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Jak was powitać w chwili, kiedy po długim okresie trudnych 

przygotowań stajemy przy drzwiach obserwując was kiedy wcho

dzicie do naszego budynku. Patrzymy w wasze twarze chcąc od

gadnąć, czy będziemy wam potrzebni. 

Wierzę głęboko, że ten niepokój łączy nas wszystkich tych, 

którzy pracują w Teatrze Płockim jak również.. tych wszystkich 

życzliwych, którzy pomagali nam co dzień i od święta. 

Jest ich wielu w Płocku i w całym kraju. Nie dziękuję im dziś, 

bo wiem, że tak samo jak ja stoją ukryci w cieniu z drż niem ser

ca, pełni niepewności. 

Jak was powitać drodzy widzowie i co wam ofiarować? 

Czy opowiadać wam o naszych zamierzeniach, czy może zwie

rzyć się z przyczyn, dla których postanowiliśmy lat trudu i pracy 

spędzić właśnie tutaj? A może należałoby •.. Nie, nic takiego, wierz

cie mi, nie stać mnie na ie takiego. 

Co wam ofiarować drodzy widzowie? Przyjmijcie w podarunku 

osobistym ten mój i nasz ntepokój. Rzecz najcenniejszą w życm 

ludzi _naszego zawodu. 

Jan Skotnicki 

PREMIERA STYCZEŃ 1975 
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Woiciech Bogusławski 

Z PŁOCKA I O Pt:.OCKCJ 

Do Ludwika Osińskiego 

w Płocku, 1823 r. 

Kochany Ludwiku! 

Poczta tutejsza odchodzi dwa razy: w środę i w sobotę i nie 
mogłem więc prędzej pisać do ciebie. Po zwyczajnych w podróży 
zdarzeniach, które u tych tylko, które onych doświadczyli, mogą 
coś znaczyć, stanęliśmy wszyscy na miejscu w sobotę wieczorem. 
Jegomość Pan Szymanowski, który pierwej nieco zjechał, tyle 
tylko mógł zrobić, że zajął pomieszkania dla siebie i innych arty
stów, reszta zatrudnień dla mnie została. Gdyby moje folwarczne 
wywłoki nie były tym razem znalazły się lepszymi nad furmań
skie, które pozostawały, a godzinę tylko spóźniwszy się, nie mógł
bym był wcale dać widowiska w niedzielę, które (jak się pokazało) 
tako tu, jak i gdzie indziej najwięcej dochodu przynosi. Już było 
około ósmej wieczorem, kiedy ani pozwolenia, ani afiszów, ani 
najmniejszego przygotowania nie było w teatrze. Szczęściem dla 
mnie zastałem na miejscu Prezesa, który dziś dopiero powrócił 
z Warszawy (mojego od młodości jeszcze przyjaciela Rościszew
skiego, który w jednej godzinie wszystko mi ułatwił, co do zwierz
chności należało). 

Jegomość Pan Kaszowiecki wiele dopomógł w Magistracie 
i u Prezydenta Miasta Betkier, który co do teatru ułatwił przesz
szkody z magistralną prawdziwie gorliwością, godną ze wszech 
miar gratis loży, którą (choć jak sam twierdził z praw jemu na
leżącą) z wielką przecież przyjął grzecznością. Pan Koss, który 
największą jest mi we wszystkim pomocą, zatrudnił się orkiestrą, 
światłem i innymi potrzebami, a Pan Wąsikowski, jako obeznany 
z prasą, do północy pracował w drukarni. 

Tak tedy z podziwieniem Płocka, który jeszcze nic o naszym 
nie wiedział przybyciu, zajaśniały na rogach jego ulic afisze zwia
stujące mu arcydzieło sztuki i przekładu. 
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Do Ludwika Osińskiego 

Poznań, 7 lipca 1823 r • 

• 
„.względem naszych w różne miejsca podróży takie ci donoszę 

wiadomości i podaję uwagi: Płock jest miastem, które zawsze ta

ką, jak teraz była, liczbę aktorów zapłacić potrafi, ponieważ do

chody w nim nie na przybyszowych, ale na mieszkających w nim 

obywatelach zależą. Więcej jednak zarobku nad gażę spodziewać 

się w nim nie można. Mówiłem z prezesem Kobylińskim o zamia

rze twoim przysłania jeszcze na wrzesień opery do Płocka, lecz on 

oświadczył, że bardziej by Ci życzył, a nawet i wolał, gdybyś 

powtórnie komedię i kilka jeszcze trajedyj przesłał, dając za 

przyczyny, że ponieważ wojska tam nie będzie, nie będzie zupeł

nej muzyki, bo dęte instrumenta bywają pułkowe. Po w tóre, że 

dwie czy trzy dekoracje, które się tam znajdują, nie wystarczyłyby 

do oper, a on tylko 400 polskich złotych ma całego funduszu tea

tralnego. Nareszcie zasmakowanie publiczności w sztukach k lasycz

nych zdaje mu się być pewniejszą dobrych dochodów rekojmią. 

• 
( cyt . według s. D qbrow skt „Ak torowte 

u; podróży", W ar&zawa 1969, str. BZ- 95) . 
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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

Nie ma rozkoszy na świecie, 
Jeśli bez trudu przychodzi: 

Wszystko, co nam się miec godzi~ 
Traci na swojej zalecie. 

Co jest trudniejszym, to wolę. 
Milsza po troskach swoboda, 
Milsza po burzy pogoda, 

I milsza róża, co kole. 

Gnuśnieje umysł człowieka, 

Gdy mu fortuna hołduje: 

Bo on wrodzoną chęć czuje 
Gonić, co przed nim ucieka. 

Nie mają do szczęścia prawa, 

Gnuśni, lękliwi, próżniacy: 

Bo tylko z trudów i pracy 
Rzetelna rodzi się sława! 

( „Amazonki", akt I, scena 2) 
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