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Szkoła Teatru i „Szkoła Obmowy'' · 
„Szkoła Obmowy" wchodzi na repertuar Teatru Pol

skiego nie z przypi;idku. 
Dyrekcja Teatru Polskiego w swoim programie pracy 

artystycznej uważała za słuszne oprzeć repertuar prze
ważnie na arcydziełach literatury dramatycznej z przeszłości, 
poza tym na utworach współczesnych, których poziom upo
ważnia do wprowadzenia ich na scenę Teatru Polskiego. 

Być może, że niekiedy nie da się utrzymać właściwe~o 
umiaru, szczególnie w stosunku do utworów współ~zesnych, 
gdyż nieomylność sądów i przewidywań w rzeczach sztuki 
należą do legend Zresztą konieczności życiowe teatru skło
nią nas pewno niejednokrotnie, dla o'1ólnego dobra sprawy, 
do kompromisów. 

Również porządek premier nie będzie i nie może być 
takim, jakim wyobrażają '10 sobie szlachetni, lecz nie prak
tycz;ni i nie znający dostatecznie teatru, idealiści. Bo teatr 
ma swoje wewnętrzne prawa, którymi się rządzi, koniecz· 
ności, którym ulef!a i obowiązki, które· musi wypełniać, je· 
żeli chce żyć i zdobywać prawa. 

Tak więc nie w każdym sezonie będzie wystawiony 
Słowacki czy Wyspiański; Fredro będzie grany dopiero 
wtedy, gdy kierownictwo teatru uzupełni swój zespół po· 
trzebnymi aktorami ; a sztuka nowego polskiego autora 
ukaże się, gdy będzie zasługiwała na sąsiedztwo z wielkimi 
pisarzami teatru. 

Cierpliwości ... cierpliwości! Życie jest przed nami! Nie 
wątpię, że gdy spojrzymy za .5 lat na repertuar Państwo· 
wego Teatru Polskie'1o, znajdzie się w nim już wiele z tego, 
co przyjaciele teatru pragnęliby na jego scenie zobaczyć już 
w 11-tym miesiącu jego odrodzonego żywota. · 

* * * 
Ale wróćmy do „Szkoły Obmowy". Czytałem ją w prze· 

róbce Bogusławskie'1o po raz: pierwszy w czasie moich stu
diów przygotowawczych przed 1tworzeniem Teatru Pol· 
1.kie1to, mniej więcej przed 40 latr. Pe raz dru'1i - w cza· 
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sie wojny, i!dy potworność plotek i lekkomyślność, z jaką 
przyjmowano najoieprawdopodobniejsze wiadomości, przy
nosiła społeczeństwu wciąż nowe rozczarowania i mąciła 
jego poglądy. Pomyślałem wtedy, że należy po wojnie wy
stawić "Szkołę Obmowy". W lecie b. r. przeczytałem ją po 
raz trzeci w okresie, gdy najpotworniejsza, szeptana plotka 
szumi po całej Polsce i rozrasta się do ogromnych rozmia
rów, szkodliwych dla życia publicznego. 

A ponieważ epoka obecna wymaga tak samo dydak
tyzmu artystycznego, jak i czasy Bogusławskiego (wykazało 
to między innymi wystawienie komedii Korzeniowskiego -
„Majątek albo imię", która w epoce np. Młodej Polski nie 
mogłaby zdobyć tak wielkiego powodzenia) - więc ostrze 
satyryczne Bogusławskiego-Sheridana może równie dziś jak 
przed 150 laty budzić śmiech i śmiechem poprawiać obyczaje. 

Odkrywanie zresztą zapomnianych czy zapoznanych 
utworów należy do chlubnych ambicji każdego kierownictwa 
teatru. 

• 
* * 

Sheridan, właśĆiwy twórca ,,Szkoły Obmowy'' jest nam 
w Warszawie przez to bliski, że jego to posąg zdobi prze
cież amfiteatr w Łazienkach - obok Szekspira i innych 
wielkich twórców teatru. I to nie jest przypadek. Ta sama 
epoka, która stworzyła ten posąg - dała nam przedstawie
nie „Szkoły Obmowy" na siedem lat przed Paryżem. 

Na czym polega przetworzenie komedii Sheridana przez 
Bogusławskiego, wyjaśnia w naszym programie inscenizator 
i reżyser sztuki Karol Frycz. Pozwolę sobie tylko dodać, 
że transkrypcja ta jest tak charakterystyczna dla początko· 
wej fazy rozwoju teatru polskiego, że zasługiwałaby na 
osobne studium. Wynikała ona zresztą ze słynnej Przedmo
wy Adama Kazimierza Czartoryskiego do ,,Panny na wy
daniu", w której książe generał Ziem Podolskich tak wy
kładał zadania dramaturgii polskiej w r. 1774: 

"Nie radziłbym tym, którzy pisania dla Teatrum, 
będą w sobie czuli skłonność i talent, żęby cudzo
ziemskie dzieła dramatyczne całkowite (całkowicie) tłu-

mac%yli, bo obce charaktery wielości nie będąc zna· 
jome, dla niej smaczne być nie mogą, wolałbym, żeby 
plantę zatrzymawszy, może i intrygę, wyprowadzili jak 
jednę tak drugą przez osoby zachowujące krajowe 
obyczaje". 

I Bogusławski tak postąpił, a do jakiego stopnia udało 
mu się to spolszczenie, najlepiej wykaże przedstawienie 
„Szkoły Obmowy" na scenie Teatru Polskiego. 

* * * 
Teatr Polski wystawił dotychczas dwa utwory W. Bo· 

gusławskiego. W r. 1919 - „Spazmy Modne", zaś w 1929-
cud Mniemany czyli Krakowiacy i Górale" - dla uczcze-
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nia setnej rocznicy śmierci Twórcy Sceny Narodowej. Szko-
ła Obmowy" będzie więc trzecią premierą Bogusławskiego 
na scenie Teatru Polskiego. 

Arnold Szyfman 

. 
Sheridan - Bogusławski 

Ryszard Brinsley Sheridan urodzony w r. 1751 w Du· 
blinie, współwłaściciel słynnego i dziś jeszcze teatru Covent 
Garden, od r. 1780 poseł do parlamentu, gdzie zasiadał na 
ławach opozycji L wreszcie poborca podatków w Księstwie 
Kornwalii - był autorem szeregu sztuk oryginalnych jEik 
i przeróbek i przekładów utworów cudzych. 

Do ogólnie znanych jego sztuk należeli: „Współza
wodnicy;' (The Rivals), „Dzień św. Patryka" czyli ,,Projektu
jący porucznik", „Duenna" i najdłuższym życiem scenicznym 
ciesząca się „School for Scandal", znana u nas pod złago· 
dzonym mianem "Szkoła Obmowy". Zajęła ona najpocześ
niejsze miejsce w twórczości Sheridana nie tylko ze względu 
na wnikliwą i ciętą charakterystykę występujących w niej 
osób ale także dlatego, że wszystkie dramatis personae były 
pod~bno wzorowa~e na znanych współczesnych postaciach 
londyńskiego „high ·-- lifu''. co jak zap.ewnia Bogusławski 
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w „Uwal!ach11 o „Szkole Obmowy" „.„tak wielkie publicz· 
ności sprawiło żadowolenie, te po 64-tym wystawieniu onej, 
równie jak po pierwszem z niewymownem zapałem i naj
większymi oklaskami przyjmowaną była". 

Trafnym instynktem rdysera i aktora wiedziony, zda· 
wał sobie Bogusławski sprawę, fe z chwilą odpadnięcia 
momentu aktualności t. j. zaciekawienia, jakie budziła w sto
licy Anglii fama o tożsamoki osób scenicznych i ·rzeczy
wistych, specyficznie an~ielski charakter i rodzaj typów, 
ich styl życia i mowy, nie wystarczy do zainteresowania 
publiczności polskiej, a nawet mógłby je razić. Późniejsze 
próby wystawienia „School for scandal" w Polsce w ścisłym 
i wiernym przekładzie potwierdziły przewidywania Bogu
sławskiego, który powyższą komedię przerobił i formalnie 
i technicznie, przebudował jej wieloobrazową konstrukcję 
na zwartą pięcioaktową sztukę a zachowując główną fabułę 
i morał, nadał komedii piętno nawskroś polskie przeniósłszy 
akcję do Warszawv, w środowisko najbliżej prototypom 
angielskim odpowiadające t. j. w sferę zamożnej szlachty 
i jej satelitów z epoki bezpośrednio drugi rozbiór Polski 
poprzedzającej. 

Pod piórem Bogusławskiel!o uległa oryginalna „School 
for scandal" potrójnej przemianie. Jako biegłego technika 
teatralnego, ucznia i zwolennika dramaturgii francuskiej 
z jej słynnymi trzema „jednościami" miejsca, czasu i akcji
raziły Bogusławskiego: brak ekspozycji oraz rozbicie gry 
na szereg scen luźnych, nieraz bardzo krótkich, w coraz to 
różnych miejscach rozgrywanych. Zgęszcza więc i konden
suje rozproszony na kilkanaście zmian terenowych utwór, 
sprowadzając - z wyjątkiem III-go aktu - wszystkie w sztuce 
występujące osoby pod dach bogatego pałacu Imci Pana 
Starosty Gdyralskiego. W salonie jego młodziutkiej i rozba· 
wionej żony, lekkomyślnej strojnisi, koncentrują się plotki 
znoszone skrzetnie przez „plotkarki i szalbirki", plotki roz· 
siane u Sheridana na przestrzeni nieomal całego utworu. 
W salonie Starościny urastają · one do godności i wyżyny 
istnej „Szkoły Obmowy'', 

Ta koncentracf a plotek co do czasu i miejsca grozi
łaby ·- mimo tematycznych skrótów - znacznymi dłuży
znami. Tu spieszy Bogusławski z pomocą: z zasobem du
żej inwencji przemianowuje bez ceremonii, dla urozmaicenia 
akcji, fachy, stanowiska, pokrewieństwa, przemieniając dzia
dów i ojców przyszłych członków Klubu Pickwicka w „sta
rostów", „cześników'', „marszałków", a członków ,,gentry" 
na doktorów i wierszokletów. I w doskonałym poczuciu 
barwności tego minionego dziś, a dogorywającego wówczas 
~wiata opromienionego wdziękiem, o którym przy ocenie 
twórczości Paska tak ciepło w „Prelekcjach Paryskich" 
przemawiał Miekiewicz - stwarza swoją nawskroś polską -
„Szkołę Obmowy". A zasadniczym rysem, z jakim odnosi 
się do nowo przemianowanych figur jest jakby przyrodzona 
słowiańska łagodność, która zbyt ostry chwilami sarkazm 
anglo-saskiego ,,humour'u" roztapia w rubaszny miejscami, 
to znów skłonny do serdecznej rozlewności słownej staro· 
polski humor. 

Barwa i ciepło spolszczonej „Szkoły Obmowy'' to już 
osobista i niepodzielna własność Bogusławskiego, to te kar
dynalne przezeń wprowadzone zmiany. 

Ale jest jeszcze inna właściwość naszego pisarza. która 
różni „School for Scandal" od polskiej transpozycji. Z każ
dego słowa pism Bogusławskiego wykwita troska ludzi 
sejmu czteroletniego o poprawę charakteru i duszy narodu, 
jego obyczajów, moralności. Stąd, w utworze scenicznym 
już tylko krok do nadużycia morału, który mógłby nużyć, 
gdyby go nie opromieniał archaiczny urok i rozbrajająca 
miejscami prostota wysłowienia. 

Gorączkowe tempo roboty - przeróbka angielskiej ko
medii dokonana została w ciągu tygodnia - usprawiedliwia 
drobne nielogiczności w sytuacjach i pewne braki w spoi
stości tekstu, jak i zbyt częste nawroty do spraw już zna
nych i wiadomych. Z pośpiechu też zapewna wynikła nie· 
kiedy niejednolitość psychiczna poszczególnych figur. I tak 
np. przedzierzgnięty w mundur kapitana kawalerii narodo
wej znany członek parlamentu, Qłośny mówca i ekscen· 
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łryczny clubman angielski, ukazany jest u Sheridana· wzo• 
rem Molierowskiego Tartufa dopiero w III-cim akcie, a 

0

przez 
dwa akty jest o nim - jak o Tartufie - tylko mowa. 
Bogusławski zapragnął swego bohatera opromienionego prze
zeń wdziękiem, werwą, swadą i beztroską fredrowskiego 
Birbanckiego z „Dożywocia", pokazać wcześniej. Ale było 
brak tekstu, którego widocznie uzupełniać na własną rękę 
nie chciał. Wkłada więc w usta letkiewicza i hulaki całe 
zdania zaczerpnięte z roli Sir T eazle, prototypa Starosty 
Gdyralskiego. Więc młody utracjusz i hulajdusza z trze
ciego aktu prawi w drugim, nieomal jak z kazalnicy. By tę 
dwulicowość figury złagodzić, trzeba było przywrócić obecnie 
kilka „kwestii" z Sheridanowskiej komedii, któreby scha
rakteryzowały równocześnie zabiegi ciepłej wdówki, pani 
Wydrzyźnialskiej o „lubego kapitana". Owa Wydrzyźnial· 
ska, Lady Sneerwell u Sheridana, która w „School for Sean· 
dal" prowadzi skomplikowany splot intryg znacznie w pol
skiej wersji uproszczony, usunięta na daleki plan przez Bo· 
gusławskiego, musiała być choć w drobnej części przywró· 
eona do pierwotnej godności. . 

Typem kobiecym, który mimo spolszczenia zachował 
zadziwiającą odrębność duchowej fizjognomii dr' ęki „pocho
dzeniu", to Bogusławskiego: Dorymena - Stcu _ścina. 'Bez
graniczny optymizm, dobry humor po burzy, miast spazmów, 
łez czy waporów, wiara w życie, chęć i pewność dochowa
nia ~ierności małżeńskiej staremu i gderliwemu mężowi, pełna 
wdzięku przekorność i zdrowy sens nawet w „butadach", 
wszystko to w Polce zadziwia i niepokoi, a w realizacji 
teatralnej bez przywrócenia krótkiej sceny I-go aktu z ory
ginału Sheridana, byłoby niezrozumiałe i przynosiłoby może 
ujmę pięknej Dorymenie, której ładna i nawskroś uczciwa 
postać ~inna być całkiem jasno naświetlona. 

Jakim sposobem, jakim - chciałoby się powiedzieć 
cudem, z figury· „businessman'a" robiącego srogi majątek 
w Indiach - w epoce „faktorii'' i niewolnictwa, a więc 
dość zapewne mętnymi drogami - nie zmieniając zasadni
czo sensu acz polonizując celnie choć dowolnie tekst - po· 

6 

trafił Bogusławski stworzyć archaiczną· figurę cześnika Bo'.. 
gackiego z Gdańska, buchającego ciepłem jak piec w ro
dzinnym domu, to tajemnica talentu i „.serca. 

Bo tylko dobre serce autora mogło mu podyktować 
w komentarzu do „Szkoły Obmowy" następujące słowa 
o innej, bardzo ciemnej figurze : „Oszczędziłem wierszopisa 
Ramotę bardziej go śmiesznym niżeli złośliwym wystawiając: 
jeszcze bowiem boski język Poezji nie zbroił się na ówczas 
żądłem szyderstwa, kaleczącym boleśnie sławę bliźniego". 

Sheridan nadał swoim figurom zgodnie z owczesną 
modą nazwiska odpowiadające właściwościom psychicznym 
danych osób. Zawierają dużo dowcipu w samym już dźwięku 
i są przeważnie nieprzetłumaczalne. Nazwiska polskie są 
prościej zrobione i pochodzą od przywar i ujemnych wła· 
ściwości odnośnych osobistości. 

Piąty akt i ostatni „Szkoły Obmowy" ma w przeróbce 
Bogusławskiego bieg żwawy i wartki, a rozwiązanie za· 
wikłań w finale łatwe i mniej zagmatwane niż to ma miej
sce w „School for Scandal". 

KAROL FRYCZ 

Wojciecha Bogusławskiego 

„Uwagi nad Szkołą Obmowy" 
W zbiorowym wydaniu „Dzieł Dramatycznych" W. Bogusław

shiego, które ukazało się w Warszawie w r. 1820, zamieszczone 
BI\ przy komedii „Szkoła Obmowy" uwagi autora, Pozwalamy sobie 
pr7.ytoczyć końcowe ustępy, które niewątpliwie zainteresują tak:tt1 
i dzisiejszą publiczność. 

„ . . . Kiedy w 1793 roku, krótko przed coroczną uro
czystością Koronacyi, przedstawienia ś.p. Królowi lmci Tra
iedyia BRUTUS, która w dniu tym daną bydź miała, niepo
zyskała potwierdzenia; a żadney w tey chwili nowey sztuki 
nie było; właśnie pod ręką leżąca komedyia SZKOŁA OB· ' 
MO WY, w dziesięciu dniach i tyluż nocach przerobioną. 
na role rozpisaną i nauczoną była. - Pierwsze iey ze wszech
miar doskonałe wystawienie, winną była talentom wybornych 
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6wczasowych Artystów; a co szczeit6lnłeyszem wypadło zda· 
rzeniem, że wszystkie niemal role, ich osobistym odpowia· 
dały skłonnościom. Owsiński, sprawiedliwie Polskiem Gar
rickiem nazwać się mogący, trochę z natury gdyracz, w roli 
Starosty przew}'bornie swary z swoją żoną, a osobliwie chęć 
powiedzenia Waleremu o siedzącey za parawanem szwacze~, 
co iednak duszącym go śmiechem przytłumiał w sobie; prze· 
cudownie wystawił. J.W. Pani Truskolaska przy nader piękney 
postaci i zniewalających wdziękach, wykwintnym ubiorem, 
wesołością humoru i zachwycaiąca, l!rą swoią, ozdobiła rolę 
Starościny. Niezapomniany Swierzawski zwyczayną sobie 
w rolach Polaków naturaląością żywy obraz Cześnika Boi!ac
kiego przedstawiał. Rola Regenta, tern doskonaley była ~raną 
przez Mierzyńskiego, że cały układ tego Artysty okazywał 
zawsze skromnisia, ·który przytem lubiąc często powtarzać 
moralne zdania, zaczynał z::iwsze od słów „Człowiek który". 
Przybyły świeżo naówczas z Piotro~skiey Palestry J. Pan 
Kazyński, dzisieyszy Antreprener Wileński, nadętą młode~o 
Adwokata wymową w indukcie Susceptowicza, powszechne 
uzyskał oklaski Przyiemna i wesoła Ludwika Iwańska, nay
trafniey wszystkich ludzi poruszenia udać umieiąca, naturalną 
była Wydrzyźnialską, równie iako pani Plotkiewiczowa J!rana 
przez Deszner, dla którey wiadomość wszelkich nowin i udzie· 
lanie ich drugim, naymilszą była zabawą. Niewinna i skromna 
postać Pierożyńskiey w roli Konstancyi, i żywa wymowa 
Muranowskiey w roli Magdusi, właśnie były na swoiem miey
scu; a nienaśladowany Hempiński, dobitnem w pierwszey 
cenie opisaniem wszystkich osób, zwrócił ciekawość na całe 
dzieło. 

Tak doskonale wystawiona SZKOŁA OBMOWY, spra
wiła powszechne Publiczności zadowolenie, A u torowi zaś 
zjednała ten nieoceniony zaszczyt, że w rękopisie ieQo włas
ną dobrotliwą Króla ręką poprawianą była. Dowód wspa
niałości duszy! z iaką mądry Monarcha słabe nawet zdoi-

' ności zachęcał do rozszerzenia oświaty Narodu swe~o". 
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