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llo111a11 l~1, i1cł tac tt 

- ur. w r. 1906 '' Tarnowi , pi. arz httolicl·i. 

dramaturg i poeta, tłuma z 'zek pira. ,\utor re

flck ·yjnych wier zy na viązuj. c~ eh do tracll C'.\-' • -

nych form poezji polski j (m.in. tom •: ,.Jarzma", 

,.Droga pod TÓrę", .,I role ·two Trzeciej wi. -

tyni''. „Jerozolima wiatła i mrol·u'', po<.'mat 

„ F'aust zwyciężon/'). 

iapi al wiele ut vorO\\ dramatyczn ·eh o t ma

tyce hi toryczn j i moralno-filozoficznej, m.in. 

„Po' ·ról yna marnoti·a" lego', „\ 7ojna żakó·:: 

z panami"', „Znaki volno' ci", „ ... „oce narodo\\e". 

„. huchoh", „l{roniki . yżu", , Teatr Ś\\. Fran

ciszka''. „Zmi rzch demonów" . 

.._'ztuka „Kri>ł i aktor'' po\\ tal \ · r. 19:J2. Jej 

prapn•miern odbyła si • w t~ m am~· roku w Te

atrze Kameralnym ,. \\'ar zn ,.i . w reż. Janu za 

\Varncckiego, ze c<'nografią Jana Ko iii i go. 

Jeclnocze:nie niemal grano ". \' Teatrze łowa

ckiego w Krako\\ ie (r ż. Wład ław Krzcmiń ki, 

E:cen. ]{arol Frycz), eatrz \V pókze n)m 

w Szczecinie (reż. Emil Chab r ·ki, c n. Jerzy 

~ze ki) i Teatrz Pol ·kim ;\' Poznaniu (reż. dam 

llanuszkie\\ icz. c n. Zbigni ' B<'dnar wicz). 

Grywano ją i później, chociaż już znacznie rza

dziej: w Lublinie, \\ .-dań ku, o tatnio w Teatrze 

Współczc nvm \\C 'Wrocła viu (197 ). 



POSTACI 
HISTORYCZNE 
WYSTĘPUJĄCE 
W SZTUCE: 

Stanisław August Poniatowski (1732-1798) -
ostatni król polski (pn nowa! 176 ł-17!15). Człowiek 

wielkiej kultury i wykształccnin, miłośnik i mcccnns 
sztuki. Został obrany królem joko kandydat wielko
magnackiego ugrupownnia Cznrloryskich („familia"), 
clckcj-c ostntccznie pr1.csądziło poparcie J{atarzyny Il. 
Zwolennik głębokich reform, inicjator Komisji Edukacji 
Narodowej; wsp{1lpracownl z nnjświutlcjszymi ludźmi 
swojej t'poki. Był jednym z głównych twórców J{on
stytucji 3 Maju. P~mo;, al w najtrudnicji;zym dlr1 krnju 
okrc.-.ic; ostro zwnlczn ny przez konscnrntywnc kręgi 

mngnncko-szlacheckic - nic umiał przcciwsłrt\\ ić się 
rozbiorom, ulcgnl presji rosyjskiej. W wojnic w obro
nie Konstytucji sknpitulował przedwcześnie, przed wy
czerpnnicm środkliw walki i szans militnrnych. W roku 
1792 przystąpił do konfederacji targowickiej, w roku 
1795 zmui."'l.ony du nbdykac~i. U111urł ,.,,. )J('fcrshurgu. 

Położył wielkie zn sługi dla rorn oju n.naki i kultury 
pobkicj. Był fundatorem Teatru Narodowego. 

--------~ -- - -

Józei Poniatowski (l 763-1813) - książę. hm tanek 
krółn. Dor. 1789 ofker w cc<iarskic>j armii ma,triackicj, 
l..."iórą opuścił, \\ stopniu pulko\\ nikn, na wc>zwanic 
kr6le\\ 5kic. W "oj nic 1792 dowodził całością wojsk 
koro1111~'ch. Zwyci~żył " hit\\ ie pod Zich·ńcnmi, 

.'>pr;:m nic pr7.('prowadził odwrót, stal sil( pien\'S7.~ m ku
walerem Orderu Wojennego Virtuti Miłitori. Mimo nn
legnn króla cło Turgowic~ nic prz~stin>il i \\'~ cmigrowuł. 

Z inicjnt~ "y króla wziął udział w ino;urckcji kościus7.
kowskicj, jednak wskutek nierlu:ci Na<'7.clnikn opuśdł 
SZl'rcgi armii przed upadkiem 1>0w~tunia. W }otuch 
l 7!J8-180fi prze\' odzil kręgom "„r„z:m i.kicj złotej 
młodzie z~, hcztrosk11n 1 hulas1.cz~ m Lycicm budząc 

zgorszenie w kolach pntriotyunych. \\:' r. 1806 wiąże 
się z Napoleonem; jako dyrektor \\'~działu Wojny 
w Komisji nządząc(' j Księsh\ a \\ Ur\UJW!'>kiego stał sic: 
jcdn~ m z n.ijś" ietmcjsz~ eh \\ lustorH Polski dowódcó\\ 
i orgnnizntorów \\ojskn. Do\\odził <;dmodzielnic w zwy
cięskiej \\ojnic z Austrią " r. lb09, był jednym znaj
w~ bitniejszych gencrnlów w lrnmpnnii 1812 r. W roku 
następ n~ m z resztkami wojsko opuścił granice Ksic:stwu, 
by w ostatecznej rozgr~ "ce „tunąć u boku Napoleona. 
Mianowany przez cesarw marsznłh1cm I' rancji, w trzy 
dni później ginie w Bitwie Narodów pod Lipskiem. 

Henrictta markiza de Vauhan (ur. ok. 1755) -
z domu .Barhantarw, emigr.mtkn francusku, wieloletnia 
micszkanktt i niemnl oficjalna Jmni domu w Pnlncu pod! 
.Błnchq. Do Warszawy jednak prz~ hył<t prawic 10 łat 

po opie,) wanych" sztuce \\yd.1rzt'niach. 

Ksa'' ery Branicki (1 i30-IS19) - jcd·'n /. nnjpotęż
niej.„z~ eh pr.:ywódcow o poz~<' ji magnackiej \\·o hec po
lityki króla i programu reform, w istocie - agent Kn
tnrzyn~ B. Hetmnn "ie I ki koronn~, wnlczył przcci\\ 
konfederacji barskiej, pacy(ikrnn1ł Ukrninę \\ lafach 
tz\\. „koliszczyzny''. Wspólt \\ ón·a konfocleracji tnrgo
wickil'j, w cznsie in-.urckcji zaocznie skazan) na po
wieszenie. 



Wojcit'ch Bogusia\\ I i (l 757-llt!9l ; ktor, rl'Ż) c;<'r, 

dr.11nnlop1 .1rz, pl'd.1 ,og, l\\on.1 111 \\117.~ lJ1e10 n.1roclo
wcgo tent. u pohkll ,o. Ze 1-CCnq z\\ i a zał się od r. 1778, 
prnwndził 1 cntr N urodo\\~ \\ lut.1ch 1783-1785, 1700-
-17!) 1, I 79H-J 814. Popier<1ł reformy Sejmu ('ztcrolct
niego. Kilk.ikrotnic objcżdżol krnj ze swoją trup11, i>rzy
• ll nil ~ię do powst.inia „tnłych scen \\ Poznaniu, Wilnie 
(pronndził tam te.itr " latach l 78::>-1790), L\HI\\ ie 
(d~ rekcja Bogmł.m skiego \\ latnch l 795-l 7!ł9), l{rn
l:o\\ ie i Kalio;zu, gQ \Htł n Gdausku, Płocku, Lublinie, 
Dubnie 1 Grodnie. Wnlcz)ł o 11odnicsicnic prc.•stii.u 
sztuki tc.itralncj i :u1wodu aktora, \\')chował i \\,\'k<>ztul
c I rnlc pokołl'lll<' art~ stów scen~ polc;kicj. W r. 1811 
zalozył \\ War„zaniC' pierwszą pohka c;z.kolę drama-

' z· 
Nnpis,1ł ok. 80 sztuk tcntrnłr 11 kil 

\H•c;zlo na st<1łc do klasycznego l' 11..,kicgu 
„Hcnr~k \'J na lo\\nch", „Cud mmemany, 
kO\\iac~ i Górnlc", „Spa7.m)- modne". 
Szekc;pira, i\folicra, l..ci;singn i \\idu innych. 

li 'Od I I 

vert uu ru. 
cz~·li J{rn
Tł•1111 lCZ) ł 

Stanisław Stnszic (li5::i-182G) - ksiądz, mąi. shmu, 
uczon~. pisarz p11lilJ. c7.1n. Jeden l czoło\\_,. eh ideologÓ\\, 
uti.or kilku nnj\\ nżnicjsz~ eh dzieł pohkicgo Oświecenia. 
Z\\ olcnnik grunt o\\ n~ eh rdorm, rzecznik micszczał1-
„t \\ .1, jeden z glo\\ n~ eh filuro\\ 'it ronnichrn pntriotycz
rcgo. Po rozbiornch pośw1~c1ł 'ii~ nnucc i pracy n.id 
rmm o jem gospodnrcl.J. m I. raju. Oclkr~ ł picrn 5zc \\ Pol
"fl' zło:i.a węgla i budo\\.1ł kop. lnic \\ Dąbrowic, zn
kłacluł szkol~ górnicze. Od r. IX08 hył prezesem Towa
rz,pt \\a Przyjaciół Nauk. \\ r. l 81G znłoż~ ł To\rnrz\ -
t\\o Rolnicze '' Ilrubic!'iZO\\ie, mrnłniając w swoi;h 
ohrach chłopÓ\\ z poddnnstwa i oddając im ziemię ne 

\\spólne wh1dnml'. \\ Księsh\ ie Wnr'iZa\\~kim i Królc
st\\ ie Polskim z.ijtnO\\ ni \\ y~wkiC' stanowic;ka w mlmi
nio;tracji, kicruJ.!C o~\\ iatr1 i ponstnjqcym przcmy"łcm. 

Nnjwa7niejszc dzieła: „t:,rngi ruul 7.:, ciem Jana Zu
moyskicgo", „Przec;t ro~ dla P1 I .ki", „O zicmiorćidztwie 
gor da\\ nej Sarrt.iCJI, 11 pozm j PoJ„ki", „Ród ludzki''. 

~ 

Frt>ncoic; R~ x (1732-1799) - lmmcrd~ ner i zausznik 
królcw'Ski. Flumund, " mloc1c • d czclndnik fr~ zjcrski. 
Nohilito\\ ain, mianowan~ <;l,1ro::.tq piasccz~·1iskim, od 
l 77<i r. "IL ~ciciel prz~ \\ ilcju ll'at ruhwgo. 

1\lkhal Bizcst i (ur. I i H) - „~ n c;poloniw\\ .mego 
\\loch.i, \\,1r.;,z \\ I· P,o hupc., \\1.bo·!nconego na handlu 
h toniem. '\\ J.1t,1c.h 177:>-liRl .mtrcprencr teatru kro-
lc\\ c;kiego. 

Paweł Tr<'mo - lrnchmi"itrz króll'\\Ski. jeden z naj
" icrniejsz~ eh słuiqC\ eh St.uu~ln\\ a \ugustn, obecny 
pr z-:. jego śmierci. 

Mnrcdlo Bacciarelli (1731-1808), Włoch, picrwsz> 
i naJułubicit5Z~ mularz nadworny Stnnishrna Augusta, 
generalny dyrcJ,tor budowli królewskich, :włożycie! 

.zkoł~ malarc;l,1eJ na Zamku, doradca króla w dzicd7.inic 
sztuki. Autor portretów, plnfon(1w, obrazów historycz
nych. 

Starościna małogoska - \nnn Sznniuwskn, żonn sta
rl ,(~ mnłogol-tkiego, Konstantego. Zaprzyjaźniona 7.<' 

~tnni'iłm\cm Augustem. '\\' salonie jej domu prz.y Mio
du\\ ej spot~ kał n su,; elita mtclckt uu lnu \\'urc;ZlJ\\ ~. 

Pius l{ici1iski (1752-1828) - „zcf g •• hinl'tu St.mi'iłnwa 
\u..,ust.1, poo;cl tt.1 Sejm Czteroletni. 

l{sir, ina de Nassau - I<arolinn z Gozdz.kich, ro1wie
cl7i na 7 marsznlkic m \\ ielkim li te wsi.im, k~iędem Jn
r u ... Lcm Sanguszką, żona ol>iadkgo \\ \Varszanie, głoś
nego z podróż,) i nnnntur k.„ięci.1 J(urd 1 de Na!>c;uu, 
jedna z pic;knosci \\<1rsum„k1ch, c:. ni_ z kręgu pn:~ -
jaciół księcia Józefo. 

Szymon C(Jrt icc Ili - d~ plomat.1 pohki ze :-.polonizo
\\ ancj rodz n~ \do,kiej. osi.idh•j \\ h.url:m 'ii. 
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