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Bogusław Schaffel' 

„KWARTET DLA CZTERECH AKTORÓW" i „SNY 
O SCH.i\FFERZE" 

Nie jestem dramatopisarzem, jestem kompozytorem. Na
pisałem aż dziesięć książek o muzyce, wszystkie o nowej 
muzyce, wszystkie o tym, <:{) mnie zawszę najbardziej obcho
dziło. Ale nie jestem pisarzem. Nie ma i nie było w dzie
jach muzyki kompozytora, który by wydal przed pięćdzie
siątym rokfom życia tyle proc o nowej muzyce, ole nie z tego 
jestem dumny. Zaszczyt przynosi' mi to, że jako pil!'IWSZY 
przełamałem granice muzyłci, pisząc utwory dla aktorów, 
takie jak „Kwartet". 

A stało się to zupełnie przypadkowo. Adam Kaczyński, szef 
zespołu MW2 (przed 17 laty oznaczało to „młodzi wykonawcy 
muzyki współczesnej") miał do dyspozycji kilku muzyków. 
zdawał sobie jednak sprawę z tego, że takich zespołów j~st 
(czy: powstanie) dużo. Do muzyków dokooptował balerinę 
i kilku aktorów. Alctorzy - Bogusław Klerc, Janusz Peszek 
i Mikołaj Grabowskt - okazali się cudowni. Obok kompo
zycji zespołu zacząłem od 1963 roku pisać również utwory 
dla aktorów, zawsze oparte no temacie muzycznym („Audien
cje I-V"), niekiedy wykraczające poza muzykę (np. „Sce?ia
riusz dlo nie ist!lliejącego, ale możliwego aktora instrumen
talnego). Interesowało mnie muzyka - więc były to utwory 
- wykłady, ale interesowały mnie też możliwości aktorskie 
- stqd elementy tekstowe, wizualne, sny, sun-ealizm scen 
i bordzo realne dialogi. Pewne sądy o muzyce jako sztuce 
idealnej (nie na darmo Tomasz Mann posłużył się w „Dokto
rze Foustusie" właśnie kompozytorem, i to kompozytorem -
odkrywcą) nadoją się znakomicie do przekazania wiośnie 
w ramach bezpośredniego kontaktu (aktorzy i publiczność). 
kontaktu polegającego na wtargnięciu do wiadomości słu
chacza i pobudzeniu go w stopniu w muzyce nie spotyka
nym. Bo normalny odbiorca muzycmy siedzi na soli kon· 
certowej, słucha i marzył. Słuchający nowej muzyki elektra· 
nicznej ludrie wpatrują się tępo w kolumny głośnikowe, 
które emitują piękno, ale są niewzruszone jak skalne głazv. 
I gdzież tu mówić o humanistycznej roli muzyki I ~m !estem 
autorem wielu kompozycji elektronianych i uwa7am, ~• PO· 

~inno się ich słuchać w mołym gronie, w ciemności w niczym 
nie ~m~cony~ spokoju. W utworach dlo aktorów _ rzecz 
ma się inaczeJ. Oto autor ma szansę przemówienia do ludzi 
przemó~enia językiem sztuki (jeszcze), ale już zrozumiałem: 
Z~oz~m1ołym - to molo: dojącym coś do myślenia. z upra
wiania ~ztuki .muszą wyrastać myśli'. Wściekam się, gdy 
w autob~ogrof1och autorzy przekazują nam w ilośc; nie do 
zap~m1ętania ~óżne drobiazgi z _życia, ale - żadnej myśli, 

lub kilka z~ledw1e. Jok to - powiadom - tyle przeżył i n:e 
rr:io nom nic do przekazania? Czy nigdy nie zastanawiał 
się, po co uprawia to swoje rzemiosło (jakie by ono nie 
było: sztuka, wojna, leczenie, filozofki). 
Hei~egger powic;i<lo, że interesujemy się artystą tylko dlo

teg?• ze tworzy. dzreła . Pote~cjolni artyśc; mogą mieć tylko 
zasięg lokalny, Jak małe staCJe prywatne. Dzieło wynosi czło
wieka, jednocześnie go poniżając. W końcu wolimy dzieło 
od aut?ra'. c:iutorem interesujemy się - na początku wolimy 
przyna1~n1e1 - z powodu dzieła . Ale jeśli - jak to jest 
w ~owei muzyce -; dzieło jest hermetyczne, nie dio wszy
stkrc.h dostępne, wowczas autor musr lciedyś przemówić. Ja 
czynu~ to za pomocą aktorów. 

W, moich utworach aktor (czy: aktorzy) nie mają za za
dani~ popisywać się umiejętonściami muzycznymi; śpiew 
nalezy tu do wyjqtkowej rzadkości, gro no instrumentach 
wprowadzana jest raczej z uwagi no jej walory wizualne. 
A~o~zy .s~ na Of!ÓI uosobieniem samego kompozytora, 
m~1ą n171ak_o z.o nrego, wnoszą no scenę (czy estradę) jego 
~się. za1mu1ą 1ego stanowisko etyczne i estetyczne, stano
wią alter ego autora. 

. „Kwartet ~la ;z.terech aktorów" powstał w 1966.• Kompozy
qa ta - w1dn1e1e ona w katalogu dzieł muzycznych, po
dobnie jak „Sny o Schafferze" loneski - oparta jest na sce
n?ńuszu i składa się z 25 scen muzycznych, niemuzycznych, 
dialogowych, parateatralnych i wizualnych. Utwór ten wy
k~a~za pozo muzykę już od czwartej sceny, by czasem do 
n1e1 J?Owracać ( w końcu jest to kompozycja muzyczna). 

Glownym tematem „Kwartetu" tu już cytuję Jadwigę J.ła
dor autorkę pierwszej książki na mój temat (Glasgow 1975, 
„Bogusław Schaffer and His Music") - jest niemożność po
godzenia sztuki z życiem; życie i związane z nim mechoni
c~ne myślen!e przekreśla sensowny kontakt ze sztuką, umożli
wia tylko zainteresowanie namiastkowe, takie jaki& wy1111ołuje 



krótko notatko w prosie gdy rzecz idzie o przywiązanie do 
sztuki, o rzeczywistą potrzebę sztuki. W jednej ze scen 
„Kwartetu" - pisze J. Hodor - aktorzy naśladują kwartet 
smyczkowy (zabawna imitacja zespołowej gry kwartetowej; 
wizualny punktualizm „muzyki" jest tu potraktowany ironi
cznie). Cały utwór pomyślany został jako kwortet czterech 
indywidualności (każdy aktor ma np. inną pasję - me::ze, 
alkohol, korty, dziewczyny), czterech, rzecz by można, indy
widuów, ole osobliwie do siebie podobnych. Kompozytcr 
dotyka tu sprawy identyczności i identyfikacji, sprawy r>ie
przyd.ot~ości charakteru (pesymistyczna w wymowie sceno, 
w ktoreJ wszyscy ulegają osobnikowi najmniej ciekawemu), 
sprawy rozdźwięku między wygłoszonymi sądami a nie ma
jącymi w nich pokrycia osobistymi praktykami, w sumie spra
wy społeczno-etycznej, która w sztuce - zdaniem autora -
znajduje swoje parodystyczne wyolbrzymienie (w sztuce 

· wszystko jest umowne, sztuko pozwala no największe nocl
użycio, w sztuce wszystko jest - czy teź może być - po
dejrzane"). 

„Kwartet dla czterech aktorów" ma cechy moralitetu a re
bours; śmiech, który wywołuje - rodzi podejrzenie, że autor 
nabija się z audytorium (nad „Kwartetem", zda się, czuwa 
duch Gogolo)". 

Jeden z największych twórców teatru, absurdu, Eugene 
Ionesco pisze obok sztuk krótkie powieści i eseje o sztuce, 
które raczej byly wypowiedziami na temat wiosny niż o twór
czości innych. Ale ważną pozycję stanowią w jego dorobku 
„Dzienniki" (Journal en miettes, wyd. Mercure de France, Pa
ryż 1967). W dziennkach obok myśli i notatek sporo miejsca 
zajmują odrębne fragmenty prozą, o wśród nich trzyczęścio
wy fragment, który sam autor określił jako „Trzy sny o Schii.f
ferze". Jest to mikrodramot w postaci tryptyku nowelistyczne
go, rzecz ujęta genialnie w trzech obrazach. Za każdym ra
zem autor opisuje barwnie i sugestywnie sytuację wyjściową, 
starając się jak najplastyczniej oddać scenerię opisywar.e
go zajścia, jak gdyby chodziło o scenariusz dla filmu. 

Są to sny o człowieku władczym, który w różnych warun
kach swojego zmiennego życia chciał dominować nad inny
mi. Człowiekiem tym jest Schaffer. Obce językowi francu
skiemu nazwisko (Francuzi znoją tylko alzacką formę tego 
nazwisko: Schaeffer) i wiele szczegółów wskazuje na transpo-

zycję w ś:nie wyimaginowanego obrazu polskiego kompozy
tora, czyli autora tych słów. W czasie koncertów w Partżu 
~espół MW2 wrstępow:at .w jednym z teatrzyków, jest pewne, 
ze francuski pisarz w1dz1ał i słyszał kompozycję TIS MW2, 
?part.ą na „S~ach Marii. D~nin" (z „Pałuby" Irzykowskiego), 
ze miał okazię zapoznac się z tekstem Irzykowskiego, któ1y 
dałem przetłumaczyć na francuski i osobno wydrukować 
w jednej z drukarni polskich, o który miał służyć francuskie
mu odbiorcy do zorientowania się w gmatwaninie muzyki, 
ruchu i akcji. „Trzy sny o Schafferze" są jakby odpowiędziq, 
snei:n na s~~ (o takiej złożonej technice Ionesco pisze zresztą 
w kilku m1e1scach swoich notatek), odpowiedzią bardzo i.~
trygującą, gdyż stanowi ona transpozycję doznań i domnie
mań na teren nie rzeczywistego opowiadania o Schaf
ferze. Wkrótce zwrócono mi uwagę no ów charakterystyczny 
tekst !oneski. Pewien człowiek zwrócił się do mnie z prośbą 
o muzyczny autograf, przysłał kopię tekstu !oneski i sugero
wał, że jest to wspaniały materiał na utwór sceniczny. 

Oczywiście już podczas lektury tekstu uderzyła mnie ide
alnie wymierzono dramaturgio owych „Trzech snów" i po kil
ku projektach (jeden z nich był przedstawiony próbnie przez 
Mikołaja Grabowskiego jako kompozycja sc_eniczna dla ak
tora w Krakowie i w Warszawie u J. Szajny) skomponowa
łem utwór sceniczny, któremu nadałem tytuł „Sny o Schaffe
rze" (1972). 

Oba utwory - „Kwartet dla czterech aktorów" i „Sny" -
powierzam Mikołajowi Grabowskiemu do realizacji w te
atrze. Znakomity wykonawca „Audiencji li dla aktora" i bo
gaty w pomysłach reżyser jest jak mało kto predystynowany 
do urzeczywistnienia tych utworów na scenie. 

Bogusław Schaffer 

Kraków, dnia 30 stycznia 1979 



EWA KOFIN 

TEATR INSTRUMENTAL;NY 

Gdy się mówi: teatr instrumentalny, aqgle jeszcze należy 
się liczyć z pytaniem: a co to właściwie jest? Mimo ze ga
tunek ten przebija się przez współczesne życie kulutralne już 
od kilkunastu lot, nadal panuje wokół niego ogólna de
zorientacjo. Nietrudno jq jednak uzasadnić. Po piełWsze 
-teatr instrumentalny nie zdążył jeszcze stać się szerzej 
znany. Lansowany w środowsku ścisłej awangardy nie potra
fił pozyskać sobie, jak dotąd, liczniejszego grono świadków, 
którzy by kolportowali o nim wiadomości. Po drugie - sami 
twórcy tego gatunku (Mourizio Kogel, Karlheinz Stockha
usen, John Cage, Bogusław Schaffer i inni) różnie go sobie 
wyobrażają. Po trzecie - komentatorzy teatru instrumental
nego również nie są zgodni co do jego differentia specifica, 
bo też poszczególne spektakle nie wykazują raczej ujednoli
conych założeń twórczych. 

Samą nazwę teatru instrumentalnego uzasadnia idea 
obarczania zodaniami1 aktorskimi instrumentalistów, nie zaś 
śpiewaków, jak się to praktykuje w teatrach muzycznych. 
Ale nie jest to jedyna specyficzna cecho teatru instrumen
talnego. Już sam fakt, że chodzi tu o dzieła sceniczne two
rzone nie przez dramaturgów, lecz kompozytorów (obywc
jących się bez librecistów), wskazuje na osobliwość zjawiska. 
Dość •rozpowszechniony jest pogląd, że teatr instrumentalny 
powstał w wyniku za.interesowania się kompozytorów strorq 
wizualną wykonawstwo muzycznego. Często przywołuje się 
stwierdzenia, że wszelkim akcjom muzycznym zawsze samo
istnie towarzyszyły gest, ruch, i mimika, które to elementy 
stanowią przecież tworzywo dzieła teatralnego. No ogól 
traktuje się je jako naturalne środki ekspresji, jednakże 
kompozytorzy teatru instrumentalnego podkreślają, że w isto
cie wcale nie muszą być one naturalne, przeciwnie, że kryje 
się w nich zazwyczaj sporo pozy, sztuczności, aktorstwo. I tru
dno temu zaprzeczyć. Koncert jest w końcu widowiskrem, ry
tuałem, w którym no mocy tradycji obowiązują pewne normy 
sposobu bycia no estradzie, a najjaskrawszym tego przeja
wem - frak, ukłony, kwiaty.(„.) 

Czołowy polski przedstawiciel teatru instrumentalnego - Bo-

I 

gusław Schiiffer, twórca kilkunastu dzieł tego gatunku Cm.in. 
cyklu „Audiencji"), traktuje muzykę w teatrze instrunemtol· 
nym jeszcze szerzej. Włącza tu np. tzw. muzykę akcji. Rozu
mie przez nią „muzykę działania w muzyce", „działanie 
wobec muzyki", „działonie przeciw muzyce". Uznaje NIE -
muzykę, ANTY - muzykę, META - muzykę, TRANS - mu
zykę. Daje mu to bardzo dalekie wyjśde poza muzykę trak
towaną tradycyjnie, bez tracenia z nią konatktu. NIE - mu
zyka jest dlań czymś inynm od muzyki: poezją, malarstwem 
itd., ole zderzonym z muzyką, bo inaczej nie funkcjonuje 
jako NIE - muzyka. ANTY - muzyka to coś przeciwstaw
nego najbardziej utartym kanonom muzycznym. Dla Schaf
fera META - muzyka to coś pomiędzy muzyką a innymi 
zjawiskami, zaś TRANS - muzyka to sztuko, która daje się 
potraktować jako muzyko. Tak więc Scnaffer penetruje „pole 
magnetyczne" muzyki dostrzega w nim wszelkie inne sztuki, 
również zjawiska nieartystyczne, i włącza je w teatr instru
mentalny. Nierzadko zresztą w tak znacznych ilościocli, że 
w tej INTER - sztuce giną fndomenty gatunkowe teatru 
instrumentalnego: aktorstwo instrumentów i muzyko domy
ślna (muzyka wizualna - innymi słowy). Rzecz nabiera 
charakteru jakiejś bardzo dalekiej metafory muzyki, spekl:i
klu „ponodgotunkowego", który nie doje się zaszufladko
wać. („.) 

Bogusław Schaffer stworzył bardzo osobliwą formę teatru 
instrumentalnego. Jego utwory wyróżnia najszersze bodaj 
rozumienie muzyki i bardzo swoisty idiolekt literacki. Kom
pozytor ten umieszcza w swoim teatrze coś w rodzaju fe
lietonów estetycznych, skrzących się celnym dowcipem, nie
mniej wystarczająco mocno zakorzenionych w filozofii. Tra
fność jego uwag o sztuce paraliżuje polemikę Ekscentry
czna forma Schafferowskkh sentencji prowokuje do szoku
jącej oprawy scenicznej (o której decydują wykonawcy, bo
wiem w zakresie scenicznych „kontrapunktów" Schaffer lubi 
stosować aleatoryzm), dlatego też jego teatr może się ko
jarzyć z happennigiem. Ale tylko pozornie - w istocie są to 
eseje o teatralnej formie.(.„) 

Sceno 6, rok 1978 



BOGUStAW SCHA.FFER, ur. w 1929 r. we Lwowie. Studio
wał kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Krokowie (u Arturo Malawskiego) i muzykologię w U.1i
wersytecie Jagielońskim (u Zdzisławo Jochimeckiego). Jest 

laureatem wielu nagród kompozytorskich. Opublikował sze
reg proc z zakresu muzyki współczesnej (m.in. „Nowo Muzy
ko", „Problemy współczesnych technik kompozytorskich", 
„Klasycy dedekofonii", „Moly informator muzyki XX wieku", 
„Wstęp do kompozycji". Od 1963 r. uczy kompozycji w PWSM 

(Akademii Muzycznej) w Krokowie. 

Jest członkiem „Grupy Krakowskiej". W latach 1969-79 od
było się 19 koncertów kompozytorskich Bogusława Schafiero 
m.in. w Warszawie, Oslo, Zagrzebiu, Amsterdamie, Szircz, 
Wiedniu, Rochester, Meksyku i Salzburgu. 

WAżNIEJSZE KOMPOZVCJE: (od 1970): „Heraklitiano" no 
solo i taśmę dla 10 alternatywnych wykonawców (1970), 
„Synectis" dla 3 dowolnych wykonawców (1970), „Commu
nicazione oudiovisivo": Muzyko audiowizualna (1970), Sce
nariusz dla 3 aktorów (1970), Projekt no instrument i taśmę 
w różnych niezależnych wersjach 1970), Temat: Muzyka elek
troniczno (1970), Model VI no fortepian (1970), Teksty no 
orkiestrę (1971 ), Kwartet smyczkowy (1971 ), Mare no for
tepian i no 9 instrumentów (1971), Experimento dla pia
nisty grającego no 2 fortepianach i orkiestry (1971), Sgrorfito 
na flet, wiolonczelę, klawesyn i 2 fortepiany (1971), Konfro11-
tacje no instrument solowy i orkiestrę (1972), Muzy.ka kon
ceptualna (1972), Model VIII na fortepian (1972), 21.Vl.1972, 
Zmierzch: Kompozycjo sytuacyjno (1972), 19 Mikroutworów 
dla wiolonczeli i 6 towarzyszących wykonawców (1972), 
Bergsoniono na flet, sopran, fortepian, róg, kontrabas 
i to§mę (1972), Symfonio w 9 częściach (1973), Synthistory 
- muzyka elektroniczno (1973), Kwartet smyczkowy (1973), 

.· 

Tentative music na 159 instrumentów (1973), Uwerturo War. 
szawsko (Hormon ie i kontrapunkty I) no orkiestrę (1975), 
Misso electronico no chór chłopięcy i taśmę (1975). Romuald 
Traugutt (Harmonie i kontrapunkty li) no orkiestrę (1976), 
Model IX no fortepian (1976), lron ian Set na zespól wyko
nawców (1976), Gravesono na orkiestrę instrumentów dę
tych i perkusyjnych (1977), Selfexpression na wi olonczelę 

(1978), Blues 111 no 2 fortepiany (1978), Voniniono dla ze
społu wykonawców (1978), Poetries na taśmę (1978), Kc~u
kaon na 13 instrumentów smyczkowych (1978), Miserere ra 
sopran, chór, orkiestrę i taśmę (1978), Heidegeriana d!o 
zespolu wykonawców (1979), Jangwa na kontrabas i „ ·k; e
strę (1979), Mach na orkiestrę i taśmę (1979) . 



Z HISTORII TEATRU POLSKIEGO W POZNANIU 

POCZĄTKI TEATRU NARODOWEGO W POZNANIU 

UMOWA I REGULAMIN PIERWSZEGO ZESPOŁU 

AKTORSKIEGO (1782) 

Między lmci Panem Wojciechem Bogusławskim, enterpre
nerem i niżej wyrażonymi aktorami polskimi stanął nieod
mienny i w niczym niewzruszony kontrakt, czyli umowa, a to 
w następujący sposób: iż W. lmci Pan Bogusłowski, chcąc 
założyć teatrum polskie w Po:zinaniu, mieście stołecznym wo
jewództwo poznańskiego, pod swoją enterpryzą, przyjmuje 
niżej wyrażonych aktorów i aktorki do grania ról w kome
diach i operach, jakie im wydzielone od niegoż będą, a to 
za umówieniem się każdego z osobna o płacę miesięczną 
podług tabeli. która niżej jest wyrażona. Zgromodzenie to 
składać będzie osób dziewięć które brać będą goiy, czyli 
płacy co miesiąc podług następującej tabeli. To jest: imci 
Pon Józef Srokowski no miesiąc czerwonych złotych osiem; 
lmci Pon Tomaszkiewicz czerwonych złotych pięć; lmci Pon 
Karwowski złotych czerwonych trzy; lmci Ponno Katarzyna 
złotych czerwonych cztery; lmci Panno Morion na złotych 
czerwonych cztery. Te pięć osób wzwyż wyrażonych do qaży 
miesięcznej mają wyznaczony stół i stancję kosztem enterpre
nera. Następujące zaś cztery ~by mają mieć co miesąc 
płacy: to jest lmci Pon Nowicki złotych czerwonych sześć; 
Pan Urbański złotych czerwonych cztery; lmci Pan Jurkowski 
złotych czerwonych trzy; Pon Franciszek Durszlog złotych 
czerwonych trzy. W. lmci Pon Bogusławski· jako enterprener 
przyrzeka tymże lmci Panom regularność w płaceniu i wszelkie 
na aplikujących się względy, o lmci Panowie oktorow1e 
z swojej strony obowiązują się roli sobie dane nalczos re
gulomentem wyznaczony nauczyć się, no każdej orób1e 
i schadzce regularnie no naznaczoną godzinę znajdować 
się, w dzień do reprezentacji komedii wyznaczonej do wvi
cio na teatr być gotowymi, wszystkie i jokieżkolwiek im dane 
będą role bez braku i sprzeczki brać i dokładnie się nauczyć, 
wyznaczonego nod nimi dyrektora we wszystkirv s.1'1-:hcć, 

zgoła wszelkich obwiązków dobrego aktora dopełniać i na 
ten koniec poddając się zupełnie pod reglament niżej tu 
opisany( ... ) 

Niniejszy kontrakt zaczynać się będzie od dnia pierwszej 
reprezentacji komedii, a kończyć się ma na tenże sam dzień 
w m-cu kwietniu roku przyszłego 1783, po którym to czasie 
W. lmci Pan Bogusławski na nowo inne kontrakty tymże 
lmci Panom aktorom dać obiecuje. 

Dla lepszej zaś pewności niniejszy kontrakt i regułament 
obydwie strony własnymi· podpisują rękami i w czasie ja
kowego niedotrzymania forum sądów najprzyzwoitszych do 
rozprawienia naznaczają sobie. 

Dan w Warszawie, dnia 6-go miesiąca listopada toku 
1782. 

REGULAMENT 

Punkt pierwszy: Role sobie dane kaidy aktor w dni dziewięć 
doskonale nauczyć się będzie powinien, czego gdy nie do
pełni, będzie miał wytrącone z swojej gaży złotych dziew'. ęć. 

Punkt drugi: każdy regularnie o godzinie naznaczonej ,,a 
próbie znajdować się będzie powinien. który gdy ochybi -
wytrąconych będzie miał złotych sześć, gdy zaś spóźni poł
godziną - złotych trzy. 
Trzeci: Kto by na reprezentacji znajdował się pijany tak, 
aby dla niego komedia dana być nie mogła, traci swoją 
e<:1łą miesięczną gażę: jeżeliby zaś na próby pijany przyszedł, 
wytrącony będzie miał złotych czerwonych 1. 
Czwarty: Kłótni między sobą aktorowie unikać powinni będą, 
jeżeliby zaś jokowe nastąpiły, a do tego jeszcze bicia lub 
skalowania, tedy dyrektor o surową na nich korę do zwierz
chności się uda. 
Piąty: Subordynacja wszelka zachowana być powinna; jehl
liby zaś kto przeciwko swemu enterprenerowi lub dyrekto
rowi odważył się powstawać jakimkolwiek sposobem lub 
hordzie rozkazów sobie danych wypełniać nie chciał, miejsce 
i służbę postrada. 
Szósty: Jeden drugiego obmawiać lub krytykować przed 
ludźmi nie będzie, gdyż hańbę i zakałę całemu zgromadze
niu przynosi, inaczej zaś jako mieszkający spokojność pow
szechną odprawiony bedzie. 



Siódmy: Żadnemu aktorowi nie będzie wolno pod jakim
kolwiek pratekstem oddalić się z mi<lsta bez wiadomości dy
rektora, a to, aby w potrzebie łatwo mógł być nalezionym. 
ósmy: Żaden aktor nie powinien się ochraniać i menożować 
w groniu swej roli na próbie, i każdej informacji- sobie danej 
usłuchać i dopełniać dobowiązany będzie. 
Dziewiąty: Dyrektor zgromadzenia równie jak i aktorowie 
tymże przepisanym punktom podlegać powinien i jako od 
aktorów subordynacji wyciągać, tok i sam z nimiż łagodnie 
i grzecznie obchodzić będzie; jeżeliby zaś który z aktorów 
pijaństwo, płochość jaką, nieporządek w teatrze i jakową 
dla enterprenera szkodę z niedobrego rzqdzenia jego po
strzegał, obowiązany będzie natychmiast donieść enterpre
nerowi swemu, który za dokładnym poznaniem rzeczy moc 
ukarania onego sam sobie zastosuje. 
Punkt 10-ty: Wszelkich plotków wszyscy pod utratą slvżby 
wystrzegać się będą, tak dyrektor aktorów niesprawiedliwie 
przed enterprenerem oskarżając, jak i ciż oktorowie dyre
ktora swego niewinnie czerniąc, wyciągną no siebie karę 
odprawy. 

Aplikującym się i dobrze od Publicum przyjętym enterpre
ner wszelkie względy na potem przyrzeka. 
Co wszystko rękami naszymi stwierdzamy. 

Don w Warszawie, ut. supro. 
Woyciech Bogusławski, enterprener mpp. Józef Nowicki 

mpp. Adam Karwowski, Tomasz Urbański, Stanisław Jurko
wski ,Franciszek Durszlak. 

Według: Feliks POHORECKI „O początkach 
sceny polskiej w Poznaniu. Kronika Miasta 
Poznania" R. IX (1931). 
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