdia" 1977 

Wykup gmachu przez Komunalną Kasę Oszczędności - głównego wierzyciela Towarzystwa. 

1932 1935 
Dyrekcja Iwo Galla w Teatrze Miejskim Kameralnym. . 
Ponad 60 premier, m.in. „Wyzwolenie" Wyspiańskiego, „Róża" Zeromskiego, sztuki 
J. Szaniawskiego, A. Słonimskiego, M. Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej. Wyróżnienie dla 
inscenizacji sztuki „Sędziowie " Stanisława Wyspiańskiego w konkursie ogłoszonym przez 
Wydział Kultury i Sztuki przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
w związku z 25. Rocznicą śmierci płasty ka i dramaturga. 

1935-1938 
Dyrekcja K. Brodzikowskiego. 
Realizacja „Kordiana" Słowackiego . Gościnne występy znanych aktorów, m.m.: 
F. Brodniewicza, M. Maszyńskiego, E. Bodo. 
Groźba ruiny nie wykończonej górnej części gmachu przy Kilińskiego 15. 

16VI 1937 
Wykup gmachu teatru przez Zarząd Miejski m. Częstochowy. Udzielenie przez Komunalną 
Kasę Oszczędności pożyczlci na przebudowę i wykończenie górnej części budynku teatru. 

1938 
Zawiązanie spółki K. Brodzikowskiego i T. Krotke pod nazwą „Teatr Miejski 
w Częstochowie półka z o.o.". Umowa · półki z władzami miasta na prowadzenie teatru 
f 

od l IX 1938 do 31 VIII 1941 roku . 
Premiery m.in. „Pigmaliona" G.B. Shawa, „Ponad śnieg" Żeromskiego, „Panny 
Maliczewskiej' G. Zapolskiej. Gościnne występy J. Andrzejewskiej, A. Dymszy, T. Olszy. 

1939-1945 
Okupacja niemiecka. Dewastacja i duże zniszczenia gmachu teatru. 
1945 
Grupa aktorów pod kierownictwem T. Krotke doprowadza budynek teatru do stanu 
używalności. W lutym 1945 roku pokazano na scenie teatru pierw zy program estradowy. 

IV 1945 
Pierwsza premiera: „Uciekła mi przepióreczka" S. Żeromskiego w reżyserii A. 
Kwiatkowskiego i scenografii W. Wagnera. 

1945/1946 
Otrzymanie przez Teatry Miej kie w Czę tochowie subwencji miesięcznej w wys . 50 tys. 
złotych. Stabilizacja finansowa i zorganizowanie stałego zespołu aktorskiego. 29 premier 
oraz wiele występów gościnnych, m.in. teatru k.rakow. kiego z L. Solskim. 

1949 
Upa11stwowienie Teatrów Miejskich w Częstochowie. 

rx 1949 
Objęcie dyrekcji Państwowego Teatru w Częstochowie przez Eugeniusza Poredę. 

Rozwinięcie akcji objazdowej. 
Nasilenie realizmu socjalistycznego. Obniżenie poziomu arty tycznego przy ma owej 
produkcji spektakli. Znaczny spadek frekwencji. 

1951 
Dyrektorem teatru zostaje Edmund Kron. 

1952-1960 
Rozkwit teatru za dyrekcji Edmunda Krona. 
Wypracowanie własnej linii programowej. Przewaga inscenizacji z repertuaru klasycznego i 
romantycznego. Ciekawe premiery „Księcia niezłomnego" i „Warszawianki". 
Sukcesy artystyczne stawiające teatr w rzędzie najlep zych scen prowincjonalnych w kraju. 

13 XI 1956 
Zarządzeniem Ministerstwa Kultury i Sztuki nadanie teatrowi imienia Adama Mickiewicza. 
Uroczystość uświetniła premiera „Konf ederatów barskich". 

1958 
Oddanie do użytku Dornu Aktora wybudowanego z inicjatywy E. Kron a. 

1962-1966 
Dyrekcja Augusta Kowalczyka. 
Częstochowski ksperyment teatralny. Oparcie repertuaru wyłącznie na w półcze nycb 
sztukach polskich, które w artystycznej formie miały odzwierciedlać prawy i problemy dnia 



dzisiejszego. 
Wiele prapremier i debiutów dramaturgicznych m.in.: „Garść pia ku" i „Dzień 
oczyszczenia" J. Przeździeckiego, „Ktoś nowy'' M. Domańskiego, „Psalmy" M.Z. 
Bordowi cza. 
Zdobycie I miejsca na Śląskiej Wiośnie Teatralnej w 1963 roku za sztukę „Kanada" 
J. Kurczaba. 
Prapremiera polska „My fair lady" F. Loewe i A.J. Lemera ( 1966). 

1966-1976 
Dyrekcja Andrzeja Uramowicza. 
Stabilizacja artystyczna, urozmaicony repertuar komediowy i dramatyczny. Premiery m.in.: 
„Mazepy" J. Słowackiego, „Wesela" Wyspiań kiego, ,,Hamleta" Szekspira, „Pa torałki'' L. 
Schillera, „Opery za trzy grosze" B. Brechta. 

1976-1982 
Dyrekcja Tadeusza Barto ika. 
Ciekawe spektakle z repertuaru klasycznego, szczególnie: ,Wojna i pokój" wg L. Tołstoja, 
„Fantazy" Słowackiego, „Edyp królem" Sofokle a. 
Udane inscenizacje wielu ztuk w półczesnych: „Obywatel two honorowe" B. Friela, „Po 
górach, po chmurach' E. Brylla, „Pluskwa" W. Majakow kiego, „Domek z kart" 
E. Zegadłowicza. Gościnne wyst((py R. Hanin w sztuce „Staromodna komedia" A. 
Arbuzowa. 

l IX 1979 
Rozpoczęcie modernizacji i rozbudowy budynku teatru przy ul. Kilińskiego I 5. Spektakle 
przez cały okres remontu odbywały się dzięki uprzejmości go podarzy w ali Filharmonii 
Częstochowskiej, w klubie „Politechnik", a także w salach zakładowych domów kultury 
„Stradom" i „Warta". 

1982-1984 
Dyrektorem naczelnym jest aktor Andrzej Jurczyński, za' kierownikiem artystycznym 
reżyser Wojciech Kopciń ki. 
Udane spektakle „Opowieści lasku wiedeń kiego" O. Von Horvatha, „Zbrodni i kary" wg 
Dostojewskiego, „Hioba" K. Wojtyły i „Nocy w operze" na motywach oper komicznych W.A. 
Mozarta. 
Gościnne wyst((py w bułgar kim Perniku. 

1984 
Zakończenie remontu i rozbudowy budynku teatru. 

1X1984 
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego gmachu teatru premierą „Zemsty" Aleksandra 
Fredry w reżyserii Bogdana Micha! ika. 

1984-1988 
Dyrekcja artystyczna Bogdana Michalika . 
Dyrektorem naczelnym zo taje Jan Kempa, a kierownikiem literackim Kazimierz A. 
Lewkowski. 

„ 

Repertuar zdominowany przez dramaturgię w półcze ną, m.in. „Opera za trzy grosze" 
Brechta, „Zmierzch" l. Babla, „Emigranci" S. Mrożka. „Bal manekinów" Jasiel'l kiego, 
„Parady" Potockiego. 
Udział w wielu ogólnopolskich przeglądach i festiwalach teatralnych, liczne nagrody 
i wyróżnienia. 

1986 
Rozpoczęcie remontu Domu Aktora. 
1988-1990 
Dyrekcja artystyczna Tadeu za Kijańskiego. 
Premiery interesujących sztuk współczesnych: „Pocałunek kobiety-pająka" M. Puiga, 
„Kolacja na cztery ręce" P. Barza, „Mu ikkraker" H. Kajzara, „Burzliwe życie Lejzorka 
Rojtszwańca'' I. Erenburga, „Zabawa w śmierć" M. De Ghelderodc'a. 
Gościnne wyst((py wielu znakomitych aktorów: M. Niemirskiej, M. Walczew kiego, 
J. Żółkow kiej, J. Gajosa. Z. Kucówny, E. Borowik, Z. Wardejna, Teatru Pantomimy 
H. Tomaszewskiego. 
Wy tawy towarzyszące premierom: projektów kostiumów B. Ptak, fotografii K. Surie
KindJer, R. O adczego i T. L. Biernackich. 

Od 15Vll990 
Dyrektorem zostaje Ryszard Krzy zycha reżyser związany z tutejszym teatrem od 1976 roku. 
Udane premiery: „We ela" Wy piaóskiego, „Szewców" S. I. Witkiewicza, „Brata naszego 
Boga" K. Wojtyły, „Księdza Marka" Słowackiego. 
Prezentacja pektakli dla · rodowiska polonijnego w Szwajcarii. 
Organizacja ogólnopoł kiego fest iwalu ztuk o tematyce religijnej. 

„Rewizor" l 969 
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"Wesele Figaro" 1951 

Od 1vm1994 
Dyrektorem naczelnym i arty tycznym zo taje Henryk Talar. 

„Śluby paniensk1e" A. Fredro 1993 

Inauguracja dyrekcji pektaklem 
kabaretowym „Boy'a wina" 
w wykonaniu nowego dyrektora 
i Grażyny Barszczewskiej. 

Ważniej ze przedstawienia: 
.,Horsztyń ki" J. Słowackiego 
reż. P. Wodziński, z udziałem 
M. Pawlickiego 
i L. Teleszyńskiego 
„Bachantki" Eurypide a reż. 

P. Lysak, z udziałem O. Sangare 
., B e s t i a i P i ę k n a " 
wg S. Grochowiaka, reż. Jarosław 
Kilian, cen. Adam Kilian, 
muzyka: Andrzej Kurylewicz 
„Balladyna" J. Słowackiego 

w in c. Adama Hanu zkiewicza 
„Łysa śpiewaczka" E. Ionesco 
w reż. Henryka Talara i z jego 
udziałem w spektaklu 
„Lot nad kukułczym gniazdem" 
D. Wassermana na podstawie 
powie' ci Kena Kc. eya w reż. 
Łukasza Wylężałka z udziałem 
Henryka Talara w rol i 
McMurphy'ego 

„Faust" wg Goethego w adapt. i reż. A.M. Marczewskiego, ko tiumach Bernarda Hanaoki i z 
muzyką Tadeusza Woźniaka Liczne spektakle gościnne z udziałem znamienitych aktorów, 
m.in. J. Michałowskiego, P. Fronczew kiego, L. Pietra zaka, G. Holoubka, M. Kociniaka i in. 
Udział w wielu krajowych przeglądach i festiwalach. 

Od 14Vlll1997 
Dyrektorem naczelnym i arty tycznym zostaje Marek Perepeczko. 
Inauguracja premierą „Moralności pani Dul kiej" G. Zapal kiej w reżyserii Ignacego 
Gogolewskiego i cenografii Józefa Napiórkowskiego. W roli Anieli Dulskiej wystapiła 
Emilia Krakowska. Premiera połączona była z obchodami 70-lecia teatru częstochowskiego, 
n atom ia trok później spektakl został pokazany Polon i i amerykańskiej w Chicago. 
Ważniejsze dotychczasowe przed tawienia: 
„Pan Tadeusz" wg A. Mickiewicza w in cenizacji Adama Hanu zkiewicza (w ramach 
obchodów Roku Mickiewiczow kiego), „Czekając na Godota" S. Becketta w reż. Antoniego 
Libery (nagrody aktorskie podczas Il Fe tiwalu Teatrów Śląskich w Zabrzu dla Adama 
Hutyry i Michała Kuli) 
„Damy i huzary" A. Fredry w reż. Marka Perepeczko z udziałem Barbary Wrzesińskiej 
i Janu za Zakrzeńskiego 
„Rewizor" M. Gogola w reż. M. Mokrowieckiego z udziałem dyrektora częstochowskiej 
sceny w roli horodniczego Skwoznika-Dmuchanow kiego 
„Wesele" S. Wyspiańskiego w in cenizacji Adama Hanuszkiewicza (prezentacje m.in. 



„MMkarada" 1954 

f() 

w War za wie w 1 OO. rocznicę 

prapremiery dramatu, w Krakowie na 
festiwa lu Kraków'2000 oraz 
w warunkach plenerowych 
w Poznaniu, jako impreza 
towarzysząca festiwalowi MALTA) 
„Dziennik panny służącej" 
O. Mirbeau w reżyserii Roberta 
G l iń ki go i w wyk. Joanny 
Żółkow kiej. 

„Na szkle malowane" E. Brylla 
i K. Gaertner w reż. Krystyny Jandy. 
Udział częstochow kich aktorów 
w filmie fabularnym Łukasza 
Wylężałka „Darmozjad poi ki": 
nagroda za najlepszą rolę 
drugoplanową na fe tiwalu w Gdyni 
dla Andrzeja Iwińskiego oraz nagroda 
za kostiumy dla Stanisława Kulczyka. 

Ot/REt7?JRZt/ 
CZĘWCllOP/cft:IE~(} TEllTR?f 

Jan Otremb ki 
rwo Gall 
Kazimierz Brodzikowski 

Tadeusz Krotke 
Eugeniu z Poreda 
Edmund Kron 
Augu t Kowalczyk 
Andrzej Uramowicz 
Tadeusz Barto ik 

Andrzej Jurczyń ki (dyr. nacz.) 
Wojciech Kopciński (kier. art.) 

Jan Kempa (dyr. nacz.) 
Bogdan Michalik (dyr. art.) 

Tadeusz Kijański (dyr. art.) 

Ryszard Krzyszycha 
(początkowo dyr. art., później 
dyrektor naczelny i arty tyczny) 

Henryk Talar (dyr. nacz. i art.) 

Marek Perepeczko (dyr. nacz. i art .) 

1926 - 1932 
1932 - 1935 
1935 - 1938 
1938 - zawiązanie spółki K. 
Brodzikowskiego i T. Krotke 
pod nazwą „Teatr Miej ki w 
Czę tochowie spółka z o.o." 

1939 - 1945 okupacja niemiecka 

1945 - 1949 
1949 - 195 I 
1951 - 1962 
1962 - 1966 
1966 - 1976 
1976- 1982 

1982 - 1984 

1984 - 1988 

1988 - 1990 

1990 - 1994 

1994 - 1997 

od 14 Vlll 1997 

ff 
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tfJ ift-ZQl(ft- 2002/2003 

Dyrektor naczelny i artystyczny Marek Perepeczko 

Zastępca dyrektora Robert Doro lawski 
Glówna k ięgowa Jadwiga Paciorkowska 
Kierownik techniczny Stanislaw Kulczyk 
Koordynator pra y artystycznej Marta Rudzińska 

Ze pól arty tyczny: 
Aktorki: Ewa Agospowicz-Kula, Iwona Chołuj. Teresa Dzielska, Agata Hutyra Elżbieta 
Jabłonka, Paula Kwietniewska, Agnieszka Łopacka, Małgorzata Marcinak, Czesława 
Monczka, Małgorzata Wójcik 

Aktorzy: Sebastian Banaszczyk, Bonifacy Dymarczyk, Arkadiu z Głogow_ ki. Adam 
Hutyra, Andrzej Iwiński, Michał Kula, Tad u z Morawski, Antoni Rot Robert Rutkow ki, 
Marek Ślo ar ki 

Inspicjenci i suflerzy: Maria Bakuła, Barbara Olesińska, Anita Szamocka, Mariu z Korek 

Dzial promocji i sprzedaży: 
Jolanta Maj - kierownik działu 
Zbigniew Dcndek - promocja, sprzedaż 
Krystyna Ficek - kierownik widowni 
Irena Domań ka, Elżbieta Szkop - kasa biletowa 
Urszula Nowakowska, Danuta Wilczyńska, Anna Szczepanik, Krystyna Nykiel, Tatiana 
Niedbał, Hanna Ficek, Agnieszka Lęgowik - bileterki, zatniarki 

Dzial techniczny: 
Zbigniew Chęciński - kierownik pracowni elektrycznej 
Arkadiusz Ficek, Robert Klimas - oświetleniowcy, elektrycy 
Zdzi ław Kubziakow ki - kierownik pracowni akustycznej 
Piotr Czok - akustyk 
Genowefa Stępień - kierownik pracowni rnodelatorsko-malarskiej 
Halina Lewandowska, Miro ław Kurek, Zbigniew Macherzyf1ski - modelatorzy, malarz 
Anna Tarnachowicz - kierownik pracowni krawieckiej 
Elżbieta Będkowska, Joanna Madej ka - krawcowe 
Anna B dnarczyk - kierownik pracowni perukarsko-fryzjer kiej 
Leokadia Chłód - fryzjer, perukarz 

Jacek Celiński - brygadier ceny 
Aleksander Matyka, Zbigniew Dulnik - montażyści sceny 

1.l 

Andrzej Stani z - montaży ta ceny, kierowca 
Zdzisław Chęciński - kierownik pracowni ślu arsk1ej 
Jan Gawron - 'lu arz 
Jan Kupczyk - kierownik pracowni stolarskiej 
Marcin Markowski - stolarz 
Grzegorz Heliński. adeusz Przestrzelski - rekwizytorzy 
Wanda Zy kawska, Dariu. z Haładus - garderobiani 
Tere a Wysocka - pralnia, pra owalnia 

Dział administracyjny i gospodarczy 
AJicja Kowasz - zastępca główn j k ię_gowej 
Anna Haltcr - tarsza k ·ięgowa. archiwum główne 
Kry tyna Korzekwa - tar za ksi~gowa. kadry 
Lidia Ma '·lanka - tar za ksil(gowa. ka a głów na 
Tomasz Wyparl - zaopatrzenia' iec, kierowca 
Barbara alewajka magazynier 
Marta Szczotka - go podarz Domu Aktora 
Lidia Dalg1ewicz. Jadwiga Perkosz portierki 
Halina Bla zkiewicz. tani ława Górak, Maria Rączka, Halina Skrzypczak, Elżbi ta 
Trzcpizur-Mach, Karol zczotka - pracownic gospodarczy 

fJ 
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na zasadzie impresaryjnej: 
„Zemsta" teatr Miejscowy, 1895 r. z J. Kotarbit1skim 
i prawdopodobnie w jego reżyserii 

- „Damy i huzary" - teatr Miejscowy. I R96 r .. z K. Adwentowiczem w roli 
Porucznika 

- „Śluby panień kic" teatr wy lawowy na Wy ta ie PrLcmy ·ławo-Rolniczej, 
5.08.1909 r. z M. Przybyłka-Potocką\\ roli Anieli i prawdopodobnie w jej 
reżyserii 

na scenach kino-teatrów: 
- ,.Gwałtu, co się dzieje!" 17.01.1913 r., rd. J. Puchniewski 
- „Nikt mnie nic zna' 1913 r .. reż. f. Stróżewski 
- „Damy i huzary'' 21.04. I 915 r .. ze'pół A. Millera 
- „Zemsta" 20. I 0.19 I 5 r„ reż. . Piekarski 
- „Gwałtu, co się dzieje!" 25. I 2. I C) 15 r„ reż. W. Gloger 

na scenie teatru miej kiego (1927-1939): 
- „Śluby panieńskie„ 15.03.1927 r. inauguracja działalności 

teatru miejskiego „Rozmaiło 'ci" 
- ,,Damy i huzary" 24.09. I 927 r., prawdopodobnie w reż. W. 

Pietruszyńskiego 
- „Gwałtu, co się dzieJe'" 19.03.1930 r. reż. R. Tański 
- „Pan Jowial ki" I 2. l 0.1932 r .• reż. I. Gall Uuż w T1.:atrLe 

Kameralnym) 
- „Śluby panień kie" 5.10.1935 r., reż. Z. Bończa-Tomaszew ki 
- „Zem ta" 15.05.1937 r., reż. K. Vorbrodt 
- „Damy i huzary" 16.09.1938 r., reż. A. Kwiatkowski 
- ,.Pan Geldhab'' 1 l.12.1938 r., reż. A. Kwiatkowski 

po 1945 roku: 
- „Śluby panień kie" 16.02.1946 r., reż. A. Kwiatkowski 
- „Damy i huzary" 1946 r., reż. A. Kwialkov. ki 
- ,,Zemsta" 1946/1947 r., reż. A. Kwiatkow ki 
- „Pan Jowialski" 1948/1949 r .. A. Kwiatkow ·ki 
- ,.Nowy Don Kichot" l 950 r .. reż. K. Czyński 

„Gwałtu, co ię dzieje!' 29.06.1950 r., reż. M. Mieczyński 
- „Ciotunia" 13.02.1951 r. 
- „Damy i huzary·· 30.09.195 l r., n.:ż. B. Orliń. ki 

„Śluby panień kic" 31 05.1952 r., reż. W. Lasoń 
- „Ożenić się nie mogę" 12.12. 1953 r., reż. E. Kron 
- „Zem ta" 4.12. I 954 r., reż. J. Maśld1ski 
- „Mąż i żona" 5.03.1955 r., reż. K. Lotar 
- „Śluby panień kie" 26.12.1964 r., reż. S. Wohl 
- „Gwałtu, co się dzieje!" 14.06.1969 r., reż. J. Ukleja 
- „Zemsta" 8.04.1972 r., reż. J. Wy zomirski 

- „Mąż i żona" 13.11.1975 r., reż. J. Czaykowska 
„Świeczka zgasła. Li t. 2 l .05.1977 r., reż. J. Czaykowska 

- „Zem ta" 1.10.1984 r., reż. B. Michalik 
- „Śluby panieńskie" - styczeń 1993 r., reż. R. Krzyszycha 
- „Zemsta" wrzesień 1996 r., reż. H. Talar 
- „ Damy i huzary" czerwiec 1998 r., reż. Marek Perepeczko 

Afedro 
„Śluby pan1c~~kic" 
M•ża i iony \ 964 

prlllog 1 epilog z „ " 



tf'tUtHr!el"Z Ualf tf'jJ,I( (1875-1957) 

aJ fa.taeli 1920-1932 tfttll"o.rta;oaJ/ata. ez~toe~oaJtfi.1e;4 

Byl Jednym z orqdowmków sprawy budowy w Częstochowie tcatr:-i; . s:-voje przcmyś len~a 
o potrzebie teatru, jego rol i \\ mchu kuliuruln) m n11asta i regionu, a także o 1111CJatyw1e utworzeni.a 
Towarzy twa Milośnikó'' Teatru zawarł w obsz rnvm artykule Teatr regio11a/11y w C::ęstochmne 
opubl ikowanym\\ 9 numerze „Gazety UrzędO\\ej ~;yt!Lia l u Powi:.itowcgo \\ zęstochowic" '."' 1929 
roku. Był inicjatorem utworzenia. a od roku IQ28 przewodniczącyn~ 1 zarazem __ Jcdnym 
z najaktywnieJszycl członkó\\ spólkt akcyjnej fowart.js twa Budow) 1 Ek ploatac~ 1 Teatru 
w Czę tochowic. Pomimo wiciu trudno ·ci.jakie napotykało Towar„ystwo, przede w ·zy.·tk1m natul) 
finansowej , w lutym 1930 r. doprowadzi ł do ot\\ arcia, wykończonego tylko w CZI(· ci. budynku teatru. 
W lutym 1932 roku Kiihn, dostr7Cgając potr1cbę podjqcia studiów badawc_zych n~d przyrod.~. kultur~, 
111 torią i sztuką regionu częstocho\\ skicgo, nas tępnie spopularyzo\l; a111a \\ yni kow ty~hze badan, 
zorganizowa ł zebranie dzialac1y kul tury z Czq toc howy i powiatu. Pl1<.h.:zas tego spot~an ia.(25 lutego 
1932 r. w al i Rady 1icjskicj) pr 1.ctlstaw ił projekt ul\\ orzcmu Towar/ystw:1 Pop1erama Kultury 
Regionalnej ; Towarzystwo miuło nawiązywać do wczcsnicj szych tradycji. k ~lturotwórc7!'ch , 
krajoznawczych i naukowych inspirowanych m.in. przez dra Władysława B1cgansk1ego. Kaz1m1erza 
Kiihna wybrano picn\ szym prezesem tego Towarzystwa . . . 

W latach 1932- 1936 Kazimierz Kii lm zajmował stanO\\ 1sko nacze lmka Wydz i ału 
Samorządowego Ur;:ędu Wojewódzkiego w Stanisławov. 1 c . by później przen i e'·~ s i ę do War.zawy 
i objąć funkcj i;; przcwod111 cząccgo Rudy aukowcj Instytutu Samorządu Terytori al nego. Po upad ~u 
powstania warszawskiego były staro ta ponownie zna~azł s i ę \\ 'zęstochow1c , ponowme aktywrn e 
włączając s i ę\\. życic kulturalne, naukowe 1 społeczne mia ·ta. 

Zmarł w nai;zym mieśc i e 15 maj a 1957 roku i został pochowany na cmentarzu Kule. 

Podczas p remie!)' j uhileu.cowej 11 ustqpi odslo11ięcie p ortretu Ku:::imierzu K ii /ma 
podarowanego Teatroąi 1111 A. Mickiewic;:a pr::e:; ll'llttka Starosty Dra Zbig11ie1rn Neugebauera. 

Dy rekcja Jeatr11 serdec::: 11 ie d::iękuje ::a równo Darc::y1kr. jak i Doktorowi 
Juliuszowi Sętowskienw , kióry do pr:::eka:::ania dz ie/a doproll'ad::i/. 

Ulgie1eeh, !Vata1ttS'tJ1t 
, 

li cf la.J1 /0.lf/t4fiS'i1e- li 

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

Gustaw, jak możemy wyczuwać, jest w pewnym stopniu autoportretem Fredry. Jego przezyc1a 
mocno przypominają te, których doznawal sam poeta. Zrazu interesuje go zabawa, ale z domieszką 
refleksyjnego zaciekawienia. („ .) 

Miłość zaczyna się w momencie, gdy powstają przeszkody. Je ' li to prawda, że kapitan Fredro 
założył się (jak plotkował Ludwik Jabłonowski ) , że Zofię Skarbkową zdobędzie i ten zakład przegrał -
to przecież także i Gustaw spotyka podobny zakład. Są to „śluby" dwóch panien, wzmagające opór 
Anieli . Ale Gustaw, który niedawno tudiował świat pozbawiony masek i pozorów, nie salonowy, łatwo 
zgadnie - że owe śluby, pozornie tak dziecinne, że ta „nienawiść mężczyzn" wynika z głębszego, 
bardziej ważkiego powodu. Opór Anieli - am Gustaw, w gruncie duszy, mógłby uznać za uza adniony. 

Gdyby główny amant tej komedii wierzył w dawny, patriarchalny porządek świata - akcja nie 
mogłaby się rozwinąć. Póki Gustaw uważa swe przyszłe małżeństwo za rezultat matrymonialnych 
planów dwóch rodzin, nie pasjonuje się tą sprawą. Nie miałby przecież nic przeciw zaślubieniu pięknej 
dziewczyny. Ale czuje i wie, że prawdziwe szczęście zaczyna si ę w momencie swobodnego, 
indywidualnego wyboru. Podziela poglądy wej epoki, swej romantycznej gen racj i. 

Aniela, pozornie łagodna i bierna, dobrze wychowana i ludziom życzliwa ma wój ąd, woją 
wolę. Nie tylko jako wyznawczyni „ślubów" (które rozśmie zają Radosta i Gustawa), także jako panna 
z pierw zej połowy dziewiętnastego wieku - stawia opór rodzinnej umowie.(„ .) 

Od momentu, w którym Gustaw uświadamia sobie swoją miło · ć do Anieli Dobrój skiej staje 
ię on niejako „reży erem", organizatorem całej akcji komediowej . To on twarza warunki , w których 

Klara uświadamia sobie, że uległy Albin jest jej w istocie bliski i drogi . Niebezpieczeństwo, przeszkoda 
fikcyjna (bo wymyślona przez Gucia), możliwość zmuszenia jej do małżeństwa z kim innym, otworzą 
oczy panience tak przekornej .(„ .) 

Także i Albin ma pełne prawo do istnienia pod leńcem przyświecającym Fredrowskiej 
twórczości . Że jest to postać wartościowa i ciekawa - dowodzi jego zachowanie w chwili, gdy się 
dowiaduje o rzekomo projektowanym małżeń twie Klary i Rado ta. Nawet pani Dobrójska nie próbuje 
bronić swej wychowanki. Natomiast Albin, zapominając o wszelkich konwenansach, „krzyczy" 
w ucho Radosta: 

Nim zaślubisz Klarę 
Mnie zabić musisz! 

Wierzymy mu tym chętniej , że ów buntownik. już romantyczny, wierzy nie tylko w miłość 
wzaj emną, ale nawet i w nieszczęśliwąjednostronną. 

· Fredro nie był więc pisząc „Ś luby" , takim tradycjonalistą, patrzącym na życie z ganku 
ziemiańskiego dworu, jak sądził nawet Boy. Autor tej komedii dostrzega już przemiany. Być może, iż 
po zapadnięciu kurtyny pobierze się i trzecia para, Rado t i Dobrójska, choć mogłoby to skomplikować 
zarówno sytuację materialną młodych , jak i wzru zającą miło · ć i opiekuńcze przywiązanie wujaszka 
wobec dowcipnego i sympatycznego Gucia. Ale nic bawmy się w zakusy Kl iminy z „Wesela", chcącej 
wszystkich wyswatać. Niech nam wystarczy rado ' ć , jakiej dostarcza komedia, gdy się krzyżują 
błyskaw i czne repliki,jeszcze wzmagające muzykę wiersza. 
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Gustaw. 
„A nasz pan Gustaw, laleczka warszawska", mówi o nim 
Klara, odsłaniając jedną z istotnych cech tej najbogatszej 
w komedii postaci. Określenie to pada w chwili, gdy 
odbiorca wie już o wyprawie bohatera „Pod Złotą 
Papugę". Z jego zwierzeń dowiaduj e się 
o doświadczeniach miło nych, zdobywanych w czasie 
podbijania serc trudnych do zdobycia dam (mężatek?), 
o urządzanych przez niego wesołych biesiadach 
w męskim gronie. N ie tedy dziwnego, że spotykane często 
w opracowaniach komedii określenia: fircyk, birbant, 
filut, lampart, sugerowały, iż w postaci Gucia chciał 
pisarz skreślić satyrę na „złotego młodzieńca" [ ... ] 
O Guciu jako fircyku, lekkoduchu, zblazowanym 
młodzieńcu można mówić jednak tylko 
w I akcie komedii. W dalszych aktach postać ta zaczyna 
ulegać ewolucji. Pisarz akcentując początkowo dystans 
między Guciem a takimi istotnymi wartościami, jak 
miłość i małżeństwo, w miarę rozwoju akcji dystans ów 
skracał, aby uzyskać pełne zaangażowanie bohatera. 
O stopniu tego zaangażowania najlepiej świadczyło 
uczucie zazdrości, którym obdarzył go Fredro, każąc mu 
w niedwuznacznie szczery sposób wyrazić 

niezadowolenie na widok zainteresowania Anieli wieścią o rzekomej zmianie uczuć Anieli . 

Albin. 
To łzawy kochanek, pełen uległości wobec ubóstwianej 
kobiety, zatopiony w swoim uczuciu. Mimo, 
że beznadziejne, urasta ono do rangi samoistnej wartości . 
„O miłości, miłości,! Ty żalów przyczyno, Złorzeczyć ci 
nie moę, bo mile łzy płyną!" - oświadcza Albin już 
w I akcie, pozostając niemal do końca wyrazicielem tak 
rozumianej miłości. Konstruując tę postać o literackim, 
nieczęsto w życiu używanym imieniu, nawiązywał pisarz 
w jednoznacznie aluzyjny sposób do galerii kochanków 
przedstawianych na łamach powieści sentymentalnych. 
[ ... ]Jednocześnie wiele cech łączyło kochanka Klary z od 
dawna zadomowionymi w komedii amantami, skłonnymi 
do ustawicznego dramatyzowania swojej sytuacji, 
skazanymi na pomoc sprytnych służących-przyjaciół. 

I.I 

Aniela. 
Naiwność, dobroć, łagodność, uległość wobec przyjaciółki 
najpierw, a potem wobec Gustawa, to podstawowe cechy 
bohaterki. Zo tały one podkreślone w jędynym w całej 
komedii mówiącym imieniu. Jedyne to także w utworże imię 
autentyczne, nieliterackie, bardzo popularne w środowi ku 
ziemiańskim . Imię Anieli nosiłam.in. panna Trębicka, jedna 
z młodzieńczych sympatii Fredry. Dzięki rodzajowi cech 
pozytywnych zyskała sobie bohaterka Fredry w naszej 
cynicznej epoce miano „polskiego cielęcia", którym to 
określeniem obdarzył ją Boy, a na tępnie Jan Kott. Jednakże 
Boy dostrzegał również, że postać Aniell, niewątpliwie 
monotonna w swej pozytywnej jednoznaczności, uchwycona 
została przez Fredrę w chwili przekształcającego ją uczucia 
i budzących się zmysłów. Odwrót bohaterki od idei ślubów 
przedstawił bowiem pisarz poprzez subtelnie uchwycony 
zarys zmagań dziewczęcej skromności i podejrzliwości 
z narastającym, nieznanym dotąd, a przecież 
wszechwładnym uczuciem. 

Klara. 
Fredro nie ukrywał swojej antypatii do Klary i w planie sceny 
V aktu l pisał o jej prototypie: „Zaczyna się okazywać jej 
charakter uszczypliwy i chciwy rządzić; Anieli zaś łagodny 
i tylko w złą drogę radą Laury zapuszczony". Z czasem 
nastąpiła zmiana imienia negatywnej bohaterki komedii 
i Laurę, zbyt może żywo przypominającą romantyczną 
kochankę Petrarki, zastąpiła Klara. 
W rezultacie powstała postać żywej, energicznej 
dziewczyny, wiernej powziętym zamiarom, a pokonanej 
jedynie przez bardzo skomplikowane zabiegi Gustawa. Jako 
rzeczniczka ślubów została Klara uznana przez 
komentatorów za jedną z pierwszych emancypantek 
polskich. 
[ ... ] Mimo obdarzenia Klary bogatym zestawem 
„antykobiecych" w pojęciu pisarza cech, nie zapomniał on 
o jej płci. Kobiecość bohaterki ustawicznie dochodzi do 
głosu. Na Albinie nie zależy jej naprawdę, ale wybucha 
prawdziwym gniewem, gdy dowiaduje się, iż Gustaw 
wykpiwa sens jego starań . Zdaje obie też doskonale prawę, 
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jak może wyglądać życie młodej żony przy starym mężu i co należy czynić, aby mu to życie 
zatruć. 

Radost 
Wprowadzaj ąc na scenę kochanego stryjaszka, 
nawiązywał pisarz do tradycyjnej, znanej szczególnie 
w komedii przełomu XVIII i XIX w. postaci poczciwego 
opiekuna [„.] Fredro wzbogacił jednak poważnie postać 
Radosta, wyposażając ją również w cechy niezupełnie 
zgodne z odgrywaną przez niego rolą. Współtwórca 
matrymonialnych planów Gustawa, występował 
„energicznie" przeciw kawalerskiemu życiu bratanka. 
Z drugiej jednak strony zdradzał się z zamiłowaniem do 
wesołych uczt i zabaw w męskim gronie. Było ono bardzo 
dobrze znane Guciowi i nie omieszkał się on doń 
odwoływać w krytycznych chwilach. We w pólnocie 
kawalerskiego losu bratanka i stryja tkwiło jedno 
ze źródeł pobłażliwości tego o tatniego. Nie było to 
jednak źródło jedyne. Radost został w komedii 
przedstawiony w roli samotnego starego kawalera 
i zarazem jedynego opiekuna chłopca pozbawionego 
rodziców. [.„] 
Różnorodne doświadczenia Radosta, drugoplanowej, 
ale wcale nie ubogiej postaci, uzasadniają zatem w pełni 
charakter stosunku łączącego stryja z bratankiem. 
Stosunku oscylującego między postawą serio a objawami 
wybujałej czułości. 

Pani Dobrójska. 
Jedyna w komedii reprezentantka mówiącego nazwiska 
jest, w całej zgodzie z sensem konwencji w ramach której 
powstała, postacią tradycyjną w swej jednoznaczności . 
Godnie piastując rolę gościnnej pani domu, matki oraz 
opiekunki panien na wydaniu, usiłuje wpłynąć 
za pośrednictwem dobrych rad zarówno na Gucia, 
Radosta czy Albina, jak i na panny. W każdej sytuacji 
stara się podkreślić pozytywne i konstruktywne momenty, 
dążąc do zachowania idei „złotego środka".[ „.] 
Obecność czcigodnej i prostolinijnej postaci w gronie 
bohaterów niepoważnych jak Albin, czy ambiwalentnych 
jak Gucio, Klara, Radost, a nawet Aniela, była 
prawdopodobnie ze strony Fredry ukłonem pod adresem 
matrony polskiej [.„]. 

Jan. 
Rola służących, szeroko rozbudowana w siedemnasto
i osiemnastowiecznej komedii, polegała 
na inscenizowaniu intrygi umożliwiającej bezradnym 
amantom, uosabiającym skądinąd skromność 
i cnotliwość, pokonanie (nie zawsze przyzwoitymi 
środkami) nieprzezwyciężonych wydawałoby się 
przeszkód stojących na drodze do ich szczęścia. 
W Ślubach roli Figlackiego podjął się Gucio, 
doprowadzając do małżeństwa Albina z Klarą w sposób 
równie skuteczny jak ten, który zademonstrował 
pomagający Leandrowi służący z Pieniacza 
(osiemnastowiecznej komedii Krasickiego - przyp. red.). 
Tym samym zakres działania Jana został poważnie 
ograniczony. Pojawił się on na początku aktu pierwszego 
i powrócił na krótko na scenę w dialogu otwierającym akt 
czwarty. W obu przypadkach postać Jana posłużyła 
pisarzowi dla uwypuklenia określonych cech osobowości 
panicza. Ale tym samym nabrała ona cech 
autentyczności. W wiernym, oddanym i bezkrytycznie 
wykonywającym rozkazy Janie mógł się 
dziewiętnastowieczny odbiorca dopatrzyć cech idealnego 
służącego na ówczesnym dworze ziemiańskim. 

_ .......... .._ ... 
15 



#leeZF!d(() Ilf/fot 
t'o11reda 1irt~?Ji; io11relia. 11r1-/;tei 

„Śluby panieńskie" są komedią intrygi. Oznacza to, że główny akcent kompozycji 
kładzie pisarz na rozwoju wydarzeń. Że wydarzenia stanowią oś, wokół której krąży świat 
charakterów. ( .. . ) 

Najogólniej rzecz biorąc przebieg intrygi komediowej, zgodnie z regułami gatunku, 
realizuje się w kształcie litery U. Początkowo „zapada się w głąb często potencjalnie 
tragicznych powikłań, po czym wybiega nagle na wyżyny zczęśliwego rozwiązania.". Dzieje 
się tak dlatego, że owe „potencjalnie tragiczne powikłania" wynikają z wartości i zasad, które 
w świecie komediowym zostają przezwyciężone i okazują się niegroźnymi i pozornymi. 
O degradacji owych wartości decyduje przypadek. Na kutek przypadkowego zbiegu 
okoliczności realizacja wspomnianych zasad prowadzi do rezultatów odwrotnych niż 
zakładali ich wyznawcy i niż obawiały się ich ofiary; bądź też nawet prowadzi donikąd. 
Pod koniec akcji bohaterowie nie giną jak w tragedii, lecz odnajdują siebie, wyzwalając się 
z kręgu trosk, z niewoli niesłusznych mniemań, osiągając szczęście. W nagłych, 
nieprzewidzianych zwrotach rządzonej przez przypadki akcji, w nieprzewidzianych 
reakcjach bohaterów, stawianych w nieoczekiwanych sytuacjach, tkwi podstawowe źródło 
komizmu utworów tego typu.( ... ) 

Konflikty w „Ślubach" wynikają, najogólniej rzecz biorąc, ze starcia pokoleń , 
temperamentów, płci, w tym zaś ostatnim wypadku z różnicy poglądów na miłość. Wytycza 
ową różnicę antynomia dwóch postaw. Jedna opiera się na „moralności rozwoju 
gatunkowego" i sankcjonuje ją dodatkowo tradycja ziemiańskiego obyczaju. Jest to pogląd 
stawiający małżeństwo przed miłością. Drugiej patronuje moralność namiętnego uczucia, 
moralność romansu, bez którego nie może być mowy o autentyczności małżeńskich 
związków.( ... ) 

„Śluby panieńskie" tworzył Fredro zgodnie z zasadami komedii miłości. Miłość stała 
się centralnym tematem utworu, a akcję tworzyła historia jej narodzin. Podobnie jak w innych 
utworach tego typu wyglądało też umiejscowienie przeszkód stojących na drodze 
potencjalnych kochanków. Nie tkwiły one bowiem w charakterze życzliwych przecież 
opiekunów, lecz w psychice amantów, w ich krytycyzmie wobec instytucji małżeństwa 
w nieufności lub dumie.( ... ) 

„Śluby panieńskie czyli Magnetyzm serca" - to żartobliwa kopia tytułów licznych 
wówczas sentymentalnych romansów. To urocza wizytówka wprowadzająca w literacko
aluzyjną atmosferę przekornej komedii, w której pisarz mocą swego talentu pogodził w imię 
własnego ideału miłości antynomie parodiowanych postaw. 
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Szanowni Państwo, 

kiedy siedemdziesiąt pięć lat temu 
Jan Otrembski zakładał swój 
aktorski zespól - pierwszy trwały, 
stały w naszym mieście - by/ 
zapewne głęboko przekonany, że 
prawdziwy teatr, to n ie 
okazjonalnie przygotowywane 
i wystawiane widowiska, to nie 
budynek, do którego zaprasza się 
przedstawienia z Polski, ale 
właśnie ludzie: aktorzy, twórcy, 
zespól techniczny i pomocniczy. 
Oni to bowiem budują środowi
sko, oni nadają niepowtarzalny 
klimat nie tylko miejscu, 
w którym pracują, ale całemu 
mia tu. Dlatego też - choć 
historia teatm w Częstochowie 

dałaby się wyprowad::ić od drugiej polowy XIX stulecia, ba!. a być może nawet od „Historyi 
o chwalebnym zmartwyclnv taniu Pańskim" Miko/aja z Wilkowiecka - postanowiliśmy 
obchodzić nasz scenic::ny jubileusz właśnie od momentu osadzenia się tutaj stałego zespołu. 
Ale by zespól ten mógł istnieć, grać i rozwijać się. aby teatr mógł trwać, potrzebni jeszcze są 
ludzie, którzy go współtworzą. JJY, Szanowna Publiczności oraz możni mecenasi. Rozumiał to 
starosta Kazimierz Kiilm. kiedy zakładał Towarzystwo Budowy i Eksploatacji Teatru 
w Częstochowie, rozwnieli wszyscy Akcjonariusze, wykupujący wcale nie tanie „cegiełki", 
rozumieli wszyscy Ci, którzy przez te trzy ć:wiartki wieku mówili „ nasz teatr" i byli z nim na 
dobre i na zie. 
Dlatego też, korzystając:: tej szczególnej,jubileus::owej okazji. pochylam z wielkim uznaniem 
głowę zarówno przed moimi Poprzednikami kształtującymi artystyczny wizerunek 
częstochowskiej sceny.jak i przed-jakże często anonimowymi-Darczy1icami. 
Dziękuję również naszym obecnym Przyjaciołom: tym w ministerstwach, we władzach 
województwa i w magistracie, tym którzy nie zapominają o nas kierując dużymi firmami i 
zarządzając bankami, a przede wszysthm tym częstochowskim i okolicznym prywatnym 
przedsiębiorcom, którzy doceniając rolę teatru w midcie, niejednokrotnie wspomagali nas na 
miarę własnych sil i możliwości. Dziękuję także wiernej i wspanialej częstochowskiej 
Publiczności. Pieniądze są bowiem dla teatru - zwłaszcza w dzisiejszych cza ach - niezwykle 
istotne, ale nic nie zastąpi nam radości płynącej z grania do pełnej widowni i Państwa 
życzliwości. 

Bądźcie z nami zawsze. 
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W imieniu Zespołu Aktorskiego i wszystkich Pracowników 
Teatru im. A. Mickiewicza 

Marek Perepeczko 
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