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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

(„.) Jeśli scena polska uszła cało z pod srogich ciosów spo· 
łecznych i politycznych, raz po raz, w okresie pierwiastkowego 
rozwoju, w jej byt artystyczny i materialny godzących; jeśli 
późniejszymi czasy znalazła dość hartu, by stawić czoło prze· 
śladowcom i w służbie dla dobra ojczyzny równe miejsce obok 
sztuk innych zajęła - stało się to dzięki szlachetnej, rozumnej, 
pełnej poświęcenia i nieprawdopodobnie wytrwałej pracy 
męża, co własnego życia wzorem dał godzien naśladowania 
obraz, „krzywdzące głos ojczysty mniemania umorzył, pisał, 
grał, i grających na czas późny stworzył". 

W powszechnych sztuki teatralnej dziejach trudno zaiste 
o piękniejszy przykład zbratania się jej z duchem i kolejami 
społeczeństwa, jak ten, który przedstawiają kroniki Sceny 
Narodowej w epoce Bogusławskiego. Nie ustępują one, pod 
względem bogactwa i barwności wydarzeń, teatrom cudzo
ziemskim, a choć nie tak świetnie jak w tamtych zaznacza się 
tu udział piśmiennictwa dramatycznego, to właśnie ta oko
liczność darzy je urokiem osobnym. Gdy teatry innych naro
dów sławę swą geniuszom dramatyki zawdzięczają, nasz dłu
go o własnych szedł siłach, zanim literatura już całkiem 
udoskonaloną sztuką poważniej raczyła się zająć. 

Dzięki oparciu się li tylko na kunszcie aktorskim, dzięki go
nitwie za aktualnością, spekulacji na nieustannie zmieniają
cych się zaciekawieniach wybredniejszych warstw publicz
ności - był teatr polski w tym czasokresie istotnie owem 
„echem rnarodu" a dziś, w perspektywie stulecia badany, za· 
sługuje sprawiedliwie na miano „streszczonej, żywej kroniki 
czasów". W braku innych dokumentów można by w przybli
żeniu odtworzyć stan ówczesnych stosunków politycznych, spo· 
łecznych, gospodarczych i kulturalnych na podstawie afiszów, 
cenzurowanych rękopisów teatralnych, almanachów, zapisków, 
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zbiorów kupletów okolicznościowych itp. do tego stopn·a 
życie teatru odzwierciedla atmosferę, w jakiej m·J danem 
była się rozwijać. 

Duchem twórczym tego życia był Wojciech Bogusławski. Po
stać dla swej epoki tak charakterystyczna jak wszyscy najwy
bitniejsi przedstawiciele czasów Stanisławowskich. Człowiek, 

który na polu twórczości teatralnej położył takie zasługi, jakie 
przypisujemy Krasickiemu i Niemcewiczowi w dziedzinie kra
sopisarstwa. Umysł ruchliwy, uniwersalny, przy cal'ej swej 
polskości - naprawdę europejski. („.) 

Dziś już wiemy, że wielkość Jego nie jest legendą, że sława 
Jego, jako wybornego Europejczyka na tle gnijącego sarma
tyzmu i najżarliwszego Polaka w epoce snobistycznego upaja
nia 'się wszelką cudzoziemszczyzną, w najmniejszej mierze n:e 
została przesadzona. Godzi się tedy, by kult Bogusławskiego 
nie był obowiązkiem jedynie artystów teatru i teatrologów, by 
artystyczną i społeczną działalność reformatora wszystkich 
rodzajów poezji dramatycznej i kunsztu scenicznego, pierw
szego apostoła „teatru walczącego", twórcy pierwszego teatru 
monumentalnego (w ogrodzie Jabłonowskich we Lwowie), 
teoretyka gry aktorskiej ·na zasadach zespołowych utwierdzo
nej, pierwszego, który w Polsce o teatrze robotniczym myślał 
a aktorów do zrzeszenia się w spółki pracownicze zachęcał -
by doniosłej wagi dla potomności dzieło Jego życia przez 
nią poznane było i pokochane a testament Jego rzetelnie 
wykonany został. 

Zasługuje na to w całej pełni, dla wielkości bowiem sceny 
polskiej nie mniej zdziałał, niż Ten, co ją duchem heroicznym 
natchnął, Mickiewicz, i Ten, co jej o Polskę żywą walczyć ka
zał, Wyspiański. 

Fragmenty z artykułów Bogusławski (1919 r.) oraz Nasz Bo· 
gusławski (1936 r.) . 

Wojciech Bog c s~awski. Rzeźba P. Fillipiego około 1816 r. 



SHERIDAN 

Ryszard Brinsley Sheridan, Jeneralny poborca Xięztwa Korn
walii, wsławiony iako Autor wielu sztuk dramatycznych, i iako 
ieden z naywymownieyszych członków oppozycyi w Parlamen
cie Angielskim; był synem Tomasza Sheridana, który sławę 
znakomitego Artysty dramatycznego pomnożył wydaniem 
nauki : o Czystości wymowy, i przez inne wtym rodza iu 
dz i eła - Matka iego poufała przyiaciółka Doktora Samuela 
Johnson, l i czoną była w swoim czasie pomiędzy uczone ko
biety, a dla dowcipu i czystości obyczaiów ziednała sob ie 
powszechny szacunek. 
Ryszard Sheridan urodzony roku 1751 w Dublinie, wziął tam 
początkowe nauki od publicznego nauczyciela Samuela 
Wythe, który był należącym matki jego. W roku 1768 po
słany do Anglii do szkoły Harrów, a w rok potem do Lon
dyńskiey szkoły prawa Middle Temple, niewiele do tey umieięt
ności czuiąc ochoty, bardzo słabo w niey postępował. Nau
czyciel iego Doktor Parr, poznawszy w nim dowcip i ży
wość wyobraźni, drzymiące do innych nauk zdolności obu
dził namową swoią: aby zaniechawszy nudy pieniactwa, 
poświ ęcił się Filozofii i literaturze. Tu Sheridan w własnym 
sob ie znalazłszy się żywiole, wkrótce okazał dowody zdat
ności swoiey. W roku 1775 napisał pierwszą komedyią 

Współzalotnicy, która na Teatrze Couventgarden wystawia
na, chociaż nienaypochlebnieysze znalazła przyjęcie, nie
przytłumiła wszelako w nim ochoty do wydania w trzy mie
s i ące . po niey, nader krotochwilney sztuki: Proiektujący Po
rucznik. W następnym roku Opera iego: Ochmistrzyni, któ
ra 75 razy wciąż wystawioną była, ziednała mu wielkie 
pochwały. W tym właśnie czasie, sławny Garrick oddalaiąc się 
od Teatru, przedał Sheridanowi razem z Doktorami Ford 
i Linley, część swoię własności w Teatrze Londyńskim Couvent
garden, za summę 30,000. funtów szterlingów. Jako współ

przedsiębiorca, Sheridan tern czynniey zaczął pracować. Prze
robił zaraz komedyią Benbrugha Podróż do Scarboro;cgh; 
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po niey napisał Operę: Obóz, Krotofilę Krytyk; przerob i ł 
Kotzebuego Tragedyią: Ataliba; a nakoniec ułożył naylepszą 
z iego, a podobno z wszystkich obyczaiowych sztuk Angielskich 
komedyią: Szkoła Obmowy; w którey, dobitnie wydane cha
raktery, trafność krytyki i chwalebny cel poprawy obyczaiów, 
okazał w nim Autora pierwszego rzędu. Wszystkie niemal tey 
sztuki osoby, były doskonałą kopiią znaiomych w ówczaso
wem towarzystwie originałów; co tak wielkie Publiczności 
sprawiało zadowolenie, że po 64tem, wystawieniu oney, rów
nie iak po pierwszem, z niewymownym zapałem i naywi ęk
symi oklaskami przyimowaną była. - Przerwało dramatyczne 
prace Sheridana, wybranie go roku 1780 na członka Parla
mentu z Stafford; gdzie przyłączywszy się do stronn ictwa 
Oppozycyi, na którey czole był przyiaciel iego Fox, przez 
bystrość dowcipu, gruntowność myśli, silną i zachwycaiącą wy
mowę; a co naywięcey, przez niezachwianą rzetelnego patrio
tizmu stałość; pozyskał całego narodu miłość i poważan i e . 

Po oddaleniu się z Ministerium Foxa, otrzymał Sheridan, za 
wstawieniem S'ię Xiążęcia Wal/ii urząd naywyższego Poborcy 
X.ięztwa Kornwallii, który mu 2000. funtów szterlingów przyno
sił. Będąc przytem aż do śmierci w spółprzedsiębiorcą Teatru, 
powinien był Sheridan znaczne zgromadzić dostatki ; ale do
mowy nierząd, którego przyczyną były niesnaski żony iego, 
Miss Linley, córki kompozytora muzyki, i ulubioney na Teatrze 
Drury-lane śpiewaczki; stawiał go w nieustanney potrzeb ie 
zaciągania długów, a częstokroć i cierpien ia niedostatku. 
Skłonność do tęgich napoiów, którą domowe pomnażały zgry
zoty, przyspieszyła mu śmierć. Umarł w 1816 w tey właśn i e 

chwili, kiedy Urzędnik Sprawiedliwości wchodzi do niego, dla 
wzięcia go do więzienia za długi. 

D7ieła Dramatyczne Wojciecha Bogusławsk i ego . W Warsza
wie w drukarni N. GIUcksbergo 1820. Przedmowo do Szkoły 
Obmowy. 



Woiciech Bogusłowski. Molowa! J. Reychan, 1798 r. 

UWAGI 
N A D „S Z K O Ł Ą O B M O W Y" 

Komedyia, która wysm1ewając szkodliwe ludzkiemu społe
czeństwu wady poprawia obyczaie; im dokladniey zamiaru 
swoiego dopełnia, tern za doskonalszą uważaną bydż powin
na. Taki miał cel Sheridan chcąc obrzydzić rodakom swoim 
haniebny nałóg obmowy, który lubo wszędzie ma swoich 
nader licznych czcicielów, naybardziey wszelako daie się 
uczuwać w wolnych narodach, gdzie każdy może bez obawy 
przyganiać i naydostoynieyszym Osobom. Ażeby tern mocniey 
dał uczuć prawdę przedstawionych w tey sztuce charakterów, 
wziął za wzór żyiące naówczas Osoby, zpomiędzy których 
marnotrawny w młodości swoiey, ale zawsze uczciwy i dobro
czynny Walery, znaiomy był wszystkim iuż naówczas iako 
członek Parlamentu; sławny, zcnot i pieknej wymowy. Naz
wiska w chodzących do tey Komedyi Osób, dziwnie maluią 

ich skłonności, Teazle (Pan Gdyralski) znaczy męczarnią, czyli 
człowieka który ma sobie za rozkosz dręczyć innych. Surface 
(Pan Karol) Swiętoszka okrywaiącego się płasczykiem cnoty. 
(Bakbite, Pan Ramota) potwarcę który talent wierszopisa 
poświęca wyszydzeniu bliżniego, Snake (Pan Susceptowicz) 
iaszczurkę; który chytrze dopomaga podstępom; Snerwell, 
złośliwie podrzezniaiącą, a Candour niewinność i skromność, 
pod któremi Autor wystawił ironicznie, zawsze naganiaiącą 

potwarców a zawsze naysrożey szkaluiącą Damę. - Zdarze
nia i śmieszności naówczas (iak mówią) na ięzyku będące, 

dowcipne a zarazem krotofilne onych opowiadania żywość 

myśli i letkość stilu, pozyskały tey sztuce wielkie pochwały. 

Pomimo tych zalet, chociaż koniecznie do dobroci sztuki 
naypotrzebnieyszych, uważaiąc ią podług dramatycznych prze
pisów, łatwo widzieć w niey można wszystkie niemal te uchy-
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bienia, iakie maią inne Angielskie sztuki. - Wyiąwszy iedność 
czasu, która iest zachowaną, iedność mieysca rozrywa się 
ustawnie przez przenoszenie sceny z iednego do drugiego 
domu. Osnowa, wystawia trzy razem intrygi. Pierwszą, a pra
wie naygłówniejszą iest miłość ku Panu Waleremu Pani Wyd
rzyźnialskiey, która osobliwszym wcale sposobem, bo spotwa
rzaniem go za pomocą Susceptowicza w oczach familii 
i obcych, chce rękę iego pozyskać. Ta zaymuie cały pierwszy 
i większą połowę piątego Aktu. Drugą intrygą iest przed
sięwzięcie Pana Bogackiego, który umyślnie zdaleka przy
ieżdża, aby pod zmyślonem nazwiskiem doświadczył skłon
ności swoich dwóch synowców i godnieyszemu tego, zapisał 

swóy maiątek. - Trzecią nakoniec, iest nieszczęśliwe pożycie 

starego Pana Gdyralskiego z młodą żoną, który sam będąc 
zgryżliwego humoru, dręczy ią codziennie; kiedy ona mało 
na to dbaiąc, traci iego maiątek i żyie wesoło. - Wprowa
dzenia czyli Expozycyi żadney niema. Zaczynaią sztukę Pani 
Wydrzyźnialska z Panem Susceptowiczem, nieuwiadomiwszy 
słuchaczów co oni są? gdzie są? i co znaczą osoby o których 
rozmaw1a1ą. Jest to powszechnym wszystkich Angielskich 
i Niemieckich Autorów zwyczaiem, którzy w tey mierze cie
kawych, do Affiszów odsyłoią. 

Aby te wszystkie sprzeczności pogodzić, aby rozerwaną osno
wę rzeczy w iedną połączyć, potrzeba było wziąść za nay
głównieyszą iednę z trzech wymienionych intryg, a inne dwie 
zrobić ubocznie tylko z pierwszey wypływaiącemi. - Pan 
Gdyralski podał do tego nayprzyzwoitszą sposobność. Bogaty, 
zaszczycony urzędem Starosty, maiący młodą żonę, któ rą 

pomimo iey marnotrawstwa kocha serdecznie, przymuszonym 
iest trzymać dom otwarty, dawać assamble. To sprowadza 
do niego wszystkie osoby wchodzące w sztukę i uwalnia od 
potrzeby ustawicznego przenoszenia sceny do różnych do
mów. Będąc Opiekunem dwóch synowców Pana Bogackiego, 
daie starszemu Karolowi pomieszkanie w swoim domu, przez 
co ułatwia mu pokątne umizgi do swoiey żony i daie powód 
do sławney sceny Parawanu. Młodszego zaś, Walerego, od
dala od siebie, niechcąc aby widywał się z córką iego Kon
stancyią, którą on dla starszego przeznacza. To przynagla 
wprawdzie do przeniesienia sceny do domu Walerego, ale 
i to dzieie się pomiędzy Aktem, i znayduie usprawiedliwienie 
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w konieczney potrzebie, aby Walery w własnem pomiesz
kaniu bawić się piiatyką i przedawać portrety swych przod
ków; czego pod okiem Opiekuna i w iego domu niemógłby 
uczynić. - O miłości Pani Wydrzyźnialskiej nawiasowa tylko 
iest wzmianka. - Pan Bogacki, iako przyiaciel Starosty, także 
do iego domu przybywa; iego marszałka Wiernickiego do 
wprowadzenia go do obudwóch siostrzeńców używa; a tak, 
wszystko się w ieden węzeł, w iedną osnowę gromadzi. -
Zebrawszy tylko niektóre niepotrzebnie po całey sztuce roz
rzucone sceny, przeznaczyłem Akt I. na wystawienie domo
wego pożycia Pana Starosty i iego familii. Drugi poświęciłem 
samey obmowie. Tu schodzą się wszyscy zaproszeni od Sta
rościny na kawę, wszyscy przesadzaią się w opowiadaniu 
zdarzeń prawdziwych albo zmyślonych. Trzeci cały Akt wy
stawia rozpustę i marnotrawstwo Walerego. Czwarty daie 
widzieć w cale odmienny obraz : chytrość Pana Karola okrytą 
płaszczykiem cnoty. Piąty Akt zgromadza wszystkie razem 
osoby, które zbiegają się aby usłyszeć prawdę o przypadku 
parawanowym. Schodzi się Stryi z synowcami, których iuż 
poznał rzetelne skłonności. Starościna zawstydza potwarców, 
spieszą oni w inne społeczeństwa roznieść nowe potwarze. 
Odkrywa się zdrada, pozorna cnota zostaie zawstydzoną, 
a prawdziwa odbiera nagrodę. 

o 

Wszystkie obyczaiowe komedyie, powinne mieć za cel popra
wę obyczaiów własnego narodu. Cóż nas maią obchodzić 
obcych nałogi i wady? Szkoła Obmowy przeto przeniesioną 
została do Warszawy. Jest ona i tu bardzo na swoiem 
mieyscu; aże naówczas, kiedy pierwsy raz wystawioną była, 
potwarz nayulubieńsze swoie siedlisko miała ieszcze w iuri
stowskim stanie: kiedy owe sławne (dzięki mądrości rządu 
dziś zniesione) de moribus et vita indukty, czernidłem swoiem 
wiecznych pomiędzy obywatelami poróżnień stawały się na
rzędziem; zdawało mi się nayprzyzwoiciey, przeistoczyć Pana 
Surface w Regenta, a Pana Snake w iego Susceptanta. Karola 
Surface zastąpił sławny do kielicha w owey Epoce młodzie-
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Karci Barameusz Swieżawski . 

niec, który z innych względów, dla piękney i litościwey duszy, 
na powszechny zasługiwał szacunek, i któremu przeto wlasne 
iego Waleryana imię zostawiłem. Niebrakowało originalów 
na Panią Starościnę; a tern bardziey na Panie Wydrzyżnial
ską i Plotkiewiczową. Oszczędziłem wierszopisa Ramotę, bar-
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Salomea Deszner 

dziey go smiesznym niżeli złośliwym wystawiaiąc; ieszce bo
wiem bozki ięzyk Poezyi niezbroił się na ówczas żądłem 
szyderstwa, kaleczącem boleśnie sławę bliźniego. Role Poko
iowey i Fiutynkiewicza (T ripp) przedłużyłem z potrzeby, aby 
ostatni zwyczayną służącym o swoich panach gadatliwością 
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Kazimierz Owsiński 

uwiadomił zaraz z początku słuchaczów o charakterach osób 
maiących wchodzić w tę sztukę. 
Kiedy w 1793 roku, krótko przed coroczną uroczystością Ko
ronacyi, przedstawiona ś.p. Królowi Jmci Traiedyia Brutus, któ
ra w dniu tym daną bydź miała, niepozyskała potwierdzenia; 
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Agnieszka Truskolaska 

a żadney w tey chwili nowey sztuki niebyłe; właśnie pod 
ręką leżąca komedyia Szkoła Obmowy, w dziesięciu dniach 
i tyluż nocach przerobioną, na role rozpisaną i nau~zo~ą 
była. - Ponieważ iey ze wszech miar doskonałe wystaw1en1e, 
winną była talentom wybornych ówczasowych Artystów; a co 
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szcególnieyszem wypadło zdarzeniem, że wszystkie niemal 
role, ich osobistym odpowiadały skłonnościom. Owsiński, spra
wiedliwie Polskim Garrickiem nazwać się mogący, trochę 
z natury gdyrocz, w roli Starosty, przewybornie swary z swoią 
żoną, a osobliwie chęć powiedzenia Wa/eremu (grał go sam 
Wojciech Bogusławski - przyp. red.) o siedzącey za parawa
nem szwocce, co iednok duszącym go śmiechem przytłu
miał w sobie; przecudownie wystawił. JPani Truskolaska przy 
nader piękney postaci i zniewoloiących wdziękach, wykwint
nym ubiorem, wesołością humoru i zochwycoiącą grą swo : ą, 
ozdobiło rolę Starościny. Niezapomniany Swieżawski zwy
czoyną sobie w rolach Poloków naturalnością, żywy obraz 
Cześnika Bogackiego przedstawiał. Rola Regenta, tern dosko
naley graną było przez Mierzyńskiego, że cały układ tego 
Artysty okazywał zawsze skromnisia, który przytem lubiąc 
często powtarzać moralne zdania, zaczynał zawsze od słów 
„Człowiek który". Przybyły świeżo naówczas z Piotrowskiey 
Palestry JPan Kazyński, dzisieyszy Antreprener Wileński, na
dętą młodego Adwokata wymową w indukcie Susceptowicza, 
powszechne zyskał oklaski. Przyiemno i wesoła Ludwiko Iwań
ska, noytrafniey wszystkich ludzi poruszenia udawać umiejąca, 
naturalną była Wydrzyżnialską, równie iako i Pani Plotkie
wiczowa grana przez Deszner, dla którey wiadomość wszel
kich nowin i udzielanie ich drugim, naymilszą były zabawą. 

Niewinna i skromna postać Pierożyńskiey w roli Konstancji, 
i żywa wymowa Marunowskiey w roli Magdusi, właśnie były 

na swoiem mieyscu; a nienaśladowany Hempiński, dobitnem 
w pierwszey scenie opisaniem wszystkich osób, zwrócił cie
kawość na całe dzieło. 

Tak doskonale wystawiona Szkoła Obmowy, sprawiła pow
szechne Publiczności zadowolnienie, Autorowi zaś ziednała 

ten nieoceniony zaszczyt, że w rękopiśmie iego, własną dobro
tliwego Króla ręką poprawianą była. Dowód wspaniałości 

duszy! z ioką mądry Monarcha słabe nawet zdolności za
chęcał do rozszerzenia oświaty Narodu swego. 

Dzieła Dramatyczne Wojciecha Bogusławskiego . W War
szawie w drukarni N. Glucksberga 1820. 

1765 - 1965 

W programie nin1e1szym rozpoczynamy cykl artykułów obej
mujących prawie dwustuletnią historię Teatru Narodowego. 
Dzieje naszej sceny podzieliliśmy na dziesięć okresów. Tak 
więc w dziesięciu kolejnych programach zamieścimy zarys 
histor ii Teatru Narodowego od chwili powstania oż po dzień 
dzisiejszy. Przy tej okazji chcielibyśmy podziękować Zakła
dowi Historii i Teorii Teatru Instytutu Sztuki Polskiej Akademii 
Nauk za okazaną pomoc i radę. 



Doc. dr Koryna Wierzbicka 
Instytut Sztuki PAN 

TEATR JEGO KROLEWSKIEJ MOśCI 

Teatr Narodowy otwarto 19 listopada 1765 r. w dniu im ie· 
nin trzech najbliższych sercu królewskiemu dam - Elżbiety Lu
bomirskiej, Elżbiety Sapieżyny i Izabeli Czartoryskiej. Spektakl 
rozpoczął się o 6-tej pp. w starym 110pernhauzie" - budynku 
wzniesionym jeszcze przez Augusta li przy ul. Królewskiej (tam 
gdzie przed 1939 r. mieścił się gmach Giełdy). Grano komedię 
Natręci napisaną na tę okazję przez Józefa Bielawskiego. 

Fligel-adiutant królewski Bielawski porównywał się chętnie do 
Moliera, był jednak bardzo lichym 11 przerabiaczem" komedii. 
Któryś z współczesnych poetów (prawdopodobnie Węgierski) 
złośliwie zakpił z niego w żartobliwym nagrobku: 11Tu leży Bie
lawski, szanujcie tę ciszę, bo jak się obudzi, komedią na
pisze". Pierwsza komedia Bielawskiego odniosła jednak sukces. 
Licznie zgromadzona publiczność oklaskiwała zresztą głównie 
zespół aktorski, który po raz pierwszy wystąpił na scenie. 

Stworzenie tego zespołu nie było sprawą prostą. Polska nie 
miała pod tym względem żadnych prawie tradycji i zawód 
11komedianta" bawiącego ludzi za pieniądze nie był wówczas 
atrakcyjny ze względu na swe upośledzenie społeczne. Na 
szczególne opory natrafiało angażowanie kobiet aktorek. Być 
może, że naszym aktorkom zaszkodziło nie tylko uprzedzenie 
do tego zawodu przenikające do nas z zachodu, lecz również 
przebywające w Warszawie aktorki włoskie i francuskie, które 
gorszyły stolicę wyzywającym zachowaniem się i różnymi 

awanturami. Ludzie, którym sprawa powstania rodzimego ak
torstwa leżała na sercu, starali się zwalczać te szkodzące 
sprawie uprzedzenia. 
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NATRĘCI 
KOMEDY A 

Z rozkazu Nayia~ni~fzego 
STANISŁAWA 

AUGUSTA 
Ki' O LA POLSKIEGO 

Wielkiego Xitż~cia Litcwlkicgo &c. 
Prtei 

JOZEFA BIELAWSKIEGO 
Fligel ... Adjutanta Buła.wy· Wielkiey 

W. X. Litcwfkiego 
Napifana 

Y na widok Dnia 19. Liftopa• 
Roku 176,S. 

w WARSZAWIE 

Karla tytułowa Natrętów J. Bielawskiego 

Z chwilą gdy zebrano już odpowiedni zespół, wyłoniła się 
sprawa bardzo zasadnicza - konieczność zawodowego wy· 
szkolenia tych ludzi. Wszyscy oni byli amatorami o dość nik
łym wykształceniu ogólnym i dlatego początkowo polskie 
przedstawienia pod względem aktorskim nie odbiegały zapew
ne od przedstawień urządzanych w teatrach prywatnych. Oto 
jak opisuje ten pierwszy polski zespół Adam Czartoryski: 11Ci 
aktorowie, początkowo bez żadnej prawie będący nauki, nie 
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um1e1ący żadnego języka obcego, a mianow1c1e francuskiego 
(w którym najdoskonalsze znajdują się dzieła, dające rozumo
wane i wyłuszczone prawidła sztuki aktorskiej oraz i najwy
borniejsze produkcje dramatyczne}, bez żadnych wzorów, na 
koniec bez tancmistrza, co by ich był w zgrabną ułożył po
stawę i pokazał, jak chodzić, jak się kłaniać, jak ruszać przy
zwoicie i z gracją należy, ledwo za napomykaniem i to ani 
ciągłem, ani częstem niektórych potocznych uwag, wystąpili 

na scenę pod opieką własnego prawa instynktu i domysłu". 

Trud kształcenia pierwszych aktorów przypadł przede wszyst
kim autorom wystawianych sztuk, autor był bowiem w tym 
okresie jednocześnie inscenizatorem i reżyserem spektaklu. 
Bielawski, Bohomolec czy Lipski musieli zużyć niemało energii, 
żeby wyuczyć aktorów ich ról. Lipski pisze nawet w liście do 
króla o „zrywaniu sobie piersi i łamaniu kości" w trakcie tej 
nauki. 

Dużą pomocą dla aktorów polskich były rady i praktyczne 
wskazówki możnych protektorów sceny narodowej, wśród 
których na pierwszym miejscu wymienić można Adama Czar
toryskiego. Czartoryski „z zapałem pracował nad naucze
niem aktorów, sprowadzając ich do domu własnego, ucząc 
ich deklamacji i akcji" . Niemałą korzyść odnosili również 
nasi aktorzy obserwujący występujące w tym samym teatrze 
zespoły włoskie i francuskie . 

Nazwiska członków pierwszego polskiego teatru, choć za
chowane w historii sceny, nic nam już w tej chwili nie 
mówią . Wyjątek stanowi aktor charakterystyczny Karol Swie
żawski, który rozpoczął swój zawód w okresie pierwszej 
antrepryzy, a potem przez długie lata był jednym z najpo
pularniejszych aktorów polskiej sceny. 

Codzienne życie ówczesnego aktora nie było łatwe. Gaże 

skromne i nieregularnie płacone, ostre rygory, którymi sta
rano się ten dość niesforny zespół ująć w karby. Zdarzało 
się, że „aktorki miały kozę, a aktorzy areszt za instrument 
kary". 

Dyrektorem teatru warszawskiego w tym jego początkowym 
okresie był Włoch Karol Tomatis. Polecił go z Wiednia kró
lowi Andrzej Poniatowski . Niedaleka przyszłość okazała jak 
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Gmach Teatru Narodowego na pl. Krasińsk ich . Akwa rela L. Vogla z około 
1800 r. 

bardzo zawiódł · się Stanisław Augusta na swym wyborze. Ka
rol Tomatis, jeden z owych licznych cudzoziemskich niebieskich 
ptaków, który ówczesna rozwijająca się Warszawa i powsta
jący w niej dwór królewski przyciągały nadziejami łatwych 

zarobków, powierzone mu stanowisko traktował właśnie jako 
drogę do zapoczątkowania szybkiej fortuny. 

Opiekunem teatru z ramienia dworu został stolnik koronny 
August Moszyński. Moszyński, człowiek o wysokich walorach 
intelektualnych i rozlicznych zainteresowaniach, z prawdziwą 
pasją zajął się teatrem warszawskim. Koncentrując jednak 
wyłącznie swą uwagę na sprawach artystycznych nie mógł 

należycie przeciwstawić się nieuczciwej gospodarce finanso
wej Tomatisa. Być zresztą może, że jedną z przyczyn pobłaż
liwości, jaką początkowo cieszył się Tomatis nie tylko u Mo
szyńskiego, lecz i u samego króla, była jego żona, znana 
piękność, tancerka Cattai. 
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Po dwóch latach, różnego typu nadużycia Tomatisa stały 

się jednak zbyt rujnujące dla szkatuły królewskiej i Stanisław 
August zdecydował się zerwać z nim umowę. 

Na przeszkodzie dalszym planom teatralnym króla stanęła 

napięta sytuacja polityczna i przez parę lat Warszawa wi
działa jedynie dorywczo organizowane widowiska. 

Regularnie dZ'iałający teatr powstaje dopiero w r. 1774, 
kiedy sejm delegacyjny ustanowił monopol teatralny i na
dał go marszałkowi Rady Nieustającej - Augustowi Sułkow
skiemu. Sułkowski stworzył „Spółkę teatralną" do której 
weszli brat Augusta - Antoni Sułkowski, Adam Poniński, osła
wiony marszałek sejmu delegacyjnego, oraz faworyt Stani
sława Augusta Franciszek Ryx, starosta piaseczyński. 

Sułkowski otrzymując monopol zobowiązał się do wybudo
wania własnym kosztem gmachu teatralnego. Na razie jed
nak widowiska odbywały się w pałacu Radziwiłłowskim na 
Krakowskim Przedmieściu w sali na pierwszym piętrze. 

Obok teatru włoskiego i francuskiego zorganizowano teraz 
ponownie Scenę Narodową, obsadzoną w znacznej części 
przez dworzan Sułkowskiego, wyszkolonych w jego prywat
nym teatrze w Rydzynie. 

W dwa lata później różnego rodzaju trudności i intrygi znie
chęciły Sułkowskich do zajmowania się teatrem i w r. 1776 
August Sułkowski odstępuje monopol teatralny Franciszkowi 
Ryxowi. 

Nowy właściciel przywileju - to interesujący przykład kariery, 
jaką mogli zrobić cudzoziemcy w ówczesnej Polsce. Ryx 
przyjechał do Polski z Flandrii jako lokaj, następnie został 
fryzjerem u jednego z magnatów. Wkrótce dostał się jako 
kamerdyner na dwór Stanisława Augusta - wówczas jeszcze 
stolnika litewskiego. Na tym stanowisku potrafił Ryx umie
jętnie wyzyskać sympatię i zaufanie Stanisława Augusta dla 
swej osoby. W krótkim czasie otrzymuje szlachectwo polskie, 
starostwo piaseczyńskie, a w końcu monopol teatralny. 

Franciszek Ryx był człowiekiem ostrożnym w interesach, dla
tego w obawie przed ryzykiem prowadzenia teatru na ogół 

wydzierżawiał swój przywilej. Przez teatr przesuwa się teraz 

22 

I 

cały szereg dyrektorów i przedsiębiorców reprezentujących 
rozmaite wartości moralne i artystyczne. 

Dla rozwoju sceny polskiej korzystną stała się krótkotrwała 

dyrekcja francuskiego aktora Ludwika Montbruna w r. 1778. 
Dużym osiągnięciem tego dyrektora było wprowadzenie na 
scenę opery polskiej. Wobec ogromnego powodzenia oper 
włoskich próba ta wydawała się posunięciem bardzo śmia
łym. Montbrunowi jednak udało się wyszkolić surowy materiał 
aktorski w kierunku śpiewaczo-operowym. Pierwsza polska 
opera odniosła sukces; była to przerobiona z komedii Bo
homolca Nędza uszczęśliwiona z muzyką Macieja Kamień
skiego. Wojciech Bogusławski wspomina, że było to „cudo 
jak naówczas wszystkich zadziwiające, cudzoziemcom lęka

jącym się wzrostu tej sztuki niemiłe, a rodakom mocno upo
dobane". 

Dyrekcja Montbruna kończy się już po paru miesiącach ka
tastrofą. Karol Radziwiłł, właściciel pałacu na Krakowskim 
Przedmieściu, zdecydował się w nim zamieszkać i kazał 

w przeciągu paru tygodni usunąć teatr ze swego gmachu. 
Oznaczało to oczywiście całkowitą ruinę dla Montbruna i dla 
zatrudnionych w teatrze aktorów. 

W tej sytuacji zbudowanie teatru stało się sprawą polącą. 

Ryx był zmuszony rozpocząć budowę nowego gmachu na 
Placu Krasińskich, na co uzyskał odpowiednie fundusze od 
króla. Budynek teatralny został ukończony w 1779 r. Posiadał 

on piękną owalną widownię i dobrze urządzoną scenę, ale 
współcześni zwracali uwagę na szereg defektów architekto
nicznych elewacji, w wyniku których gmach pomimo dobre
go rozmieszczenia go na Pl. Krasińskich robił wrażenie wię

zienia. 

Nowy teatr wydzierżawił Ryx Włochowi Bizestiemu. Był to 
tym razem wybór niefortunny. Po pomyślnym dla widowisk 
roku 1779, rok następny zapowiadał się gorzej ze względu 
na nagły wyjazd paru najlepszych aktorów z Warszawy. 
Wówczas nowy dyrektor, pragnąc uniknąć przewidzianych 
strat, ogłosił bankructwo i skrył się przed wierzycielami do 
klasztoru kapucynów. Opuszczeni aktorzy mieli zamiar skie
rować swe pretensje na drogę sądową. W tym trudnym dla 
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Afisz Cyrulika Sewilskiego z 1782 r. 

teatru momencie Ryx zaproponował aktorom polskim dawa
nie przedstawień na ich własny rachunek. Po raz pierwszy 
dzięki temu pozwoleniu aktorzy polscy uzyskali to, co już 
dawno było udziałem aktorów Comedie Fran<;aise - możność 
samodzielnego kierowania teatrem. Organizują się oni teraz 
na zasadzie zrzeszenia pod nazwą „aktorów narodowych" 
(pierwszy występ 17.1.1781 r.). Dyrekcję zespołu objął aktor 
francuski Gaillard. Ze strony dworu został wyznaczony opie
kun dla polskiego teatru. Był nim August Moszyński. 

Mimo dużego powodzenia „aktorów narodowych" Ryx zde
cydował się zlikwidować tę antrepryzę po dwóch latach 
i wydzierżawił przywilej teatralny Marcinowi Lubomirskie
mu. Lubomirski już od dawna zainteresował się aktorkami 
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i tancerkami teatru warszawskiego, czasami nawet finanso
wał jakieś balety. Teraz, namówiony przez Ryxa, zostaje 
przedsiębiorcą. 

Początkowo wybór ten został przyjęty przez ludzi teatru nie
mal entuzjastycznie. Zespół polski spodziewał się bowiem 
po nim, jako po rodaku, troskliwszego zajęcia się ich losem. 
Nadzieje te potwierdził zresztą zaraz na początku fakt, że 
kierownictwo sceny polskiej powierzono Wojciechowi Bogu
sławskiemu. 

Związek Bogusławskiego z teatrem trwał już parę lat. W ro
ku 1778 rozczarowany do kariery wojskowej Bogusławski 
wzgardził uprzedzeniami środowiska szlacheckiego do za
wodu „komedianta" i zdecydował się zostać aktorem. Jed
nocześnie z działalnością aktorską rozpoczyna się jego dzia
łalność literacka. 

Afisz Szkoły obmowy z 1806 r. Prapremiera odby:a się za dyrekcji Bo· 
gusławskiego 17 st.ycznia 1793 r. 
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W okresie „antrepryzy" Lubomirskiego znaczenie Bogusław
skiego było bardzo duże, gdyż niezależnie od dyrekcji nad 
zespołem polskim powierzono mu pewną kontrolę nad zespo
łami zagranicznymi. On też był czynnikiem decydującym 
w sprawach ·artystycznych teatru wiosną i latem 1783 w okre
sie dłuższego wojażu Lubomirskiego. 

Marcin Lubomirski krótko bawił się w przedsiębiorcę teatral
nego. Ten łaknący coraz nowych przygód magnat szybko 
zniechęcił się różnymi kłopotami „antrepryzy" i już na jesie
.ni 1783 pozostawił teatr własnemu losowi i wyjechał na Sląsk. 
Przed rozsypką i likwidacją uratował scenę polską Bogus~aw
ski który zdecydował się ją prowadzić. Bogusławski obe1mu
ją~ tę funkcję żywił, jak sam wyznaje, poważne obawy, które 
szybko okazały się uzasadnione, gdyż już po roku wyło
niły się przed nim wielkie trudności materialne. Na tę trudn_~ 
sytuację wpłynął fakt, że baletmistrz Kurtz odłączył swoi 
balet od polskich widowisk, a przyłączył go do trupy włos
kiej. Pociągnęło to za sobą ruinę dość rentownych dotyc~
czas widowisk narodowych. W związku z tą nową sytuac1ą 
oświadczył Ryx królowi, że „ponieważ dwóch razem . P~ls~i:j 
sceny i baletu połączonych dyrektorów, pomimo na1usdn1~1.
szych starań, ledwie do roku antrepryzę _utrzy~ać pot~af~l1, 
a utrzymywania teatru samym artystom dla ich niezgody 1 nie
porządku w żaden sposób pozwolić nie moż~a, _ sce~~ naro
dowa ... zamknięta być musi". Na skutek l1kw1dacp teatru 
polskiego Bogusławski znalazł się w tak trudnym położeniu, 
że groziło mu zajęcie mebli i rzeczy osobistych na sumę 
38 duk. Uratował go Stanisław August ofiarowując mu po
trzebną kwotę . Latem 1784 r. Bogusławski wraz z niewielkim 
zespołem aktorskim opuszcza Warszawę wyjeżdżając do Grod
na. Tak rozpoczęła się siedmioletnia jego tułaczka po pro
wincji. 

Teatr Narodowy w Warszawie uruchomiono ponownie 
w czerwcu 1785 r. Zorganizowane tym razem wyjątkowo 
przez samego Ryxa widowiska polsko-włoskie trwały parę 
lat aż do momentu rozpoczęcia obrad Sejmu Czteroletniego. 
Po ponownym otwarciu sceny narodowej w 1774 r. znalazło 
się na niej p_aru aktorów już po pewnym przeszkoleniu zdo
bytym w teatrze Sułkowskich w Rydzynie. Do zespołu a~tor: 
skiego z Rydzyny, w którym wyróżniali się Jakub Hemp1ńsk1 
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i Barbara Sierakowska, dołączyli się stopniowo inni. Z dwo
ru prymasa Podoskiego przybył m. in. najwybitniejszy pol
ski aktor Kazimierz Owsiński, z dworu Branickich w Białym
stoku - Salomea Deszner. Do grupy aktorów, którzy wstąpili 
do teatru już z pewną znajomością swego fachu, zaliczyć 
należy również najlepszą aktorkę tego okresu Agnieszkę Tru
skolaską i jej męża Tomasza. 

Aktorzy doby stanisławowskiej rekrutowali się ze środow i 
ska drobnoszlacheckiego i drobnomieszczańskiego, dopiero 
w r. 1785 zespół wzbogacił się o aktorów innej proweniencji . 
Była to trupa młodzieży poddańczej wykształcona w szkole 
teatralnej założonej w Grodnie przez podskarbiego Tyzen
hauza . Cały ten liczący około 30 osób zespół baletowy spad
kobiercy Tyzenhauza ofiarowali Stanisławowi Augustowi do 
teatru warszawskiego. 

Ciężar uczenia i doskonalenia zarówno zaawansowanych 
jak i początkujących w swoim fachu aktorów spoczywał 
w tym okresie przede wszystkim na reżyserach, którzy wów
czas byli przeważnie również i kierownikami zespołu. Dużo 
pracy w szkolenie zawodowe aktorów włożyli Montbrun, 
Gaillard i Bogusławski, który sam posiadł kunszt aktorsk i 
pod kierunkiem obu Francuzów. Bogusławski swą długoletn ią 
pracę nad szkoleniem aktorów rozpoczyna w r. 1783 zostając 
kierownikiem Teatru Narodowego. Wkrótce potem jego zdol
ności pedagogicznych dowiodła antrepryza wileńska. 

Oprócz nauki zawodowych reżyserów ważnym czynnikiem 
szkolącym aktorów polskich był - podobnie zresztą jak w la
tach 1765-67, przykład obcych zespołów występujących w tea
trze warszawskim. Tego typu środki szkolenia nie mogły za
stąpić w całej pełni systematycznej nauki szkolnej, dostępnej 
aktorom póżniejszych pokoleń. Dlatego korzyści takiej nauki 
mogli odnieść jedynie ludzie bardzo zdolni i zapaleni do 
swego zawodu. Jednostkom przeciętnie zdolnym trudno za
pewne było w tych warunkach osiągnąć jakiś możliwy poziom. 
Z tego też powodu scena narodowa opierała się przez całe 
dwadzieścia lat właściwie na tych samych „gwiazdach" aktor
skich: byli to: Kazimierz Owsiński, Agnieszka Truskolaska, 
Karol Swieżawski, Jakub Hempiński i Salomea Deszner. 

27 



Przedstaw ienie bale towe w Teat rze Narodowym w roku 1790. Malarz nie
znany. 

Jedną z konsekwencji niewielkiej liczby wykwalifikowanych 
aktorów było to, że w początkowym okresie musieli oni po
siadać wszechstronne umiejętności. Aktor dramatyczny z ko
nieczności był nieraz śpiewakiem, o czym świadczy np. fakt, 
że T ruskolosko śpiewało (zresztą z powodzeniem) partię 
Eurylii w pierwszej z włoskiego przełożonej operze Dla mi
łości zmyślone szaleństwo, o Bogusławski występuje w ope
rze Fraskotanka. Trupo polska pod koniec doby stanisławow
skiej reprezentowało dobry poziom artystyczny. Mówią o tym 
relacje współczesnych. Tok np. bawiący w r. 1791 w Warsza
wie niemiecki podróżnik Schulz stwierdza, że aktorzy polscy 
przewyższali aktorów niemieckich lekkością gry, a aktorów 
francuskich i włoskich naturalnością. 

Powstanie Teatru Narodowego stworzyło coraz bardziej wzra
stające zapotrzebowanie no polskie sztuki. Dla sceny polskiej 
pisze teraz swe komedie Zabłocki, a obok niego wielu in
nych - Czartoryski, Krasicki, Oraczewski, Drozdowski. 

Scena Narodowo z dobrą obsadą i interesującym repertua
rem zdobywa coraz większe uznanie wśród publiczności i sta
je się no równi z operą włoską i teatrem francuskim ulubioną 
rozrywką stolicy. Zainteresowanie teatrem zatocza coraz 
szersze kręgi i no spektakle przychodzą osoby należące do 
różnych środowisk społecznych. Ludzie z kół arystokratycz
nych zajmowali „pierwsze loże na 1-szym piętrze i no por
terze". W „drugich lożach" no porterze i w lożach li piętra 
znajdowały się osoby skromniejsze pod względem towarzy
skim - średnia szlachta, oficerowie, oficjaliści domów mag
nackich. 

Ceny biletów do teatru ulegały w ciągu tego pierwszego 30-le
cio jego istnienia pewnym zmianom. Ceny miejsc najlepszych 
wahały się w granicach od . 5-9 zł„ ceny miejsc średnich od 
3-6 zł. W porównaniu z cenami różnych artykułów codz ien
nej potrzeby (wiadomo np„ że kg. mąki kosztował wów
czas ' /2 zł„ poro butów ok. 15 zł . ) wstęp do teatru był dość 
drogi . Dlatego najubożsi mieszkańcy stolicy zajmowali na j
tańsze miejsca no paradyzie (od 1-2 zł.) . 

Publiczność ówczesna sprawiało wiele kłopotu występującym 
no scenie aktorom. Było zupełnie przyjęte, że wytworni pa-
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Tomasz Truskolaski 

nowie siedzący w lożach w czasie przedstawienia przechodzili 
z loży do loży odwiedzając znajome damy i zabawiając je 
głośną rozmową. Również i mniej arystokratyczna publicz
ność nie przestrzegała należytej ciszy. Jeden z widzów zga
niony przez kogoś z publiczności za głośną rozmowę miał od
powiedzieć: „Albo mi nie wolno gadać za moje osiem złotych". 
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Biedni aktorzy teatru narodowego uskarżali się nieraz na 
„brak szacunku u publicum" i mieli rację. Widz w wypadku 
zachwytu nad widowiskiem rzucał aktorowi pieniądze na 
scenę, w wypadku niezadowolenia wygwizdywał. To drugie 
miało miejsce oczywiście znacznie częściej. Gwizdanie i inne 
objawy niezadowolenia ze strony publiczności uniemożliwiały 
nieraz kontynuowanie przedstawienia. Dlatego przedsiębiorcy 
teatralni starali się podobnym ekscesom zapobiec. Sułkowscy 

Strona tytułowa rękopisu Krakowiaków i Górali Wojciecha Bogusławskiego. 
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np. prosili marszałka Lubomirskiego o dwóch „instygatorów", 
którzy by czuwali nad zachowaniem publiczności i mieli pra
wo aresztowania szczególnie niesfornych widzów. 

Stosunek publiczności do aktorów i przedstawień ulega decy
jącym przemianom w dobie Sejmu Wielkiego. Ludność War
szawy pojmuje wówczas dobrze specjalną rolę Teatru Naro
dowego w dziele projektowanej reformy i solidaryzuje się 

z hasłami głoszonymi ze sceny. Teatr prowadzony przez Woj
ciecha Bogusławskiego wystawiając Powrót posła, Dowód 
wdzięczności narodu, Mieszczanina szlachcicem, walczy teraz 
z ciemnotą i wstecznictwem, a w okresie Targowicy nie za
waha się przed wystawieniem Henryka IV na łowach - sztuki 
godzącej w despotyzm arystokracji. W przeddzień Insurekcji 
Kościuszkowskiej Bogusławski pisze i mimo wielkich trudności 

ze strony władz wystawia Krakowiaków i Górali. 

Upadek Insurekcji i trzeci rozbiór zmusza Bogusławskiego do 
przeniesienia się do Lwowa. życie teatralne w Warszawie 
jednak nie zamiera, mimo że ówczesna Warszawa prze
stała już być tętniącą życiem stolicą z czasów stanisławow
skich. Pozostali w Warszawie aktorzy byli zmuszeni do stwo
rzenia sobie jakiegoś warsztatu pracy, który zapewniłby im 
egzystencję. 

Występy rozpoczęła w r. 1795 w teatrze na placu Krasińskich 

trupa baletowa Holnickiego - dawnego ucznia z poddańczej 
szkoły teatralnej w Grodnie. Wkrótce potem zorganizowali 
się pozostali w Warszawie aktorzy. Powstał mały zespół pod 
kierunkiem Owsińskiego, który rozpoczął przedstawienia rów
nież w teatrze na placu Krasińskich. Jednak już w lipcu 
Owsiński, nie widząc zapewne wielkich możliwości rozwojo
wych dla sceny polskiej, opuścił Warszawę udając się do 
Lwowa, gdzie już dawno wzywał go Bogusławski. 

Po wyjeździe Owsińskiego pojawił się na terenie Warszawy 
nowy antreprener, Tuczemski. Do teatru Tuczemskiego zaan
gażowali się dawni popularni aktorzy teatru warszawskiego: 
Hempiński, Salomea Deszner. Mimo dobrego zespołu, Tuczem
skiemu nie udało się zorganizować sceny na jakimś możliwym 
poziomie. Dlatego o pozwolenie na otwarcie drugiego teatru 
polskieg'~ ubiega się Tomasz Truskolaski. Udaje mu się to po 
różnych trudnościach na jesieni 1795 r. 
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Truskolaski wynajął początkowo na przedstawienia salę tea
tralną w pałacu Radziwiłłowskim na Krakowskim Przedmieś
ciu, w roku zaś następnym przeniósł się do teatru na placu 
Krasińskich. 

W parę miesięcy później Tuczemski skapitulował przed po
pularniejszym wśród społeczeństwo teatrem Truskolaskiego. 
W końcu 1797 r. umarł Tomasz Truskolaski. Teatr prowadziła 
dalej jego żona, która nie mogła się jednak uporać z ciągły
mi trudnościami finansowymi i latem 1799 r. zrezygnowała 

ze swej antrepryzy na rzecz powracającego ze Lwowa Bo
gusławskiego. 

Z fraszek o teatrze 

N A T R A G E D I Ę „H O R A C J U S Z E" 

„Jak piękne sentymenty! Jak wielki Horacy! " -
Z uniesieniem powszechnem wołali Polacy. 
„Co za dzieło! wyniosłość! jak wyborne myśli!" 

Klaskali ... ale przecie drugi raz nie przyszli. 

Fraszka ananimowa ze zbioru Ignacego Ignatowicza 



Obecnie w naszym repertuarze: 

Juliusz Słowacki FANTAZY 

Wiliam Szekspir WIECZóR TRZECH KRóLI 

Lew Tołstoj t..YWY TRUP 

Wojciech Bogusławski SZKOŁA OBMOWY 

Arthur Miller 

Bernard Shaw 

Eugene O'Neill 

o 

WIDOK Z MOSTU 

NIGDY NIE MOLNA PRZEWIDZIEC 

KSIĘt..YC NIESZCZĘSLIWYCH 

W przygotowaniu: 

Wojciech Bogusławski KRAKOWIACY I GóRALE 

Leon Kruczkowski NIEMCY 

Przedsprzedaż biletów w kasie teatru ul. Wierzbowa w godz. 
10-19. Kasa Teatru w Pomarańczarni w Łazienkach czynna 
w dniach przedstawień od godz. 16-19. Wszystkie placówki 
Orbisu prowadzą przedsprzedaż biletów 7 dni naprzód od 
godz. 11-18, Orbis ul. Bracka 16 od godz. 8-19, oraz w kasach 
SPATiF-u al. Jerozolimskie 25 w godz. 9 do 18. 

Dojazd do placu Teatralnego autobusem nr 100. Dojazd do 
Pomarańczarni autobusami 100, 125, 144 oraz trolejbusami 
51, 54 do placu Na Rozdrożu oraz autobusem 107 do skrzyżo
wania ul. Myśliwieckiej z ul. Agrykolą. Droga dla pojazdów 
od ul. Agrykoli. REDAKCJA, STANISŁAW TACZANOWSKI 

WYDAWCA, TEATR NARODOWY. W-WA 
DOM SŁOWA POLSKIEGO. ZAM. 2194-A 
WYDANIE I S-8 CENA 3.- ZŁ 



WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

SZKOŁA OB~IOWY 

Komedia w 5 aktach 

wg. R. Sheridana 
Osoby: 

Gdyralski, starosta 
KAZIMIERZ WICHNIARZ 

Dorymena, jego żona 
IRENA KRASNOWIECKA 

Konstancja, córka Gdyralskiego 
z pierws:i;ego małżeństwa 

ALICJA BOBROWSKA 
Bogacki, cześnik , ich krewny 

ANDRZEJ SZALA WSKI 
Karol, regent , synowiiec Boga okiego 

WŁODZIMIERZ KMICIK 
Walery, kapitan , synowiec Bogackiego 

JOZEF ŁOTYSZ 
Plotkiewiczowa, podstolina 
ZOFIA LINDORFOWNA 

Wydrzyźnialska, podkomorzyna 
JANIN A NICZEWSKA 
DANUTA WODYŃSKA 

Susceptowicz, patron, przyjaciel pana Karola 
ZBIGNIEW KRYŃSKI 

Recepta, doktór 
ADAM MULARCZYK 

Ramota, wierszopis 
LECH ORDON 

Trzpiotalski, kawaler modny, przyjaciel Walerego 
ZDZISŁAW SŁOWIŃSKI 

Modnicki, kawaler modny, przyjaciel Walerego 
JERZY NASIEROWSKI 

Wiernicki, marszałek starosty 
WŁADYSŁAW KACZMARSKI 

Procentowicz, lichwiarz 
ZDZISŁAW SZYMAŃSKI 

Magdusia, służąca Dorymeny 
KRYSTYNA WALCZAKOWNA 
Fiutynkiewicz, huzar Walerego 

ALEKSANDER BŁASZYK 
Józef, lokaj pana Karola 
WACŁAW IZDEBSKI 

Scena w Warszawie w domu starosty 

Reżyseria Scenografia 
WŁADYSŁAW KRASNOWIECKI HENRYKA GŁOWACKA 

Muzyka przy współpracy 
WITOLD RUDZIŃSKI WŁADYSŁAWA DASZEWSKIEGO 

Asystent reżysera Asystenci scenografa 
JERZY TUSZEWSKI JAN KRZEWICKI 

MAREK NITECKI 

Dyrektor Teatru 
WŁADYSŁAW DASZEWSKI 


