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ROMAN BRANDSTAETTER 

BONAPARTE • 
I SUŁKOWSKI 

(Z N AK I O LNOSCI) 

O S O B Y: 

Książę August Sułkowski, ordynat na Rydzynie 
Książę Antoni Sułkowski, jego młodszy brat 

J<nef Suł!kowsk i 

Zofia Dzierżanowska 
• 

Leopold Zbucki 
Kontad Łaszewski 
Ryszard B rycz 
Jerzy W al czak 
Anna Jarecka 

OSOBY D R AMATU : 

Napoleon Bonaparte 
Józefina, jego żona . 
Józef Sułkowski 

Hrabia Francesco Pesaro, prokurator 
Wenecji . 

Angelica, jego żona 
Książę Karol de Nassau, jenerał 
Capignac, pułkownik, potem jenerał, 

komendant garnizonu francuskiego 
w Wenecji 

Marigan, kapitan, jego adiutant 

Czeslaw Przybyła 
Aniela Swiderska 
Ryszard Barycz 
Jerzy Walczak 

Leon Łuszczewski 

Teresa Marecka 
Jerzy Cwikliński 

Emil Karewicz 
Włodzimierz Skoczylas 

Bertb:ier, jenerał, szef sztabu Bonapar-
tego Marek Sobczyk 

Massena, jenerał Józef Ciesielski 
Aui:;ereau, jenerał Wiesław Kowalski 
Serurier, jenerał Józef Teryks 
Victor, pułkownik Ryszard Wojciechows1ci 
Wilga, chłop z dóbr _ rydzyńskich Andrzej Szalawski 
Topolak, chłop z dóbr rydzyńskich. Włodzimierz Kwaskowski 

C 
. . przyw cy Dandolo ) ód Remigiusz Rogacki 

aranc1m 1 . . . k" h 
Bonaventura rewo UCJOmstow wenec ic Marek Sobczyk 

Lafe r, oficer Leon Górecki 
Codillian, oficer Remigiusz Rogacki 

Adiutanci Bonapartego, oficerowie, kurierzy, kamerlokaje, tłum 

Inscenizacja: Leon Łuszczewski 
Reżyseria: Leon Łuszczewski i Konrad Łaszewski 
Asyst. reż. : Anna Siemaszko 

Scenografia: Ewa Soboltowa 
Asyst. scenogr.: Mieczysław Wiśniewski 

Kierownik literacki: Irena Boltu.ć - Staszewska 



Roman Brand~taetter 

O KSZTAlTOIAllU HISTORII W UTWORZE DRAMATYCZIYM 

W dramacie historycznym na pierwszy plan wysuwa si.ę za
gadnienie kształtowania historii, czylri obowiązującej nas praw
dy i dozwolonej fikcji. Ponieważ w utworze historycznym sta
ram się stworzyć człowieka d"ziałającego w ściśle określonym 

środowisku i wśród ściśle określonych warunków, muszę tak 
skomponować pragmatyzm wypadków w czasie i przestrzeni, 
by architektura mojego utworu mieściła się w ramach sceny 
i jej ograniczonych możliwości . Tłumaczę wobec tego prawdę 
sceny historycznej na prawdę sceny teatralnej. Historyczną 

treść i sens życia jednostki, wypadków i procesów dziejowych 
- zachowuję w formach autentycznych. Tych granic nie wolno 
mi przekroczyć ani zmienić. Natomiast w obrębie obowiązują
cej treści historycznej wolno mi przedstawiać fakty, nawet prze
suwać je w czasie o kilika lat, wiązać ze sobą na scenie teatral
nej to, co na scenie historycznej pozornie nie było z sobą zwią
zane, łączyć ze sobą ·ludzi, których spotkania mogą być umoty
wowane wspólnym kr~giem konfliktów, walk, uczuć i interesów. 

Dramatopisarz tworzy w ramach obowiązującej prawdy hi
storycznej własną fikcję artystyczną , wiąże z sobą konflikty, 
kojarzy z sobą ludzi według za.sad prawdopodobieństwa i logiki, 
obowiązującej w czasie i przestrzeni. W ten sposób z prawdy 
historycznej powstaje fikcja artystyczna, a ta jeżeli jest prze
konywająca - zamienia się w prawdę, która oddziaływa na wi
dza, sugeruje go i narzuca mu swój sens i swoje widzenie spraw 
i ludzi. 

Historia tworzy typy i sytuacje. Nie tworzy jednak kompo
zycji scenicznej. Boy w recenzji o „Dantonie" Romain Rollanda 
wniklń.wie zaznacza, że historia jest „cz sto rozwlekła .. . rozbita 
na szczegóły ... zamazana w rysunku charakterów, niedbająca 
na reguły sztuki". Trudności te dają się stosunkowo łatwiej roz
wiązać w ;powie~ci, gdzie opis i o.powiadanie pozwalają na szyb
kie przerzucanie akcji z miejsca w miejsce i z okresu w okres. 
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W dramacie, w którym w.szystko rozwija się na zasadzie spięt, 
błyskawicznych konfliktów, ograniczonych czasem i przestrze
nią oraz dialogów, zdeterminowanych ilością postaci - wypad
ki historyczne muszą poto ulec swoistej ko;npozycji i swoistym 
powiązaniom, by mogły żyć życiem scenicznym. Kompozycja 
historii i kompozycja utworu dramatycznego są to dwie odleg
łe, a nawet często przeciwstawne sobie wartości. 

Uscenicznienie wypadku historycznego, często w rzeczywi
stości rozwijającego się w zwolnionym tempie i rozbitego na 
poszczególne fazy , polega przede wszystkim na usunięciu z nie
go tych wszystkich pośrednich ogniw, które może w historii 
odegrały ważną rolę, ale na scenie są czynnikiem hamującym 
akcję i konfliikt. Często również zdarza się, że takie .pośrednie 
wypadki musi dramatopisarz scalać w jeden fakt i ogniskować 
w jednym miejscu, chociaż w rzeczywistości rozgrywały się 

one w kilku miejscach, gdyż architektura dialogu i sceny ściśle 
określa sen.s pracy dramatopisarskiej i narzuca dramatopisarzo
wi prawa artystyczne, których przekroczyć mu nie wolno . 
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Bilety zniżkowe od zł 2,60 do zł 9,60 sprzedaje kasa 
na podstawie zbiorowego zamówienia z zakładów pracy i insty
tucji, jak również indywidualnie na podstawie kuponów wyda
nych przez administrację teatru. Kasa teatru czynna codzien
nie z wyjątkiem poniedziałków w godz. 10-13 i 16-19 
Telefon kasy 266-18. Wydawanie kuponów, sprzedaż całych 

przedstawień po cenach zniżkowych załatwia referat organi
zacji widowisk, ul. Kilińskiego 45 w godz. 9-14, tel. 115-33. 

W poniedziałki teatr nieczynny. 


