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ROMAN BRA1 DSTAETTER 

JANUSZ W ARNECKI 
»KROL I AKTOR« 
B. BRANDSTAETTERA 

Sceny dramatyczne ,,Krola i aktora„ obejmv 
ją początek drugiej połowy panowania S tani
sława Augusfa, a więc okre bujnego rozk\vitu 
nauki i sztuki w Polsce, okrojonej już w pierw
<zym rozbiorze. 

Akcja toczy się w latach 1780-1790. Na ogol 
pokrywa się z prawdą historyczną, przestrzega 
ehrono!ogii faktów, choć a utorowi na ścisło~ci 
dał; nic zależy. , 'i'.! ma zamiaru pisani;. repor-



tatu, fakty dziejowe słu!ą mu Jedynie Jako tło 
:io zbudowania swej koncepcji dramatycznej. 
Fabuła obejmuje dziesięcioletnią walke Bo

gusławskiego o godność i utrzymanie polskiej 
sceny; łączy sprawy ubogiej jeszcze Melpo
rneny z ogólno-narodowymi zagadnieniami wa!
ki obozu oświecenia i postępu. Zahacza o refor
my Sejmu Czteroletniego i bardzo scenicznie 
pokazuje zgraję cudzoziemców, żerującą w sto
Ucy. Wskutek jednak zbyt szerokiej rozpiętoś
ci tematycznej, a dość wątłej akcji, dzieło na
biera cech dramatu wybitnie literackiego. Ni"· 
jednokrotnie opisowość i omówiena zastępują 
akcję. Mimo to utwór posiada walory scenicz· 
ne, głęboką i mocną dynamikę wev.'Ilętrzną i 
pjękny poetycki język ... 

Obraz I rozgrywa się w 1780 roku, kiedy to 
po nieszczęśliwym bankructwie Montbruna l po 
wybudowaniu przez Ryxa lichego teatru na 
Długiej, dyrekcję od roku prowadzi Michał 
Bi~esty, z włoska Bizesti. - ... „Znalazł on gor
liwego w mającym Przywiley (tj. w Ryxie) 
obrońcę, który też, jak sie domyślano, dzielił 
z nim wszelkie teatralnych dochodów zyski".„ 
(Bogusławski, „Dzieje T. N.", tom I). 

Odpowiednikiem obrazu I jest obraz V. Tu 
autor zmienia 1 odwraca sytuację, cho{: także 
przedstawia zatarg natury finansowe~ pomię
dzy sławetną margrabiną Vauban a Ryxem. 
kamerdynerem króla. Teraz jednak Ryx po
nosi porażkę. Pokonała ~o kobieta. Jak wiado
mo, madame Vauban nie.iednokrotnie pożycrn
ła swojemu kochankowi ks. Pepi jego włas.ie 
pieniądze na procent, czasem po kilkadziesiąt 
tysięcy złotych, otrzymując je przedtem od nie
go. Scena odbywa slę na Ue narastającego 
zgiełku rewolucyjnego. Na zamek ciągnie „Czar
na Procesja". Delegaci czarno ubrani doma
gają się uprawnień dla mieszczan. Autorem rc
wolucyinego aktu wręczonego Królowi i stanom 
w g?"udniu 1789 roku b:vł Hugo Kołłątaj, „he::
sztem" spisku - prezydent Jan Dekert. 

Do wstrętnej pary obieżyświatów zagranicz
nych dołącza autor w tym obrazie Ksawerego 
Franciszka Branickiego. Postać ta najlepiej cha
rakteryzuje istotę twórczości Brandstaettet..i. 
Z pomocą kilku zdań, z pomocą kilku wybor
nych sytuacji teatralnych tworzy żyweE!o czło
wieka. Najobszerniejszy życiorys „piekielnego 
hetmana", najjaskrawszy opis jego haniebnych 
czynów wywołałby mniejsze wrażenie od tego, 
jakie wywołuje autor w kilku jakby malar
skich rzutach ... 

Autor nie mógł zamknąć całokształtu dzia
łalności Bogusławskiee;o na przestrzeni pięciu 
lat (obrazy II, IV i VI). Nie doorowal'.iził boha · 
tera do okresu najwspanialszego rozwoju sceny 
narodowej, nie pokazał nam reakcji ówczesnej 
widowni na wystawienie „Powrotu posła'·. 
„Szlachcica mieszczaninem"', „Henryka VI na 
łowach" i przede wszystkim „Krakowinków · 
górali". 

Wldowbko ba.letowe w teatrze war z.awsklm za. SUl· 
ni lawa. ugu ta (obraz przypuszczalnie pędzla CR· 
naletta) 

Ale zaczątki późniejszych czynów, ;wia~o
m<>.Ść przyszłego wspaniałego trudu i trzydzie
stoletniego wysiłku tkwią od początku w Bo
gusławskim Brandstaettera. Autor nasyca go 
ogromną pasją i czyni odpo\',,.·i~dzialnyrn :i:a 
wszystko czego dokonał w dramacie i poza mm 
w chwill 1 działania scenicznego i w 20 lat póf
nlej · nie łatwo wydobyć treść tak syntetycznie 
ujęt~j postaci, gdyż ukazuje si~ on.a fragmen· 
tarycznie w trzech scenach, w silne1 aktywnoś
ci wewnętrznej, nie popartej działaniem z ze
wnątrz. 

Autor pod koniec dialogu Stanisława Augusta 
1 Bogusławskiego w obrazie II, po~obnie j~k 
i w VI, pogłębia mi~zy nimi konflikt, stawta 
ich na dwu przeCiwleglych plaszczy:z.nach . 
.. „,Dla ciebie, Najjaśnie~szy Panie:, sztuka jel't 
ucieczką - dla mnie J~St ~alką „. ,~Ja ~l
czyć nie umiem'' - kap1tulu~e ~ról: !'Ja wiem, 
te dziś trzeba cierpieć. Ja c1erp1el: me umiem. 
We mnie jest tylko piękno. I w to piękno ch~ę 
zamknąć całą Polskę"... „To mało" - oponu)e 
Bogusławski. - „Czego ty właściwie chcesz?'' 
- zapytuje Król. - „Chcę, by z narodowej 
sceny grzmiały armaty". 

Czyt tych kilka zdań nie kreśli dosadnie cha· 
rakterystyki króla i aktora? Czyi nie odpowla· 



„Obiad 
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da ona lapidarne1 ocenie Lcl wcla: „Stanisław 
Augu t był pan bardzo dobry. Ludzki , wspa
niały, skoro tylko do tego nie miał przeszkodj·. 
ale najzasłużeńl.zego i najprzywiązańszego du 
siebie w przeciwnym razie opuścił... niczemu 
mężnie oprzeć się nie umiał . " 

A oto jc:k opisuje St. Augusta J . Kitowicz: 
... „Gdyby żył w wieku spokojnym... naród nic 
mógłby był sobie lepszego życzyć króla; był 
;dbowiem w samej rzeczy wielce uczonym, 
dowcipu żywego, wymowy płynnej i zajmują
i:ej, kunszta i nauki kochał, o podżwignięci:> 
rękodzieł i kunsztów wielce się starał, w pra 
wach dawnych złych pożyteczne reformy po
c-zynił; był przytem łagodnym, przystępnym, v. 
konwersacji miłym ... Te były cnoty Jego warte 
tronu, lecz pokojnego i bezpiecznego. Na ta
kim tronie u.;zedłby był za monarchę arcv
wy micnitego". 

Nie mógł zachować kilku tysięcy dukatów 
przez dobę - podaje prof. Bruckner. Czyż d:i
wi nas zatem małe kłamstwo króla w ostatnim 
obrazie, gdy za cenę posiadania Caravaggia w 
~wej bogatej galerii - odmówi Bogusławskie
mu suowencji? 

Jego zainteresowania teatralne zrodziły sii: 
prowdopodobnie w kolegium teatyńskim, a 
wzmoqły podczas licznych podróży. Już jako 
stolnik chce mieć własny teatr, jako król -
zakłada stałą scenę. A jejnocześnic pozwala 
ciągnąć Ryxowi niezmierne korzyści z posia
danego przywilej u teatralnego ze stratą dla 
polskiej sceny i to przez tyle lat. Baletnii< 
Vestri-, czy słynna Binetti i Pic są u niego w 
wielkich łaskacl1. Mądrość króla równa się je
go słabości. Często ulega wpływom swego oto
czenia; bawią o i ciesza imprezy cudzoziem
skie. Tę chwiejność i eieminację Stanisława 
Augusta odd1o:ł Brandstaette1 w pełni. Sile, 
konsekwencji i wytrwałości Bogusławskiego 
przeciwstawił niezdrcydowanic Stanisława Au
gusta ... 

W obrazie IV Brandstaetter dodał Bogusław
skiemu je.szcze jeden rys ludzki. Wprowadził 
bli ką mu postać kobiecą . Bogusławski kiedyś 
odszedł od niej i teraz opuścił ją znowu dla 
sprawy ważniejszej, dla teatru. Nawiązując du 
rodzinnej legendy, łączącej Bogusławskiego ?. 

Marianną Tyszkiewiczową, stworzył autor fik
cyjną postać Doroty Padlewskiej i wprowa
:iził nowy kon!likt. Dorota nie jest zgodna w 
poglądach z byłym narzeczonym. Nie rozumie 
i nie docenia jego pracy , brzydzi się zawodem 
aktorskim, potępia nowatorstwo Bogusław
'-kiego. Dorota to typowa przed tawicielka kla3y 
-zlacheckiej. Nigdy nie doceni i nie zrozumie 
konieczności reform i zmian w ustroju we
wnętrznym kraju. Nie godząc się z Dorotą, nie 
godzi się Bogusławski z poglądami stanu, z któ
rego sam wyszedł. 

I wreszcie konflikt ostatni, może naj11ilnlej
szy. Książę Józef Poniatowski i Staszic (obraz 



Teatr Narodowy oa. placu Kr lńsk.l.cb (akwa.relll 
Vo&la. & 1111 l'.). 

III). Reprezentanci dwóch klas społecznych, 
przedstawiciele dwóch światów: tego, który 
przemija, i tego, który się rodzi„. 

Jest rok 1789. (Obrazy II, IV i V). Książę 
Pepi, wezwany przez króla i sejm do kraju, 1o!e 
zapomniał jeszcze swego austriackiego pulkow
nikowstwa. Dolega mu ieszcze noga z powoctu 
rany odniesionej pod Sabaczem. Pepl jest bo
żyszczem dworu i dam całej Warszawy. Lek
komyślny i płochy dopuszcza do siebie Staszica 
więcej z ciekawości, niż z potrzeby serca. NIP. 
lubi Branickiego i Ryxa, ale toleruje całą 
zgraję jurgieltników ~ cudzoziemców. Przy nim 
pani Vauban Swiadomle posługuje się Brand
staetter a n a c hr o n i z m e m, łącząc ich o 
pięć lat wcześniej. niż to sie stało w 1794 roku 
w Brukseli. Staszic wydał właśnie przed kilku 
laty bezimiennie „Uwagi nad życiem J. Za
moyskiego". Obecnie pracuje nad „Przestroga
mi dla Polski" - za rok ukażą się w druku. 
Ton obu dzieł Staszica przebija w dialogu teg'J 
o~r~u (III). Ostrza krytyki Staszica uderza w 

najbardziej uprzywilejowaną klasę, w magna
terię. Warszawa tonie we wspaniałych ilumi
nacjach, a obok bogato oświetlonego pałacu czai 
się nędza. Brak mąki na chleb, za to smycze 
chartów pudruje się przed polowaniem. Tłusz 
czem ściekającym z kaganków i świec ilumino
wanej stolicy kraszą nędzarze strawę. Okrzyk 
Staszica: „Ja chcę, byście jasno widzieli, kto 
naszej ojczytnie szkodzi, kto prawo w narzc:
dzle niecnoty zmienia, kto koroną handluje„.'' 
jest wybuchem gorąceE?o protestu i prz<>stro~ą 
rzuconą ginącemu światu Branickich. 34-letni 
Staszic przemawia do młodszego od siebie k'>ię
cia. Ale znów nie wolno zapominać, że ks. Pepi 
też nie jest malowany przez autora czarno-bia
łymi kolorami. I jego portret posiada subtelne 
kolory i odcienie. 

Gdy w kilka lat pótniej Seweryn Rzewuski. 
hetman polny, będzie namawiał księcia Pepi 
do zdrady, broniąc przywilejów szlacheckich, 
taką otrzyma od niego odpowiedź, przekazaną 
nam przez nieocenionego J. Kitowicza: „Jako 
obywatel nie mogę sluchać rady WPana, któr 1 
pod pozorem wolności, napątrzona licznymi 
bajkami, wsparta jest obcą przemocą. Ci, któ
rzy śmieli dla ich dumy i własnej miłości za
przedać krew współziomków swoich, są ohydą 
narodu i zdrajcami ojczyzny. Te są moje sen
tymenta i wszystkich podkomendnych moi.-:h . 
zacząwszy od prostego żołnierza". 

(Fragmenty artykuŁu) 

Dramatopl an tworzy w ramach obowiązu
jącej prawdy hi toryczneJ własną fikcję arty
styczną, wiąże ze sobą konflikty, kojarzy z~ 
sobą ludzi według za ad prawdopodobieństwa 
I logiki, obowiązującej w czasie I przestrzeni. 
W teo spo ób z prawdy bł torycznej powstaje 
rlkcja arty tyczna, a ta, jeżeli Jest przekony
wająca - zamienia sic: w prawdę, która od
działywa na widza, su~eruje go i narzuca mu 
. wój en I swoje widzenie spraw I ludzi. 
Rzeczywistość jest c:1:ę to pozbawiona logiki 

i pełna Jest niekonsekwencji. W każdym utwo
rze literackim złudzenie rzeczywistości zawsze 
mu I bJć Jog-lczne I konsekwentne. Rze
czywistość życia Judzkiego nie posiada kompo
zycji artystycznej, twórczość artysty :zna mu i 
być zawsze kompozycją. („.) 



ROMAN BRANDSTAETTER 
• 

KROL I AKTOR 
Sztuka w 2 aktach 

(w 6 obrazach) 

OSOBY; 

KRÓL STANISŁAW AUGUST 
KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI 
HENRIETIA MARGRBINA VAUBAN 
Jego faworyta 

HETMAN KSAWERY BRANICKI 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
akto1 

ST A l'fISŁA W STASZIC 
DOROTA PADLEWSKA 
FRAN<;OIS RYX 
tar ta piaseczyński 

BIZESTI 
antreprener Tea ru Narodow o 

KICIŃSKI 
dyrektor gabinetu JKM 

TREMO 
pierwszy kuchmlstn; JKM 

BACCIARELLI 
artysta-ma Ian: 

KSIĘŻNA NASSAU 
WOJTASZEK 
KURIER 

Marek ldziński 

Ludwik Paczyński 
S'tanislawa Zatciszanka 

Ryszard Kolaszyński 
Stanislaw Mikulski 
Kazimierz Siedlecki 
Stanisław Olejarnik 
Irena Miszke 
Wlodzimierz Wiszniewski 

4ndrzej Chmielarczyk 

Zygm.unt Fok 

Witold Lisowski 

Tadeusz Zadora 

Wanda Węslaw 
Stanisław Stojka . "' 

KAMERLOKAJE 

Rzecz dzieje się w latach 1780-1790 

SCENOGRAFIA: REŻYSERIA: 
TERESA TARGOŃSKA ZOFIA MODRZEWSK.KA 

KJER. MUZYCZNY: ASYSTENT REŻYSERA: 
RYSZARD SCHREITER WŁODZIMIERZ WISZNIEWSKI 

UKŁAD TAŃCA: 
ZBJGNIEW KWIATKOWSKI 



Uscenicznienie wYJ>&dku historycznego, często 
w rzeczywlsto cl rozwijającego lę w zwolnio
nym tempie l rozbitego na po zczególne fazy 
polega przede wszy tklm na u unlęclu z niego 
tych wszystkich po rednlcb ogniw, które może 
w bistoru odei;rały ważną rolę, ale na scenie 
l'l\ czynnikiem hamującym akc.ię 1 konflikt. 
Często zdarza się, że takle pośrednie wypad.kl 
musi dramatopisarz calać w jeden fakt l ogni· 
skować w jednym miej cu, chociaż w rzeczy
wistości rozgrywały się one w kUku miej cach, 
gd>ż architektura dialogu i ceny ściśle okre~ła 
sens pracy dramatoplsar klej I narzuca drama
topisarzowi prawa artystyczne, których prze
kroczyć mu nie wolno. 

„Jak pan rzeźbi'?'· - spytano raz Rodina. 
Rodin odpowiedział: ,,Biorę marmur I uderze
niem dłuta staram lę odclo ać to w zystko, 
co Jest niepotrzebne". Podobnie pracuje dra
matoplsan. Z tworzywa, jakim je dla niego 
historia, t ·Jko te momenty mają dla nie o war
tość I sens, które pogłębiają psychologlczną 
I Ideologiczną sylwetę bohatera. Cala re zls 
materiału historyczne o, niewątpliwie ważna 
I cenna dla historyka, Je t dla dramatopl aria 
tylko niepotrzebnym balastem. ( ... ) 

ROMAN BRA"i'O T TTFR: „SZPAD I KIJ" 
(FRAGMENT) 

O ŻYCIU I DZIELE 
BOGUSŁAWSKIEGO 

Chlubne miano „ojca scenu Mrodowej", ktiS
re przylgnęło na zawsze do nazwi ka Wojcie
cha Bogusia wskiego, zawiera w sobie ogrom n ·1 
ładunek czci dla tego, kto „zastał w Polsce 
teatr C'ILdzozienuki, a pozostawil ojczysty". 

„U nas przez dlugie lata teatr byl ubogi" -
mówi pewien współcześnik P.ogu~lawskiego. 
Istotnie, ani prymitywn11 teatr szkolny przy 
konwiktach, an• „reprezentacje" urządzane po 
dworach magnackich nie szerz11h1 w spolecwń
stwie kultury teatralnej, samorodna za§ kome
dia rybaltomska, przezna"""ona dla ludu, za
nikła już w połowie XVI! wieku. D~;e70 
pierwsza scena publiczna otwarta w roku 1765 
mogla stać się tum, czum teatr być powinien: 
placówką kulturalno-spoleczną. Lecz na scenie 
tej rozpanoszula się cudzoziemszczyzna, która 
zagluszala. twórczo§ć rodzimą. Zachlanni przed. 

WoJclecb Bo~łaW5kl (miedzioryt ~ 1891 r.) 

&iębiorcy: Tomati.s, Curtz, kamerdyner królew
ski Ryx - sprowadzają dla przysporzenia so· 
b1e zysków operę wioską. Ol>c11 arty§ci ~pte
wają w mowie obcej, a domorosłe wykwintni
sie i fircyki czasów stanislawawskich nie chcq 
nawet slyszeć ·J przedstawieniach polskich. że
rują więc na teatrze do woli i Włosi, i Francu
zi, i Niemcy, i znów Francuzi, ł jeszcze Niem
cy. A wszyscy oni mają możnych protektorów 
w osobach arystokratycznych kosmopolitów. 

Tak konsekwentną I wytrwałą walkę, jakq 
stoczył o scenę narodową Wojciech Bogus?aw
ski, mógł podjąć tylko tytan pracy posiadaja· 
cy i§cie renesansową wszechstronno ć utale1t
towania. Bogusławski był organizatorem, autc
rem dramatycznym, reżysrrem, ak.torem, teore
tykiem, pedagogiem. 

Kiedy mający lat 21 „abszytowany" z gward!t 
podchorąży w~tq,pil (w 1778 r.) do teatru, nie 
pof)1"zestaje on na wybitnie udatnych debiutach 
dramaturgicznym i aktorskim, a!e kształci się 
w §piewie i m1J.211ce instrumentalnej, albowiem 
teatr ówczesny byl zarówno komedio-drama
tyczny jak operowy Otóż przez szereg poko
leń pokutowalo w Pol.lc11 uprz11dzente, że jęz'j/k 



rias.i nie nadaje się do sp1ew11 r1rtystyrzne9n . 
Wojciech Bogusla wski obali! przesqd pr:erabro
jąc na libretl!J komedię Bohomolca „Nędza 
uszczęśliwiona·•, która to, opatrzona muz11Kq 
przez Macieja Kamieńskiego, stala się pierw
szą operq poLską. Widzą!: jej powodzenie, B o
guslawski zaczął zwalczać Wlochów ich wlasnq 
bronią - muzyką. 
Już w tym okresie, a zwłaszcza od roku 17d'ł, 

kiedy zostaje dyrektorem teatru, znalazl si<: 
Wojciech Bogusławski w obliczu kilku olbrzy
mich zadań. Najważniejsze bylo stworzeri1e 
polskiego repertuaru oraz wykształcenie akto
ra i publiczności. Zadaniom tym poświęci! 
Boguslawski cale życie 
Przygotowując w latach sędz1wyclt wydanw 

swych dziel dramatycznych, zaledwie zdolal 
je zmieścić w dwunastu tomach z pommięcie11t 
wielu oper i komedio-ooer. Rozmiaru tej pu~
cizny literackiej wzbudzają pe.dziw tcobcc nie
zwykle ruchliwego i cięfildego ±ywota, na ja.,..i 
skazala twórcę sceny narodowej Jl!go wie!k • 
misja. Trzeba jednak zauważyć, że wśród s::i 
sztuk, które wyszły spod pióra Bog•tsławskw 
go, było zaledwie kilka wlasnyclt. Zbyt malc:
mial cza.su na utwory oryą i nalne , Poza tym 
pragnql odrobić zaległości kulttiraLne przyswa
jajq.c polszczyźnie celniejsze dziela europ-ejsk 'e. 
aby rozszerzyć w ten sno.ęób jej stan posia-fa
nia. Tlumaczyl więc i przerabia! 11twor11 Mo
liera, Lessinga, Goldoniego, Corneille'a Raet
ne'a, Woltera, Sheridana i wielu innuch pisa
rzy, a nawet Szekspira wystawiał, choć ,,z trze
ciej ręki" - przeróbki z przeróbek niemiet:
kicli bądź francuskich. I slusznie podkreśLajq 
historycy literatury, że dzialalność przeklado
wa Wojciecha Bogusławskiego nie była cudzo 
ziemczeniem naszego teatru, Lecz „szczepieniem 
polsko.fri na cudzoziemszczyźn i e", bo w wal~e 
z grającymi w Polsce obcokrajowcam1 chodz i 
ło przede wsziµtkim o to, by ze scen11 brzmiale 
slowo polskie. 

Tlumaczenia Boguslawsk1ego, jak pral'\? lr.
nych ówczesnych tiu.maczy, b11l11 adaptacjami 
przystosowanymi do potrzeb naszej widowni 
Przejawiała sią w n ich <iążność do od.tworze
nia typów polskich i stosunków krajowych . 
Poprze:: polonizowanie obcych utworów wyra 
biał się u nas kunszt dramatopisarski. Do TOZ
woju jego przyczynily się zwlaszcza utwory 
MolieTa. Korzystając ze środków technicznych 
swoich wzorów komedi~ polska zaczęła top
niowo coraz więcej operować własnym mate-ria
lem obserwacyjnym. 

w donioslej e:kcji tworzenia polskiego rever
tuaru wybitną rolę odegrały oryginalne utwory 
Bogusla,wskiego: „Cud mniemany czyli Kra
kowiacy -i Górale", „Nędza uszczęśliwiona · •, 
„Dowód wdzięczności narodu", „Hen..r k VI na 
lawach" i „Spazmy modne". Znajdujemy w nich 
rów n f.eź elementy zapożyczone z utworów ob
cych, ale Boguslawski wniósł do ich opracowa-

scena z. war zawsklej prapremier „Krakowiaków 
l córall" w środku Bogu law kl w roll studenta 
Bardo a 'cwg akwareli A. ł". Lehrmana z 17!M r .1 

niu tyle inwe1icj1, ty!e myśli wiasneJ, że nik i 
by mu nie zaprzeczył autorstwa tych sztuk. 

W „Henryku. VI", a szczególnie w „Krako 
wiakach i Góralach", wyrazil się najdobitn1c.j 
patriotyzm i demokratyzm Wojciecha Bogu
slawskiego. NiewqtpUwy związek „Krakowic;.
ków 1 Górali" z powstaniem kościuszkowskin• 
::apalil umysly widzów. Po Taz pierwszy na 
scenie polskiej ukazał się chlap nie sielanko
wy, lecz gotowy do walki, pełen godności i od
wagi, która przejawila się w bitwie raclawic
kiej. Uważając lud za podstawę narodu, zaata
kował Boguslaivski nierówno§ć spoleczną. Ze 
szlachetną pasją szerzył hasla post.,-powe wy
~ta wiając dzieła wspólczesnych autorów pol
skich majqce charakter polityczno-społeczny, 
Jak utwory Niemcewicza, Wybickiego, Krasic
kiego, Zablockiego i innych wybitnych pisarw 

Wiel.Jci twórca sceny narodowej ksztalcil jed
nocześnie i widza i artystę. Z przypa.dkowy.::tl 
amatorów, którzy mu towarzyszyli na wstępie 
w jego poczynaniach insC'eniza::yjnych, .stwo
r zyl dobrze zgrany zespół zawodowy, przeko
riany o poż11tku swej pracy. Z tJJm zespołem, 



któremu wpa;al stale troskę o nat11ralno ć wę· 
drowal po catym kraju, .znosząc bohatersko 
wszelkie trudy, pokonując uc1 k zaborców, 
opory i intrygi ich slugusów. Dziś, kiedy przy
wiązujemy do akcji teatrów objazdowych 
ogromną wagę, jesteśmy pelni podzi.t1Ju dla tych 
wysiłków Bogusławskiego. 

Daleko w przyszłość wybiegala myśl ~olecz
na reformatora. W roku 1811 z jego wyłącznie 
inicjatywy powstała pierwsza polska Szkol:.. 
Dramatyczna. J1 więc „grających na czas pói-
1!Y stworzyl". Nie do.~ć na tym: wi~dząc ~ 
srnutnych. doświadcze11, jak krucha ;est ba=a 
fman.sowa prywatnych przedsiębiorstw teatral
nych, opracował zatwierdzony w roku 181U 
projekt zorganizowania rządowej dyrekcji t'ea
trów ze stałym subsydium rocznym, Jego tedy 
zaslugą jeS't wprowadzenie zasady opieki pai'.
stwowej nad sztuką teatralną. 

Marzył też o lleatrze ludowym, bardzo tanim. 
może bezpłatnym, teatrze dla mas na wieU~q. 
~kalę. Widzimy zatem wyraźnie pokrewieristw~ 
reform tearalnych naszej 'epoki z postępowym. 
poczynaniami i projektami „ojca sceny naro
dowej''. Oglądnjąc się dzisiaj na dlugie życie 
Wojciecha Bogusławskiego, które trwało od 
1757 roku do 1829, mówimy z głębokim prze
konaniem, że olbrzymia jego część - pięćdzie
siąt lat poświęconych ofiarnej walce o naro 
dową kultur~ teatralną - stanowi okres wiel
kiego przełamu w dziejach sceny polskiej. 

Maria Bechczyc-Rudnicka 

Harun-Alraszid, ów ławny z cnót i umiejęt
ności Kali! Bagdadu, zwiedzając dnia jednego 
w ubiorze Imana przedmieście swojej stolicy, 
spostrzegł ubogiego młodz.ieńca, który, siedząc 
przed d<lmem, mozol.ił slę nad wiązaniem siecl. 

- Nie musisz być ryb2kiem - zapytał Ha
run - kiedy nie umiesz tego, co jes~ najpo
trzebniejszym w twoim rzemiośle? 

- Nleinaczej - odpowiedział młodzieniec -
mne było moje powołanie; ale nieszczęście:n 
pozbawiony majątku i wszelkiej 1I1adz.iel, ~Y 
wyżywić siebie d. biedną siootrę, myślę puścić 
się na Tigris dla poliowu ryb, do którego ta 
sieć będzie ml potrzebną. Wc:zoraj, ledwo po
trafiłem. zacz~ć, dz.ii już mi łatwdej .ldz.ie, jut.ro 

może lepiej będzie, a tak przy ochocie i pracy 
zost-anę z czasem rybakiem: postanowiłem bo
wiem jak najusilniej dopełniać obowiązków 
tanu, w jakim mnie Opat=ość umieści. 
- Cb.walebnie myślisz - rzekł Kalif - czło

wiek stworzonym jest na to, aby być użyt.ecz
nym sobie i J.udmom. 

Zbliżył się potem do młodzieńca, a cllcąc go 
przykładem zachęcić, zawiązał własną ,ręką 
kilka węz.łów sieoi i dawszy mu ztukę zło a 
~niknął w tłumie przechodzących, 

Takle właśnie było moje przeznaczenie, kiedy 
przymu.s7JOl'ly zostałem do pi ania dzieła. 

Rozkaz.em monarchy Stanisława Augusta po-
tawiony 111a czele sceny narodowej wtenczas. 

kiedy przez zbieg ndeszczęśliwych dla niej 
okoliczności chylała się do upadku; pozba
wiony od wszyst.'<ich ówczeS'llych autorów, 
wzbogacających ją swemi dziełami, ®póki 
pierwszy rw narodzie mąż, światłem i wziętoą
cią ·MTOją zb!iiał ją do wysokiej doskOll'lałości ... 
już tylko rw własnej pracy jedyną utrzymania 
powier7JOilej mi antrepryzy widziałem inadzieję. 

Kilka pomniejszyeh, dawniej napisa111ych 
sztuk, zyskawszy pobłażające publiczności przy
Jęcie, paml!lożyly ochotę do pracy: ~chwała 
na~dobrotliwszego monarchy :>.apaliła mój mło
dy umysl; a konieczność mienia !llOW'OŚci dla 
. prowadzenia do reatru widzów doko'lała reszty. 
Zaeząłem o:i tłumaczenia albo przerabiania 

dzieł z obcych języków, ;później .napisałem kli
ka własnych, a z przyłączonych niżej d~ejów 
teatru pod mojem zarządzeniem wypadłych, 
przekona się czyte.Lnik, że onym najwięcej wi
nien byłem utrzymanie ceny ojczystej. 

Wolny od wszelkiej żądzy autorskJej sławy. 
prawdziwy liter at z biedy, nie myśla
łem nigdy o wydaniu plsm moich na świat: 
czego dowod~ ukrycie onych w rękop.bmach 
pnez lat czterdzieści„. 

Ale kiedy aż dotąd. obok ze wszech miar 
dookonalszych dzieł dramatycznych, wszystkie 
niemal sztuki moje pobłażające publiczności 
znajdują przyjęcie, a czytanie onych przyszłe
mu pokoleniu za wzór wstecznego w wido
wiskach smaku posłużyć może; w tym W7.glę
dzie wydanie pism moich nie sądzę być nie
użytccznem. 

Nie małym takie do tego powodem stało się 
dla mnie widzenie tych sztuk po różnych po
mniejszych .teatrach; na których albo mylni~ 
przepisane, albo z pamięci tylko zlepiooe. tylu 
niestosownemi dodatkami , odmianami i błęd3.
mi ob_arczcme znalazłem, że czytanie onych ta
kiemi, jakiemi są w istocie, zostawi je przy
najmniej przy tych tylko błędach, z którem! 
z pićra mojego wyszły„ . 

Wojciech Bogusławski 
„Dzieje teatru narodowego w Polsce" 

(Fragment Wstępu) 



PRAPREMIERY SZTUK 
R. BRANDSTAETTERA 

I. POWROT YN MARNOTRAW EGO - dramat 
w 3 aktach. Rok. un. tary Tratr w Krakowie. Re
~yserowal Janusz WameckJ. Dekoracje I kostiumy 
Karol Frycza. Ilustracja muzyczna Kazimierza Me
yerholda. W roll Rembrandta ,1anu z Warnl'ckł. 

Z. PRZEMYSŁAW DRUGI - ballada dramatyczna " 
3 aktach. Rok 1918. Pati twowy Teatr Pol kl w Pozna
niu Rety1erowa1 'Ieorll TrzcLń kl. Scl'nograrta J na 
Ko 

0

lń1kJe10. Ilu tracja muzyczna tani lawa Wł loc· 
kiego. W rolach głównych: Kazimierz Wichniarz, J a 
nina Jablonow ka, Lud" ik &nolt. 

3. NOCE NARODOWE (wersja plerwsu) - dramat 
w 3 aktach. Rok 1949. P· ń twowy T atr Im. t. żr
roD11klego w Radomiu. Rdy&erowal Hugon Morycin· 
kJ, 1cenografla Jerzego F ldmana. 
1. BUNT ŻAKOW - opera Tadeu za szeJigow1k1~

go, libretto Romana Brand tnettera, Pati twowa Op -
ra we Wrocławiu. kok 19Sl Rety erowali E. Cht bł'r
skl I A. Popław1kl, •crnogratla •tanhława Jarockiego. 

5, KROL 1 AKTOR - u ·c cen dramatycznych. 
Rok 1952. Tl!t tr K:lmeralny w \Var za wił'. Heży cro
wal Janu z \Varneckl. Sceno11raha Jana Ko 1ń kiego. 
Kostiumy Zofii WęglerkoweJ. W rolach głównych: 
, leksander żabczyl\•kl, Mi<'czy 1aw tileckl, Wlad•• • 
law Ha1\cza, Wieńczy law Glinski. 

6. ZNAKI WOLNO I - dramat " l aktach. Rok 
1953. PańJtwowy Teatr Im. St rana Jaracza w Łolf71. 
Retyserował Leon Luszczew kl. ·renografia Ewy 
Soboltowej. 

7. KOPERNIK - dramat w 3 aktach, Rok 19:;3, Pań 
stwowy Teatr Ziemi Pomor kieJ w Toruniu . Hetv
serowala Malwina l"zczepkow ka , Scenogratla Wa~la
wa Ko&lorkP. W roli gló\\neJ Slefan Burczyk. 

8. NOCE NARODOWE (wer Ja druga) - dramat w 
3 aktach. Państwowy Teatr Poezji w Krakowie. lłok 
195ł. Reżyserował Roman Nlewit rO\\lcz. cenoararla 
BoluJawa Kamykowskiego. W rolach głównych: Jó· 
zet Karbowski, Danuta Mlchalowska, Roman Nlewla
rowlcz, Maria Bogur ka. 

9. MARCHOLT - komedi rybaltow ka w I pra
wach. Państwo'!YY Teatr Ludowy w \'Varnawle. Rok 
1$551 Reży. rował Wladyslay, Hańcza. Sceno rarla 
Wojciecha Kra1'ow.klego. tuzyka Zbigniewa Tur-
kJego. W roll " głównej Cezary Jul. kl, 
10. DRAMAT K I ŻYCOWY - dramat w Z aktach. 

Państwowy Teatr -!Jl kl Im. ·t. Wy pian kiego w 
Katowicach. Rok Ui6 Reży erowal Gu taw Hnloutiek 
Scenografia Wlesh:wa Lang<'11:0. Ilu tracJa muzyc1na 
Henryka Czyża. W rolach głównych. Gu taw lłolou· 
bek, Tadeusz Hanusek, Irena Toma zewska, Liliana 
Czarska. DRAMAT K IĘżYCOWY został "Y lawlon• 
m. In. w Pań&twowyrn Teatrze im. J, Osterwy w 
Lublinie. Premiera 28.Vll.1956 r. Ruy erowal Alek
sander Alek y, scenografia Teresy TargońskleJ. Gra · 
li: Piotr Kurow ki, Marla Górecka, Marla Drzewlł'C
ka, Halina Luszczew&ka, Stanislaw Michalik, Alek
sander Aleksy, Ilu tracJa muzyczna Ryszarda chrei 
tera. 

ll. LUDZIE Z MARTWEJ \Vl.'llNICY - dramat " 
l aktitch . Rok 1951. Pati&lWO\\ y Teatr Ził'mi Rze zo -
sklej. Retyserowal Hugon Moryciński. Scenografia 
Salomei Gawroń ldł'J. 

12. HAMLET Szekspira, przekład Romana Br~ nd · 
taettera, Pań.rtwowy Teatr Poezji w Krakowie. Rok 

1956. Reżyserował Rom~n zawl towskl. Scenografia 
Tadewza Kantora. W roll glowneJ Le zek Herdegen. 

13. MILCZENIE - dramat w J aktach. Pań twowy 
Teitr „Wybrzeże". Rok U57, li ży erował Tadeusz 
Zuchnlewski. cenografla Fellk " Kr:uow kle1to W 
roll 116wneJ Kazimlen Talarcayk. 7 




