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o.rkeny 
o swojej twórczości 

Jestem już po pięćdziesiątce, ale wciąż jeszcze przeżywam 
okres eksperymentowania. Wiem, że to nie jest zdrowy stan. In
ni jakoś za młodu obchodzą przydzieloną im parcelkę świata 

i znajdują odpowiednią dla siebie formę i styl. Począwszy od tej 
chwili piszą: dobrze, źle, wspaniale, jeden tak, drugi inaczej. 
Mówi się wtedy, że pisarz odnalazł siebie. Dlaczego ja siebie nie 
odnalazłem, nie mam pojęcia. Może po prostu nie chciałem. 

Wiem doskonale, że każdy temat był już przede mną opi
sany przynajmniej sto razy. Ale mimo to każde zjawisko przy
biera inną twarz, gdy występuje w innym środowisku, w nowym 
historycmym okresie. Jaskółka od tysięcy lat tak samo fruwa, 
tylko my coraz inaczej na nią spoglądamy, jej lot inne budzi sko
jarzenia dziś niż dziesięć czy sto lat temu. Właśnie ta mała róż
nica powoduje, że oklepany temat odradza się, i to tak, że nie 
śmiem go tknąć wypróbowanymi środkami pisarskimi. Moje wła
sne wczorajsze środki są dziś przes'iarzałe, a co dziś jest dobre, 
jutro już ·nim nie będzie. 

Chociaż pochodzę z „inteligenckiej" rodziny, literatura nie 
była u nas wysoko ceniona. Pisarze, jeżeli odwiedzali mego ojca, 
to przeważnie z prośbą o pożyczkę. Chciał mnie więc ustrzec od 
takiego losu i dla spokoju jego ducha musiałem zdobyć nie je
den, lecz dwa dyplomy. 

Pierwsze moje opowiadania przyjął i opublikował wielki 
poeta węgierski Attila József jako redaktor pisma literackiego 
Szep Szó (Piękne Słowo). Z niezwykłą cierpliwością zajmował 

się nawet najgorszymi moimi nowelami i radził: „Jeżeli chcesz 
do czegoś dojść, trzymaj się zawsze jak najbliżej życia!" 

Gdyby tylko tego było trzeba, to powinienem być bardzo 
wielkim pisarzem. Los bowiem nie skąpił mi wraże!'1 i przeżyć. 

Przed wojną przewędrowałem pół świata, co dwa tygodnie zmie
niając zawód; ledwie wróciłem do kraju, zostałem wysłany na 
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front. Byłem pod Woroneżem, a potem cztery i pół roku w obo
zie jenieckim. Wróciłem do domu dźwigając w żołnierskim ku
ferku rękopisy czterech książek i było mi niemal markotno, że 
teraz nastaną spokojne lata . To moje przeczucie nie sprawdziło 

się. 

• 
* * 

Tłumaczy/a 

Camilla Mondral 

Istvan Orkeny urodził się w Budapeszcie 5 kwietnia 1912 
roku. Ukończył politechnikę jako inżynier-chemik . Pracę literac
ką rozpoczął przed wojną w dziennikach i czasopismach: „Szep 
Szó'', „Magyar Csillag", „Ellenzek", „Ujhold". Po ·wojnie był kie
rownikiem teatrów Ifjusagi Szinhaz (1949) ·i Magyar Nephadsereg 
Szinhaza (1951). Pierwszy tom opowiadań pt. Taniec morza wydał 
w 1941 r. Za tom opowiadań W burzy śnieżnej otrzymał w 1955 
roku nagrodę literacką im. Attili Józsefa. Autor sztuk teatralnych: 
Woroneż (1948), Pałac Zichych (1949), Strażak Tot (premiera w bu
dapesztańskim teatrze „Thalia" wiosną 1967). 
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lstvan Orkeny 

do 
polskiego czytelnika 

„Bogowie skazali Syzyfa na to, by nieustannie wtaczał skałę 
na szczyt góry ... Sądzili, że .n.ie ma okropniejszej kary nad jałową 
i beznadziejną pracę." 

Tak pisze Albert Camus w Le mythe de Sisyphe (Mit Sy
zyfa). Twierdzi on, że wieczny pokutnik, w którym widzi typ 
bohatera absurdu, kiedy spogląda za siebie na staczającą się 

skałę, odpręża się i jest nawet w stanie się uśmiechnąć. 

Często się zastanawiałem, czy węgierski Syzyf też prze
żywa ów moment przelotnego spokoju i czy miewa taki uśmiech. 
W historii mego kraju zawsze było dużo syzyfowych cech, ale 
może nigdy tyle, co podczas drugiej wojny światowej, która nas 
kosztowała ogrom krwi i cierpienia, ale zupełnie inaczej się roz
poczęła i inaczej przebiegała, a więc inne nam pozostawiła 

nauki niż Polsce. 
Tę wojnę przewalczyliśmy do końca po stronie Hitlera. Dłu

go, przez całe lata brała w .niej udział tylko armia ekspedycyjna -
w jej szeregach był też piszący te słowa - gdzieś bardzo daleko, 
na sowieckim froncie, nad Donem. Przez ten czas w kraju pano
wał pozorny pokój, bezpieczeństwo i dobrobyt. 

Na naród polsk•i „Blitz" ze wszystkimi okropnościami spadł 
nagle. Moja sztuka, zgodnie z ówczesną węgierską rzeczywistością, 
rozgrywa się w górskiej w.iosce, w idyllicznej atmosferze. Natu
ralnie ta idylla była już nabrzmiała strachem i ukrywanymi oba
wami nie tylko o życie walczących na froncie ojców, mężów 
i synów, lecz także o przyszłość, która się później objawiła wraz 
z Gestapo, strzałami w tył głowy, okropnościami okupacji i obró
ceniem w gruzy naszych miast. 

Moja sztuka jednak rozgryi.va się jeszcze w cichej wiosce, 
dokąd na dwutygodniowy urlop przyjeżdża z frontu Major, do
wódca młodego Tota. Jest on niejako zapowiedzią panowania 
strachu, który miał się wkrótce stać losem milionów. 

6 

Lajosza Tota trudno naturalnie przyrównać do Syzyfa. Nie 
był królem Koryntu, lecz gminnym strażakiem w zapadłej wiosce, 
toteż nigdy nie obraził bogów. Jakaż więc na nim ciążyła wina"? 
Może żadna, tylko po prostu żył w epoce i sytuacj i absurdalnej. 

Jakże ma się buntować on, syn narodu przyuczonego przez 
los tylko do znoszenia ciosów? Znosi je więc z myślą o synu -
i również dlatego, że od stuleci ma oportunizm we krwi. Tylko, że 
cierpliwość ludzka też ma swoje granice i nadchodzi chwila, kie
dy nawet Lajosz Tot powiada: dość tego! - i zabija Majora. Lecz 
i tę chwilę wybiera żle: buntu je się na próżno, jego bunt niczego 
nie rozwiązuje, jest absurdalnym zrywem. Są narody szczęśliwe, 
które swoje rewolucje doprowadzają do zwycięstwa: buntują ię 
w odpowiednim momencie. l\!Iy, ·węgrzy , należymy do ga lu nl;:u 
b untowników nie w porę . 

Takie są specyficzne węgierskie przesłanki tej tragi. omedii : 
gdybym zamierzał napisać dramat historycmy, nie po trzebował
bym nic więcej powied zieć. Ale nie tego chciałem. Sta rał m s ię 
ukazać wzajemny s tos unek władzy i uj a rzmionych , ko nfl ikt wó ch 
ludzi zak utych przez lcs we wspólne kajdany. Strach j est z.aw.szc 
źródłem terroru , a także jego dalszym ciągiem. Strach rodzi no
wy s trach, dzieli ~ · ę jak jednokomórkowce, rozprzestrzenia s ię jak 
p erz i zakaża j ak vvir -y . W danej sy tuacji groteskow oś ' polega 
nie tyl ko na ty m , że stają n aprzeciwko siebie dwaj ludzie różn i ący 
s i wzros tem i d"va odrębn e ystemy nerwowe; nie t ·!ko „u jarz
miony ~.zary człowiek" naprzeciw ko „dzierżącego wła zę„; są to 
dwa strachy różnej rangi i pochodzące z od rębnych żróde . al e 
navvz jem s ię warunkując::- , prowokujące i uzupeł niające - k tóre 

się " koócu neutralizuj ą . 

Przelożyla Camil[o i\'lo nclra l 
„Dia1og" 19G7 nr 8 



Stef an Treugutt 

uważajcie, 

maniacy czyhają! 

Czy pamiętacie Państwo wywody Boya Żeleńskiego 0 spo
łecznych skutkach paraliżu postępowego? W czasach młodości 
Boya pospolita była taka właśnie choroba (co się z nią dzieje te
raz? trzeba by spytać kolegów lekarzy), a odznaczała się ona nie 
tylko '."fektowną nazwą, nie tylko wstydliwą przyczyną zacho
rowama, ale także tym, iż osobnik postępowo sparaliżowany długi 
o~res czasu mógł się z tą dolegliwością ukrywać przed otocze
mem. Był coraz bardziej niepoczytalny, a nikt 0 tym _ nawet on 
~am - nic nie wiedział, nie przypuszczał. Kończyło się wreszcie 
ia:vnym dla wszystkich wybuchem wariactwa, ale wariaci, jak 
wiadomo, to ci, co uważają się właśnie za doskonale normalnych 
za normalniejszych od reszty. Jeżeli osobnik powoli wariując; 
z po:vodu paraliżu postępowego był ot, na przykład, cich~ ojcem 
rodziny, albo samotnym emerytem, to jeszcze pół biedy, on cie
szył się wzmożonym poczuciem swojej normalności, cierpiało na 
tym małe grono znajomych i najbliższych. Jeżeli jednak zama
skowany przed wszystkimi szaleniec zajmował takie stanowisko 
społeczne, że mógł aktywnie oddziaływać na innych komende
rować, wydawać polecenia, jeżeli był w stanie realiz~wać prak
tycz~ ie swoje obłąkane pomysły... Boy dawał dowody w po
staci znanych sobie faktów ze sławnej cesarnko-królewskiej armii 
Austro-Węgier. Opis uje między innymi wypadek z jakimś wyż
szym dowódcą, bodaj w Przemyślu, który wpadł na pomysł waże
nia żołnierzy ze swego garnizonu przy pomocy prawa Archimede
~a: na specjalnych szelkach opuszczał ich do basenu i sprawdzał, 
ile każdy z nich wypiera wody. Autor przygód dobrego żołnierza 
Szwejka pokazywał podobnych osobników, równie dziwacznie głu
pawych, ale nie wskazywał akurat na paraliż postępowy, jako na 
przyczynę ich osobliwych zachowań. Większą rolę odgrywała tam 
plaga alkoholizmu, dokuczliwie prześladująca funkcjonariuszy 
c.-k. armii, a także pewne cechy regulaminów i przepisów, nie 
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zawsze dostosowan y ch do skomplikowanych war unków, w jakich 
przyszło działać żołni e rzom ce>a rza Franciszka Jó zefa w wa
r unka ch wojennych. 

Ale cóż to ma wszys tko \V.S pólnego z osobą lV[aj ora, któ ry 
ta k ważną rolę p ełni w sztu ce Is tvana Orkeny? Major ów ma 
„okropnie s tar gane nerwy", po n ieważ dziewięć miesięcy przeby
wał w ciemnoś ciach, brudzie i pyle, jako że kazał swoj ą kwa terę 

obłożyć wa ł em z gnoj u, żeby nie ha łasowało (Majo ra nęka myśl 

o partyzantach, Major walczy jako .sojusznik III Rzeszy na fron
cie w schodnim). Conocna obawa przed partyzantami pogłębiła 

w Majorze pewne nawyki, stany lękowe, Major ni e znos i dźwię
ków, „bardzo r eaguje na niektóre wonie" , nie znosi żeby ktoś 

patrzył ponad jego głową, obawia się nagłego ukazania się s a
molotu, a także, że droga, nawet o tysiąc kilometrów za fron
tem, może być ostrzelana „przez sowieckie ciężkie d ziała" . I tak 
dalej, i tym podobne. Normalne odruchy, powiecie, można sobie 
łatwo wyobraz ić, na ile to zaskakuj ą cych przeżyć wystawiony 
był każdy węgierski oficer w czasie drugiej wojny na niemiec
kim froncie wschodnim. Trudno takiemu się dziwić, że nawet 
w czasie urlopu zdrowotnego, spędzanego na spokojnej, Qjczy
stej wsi, trzyma r ewolwer pod poduszką i na wszelki wypadek 
chce każdego obcego zastrzelić. Ba, po dziewięciu miesiącach po
twornego huku i smrodu ... Trudno się dziwić , iż nie lubi kłaść 

s ię spać , iż nie z:nosi najmniejszych oznak senności u otoczenia 
(w nocy partyzanci są najbardziej niebezpieczni). I tak go po
dziwiamy, że po tym wszystkim w czasie urlopu jeszcze się tro
ska „szkodliwymi następstwami braku zajęcia ". I w całym utwo
rze ,nie wyczytamy ani słowa, by i\tlajor był alkoholikiem, pa
ralitykiem, by podlegał jakimś chorobliwym zboczeniom. Gdy 
niejaka Cizi, „kobieta trudniąca się nierządem" , błaga go, by po
świę cił jej chociażby kwadrans swego urlopu, Major odmawia -
rozumiemy, że nigdy by się nie naraził na chorobę powodującą 
p owolnie rozwijające się ogłupienie. Równie niewinna jest szkla
neczka piwa, na którą sobie nasz bohater pozwala, siedząc 

w ustępie za domem s trażaka Tota. .Jest to budyneczek wolno 
s toją cy, obsadzony kwitnącymi malwami, Major wraz z Totem 
na ws pólnej des ce, w otwartych drzwiach, rozkoszują się popo
łudniowym słońcem , brzęczeniem owadów, cis zą . „ 

F laszka piwa z lodu jest jeszcze jednym, ludzkim rysem 
t ego rodzajowego obrazu z natury. To nie alkoholizm. Czy słusz
n ie zestawiamy sobie tedy of icera ze sztuki Istvana Orkeny 
z koszmarnymi biurokratami dawnej austro-węgierskiej wojsko
wości? 
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A jednak, Łaskawi Wid zow ie, „drogi pan major", który 
spędza urlop w goś cinnej rodzinie strażaka Tota, je.st osobisto
ś cią na tyle niezwykłą, mało .s zablonową, oryginal ną, że wy trzy
mu.i e porównan ie z ludźmi, któr ych ze zdumieni em wspominał 

nasz Boy, któr ych unieśmiertelnił w swym Szwe jku Jaroslav 
Hasek. 

Nie, proszę nie przypus zczać, że to jakiś typ bru talny , że 

to kipiący niezd rową energią żołdak, nie, nic podobnego. Wspo
mniel iśmy popołudniową si es tę w us tępie Tatów - taki właś nie 

on jest: ma rzyc iel r aczej, niż człowiek czyn u. Tyle że to człowiek 

.sys tema tyczny. Systematyczny? a cóż w tym, powie cie, z łego ? 

Sys tema tyczność jest bez wątpienia cnotą, tą cechą charak teru, 
której brak tak często dok uczliwie obserwuj emy u siebie lub 
u innych. A jedna k! Proszę sobie wyobraz ić nie zmiernie s y ·te
ma tycznego cz łowieka jako , da.imy na to, waszego szefa w b iu
rze. Tak iego spo}:ojnego, niewzruszenie systematycznego człowie

ka, k tóry zawsze m a ra cję , który z niewzruszonym spokojem 
i r egularnością re:i.lizuje swoje pomysły służbowe i o rganizacyj 
ne ... Id eal ny szef, pra\ da ? Tro chę bezduszny i n a gTan icy biu
rokratycznej maniakalności , ale idealny. Chyba że, s trach przy
puśc ić , ta granica maniakalnośc i została przekro czo na, chyba że 

wasz zw ierzchnik je.st niekontrolowanym, bezkar.nym eksper y
m entatorem swej własne j s ys t e matycznoś ci. Niekon trolowanym 
i bezkarnym wobec podwładnych. A gdy tak ie swoje pomys ły 

s łużbowe i organi zacy jn e r ealizuje wobec podvv ła dnych na przy
kład major , gdy akura t trw a woj na, gdy akurat major jest syste
matyc zn ym m aniakiem ... 

Dość domyś ln ików , t rój kropków , które mają P ai'lstwa skła
nia ć do refleksji, wyłóżmy rzecz prosto. Naw et pewne zal ety cha
r akteru mogą s tać się uciążliwe , gdy wynikający z nich sposób 
postępowania narzuca nam człowiek , od k tórego j es teśmy zależni. 

Niech m an iak iem sys t ematyczno ś ci bę dz ie mąż , a wtedy zapytaj
my jego żonę, co są d zi o nieusta nnej s erii uwag, zaleceń , pouczeń. 

Lub odwro tnie: niech przywiązanie żo ny do męża obj aw ia się ła

godną, niewzruszoną , maniakalną troską o to, by ukochany obiekt 
nie miał chwili dla siebie, chwili w olnej od pełn ej uczuć op ieki. 
Straszne przykłady! Zależność , w której z.na la zła się rodzi na 
st rażaka Tota, jest bardziej s tras zna. Łagod ny, systematyczny 
:tviajor, k tóry gośc i na urlopie u Ta tów jest osobistośc ią za iste 
koszmarną. Ten dziwaczny człowiek narzuca zależnym od siebie 
własną , systematyczną wiz j ę świata; ten dziwaczny człeczyna za
truwa swym trybem postępowania, swymi pomysłami i uwagami 
życie bliźnim , działa ·na nich jak gaz duszący i otępiający. Czło-
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wiek ten jest oficerem. Dodajmy: w czasie wojny oficer ten ma 
praktycmie pełną, nieograniczoną władzę nad żołnierzami, kt~ry
mi dowodzi. w domu strażaka Tota spędza czas poza słuzbą, 
zdrowotnie odpoczywa. Zależność żoł,nierzy, którymi Major dowo
dzi na froncie, jest bez wątpienia bardziej groźna i koszmarna od 
psychicznych tortur, na jakie wystawia Totów Major urlopowany, 

do połowy cywilny. 
Posłuchajmy własnych słów systematycznego zwierzch-

nika: ·ei 
„W ciemnym pokoju najmniejszy szmer raz.rasta się do "":1 -
kiego hałasu. Podobnie bez.czynność tak działa na organizm, 
jak ciemność na organ słuchu. Wzmacnia wewnętrzne szme
ry, powoduje złudzenia w polu w,idzenia, ~w~łuje szum 
w mózgu. żo~nierzom, jak nie było żadnego zaJęcia, kazałer:i 
zawsze obcinać i na nowo przyszywać guziki od spodm. 

To przywraca równowagę duchową". 
Może i przywraca równowagę, może to i jakoś tam ro:

sądny wywód o złych skutkach bezczynności. Wystawmy s1~ 
jednak w roli żołnierzy, którzy przez dziesięć miesięcy frontowe] 
poniewierki w taki sposób przywracani byli do „równowagi du
chowej" w każdej wolnej od zajęć chwili! Major jest _fanatycznym 
wrogiem wszelkiego „niezorganizowanego" spędzania czasu. -
ziewanie, na przykład, wydaje mu s·ię niemal tak sam~ grozne, 
jak myślenie - ten pan „ze złotą gwiazdką" jest wrogiem te~o 
wszystkiego, co człowiek wynajdzie sobie sam do robo:y, czeg~ me 
rab.i na jego polecenie . Major jest systematyczny, me znosi le
nistwa, przypadkowości, lubi zajęcia dobrze ułożone , zaplan?wane, 
lubi .właśnie to wszystko, za co pani w przedszkolu chwali „i:ia
luchów", lubi takie właśnie niby pożyteczne rzeczy. Sam Je~t 
niby taką przedszkolanką , a wszystkich niższych ·rangą traktuJe 
jak dzieci w śliniaczkach. Tyle tylko, że dorosłym nie zaws:e 
łatwo, gdy się ich traktuje tak jak malców w śpioszkach, tyle ze 
najpiękniejsze •cnoty mogą stać się czymś nieiinośnym, duszą
cym jak gaz, gdy się je musi praktykować na rozkaz systematycz
nego, zapatrzonego w siebie marzyciela. 

Tak, Major jest marzycielem. Dba o szczęście swoich żoł~ 
nierzy, gdyż zabrania im próżnować, myś leć, ziewać, marzy za ~ 

0 przyszłym szczęściu już nie tylko swojego batalionu, ale cał:J 
ludzkości. Marzy o pięknie czasu, gdy wszyscy będą podobnie, 
s ensownie, pożytecznie zajęci, .gdy wszyscy ludzie na ziemi będą 
wycinać z tektury i lepić pudełka (dlaczego ,~ie! dobr_ze by ?yło, 
gdyby wszyscy robili coś, co się da obliczyc, przypil~owa.c , . co 
zlikwiduje raz na zawsze leniuchowanie - dlaczego me mieliby 
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wszyscy składać pudełek z tektury?). Zauważmy, że idea kleje
nia pudełeczek jest sama w sobie „dziecinna", przypomina typo
we zajęcia przedszkolne. Coś tak prostego, dziecinnego, (mówi
my często, że coś je.st „dziecinnie proste"), infantylnego, jak owe 
pestki od śliwek, które jako remedium na senność trzymają 

w ustach, stojący na warcie żołnierze Majora, pestki przypomina
jące niezmiernie żywo popularnego wśród dzieci „lizaka" (na zasa
dzie lizaka strażak Tot ma trzymać w gębie latarkę elektryczną). 

Klejenie pudełek jest zabiegiem godnym przedszkola, a jednak 
ma to być - może to być - akurat ta wzniosła idea, która odrodzi 
ludzkość, klejenie pudełek może być „jakimś czystym pięknem, ja
kimś odwiecznym spokojem". Każdy naród będzie sobie po swo
jemu składał kawałk~ tektury, wszyscy będą pracowicie zatrudnie
ni, szczęśliwi, spokojni, pozbawieni przypadkowych myśli, wszys
cy będą jak grzeczne pr,zedszkolaki i będzie systematyczna, „mą
dra" pani, która im łagodnie wszystko wyperswaduje, nakaże, do
pilnuje, przymusi - dla ich dobra - doprowadzi wszystkich 
i wszystko do stanu idealnego porządku. 

Poddaje się rodzina Totów terroryzmowi systematyczności 

„dobrej" organizacji zapełniania czasu - ale .im ciężko. Najgorzej 
znosi to nowe czynne życie papa Tot, strażak. Stawia opór. 
Bierny, rzec by można, biologicz,ny opór. Buntuje się jego ciało. 

Strażak Tot żywiołowo nienawidzi klejenia pudełek, żywiołowo 

chce spać, chce swobodnie z.iewać, z niechęcią 1nosi w gębie la
larkę elektryczną, strażak Tot żywiołowo nie znosi porządku 

i karności, pragnie się gdziekolw.iek schować, choćby pod ka
napą, ch-0ćby w ubikacji, strażak Tot mężnie, chociaż nieświado
mie broni swej psychicznej integralności przed naciskiem z ze
wnątrz. Bron.i prawa do bycia sobą, prawa d-0 swej naturalnej 
prywatności. 

Sądzę, że sztuka kończy się optymistycznie. Triumfem na
tury nad tresurą. 

Sztuka Istvana Orkany 06trzega przed systematycznymi 
maniakami Wynika z niej, że nie dość, jak to robi w tej sztuce 
listonosz, „tak samego siebie kopnąć w tyłek, żeby unieść się 

w powietrze i przeskoczyć przez dwa kapelusze, położone jeden 
na drugim". Poważny to wyczyn, ale nie wystarczy, by uratować 
własną duszę przed systematycznym ogłupieniem. 

W każdym z nas gdzieś tkwi maniactwo, w każdym też da 
się odnaleźć ta żywiołowa siła naturalnego oporu, której tak do
bitny przykład dał strażak Tot w sztuce Istvana Orkeny. 
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Polska prapremiera sztuk! rstvana Orkeny „strażak Tot" (Totek) w prze
kładzie Camilli Mondral, została wystawiona na scenie Teatru Polskiego 

w reżyserll Józefa Grudy l scenografi Otto Axera. 
Muzykę skomponował Edward Pałłasz. 

Obsada: Kazimierz Dejunowlcz (Tot), Renata Kossobudzka (Mariszka, jego 
żona), Malgorzata Włodarska (Agi, Ich córka), Czesław Wołłejko (Major), 
Mieczysław Gajda, Zygmunt Hobot (Listonosz), Edward Szupelak-Gliński 
(Proboszcz), Stanisław Jaśkiewicz (Profesor Clprlani), Tadeusz Kondrat 
(Właściciel beczki), Józef Mal!szewskl (Lllrincke, sąsiad), Marla Klejdysz· 
(Gizi, kobieta trudniąca się nierządem), Paweł Unrug (Elegancki major) .. 



Projekty dekoracji Otto Axera do sztuki „Strażak Tot" 

dekoracja pierwsza 

dekoracja druga 



z historii 
teatrów warszawskich 

Eugenius8 Szwankowski 

teatr polski 
w towarzystwie dobroczynności 

Działał tylko parę miesięcy w lecie roku 1829, ale zostawił 
znakomitego następcę - Teatr Rozmaitości, który istniał w War
szawie przez lat dziewięćdziesiąt. Nazywał się Teatrem Polskim. 

Wiadomość o zamierzonych występach w stolicy Królestwa 
Kongresow ego zespołu pod kierunkiem Józefa Milewskiego zamą
ciła na wiosnę roku 1829 błogi spokój Teatru Narodowego, mają
cego od wielu lat monopol na polskie widowiska w tym mieście. 
Pod koniec trzeciego dziesięciolecia XIX wieku teatr ten nad
zorowany przez generała Aleksandra Rożnieckiego, zaufanego 
senatora Nowosilcowa, nie miał dobrej opinii ani u publiczności, 
ani u władz. Dyrektorzy i aktorzy pozostawali w ,,nastroju opor
tunizm u i wygodnego pokoju." 1 

„ ... Teatr Narodowy, uzbroiwszy się stoicyzmem na żąda
nie publiczności, odrętwiał pod względem zarządu, wyboru sztuk 
i artystów oraz przedstawień dramatycznych" - pisał w roku 
1829 Józef Krasiński, znawca teatru, członek dyrekcji teatralnej, 
autor i tłumacz utworów scenicznych . z 

W kwietniu 1829 roku przyjechał, zapewne z Krakowa, 
zespół aktorski pod wodzą Milewskiego. Milewski z zawodu depen
dent adwokacki, a wię c obeznany nieco z prawem, i Marianna 
Majewska, najwybitniejsza aktorka zespołu, wystąpili do władz 

o pozwolenie na wys tępy w stolicy. Chociaż Teatr Narodowy miał 
formalnie przywilej wyłączności występowania w Warszawie 
przyznany mu przepisami o organizacji Teatru w piśmie Komisji 
Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji z 12 czerwca 1827 roku 
jako potwierdzenie dawnego przywileju, to jednak ten przepis 
nie miał „mocy obowiązującego prawa", gdyż nie został wydany 
przez Radę Administracyjną. Jednocześnie postanowienie namiest
nika królewskiego Zajączka z roku 1822 o dyrekcji teatrów nie 
wspominało o przyznaniu Teatrowi Narodowemu monopolu. W tej 
sytuacji minister spraw wewnętrznych Tadeusz Mostowski, teatro-
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man i przyjaciel krytyków teatralnych, zdecydował, że „może 

być w stolicy nieograniczona liczba teatrów". 3 Tym bardziej, że 
Milewskiego i Majewską poparł senator Nowosilcow. 

Już dnia 30 kwietnia w „Gazecie Warszawskiej", organie 
półurzędowym, ukazała się zapowiedź otwarcia teatru w sali 
Towarzystwa Dobroczynności na Krakowskim Przedmieściu pod 
przewodnictwem Józefa Milewskiego. Afisze dzienne ogłoszą szcze
góły pierwszego przedstawienia - zapowiadała wzmianka w „Ga
zecie" ' · :\'Iinął jednak przeszło miesiąc zanim otwarto t eatr; zwło
ka nastąpiła może na skutek interwencji dyrektorów Teatru Na
rodowego. Dopiero dnia 3 czerwca „Gazeta Warszawska" doniosła: 
„Dnia dziesiejszego otwarty zostanie nowy Te at r Po 1 s k i 
w sali Towarzystwa Dobroczynności . Dyrektorem Teatru tego 
jest pan Milewski". 5 Jednocześnie ukazały się afisze tej treści : 

„Za pozwoleniem Zwierzchności w sali Towarzystwa Dobroczyn
ności dziś, w niedzielę, to jest dnia 3 czerwca 1829 roku, Towa
rzystwo J. P . Milewskiego będzie miało zaszczyt przedstawić 

komedyję w jednym akcie L. A. Dmuszewskiego pod tytułem 
Figlacki, udany ojciec". Po tym następowało wyliczenie osób 
grających, a dalej: „Zakończy komedyjo-opera w jednym akcie 
przez L. A. Dmuszewskiego pod tytułem Obiadek z Magdusią"'. 

I znów osoby. • 

Teatr mieścił się w budynku, na którym napis głosił: „Res 
sacra miser " , pod ówczesnym numerem 370, obecnie Krakowskie 
Przedmieście 62. Był on przebudowany w roku 1819 z dawnego 
k,lasztoru według projektu Antonio Corazziego i miał sale dla 
ubogich, kościołek do dziś zachowany i pomieszczenia teatralne 
„z salą na użytek małego teatru, z fasadą porządku doryckiego 
i jońskiego" - jak czytamy w wykazie dzieł Corazziego. 7 Był to 
pierwszy teatr wybudowany .przez Corazziego w Warszawie, 
projektowany na szesnaście lat przed Teatrem Wielkim. Widow
nia w gmachu Towarzystwa Dobroczynnoś ci mogła pomieścić czte
rystu widzów; w ówczesnych warunkach była widownią średnich 
rozmiarów nawet w porównaniu z Teatrem Narodowym na placu 
Krasińskich, obliczonym na ośmius et widzów. Scena nie była 

zapewne ani szeroka, ani głęboka, a .i ej wyposażenie skromne. 

Teatr Milewskiego nie zamierzał podbić warszawskich wi
dzów przepychem dekoracj i i tłumem statys tów. Był teatrem ka
meralnym o repertuarze popularnym: wystawia no lekkie komedie, 
fa rsy i wodewile zwane wówczas komediooperami. Utwory te 
zostały zapewne .przygotowane przed przyjazdem do Warszawy, 
podczas występów na prowincji i w Krakowie. Zgodnie z panują
cymi zwyczajami repertuar był zmienny. 
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Gmach Towarzystwa Dobroczynności (w dzisiejszym stanie), w którym 
od 3 czerwca do 3 wrześn i a r. 1329 mi eścił się Teatr Polski, prowadzony 

przez J. r..Iil ewskiego. 

' I 

' \ 

Teatr Polski dawał przedstawienia naJ'P1erw tylko raz w ty
godniu, w niedziele, potem dwa dni, a następnie trzy lub cztery. 
W jednym przedstawieniu grano dwa lub trzy utwory, przeważ

nie jednoaktówki. Ogółem wystawiono 30 utworów, w tym 13 ko
medii, 11 wodewili, 3 krotochwile, po jednej: dramie, tragedii 
(fragment) i parodii tragedii. 8 7 utworów gran o po raz pierwszy 
w Warszawie, 23 znajdowały się już w repertuarze Teatru Naro
dowego w latach 1802-1829. Liczbę przedstawień Teatru Polskie
go trudno ustalić; 22 przedstawienia podane przez Władysława 
Bogusławskiego to liczba, wydaje się, zbyt niska. Jedn<1 sztukę 

grano przeważnie dwa-trzy razy, tylko kilka - jeden raz przy 
niskiej frekwencji. Dwa utwory grano cztery razy, a jeden na
wet sześć, co było rekordowym naówczas powodzeniem. 

W kasie teatralnej bilety było „dostać można już od godziny 
8-mej rano" i „po południu od godziny 2-giej do rozpoczęcia 

widowiska", to jest do godziny „wpół do 8-mej": do krzeseł po 
złotych polskich 3 z dopłatą na rzecz „szpitalów warszawskich" 
groszy 5; parter za krzesłami kosztował złp. 2 i groszy 5; galeria -
złp. 1 i groszy 15; paradyz złp. 1. Lóż nie było. Ceny były o po
łowę tańsze od cen w Teatrze Narodowym, zwłaszcza na par
terze. 0 

Z jakich warstw społecznych składała się publiczność teat ru 
w gmachu Towarzystwa Dobroczynności? W porze letniej, gdy 
bogaci warszawiacy wyjeżdżali na wojaże zagraniczne, „do wód" 
niemieckich, francuskich lub austriackich, bądź na wieś do swoich 
majątków albo do rodzinnych dóbr; gdy stolicę opuszczała ary
stokracja, bogata szlachta, dygnitarze, wyżsi urzędnicy, bankierzy 
i bogaci kupcy - widownia Teatru Polskiego składała się ze śred
niego i drobnego mieszczaństwa, z zamożniejszych rzemieślników, 
niższych wojskowych i licznej młodzieży reagującej „żywo na to, 
co się działo na scenie". Widzowie bawili się i śmieli nie tylko 
z komedii, fars i wodewilów, ale i z nieporadności niektórych 
aktorów. „Atrakcją [ ... ] był panujący w nim swobodny nastrój 
i przyjemny dla widzów bliski kontakt między sceną i widow
nią" - zauważa Karyna Wierzbicka-Michalska. 

Rosnące powodzenie Teatru wywołało zawiść dyrekcji i ak
torów Teatru Narodowego. Karol Kurpir'lski, dyrektor opery 
Teatru Narodowego zanotował: „Rozsądni dziwili się, jak mogą 
tak nędzni aktorowie z takimi sztukami występować w stolicy. 
Ale taniość ceny (biletów) i chęć ubawienia się z dziwacznej gry 
sprowadziła im niemałą liczbę widzów". 10 Opinia na pewno zbyt 
os tra i stronnicza. Repertuar teatru składał się bowiem w więk
szości z utworów granych przedtem w Teatrze Narodowym, a na-
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stępnie przyjętych prawie w całości przez Teatr Rozmaitości. Gra 
aktorów różniła się poziomem od gry zespołu Teatru Narodo
wego, była mniej koturnowa i bardziej naturalna, choć zapewne 
ze skłonnością do przejaskrawień i szarży. 

Na inaugurację, dn. 3 czerwca, dano Dmuszewskiego: ko
medię Figlacki, udany ojciec i komediooperę Obiadek z Magdu
sią. 11 Figlacki nie podobał się i nie został powtórzony, Obiadek 
wszedł do stałego repertuaru Teatru Polskiego. Popisową rolę słu
żącej Magdusi grała zapewne Majewska. Nie wiemy, kto grał typy 
z przedmieść warszawskich: Cypriana Powałę, drwala zza roga
tek Czerniakowskich, i Jana Rychtela, młynarza z Marymontu. 

Nie znamy, niestety, następnych przedstawień teatru. Nato
miast wiadomo że dnia 15 czerwca wystawiono Dmuszewskiego: 
komedię Dom do przedania i wodewil Szkoda wąsów. 12 W Domu 
występowały dwie postacie kobiece: Dory.mena i Karolina, i trzy 
męskie: Pustogłów, Koncertowicz i Łakomski. Postacie popu
larnego wodewilu to stary szlachcic Anzelm, jego córka Emilia, 
dwaj rywale: stary Orgon i młody Erast, oraz subretka Dorotka. 
grana zapewne przez Majewską. Wodewil Dmuszewskiego był 
kilkakrotnie grany w Teatrze Polskim, podobnie jak w Teatrze 
Narodowym (29 przedstawień), w Krakowie (5) i we Lwowie (27). 1 ~ 

z kolei zagrano komedię popularnego wówczas w Europie 
autora niemieckiego A. Kotzebue Córka faraona. Znamy jej pię
cioosobową obsadę: w roli Lichwiarskiego - Danielewicz, Wietrz
nickiego - Kopczyński, Pustackiego - Rychowiecki, Anusi, córki 
zegarmistrza :__ Majewska, jej kochanka Józefa, czeladnika, za
pewne Łojewski (uszkodzenie afisza). Akcję komedii tłumacz 
S. Niedzielski przeniósł do Lwowa. Sztukę Kotzebuego grał Teatr 
Narodowy w latach 1809-1817 i wznowił w roku 1825, aby grać 
do końca roku 1830, równocześnie więc z Teatrem Polskim. Tego 
samego wieczoru wystawiono też dwuosobową komedię J. H. Du
bois w tłumaczeniu zapewne W. Pękalskiego Trafiła kosa na ka
mień, bardzo popularną w Warszawie w latach 1804-27. W popi
sowej roli garderobianej Ludwiki wystąpiła zapewne i\1arianna 
i\fajewska; kto był jej partnerem, lokajem Teodorem, nie wiemy. 
Wreszcie trzecia sztuka w tym samym przedstawieniu to Talizman 
niewidzialności, czyi.i Czarnoksiężnik. 14 Do jej sukcesu obok gry 
aktorów przyczynił się dowcipny przekład Alojzego Żółkowskie
go-ojca. W komedii występowało siedem osób; dwaj oficerowie 
niemieccy, oberżysta, jego żona Lukrecja, doktor, kupiec i markier 
Piotr. 

Dnia 27 czerwca odbyła się premiera dwóch przeróbek 
z autorów francuskich: wodewilu Indyk nadziewany dukatami 
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i k·rotochwili Słomiany czlowiek, czyli Teatr w Sochaczewie. Obie 
padły po pierwszym przedstawieniu, gdyż w Teatrze Narodowym 
były lepiej grane. 15 

Lipiec rozpoczął Teatr Polski przedstawieniem krotochwili 
Los na loterię i Nasze przebiegi. W pierwszej grała zapewne 
Majewska, gdyż w trzy miesiące później wystąpi w tej kroto
chwili w Teatrze Rozmaitości. Akcja Naszych przebiegów toczyła 
się w środowisku żydowskim - zjawisko nader rzadkie na ów
czesnych naszych scenach. Pana Polwicera, bogatego Żyda, grał 
Rychowiecki, Lidi - Majewska, Abrahama Hirsza, tandeciarza -
Orłowski, Rachel - Kwiatkowska, Jakuba, ich syna - Werner, 
Izydorusa Borgenłiindera - Kopczyński, Lebela Groschenmachera, 
kolektora - Danielewicz, Kapelmajstra - Łojewski, Pocztylio
na - Nowaczyński i Rachelę - amatorka o nie wymienionym na 
afiszu nazwisku. Obsadę aktorską uzupełniali statyści grający 

„dzieci, Żydów i Żydówki". Nasze przebiegi i Los na loterię zo
stały powtórzone po miesiącu. 16 

Dnia 10 lipca zagrano komedię Kotzebuego Niezgocly clomo
we w przekładzie Żółkowskiego i francuski wodewil Towarzysze 
nieszczęścia, czyli Więźnie. Trzyosobową komedię z Mężem, żoną 
i Sąsiadem grano trzy razy, natomiast Więźniów nie wznowiono. 17 

W dziesięć dni później teatr poniósł .podwójną klęskę wy
stawiając stary wodewil francuski Państwo Staruszkiewiczowie 
i komedię Scribe'a i spółki Michał i Krysia. Ta zręcznie napisana 
sztuka o dwojgu kuzynach, starym żołnierzu polskim Stanisławie 
i o chłopcu z oberży nie miała powodzenia, gdyż nie było w Tea
trze Polskim Kudlicza znakomitego w roli starego wiarusa i Kur
pińskiej - wdzięcznej Krysi. is 

Na ostatnią lipcową premierę (24 VII) złożyły się: farsa 
francuska Dwóch Kasperków, jeden pan, clrugi sluga, komedia 
Aleksandra Fredry Pierwsza lepsza, czyli Nauka zbawienna i ko
medioopera Maciuś z Częstochowy. Farsę przełożył dla Teatru 
Narodo\vego Żółkowski i sam grał Kasperka-sługę. Również 

w Teatrze Polskim miała ona powodzenie, nie była bowiem grana 
''' Warsza-.,vie od dziesięciu lat. Pierwszą lepszą warszawiacy 
mogli oglądać w Teatrze Narodowym od pięciu lat, stale wzna
wianą w znakomitej obsadzie: Julia, młoda wdowa - Kurpińska. 

Elwira - żuczkowska, Alfred - Piasecki, Zdzisław - Dmuszew
ski, nawet niewielką rolę służącej Zosi grała Teresa Palczewska. 19 

::VIimo że teatr Milewskiego nie miał ani jednego aktora na miarę 
wymienionych, to jednak komedia Fredry musiała być inaczej 
wystawiona i nie tak źle grana, jeśli ją parokrotnie powtarzano 
w sierpniu i we wrześniu i zamknięto nią występy w Warszawie. 
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Był to jedyny utwór Fredry grany w Teatrze Polskim. Autorem 
wodewilu Maciuś z Częstochowy był Jan Aśnikowski ~piszący pod 
pseudonimem J. N. Nikowski) znany w Krakowie i ma prowincji 
jako utalentowany aktor-komik, dyrektor teatrów oraz pisarz 
i tłumacz utworów teatralnych. Wodewil grano w Krakowie pod 
tytułem Maciuś z Częstochowy, czyli przypadek na Kleparzu 
w Krakowie. Wystawiony ,w Warszawie po raz pierwszy stał się 

największym sukcesem Teatru Polskiego, osiągając co najmniej 
sześć przedstawień. 20 Oparty o folklor krakowski, odpowiadał 

gustom szerokiej publiczności nudzącej się często w Teatrze Na
rodowym na operach, tragediach i komediach „wyższego rzędu". 

Pierwszą sierpniową premierą był wodewil francuski 
Płaksa i Wesołowski w adaptacji Dmuszewskiego. 21 Znamy obsadę 
aktorską: Pan Płaksa - Kopczyński, Pani Płaksina - Kwiatkow
ska, Płaksianka, ich córka - amatorka nieznana z nazwiska. 
Drugą rodzinę Wesołowskich grali: Pana - Żukowski, aktor wi
leński występujący gościnnie w teatrze na Krakowskim Przed
mieściu, Panią Wesołowską - Majewska, Józia, ich syna - Da
nielewicz, Łukasza - ZalewskL Akcję umieścił Dmuszewski na 
Podlasiu. Wodewil nie grany w Wa,rszawie od ośmiu lat był 

sukcesem kasowym zapewne dzięki doskonałej grze Antoniego 
Żukowskiego. 

Rosnąca w Warszawie popularność Teatru powodowała 

znaczne na ogół powodzenie wystawianych w sierpniu sztuk, mimo 
trwającego nadal letniego sezonu ogórkowego. Zagęszczanie wy
stępów do trzech-czterech razy w tygodniu świadczy o wzroście 
frekwencji. 

Dnia 7 sierpnia wystawiono komedię francuskiej spółki 

aktorskiej! J. T. Merle, M. Brazier i P. A. Carmouche, zapewne 
w tłumaczeniu K. Majeranowskiego: Burmistrz oberżysta. Postaci 
komedii: Burmistrz małego miasteczka niemieckiego, jednocześnie 
oberżysta, jego córka Kasia, Rasekopf, cyrulik i adwokat w jednej 
osobie, podróżujący malarz Saint Cyr, pisarz sądowy, kelner, 
chłopcy z oberży i „osoby procesujące się obojga płci". 22 

Dnia 10 sierpnia odbyła się warszawska premiera Cyda 
i Euryfili Antoniego Bryndzy, parodii tragedii Corneille'a granej 
od lat w Teatrze Narodowym ze starzejącą się Szimeną - Le
dóchowską i Rodrygiem - Werowskim. Może właśnie pewne 
śmiesznostki przedstawienia w Teatrze Narodowym zostały pod
chwycone i sparodiowane przez reżysera (Milewskiego?) i akto
rów. 

Niewypałem stał się spektakl jedynej w Teatrze Polskim 
francuskiej melodramy Las okropny, czyli Rozbójnicy kalabryjscy 
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J. M. Loaisel Treogate'a. Popularna przed kilku i kilkunastu laty 
w Teatrze Narodowym, w tłumaczeniu Żółkowskiego i z jego 
udziałem, na małej scenie w gmachu Towarzystwa Dobroczyn
ności m elodrama padła i zaraz zeszła z afisza. 23 „Chwyciła" za te 
komedioopera Asmodeuszek, czyli Różowy mimidonek, przeróbka 
francuskiego wodewilu dokonana przez Żółkowskiego przed pięt
nastu laty. Wdzięczną rolę Asmodeuszka, graną w Narodowym 
1
przez Aszpergerową, w Teatrze Polskim objęła zapewne Majew
ska. Inne osoby działające to: przeciwstawne sobie posta-cie bo
gatego mieszczanina, pana Mieszka, i ubogiego węglarza, Biedo
sza, oraz służący Sztyfelcio i burgrabia Gryps . 2• 

Wodewil Bal maskowy Augustyna Zdziarskiego, zapewne 
według A. Kotzebuego, był premierą war;; zawską (14 VIII), pre
mierą nieudaną . Osoby: Kochański i jego ±ona Eufemia, Ludwisia 
ich służąca, Wścibski i jego sługa Cymbałk iewicz. „Scena w War
szawie: częścią w domu Kochańskiego, częścią na ulicy". Batu 
maskowego nie powtórzono. 25 

Dnia 21 sierpnia zagrano niefortunnie fragment tragedii 
P.acine'a Athalia, nie wiadomo w czyim tłumaczeniu. Teatr nie 
rozporządzał ani odpowiednimi aktorami, ani reżyserem, a-ni de
koracjami i kostiumami. 21 

Po tych nieudanych próbach pokazania dramy i tragedii 
powrócono do wznowień Maciusia z Częstochowy, parodii Cyda 
oraz Plaksy i W esolowskiego. 

Nie znamy_ dat premier ani dalszych przedstawień dwuakto
wej komedii Licytanci i krotochwili „Kurier Warszawski", której 
nieznany autor użył w tytule .nazwy na}popularniejszego wówczas 
w Warszawie dziennika redagowanego przez Dmuszewskiego. Nie 
znamy również dat wystawienia i autorów dwóch wodewili: 
Sobótki i Awantura na Kamiennych Schodkach. Wszystkie cztery 
utwory były w Warszawie grane po raz pierwszy. Opierając się 
na wzmiankach w prasie, można sądzić, że komedioopera Awa.n
tura na Kamiennych Schodkach wywołała największe zaintereso
wanie. 27 

Występy teatru Milewskiego znalazły żywe echo prasowe: 
przeważały wypowiedzi ujemne krytyków przywykłych do gry 
aktorów Teatru Narodowego. 

Organ romantyków „Gazeta Polska" już po zamknięciu 
teatru domagał się kontynuacji widowisk w sali na Krakowskim 
Przedmieściu dla warstw średnich. Artykuł redakcja podpisała: 
„Mieszczanie z Przyrynku", nawiązując do tytułu jednej ze sztuk 
granych w tym teatrze. „Powszechny Dziennik Krajowy" oskarżył 
Teatr Narodowy, że nie chciał, „by obok niego istnieli nawet 
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tak słab i prowincjonalni rywale" i że „psuje zabawę klas śred
nich przez oddalenie kompanii, która coraz to nowymi sztukami · 
pisanymi dla ludu miała bawić publiczność". „Gazeta Warszaw
ska" ostro osądzała „p.seudodramatyczny instynkt" teatru, który 
wyrządzał krzywdę „sztuce i smakowi mieszkańców stolicy". „Ga
zeta Korespondenta Warszawskiego" wspominała o nieudolności, 

ale niektóre przedstawienia oceniała jako „znośne". „Kurier War
szawski" Dmuszewskiego zignorował teatr Milewskiego, nie pisząc 
o nim wca le. Złośliwie o aktorach zespołu pisał Franciszek Ksa
wery Dmochowski, tłumacz utworów teatralny~h związany z Tea
trem Narodowym: „Im gorzej grał który z tych panów, tym 
większe zyskiwał oklaski". 28 

Zainteresowanie losami teatru wykazał Jan Nepomucen 
Krupski, przyszły il'edaktor „Gazety Warszawskiej" i „Gazety 
Codziennej" 29 , który wszedł do zespołu jako drugi obok Milew
skiego dyrektor. Pod kierunkiem Krupskiego odbyło się ostatnie 
przedstawienie w dniu 3 września; wystawiono trzy utwory: pre
mierę nieznanej w Warszawie komedioopery Miłość na ulicy Przy
rynek 30 nieznanego autora, komedię Fredry Pierwsza lepsza i wo
dewil Obiadek z Magdusią. „Sala była natłoczona" - stwierdził 

kronikarz teatru. Publiczność serdecznie żegnała swoich ulu
bieńców. 

Jak to często bywa w teatrze, między dwoma dyrektorami 
Milewskim i Krupskim nie było zgody. Rulikowski przypuszcza, 
że te nieporozumienia spowodowały zamknięcie teatru. Przypusz
czenie nie wydaje się słusme: rząd j-uż w li.pcu postanowił otwo
rzyć zamiast Teatru Polskiego .nowy teatr i polecił jego or.gani
zację dyrektorom Teatru Narodowego, wyznaczając otwarcie na 
dzień 2 września. 31 Opieszałość dyrektorów Osińskiego i Dmu
szewskiego oraz targi z aktorami Teatru Narodowego przesunęły 
ten termin o dziewięć dni. Likwidacja więc Teatru Polskiego 
została przesądzona u góry przed 3 września. Czterech aktorów 
przeszło do nowego teatru. Dnia 11 września 1829 r. zespól zło

żony z tych czterech aktorów oraz z młodych adeptów Teatru Na
rodowego zainaugurował pod wodzą Bonawentury Kudlicza Teatr 
Rozmaitości. 

Jeszcze na chwilę zatrzymajmy się przy Teatrze Polskim. 
Grał tylko trzy miesiące, ale zaważył ·na rozwoju życia teatralnego 
Warszawy. Mlimo niewielkiej sceny, mimo braków w wyposaże
niu technicznym i średnich na ogól aktorów zainteresował war
szawską publiczność. Nie była ·to tylko „żądza nowości". Teatr 
zainteresował widzów żywym repertuarem i pracowitością spraw
nie kierowanego zespołu. Repertuar, dobrany trafnie do możli-
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woś ci aktorskich i zaspakajający na ogół gusty publiczności 

szukającej w ciągu lata lekkiej rozrywki i beztroskiej zabawy, był 
w przeważnej części zna·ny warszawskim widzom, zwłaszcza star
szej i średniej gene.racji ; w mniejszej części składał się z utwo
rów w Warszawie nie wystawianych. Przewyższały w ·nim sztuki 
rodzime, rzadziej oryginalne, częściej przeróbki, w których celo
wali Dmuszewski i Żółkowski. 

Przedstawienia komediowe i wodewilowe zawdzięczały po
wodzenie również sprawnemu kierownictwu Milewskiego, Majew
skiej i w końcu Krupskiego oraz zespołowi liczącemu 18 osób, 
w tym 11 aktorów i 7 aktorek, przeważnie młodych. 32 Zaangażo

wanie czworga z nich do Rozmaitości świadczy, że nie musieli to 
być źli aktorzy, gdyż Kudlicz miał .wyrobione oko do wyszuki
wania aktorskich taJ.entów. Byli to Majewska, Danielowicz, Łojew
ski i żukowski. Troje pierwszych Kudlicz znał jeszcze ze Szkoły 
Dramatycznej w Wa·rszawie, gdzie był nauczycielem. Teatr 
Rozmaitości kupił ich z zespołu Milewskiego wyższymi gażami 
i stabilizacją w stolicy, chroniącą przed pr.owincjonalną tułaczką. 

Kon~urencja Teatru Polskiego sprawiła, że Teatr Narodo
wy ocknął się z błogiego lenistwa. Jednym z dowodów tego może 
być niezwykle starannt? widowisko Raymunda Chłop milionowy, 
które zawierało elementy i komediowe, i farsowe, i wodewilowe, 
a więc wszystkie te, które publicz,ność znajdowała w teatrze na 
Krakowskim Przedmieściu. 
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Bonawentura Kudlicz w r oli Czarniecki ego w sz tuce Dmuszewsk iego 
„Oblężenie ·warszawy", granej w Teatrze Narodowym w r. 1814. 
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Alojzy Żółkowski (ojciec) w roli Organisty w sztuce L. Dmuszewsklego 
„Nagroda" granej w Teatrze Narodowym w Warszawie w r. 1315. 

Ludwik Adam Dmuszewski w roli Króla w „Cydzie" Corneille'a (rys. 
A. Orlowski) 



przypisy 

1 l\ilieczysła\v Rulilto\vski: Teatr l Uars::awsJ..: i od c~asów Os i r'1skte go 
(1825-191.5), Lwów, b.d„ s. 17-19. Tamże dzieje p owstania T eatru Pol-

skieg o w 1829 r . 
~owe oś\vietlenic genezy za ł ożenia Tentru Pob;ldeg o przynios ło roz
p rawa Karyny W ierzbickieJ-Micll ::i ls kiej: Wokół p owstania .„T eatru 
Ro :c mrtitości". Rocznik Wnrszawski Il! in r, 2, s. 173-19.1. W1erzb1c ka -l'>'ll
ch a ls ka z stnwiła g ł osy pra sy w a r szaw k ie j dotycz;ice Tea t ru Pol
skiego. z jej pracy zaczer pni c:;tn o pi n ię o Teatrze "1ar oclowym. 

1 R ullko\vski, op. c it., s . 18. 
„Gazeta \Varsza\v s ka'' 1329, dodatek cln n r llG. 

.i Gaz t, Warszaw ska 1329, d da tek do nr H 7. 
Tr eść pierwszego afi sza Teatru Polskieg o odtworzono na p o sta wie 
jedynego za c h o\ roncg o egzemplnrzJ \V ):tuze um Teatral nym \V \Va r
sza\vie; nfisze ct<nvne 1063, nr in\ventarza 993. 

1 Piotr Biegański: Palac Stas;;lca, si edziba Towarzy stwa Ncrn k owego 
\\'arszaw sh:iego, \.\/ars-zD.\va 1951, s. 55 , 56: 11 0pis prac architekt o nicznych 
zap rojel:tow anych przez Wielmożn go Pana Kawalera Arch itekt a Anto
nieg o CorBzziego.„". Poró\vnaj: żródla. do dzlej Gw \V ars..:au:y If , \Vy
kaz nieruchomości miasta \Varsza\VY z 181 ~1 roku; \v ydał Jozef Kazi

mie rski , \Varszawa 1966, s. 74. 
Repertuar Tea tru Polskiego ustalili - Wl<iciysław Bogusławski: Teatr 
poglę bionu, Biblioteka Warszawska, 1909 t. III, s. 296; cytowa ne we
dług: Władys ła\v Bogusł"l\V Ski: Aktor.:v warszatvscy, sz 1dce krytuczn.e, 
wydala Hen r yka Secomska (Warszawa 1962), s. 294-296; oraz LU w1k 
Simon: Genem Teatru Roznw i tości, „ Scena Polska" 1929, nr nr 19-21. 
Bogusławski podał tylko tytuly 25 szt u k. Simon usta lił zapewne na 
poclstavvie prasy, inoże cz~ścio\vo afiszó\v, rfr ... vnież autorÓ\V i daty 
przedstawień 30 utworów. Niektóre daty. zanotowane mylni e przez 
Simo na, zostały poprawione a pozycje repertuarO\Ve uzupełruone .na
zwis kami autorów i tłumaczy. Simon nie podał obsad aktorsk ich. 
\V miarę możności zostały one ró\vnież zrekonstruo\vane na podsta

wie kartotek autora tego artykułu. 
,; ceny miejsc według :!fisza w l\!uzeum Narodowym, op. cit. 

' " Krótki rys Teatru Narodowego od roku 1818, Warszawa 1831, s. 21. 
Autorstwo Kurpińskiego ustalił Mieczysław Rulikowski, op. cit.'. s. 11. 

11 Komedię wystawił Teatr Narodowy 22 I 1319 pod tytułem Figlack.t, 
mniemany ojciec. Była to przeróbka Dmuszewskiego utworu T. B. Sp1-
ckermanna. Autorem wodewilu Obiadek z Magduslq był :'vI. A . M. De

saugiers. 
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12 Dom do przed.anta Dm u szewskiego tłumaczy! z A. V. Pinem.: Duvala; 
Premiera w Narodowym - 7 X 1802. Szkoda wqsów, choć podawane na 
afiszu jako utwór oryginalny Dmuszewskiego, jest przeróbką opery 
buffo Jadis et aujourd'lwi M. Sewrina (Zbigniew Raszewski, Staro
śtcieczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim (1165-1865), Warszawa 
1963, s. 332). Prapremiera Szkoda wqsów w Narodowym - 15 IV 1814. 

13 Liczby przedstawień zaczerpnięte z Raszewskiego, op. cit., s. 331. 
14 Autor C. Costenoble. Żółkowski przełożył z niemieckiego. Premiera 

Warszawska w Teatrze Narodowym 13 VIII 1819: grano jako komedio
operę; następnie Teatr Rozmaitości - 19 X 1829 też jako wodewil. 

I.i Indyka napisał J. B. Radet. Premiera w Teatrze Narodowym 28 IV 
1815, grany z przerwami do 1830. Autorami francuskiej krotochwili (ze 
ś p iewami) Slomiany człowiek była spółka: M. F . Al!arde, Le Roi, 
D'Artois de Bourneville i Achilles cl ' Artois. W przeróbce Dmuszew
s kiego wystawił Teatr Narodowy 27 IV 1821. Po zamknięciu Teatru Pol
skiego wznowił Teatr Roun<iitości i z wielkim powodzeniem grai 
przez kitka lat. 

16 Krotochwilę Los na loterię, zwaną niesłusznie na afiszu komedią, 

naplsali: C. A. Sewrin i R. A. Chazet; tłumaczy! A. żólkowski. Nasze 
przebieg; (tytuł oryginalny Unser verkehr) napisał popularny aktor 
i autor A. W. Iffland, przełoży! A. Żólkowski. W Teatrze Na rodowym 
(premiera 17 I 1819) sztukę grano najpierw w przekładzie Zólkowskie
g o, następnie jako autora (!) wymieniano J. U. Niemcewicza, o!ue
slaj ąc utwór „ekloga dramatyczne". Rolq Groschenmachera gra! żót

k owski. Los na loterię - premiera w Narodowym 10 XI 1822. Teatr 
Rozmaitości - 4 X 1829, tu glówną rolę grata Majewska. 

17 Autorami komedioopery Towarzys~c nieszczęścia, czyli Wtęźnle byli 
Theaulon cle Lambert i J. Arago; tlumacz nieznany; premiera w Teatrze 
Narodowym 18 VI 1826. Niezgody domowe grano po raz pierwszy w Na
rodowym 28 IX 1821, a w Teatrze Rozmaitości od li X 1829 do 1831. 

18 Komediooperę Państwo Staruszk i ewiczowte, czyli Kolczyk brylantowy 
napisali J.A. Simonnln i N. Brazicr; tłumaczył W. Pękalski; premiera 
w Teatrze Narodowym 5 III 1809. Tłumacza komedii Micha! i K r us ia 
E. Scribe'a i H. Dupin (premiera w Narodowym 8 IV 1822) nie ucla lo 
się ustalić: „tłumaczone przez i eclnego z bawiących w Paryżu Pola
kó \V" - poinformo\vał 11 Kuri e r \.Varsza\vski'' 18~2, nr 85. 

rn Autorem Dwóch Kasperków był C.A. Bassompicrre (Sewrin); premiera 
w Narodowym 7 IX 1815. Farsę grano cło 1819. Datę premiery warszaw
skiej, a jednocześnie prapremiery polskiej komedii Fredry Pierws.::a 
lepsza ustali! Stanisław Dąbrowski (Stanisław Dąbrowski i Rysznrd 
Górski: Fredro na scenie, \Varszawa 1963, s. 9. Nie odnotowali oni 
przedstawienia w teatrze Milewskiego.) Wkrótce po zamknięciu tea
tru (25 IX 1829) Teatr Narodowy wznowił komedię Fredry. 

20 Prapremiera Maciusia z Cz(1stocl1.owy odbyła się w Krakowie 14 I 1327 
(S. Krzesiński: Ko!eje życia, s. 528). Tamże o popularności utworu. 

21 Komediooperę Ptaksa "i Wesołowski napisali Sewrln i M. Brazier. Na 
afiszu poinformowano, że jest ona „naśladowana z francuskiego" . 
Płaksą Dmuszewski wystawił na swój benefis 21 Il 1817 w znakomitej 
obsadzie z Żółkowskim, Kuclliczem i Zdanowiczem. Premiera w Tea
trze Polskim 3 VIII I829, wyjątkowo w poniedziałek, powtórzona już 

w dwa dni później i grana jeszcze dwa razy. 
22 Komedię grano w Teatrze Narodowym (premiera 2 III 1821) pt. Bur

mistrz oberżysta i oberżysta burmistrz w tłumaczeniu żółkowskiego 

i z nim w roli tytułowej. Byla to jedna z ostatnich jego ról. 
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23 Premiera w Narodowym 10 I 1312. Dramę wznawiano do 1323. 
24 Autor Asmodeuszka - V.D. Levrier de Champ-Rion. Polska premiera 

w Teatrze Narodowym :Jo VI 1815, wznowienia do 1829. 

2.1 „Gazeta Polska" 1829 nr 216 oraz \Vydanie druko\vane komedioop e ry. 
Ba! maskowy został napisany w 1819, ogłoszony drukiem w Pismach 
ro2maitycr1 źclziclrskiego Augustyna, t. II, Warszawa 1823, s. 57-86. 

26 W Teatrze Narodowym wystawiono Atlw!lę 13 I 1316 w przekładzie 

J.U. Niemcewicza. 
27 11 Dziennik Po\vszechny Krajo\vy" nr 227 z 9 II 1829. 
~ s Cytowane \Vedlug Karyny \Vierzbickiej-fvlichctlskiej, op. cit., s. 173-180. 
zg Rulikowski, op. cit., s. 13. 
30 Niekiedy podawano skrócony tytuł: Miłość na Przyrynku (L. Simon, 

op. cit.). 
Jl Listę zespołu Teatru Polskiego zestawił \Vładysław Bogusławski: Teatr 

poglębiony, s. 295; nazwiska podał bez imio:o. Nie wszystkie udało 

się ustalić. Do zespoi u należe li: Józef Danielo\vicz (Daniele\v iczL Do
brodzicki, Józef Kopczyński, Karol Łojewski, Michał Napoleon No
waczyr1ski, Orłowski, Royer, Rychowiecki, Józef Werner, Zalew ski 
(Ludwik czy Lukasz?), Antoni żukowski, Teofila Krzyżanowska póź

niejsza Kalicii1ska, Izabela Kwiatkowska, l\Iarianna Majewska, Skar
żyóska, Szanowska, Żelich owska (?) i amatorka o nieznanym n a 
Z\visku. Na szersze \vspomnienie zasługują : 

Marianna Maj ew ska (1807-1356), wychowanka warszaw>kiej Szko
ły Drama tycznej; na scenie od 1322, grała w Krakowie i na prowincji. 
\V Teatrze Polskim grała pierwsze role amantek, subretek oraz p o 
stacie charakterystyczno-komiczne. Jej udane role decydowały 

w znacznej mierze o powodzeniu sztuk w Polskim. Zaangażowana do 
Rozmaitości grała przez jeden sezon po przerwie znów w lataci1 
1832-34, po czym wyszła zamąż i porzuciła scenę. 
Izabella Kw i at ko wska, debiutowała w 1322 na scenie prowin
cjonalnej, występowała m.in. w Lublinie. \V Polskim grała role ma
tek, paii domu oraz postacie charakterystyczne. 
Antoni żukowski (zmarły przed 1346), aktor i dyrektor teatru, 
na scenie od około 1790, kierował wtedy teatrem w Mir1sku Litew
skim oraz kresowymi teatrami magnackimi. Od 1792 grał w \Vilnie 
a od 1797 kierował tam teatrem. W Polskim grał gościnnie w l:J29 
i w tym samym roku w Rozmaitości, po czym wrócił na Litwę. Re
cenzenci porównywali go z żółkowskim-ojcem, grał wiele jego ról. 
.Tózef Da n ie 1 o w i cz (1809 ok. 1884) wychowanek warszawskie j 
Szkoły Dramatycznej. Debiutowa! w 1826 w Siedlcach, występował 

w Lublinie i innych miastach. \V Polskim, w którym zdobył p opu
larność, grał role charakterystyczne i komiczne. Zaangażowany do 
Rozmaitości grał role drugich amantów, służących i wieśniaków. 

W 1830 wyjechał do Lwowa, po czym gra! w Krakowie i Poznaniu. 
Karol Ł oj ew ski (ur. 1306). krakowianin, wychowanek warszaw
skiej Szkoły Dramatycznej. Debiutował w 1829 zapewne w Krakowie. 
W Polskim grał przeważnie niewielkie role komiczne i charaktery
styczne. W Rozmaitościach wystąpił w inauguracyjnym przeds tawie
niu Stuga dwóch. panów Goldoniego, grając Oberźystę. W lutym la31 
zaciągnął się zapewne do wojska i brał udział w powstaniu listopa
dowym. 
Michał Napoleon N o w a c z y i1 s k i (1806-1848), krakowianin, debiu
towa! w 1824 w Piotrkowie, od 1827 w Krakowie. Jako młody aktor 
grał role drugoplanowe komiczne, później komediowe, czarne cha-
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raktery i kontuszowych szlachciców, a w koócu kariery - ojców. 
Charakterystykę aktorów oparto o krótkie życiory sy opracowane 
przez Stanisława Dąbrowskiego w książce S. Krze.sii1skiego Koleje żu
cia, op. cit., o materiały Sło\vnika Biograficznego Teatru Polskiego 
w Zak!adzie Teatru Instytutu Sztuki P A N oraz o kartotekę akt orów 
autora niniejszego artykułu. 
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TEATR POLSKI 

Warszawa, ul. Karasia 2 

Dyrektor T eałru Jerzy Kreczmar 

Sezon 1967-1968 

ISTVAN ORKENY 

STRAŻAK TOT 
(Tótek) 

Przełożyła Camilla Mondral 

Tot 

Mariszka, jego żona 

Agi , ich córka 

Major 

Listonosz 

Proboszcz 

Profesor Cipriani 

Właściciel beczki 

Lorincke, sąsiad 

Gizi, kobieta trudniąca się 
nierządem . . . . . 

Elegancki major . . . 

Dr Alfred Eggenberger 

Służący 

KAZIMIERZ DEJUNOWICZ 

RENATA KOSSOBUDZKA 

MAŁGORZATA WŁODARSKA 

CZESŁAW WOŁŁEJKO 

MIECZYSŁAW GAJDA 
ZYGMUNT HOBOT 

EDWARD SZUPELAK-GLIŃSKI 

STANISŁAW JAS'KIEWICZ 

TADEUSZ KONDRAT 

JÓZEF MALISZEWSKI 

MARI A KLEJDYSZ 

PAWEŁ UNRUG 

* 

* * 
Rzecz dzieje się w podgórskiej miejscowości na Węgrzech, 

w czasie drugiej wojny światowej 

Muzyka 
EDWARD PAŁŁASZ 

Reżyseria 
JÓZEF GRUDA 

Scenografia 
OTTO AXER 

Asystent reżysera BOGDAN AUGUSTYNIAK (PWST) 

Premiera 18 stycznia 1968 roku 

Cena bez zeszytu „Kalendarza Teatru Polskiego " gr 50 
Zakł. Graf. „Tarnka", Zakł. nr I, w-wa. Zam. 2137/67. T-6. 


