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Przypisy do „Szkoły obmowy" 

B 
ogusławski nie zna~ a~giel_skiego . ~?medię She~idana p~zeło~ył 
z francuskieg_o lu_b mem1eck1e~o, mozhwe zresztą, ze pos1!-'gi~ał. się 
obiema wersJam1. Tłumaczeme powstało podobno w wielkim po
śpiechu, Bogusławski twierdził, że w ciągu dziesięciu dni. Przekład 
osobiście poprawił król Stanisław August. 

Dwie kwestie wydają się tu godne bliższego wyjaśnienia. Najpie~w sprawa 
przekładu . Dziś może się wydać dziwne to. że tłumacz posługuje się tekstem 

z drugiej ręki. W osiemnastym wieku było to przyjęte. Na sceny trafiały 
często nie tyle przekłady oryginalnych sztuk, ile ich rozmaite adaptacje czy 
przystosowania. Akcja, postaci, realia bywały przenoszone w rzeczywistość 
kraju, w którym ta czy inna sztuka miała być wystawiona. Dowolność owych 
adaptacji była czasami znaczna, a zdarzało się też, że jakiegoś autora 
poprawiano i przerabiano na własną modłę. Taki los spotykał, na przykład, 
Szekspira, który w rękach adaptatorów niemieckich zmienił się nie do 
poznania. 

Szkoła obmowy Bogusławskiego była typowym przykładem przystosowa
rua. Właściwie należałoby mówić nie tyle o przekładzie, ile o spolszczeniu 
- zarówno w sensie językowym, co w dziedzinie realiów geograficznych 
i zwłaszcza społecznych. 

Druga sprawa do wyjaśnienia wiąże się z o~ pośpiechem Bogusławskie
go i z osobistym zaangażowaniem króla. Ze Stanisław August miał 
szczególne upodobanie do wszelkich form twórczości artystycznej, to dobrze 
wiadomo. W końcu w ocenie jego panowania zgoda panuje bodaj wyłącznie 
co do tego, że jako mecenas dobrze się przysłużył polskiej kulturze. Ale nie 
o same upodobania tu chodzi. Skoro już przywołujemy historyczne oczywis
tości, to przywołajmy i tę, że teatr stanisławowski pełnił szczególną rolę jako 
narzędzie pedagogiki społecznej i politycznej. Miał pouczać, napominać, 
oświecać. Trudno się w związku z tym dziwić, że w teatrze stanisławowskim 
dominował bieżący, doraźny kontekst. Był to teatr, który działał na zasadzie 
publicystycznej i jak gazeta musiał reagować szybko, trafiać w aktualny 
moment. Stąd ten pośpiech Bogusławskiego. 

Co zaś stanowiło ów kontekst w chwili, gdy Bogusławski adaptował 
Sheridana? Premiera Szkoły obmowy odbyła się 17 stycznia 1793 roku i była 
wyraźnie wymierzona w nowe elity, które właśnie wypłynęły na powierzchnię 
społeczeństwa, usiłując wprowadzić typowe dla parweniuszy obyczaje. 
W procesie wyłaniania się tych elit decydującą rolę odgrywała działalność 
zwolenników Targowicy. Zbigniew Raszewski w swojej monografii Bogusła
wskiego nazywa rzecz bez pardonu: inwazja hołoty. Sam Bogusławski 
w zakończeniu komedii wprost pokazuje, że ta satyra tylko z pozoru dotyczy 
obyczajów, w istocie zaś piętnuje postawy polityczne. „Dzieci moje - powia
da w finale Starosta - odbierzcie ode mnie i potomkom waszym zostawcie tę 
naukę, że obywatele, którzy niezgodą i potwarzą czernią się przed światem, 
zasługują na nienawiść własnych rodaków i na wzgardę postronnych 
narodów". 

Od premiery Bogusławskiego minęło prawie dwieście lat i Szkoła obmowy 
obrosła, rzecz jasna, patyną czasu. Język komedii brzmi archaicznie, intryga 
musi się wydawać schematyczna, dydaktyzm naiwny, satyra stępiona, bo 
przecież przedmiot ataku nie istnieje. Zdawałoby się, że pozostał jedynie sam 
urok starego cacka, czar dawno nie używanej pozytywki, która nagle 
nastawiona, okazuje się cudowną zabawką. 

Ale gdy się wsłuchać w to, co ta zabawka wygrywa, można by pomyśleć, że 
spod jej czarownych tonów wydobywa się jak w koncercie Jankiela jakaś 
nuta przykra i zarazem znajoma. Czyżby Bogusławski miał być znowu 
aktualny? Dziwny to kraj, w którym satyra polityczna po dwustu latach 
wraca jak bumerang i może raz jeszcze uderzyć w „obywateli. którzy 
niezgodą i potwarzą czernią się przed światem" . 



RYSZARD BRINSLEY SHERIDAN, 
Jeneralny poborca Xięztwa Kornwalii, wsławiony jako 
Autor wielu sztuk dramatycznych, i iako ieden z naywy
mownieyszych członków oppozycyi w Parlamencie An
gielskim; był synem Tomasza Sheridana, który sławę 
znakomitego Artysty dramatycznego, pomnożył wyda
niem nauki: o Czystości wymowy, i przez inne wtym 
rodzaiu dzieła - Matka iego poufała przyiaciółka Dok
tora Samuela Johnson , liczoną była w swoim czasie 
pomiędzy uczone kobiety, a dla dowcipu i czystości 
obyczaiów ziednała sobie powszechny szacunek. 

Ryszard Sheridan urodzony roku 1751 w Dublinie, wziął tam początkowe nauki od 
publicznego nauczyciela Samuela Wythe , który był należącym matki iego. W roku 
1768 posłany do Anglii do szkoły Harrów, a w rok potem do Londyńskiey szkoły 
prawa Middle Temple, niewiele do tey umieiętności czuiąc ochoty, bardzo słabo w niey 
postępował. Nauczyciel iego Doktór Parr, poznawszy w nim dowcip i żywość 
wyobraźni, drzymiące do innych nauk zdolności obudził namową swoią: aby 
zaniechawszy nudy pieniactwa, poświęcił się Filozofii i literaturze. Tu Sheridan 
w własnym sobie znalazłszy się żywiole, wkrótce okazał dowody zdatności swoiey. 
W roku 1775 napisał pierwszą komedyią Współzalotnicy , która na Teatrze Couventgar
den wystawiona, chociaż nienaypodchlebnieysze znalazła przyięcie, nieprzytłumiła 
wszelako w nim ochoty do wydania w trzy miesiące po niey, nader krotofilney sztuki : 
Proiektuiący Porucznik. W następnym roku Opera Jego: Ochmistrzyni, która 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 Couventgarden za sumę 30,000. funtów 
szterlingów<•>. Jako współprzedsiębiórca, Sheridan tern czynniey zaczął pracować. 
Przerobił zaraz komedyią Benbrugha podróż do Scarborucgh; po niey napisał Operę: 
Obóz, Krotofilę Krytyk; przerobił Kotzebuego Tragedyią: A taliba; a nakoniec ułożył 
nayłepszą z 1ego, a podobno z wszystkich obyczaiowych sztuk Angielskich komedyią: 
Szkoła Obmowy; w ktorey, dobitnie wydane charaktery, trafność krytyki i chwalebny 
ceł poprawy obyczaiów, okazał w nim Autora pierwszego rzędu . Wszystkie niemal tey 
sztuki osoby, były doskonałą kopiią znaiomych w ówczasowem towarzystwie 
originałów; co tak wielkie Publiczności sprawiało zadowolenie, że po 64tem wy
stawieniu oney, równie iak po pierwszem, z niewymownym zapałem i naywięksymi 
oklaskami przyimowaną była. Przerwało dramatyczne prace Sheridana, wybranie go 
roku ł 780 na członka Parlamentu z Statford; gdzie przyłączywszy się do stronnictwa 
Oppozycyi, na którey czole był przyiaciel iego Fox, przez bystrość dowcipu, 
gruntowność myśli, silną i zachwycaiącą wymowę; a co naywięcey , przez niezachwianą 
rzetelnego patriotizmu stałość, pozyskał całego narodu miłość i poważanie. Po 
oddaleniu się z Ministerium Foxa, otrzymał Sheridan , za wstawieniem się Xiążęcia 
Wal/ii urząd naywyższego Poborcy Xięztwa Kornwallii który mu 2000. funtów 
szterlingów przynosił. Będąc przytem aż do śmierci w spółprzedsiębiorcą Teatru, 

powinien był Sheridan znaczne zgromadzić dostatki; ale domowy nierząd, którego 
przyczyną były niesnaski żony iego, Miss Linley , córki kompozytora muzyki, 
i ulubioney na Teatrze Drury-/ane śpiewaczki ; stawiał go w nieustanney potrzebie 
zaciągania długów, a częstokroć i cierpienia niedostatku. Skłonność do tęgich 
napoiów, którą domowe pomnażały zgryzoty, przyspieszyła mu śmierć . Umarł w 1816 
w tey właśnie chwili, kiedy Urzędnik Sprawiedliwości wchodził do niego, dla wzięcia 
go do więzienia za długi. 

Klaus Thiele-Dohrmann 
PSYCHOLOGIA PLOTKI 

Dzieła dramatyczne 

Woyciecha Bogusławskiego.Tl. 

Plotka jako zjawisko społeczne jest tak stara jak język ludzki . W dawnych Chinach 
tworzenie plotek i ich profesjonalne wykorzystanie w formie intryg było nie mniej 
rozpowszechnione niż w antycznej Grecji czy starożytnym Rzymie. Na pytanie, jak się 
przec1wstaw1ć ~otwarcom, Platon odpowiadał, że należy żyć tak, aby nikt nie dawał im 
wiary. 

Również w Biblii mówi się o złośliwych oszczerstwach i ostrzega przed lekkomyślną 
plotką. Na przykład w Księdze Przysłów czytamy: „Obmówca wyjawia sekrety, zatem 
me obcuj z gadułą"(20: 19). W Pierwszym Liście do Koryntian apostoł Paweł 
przestrzega: „Wskutek złych rozmów psują się dobre obyczaje"(l5:33). W Nowym 
Testamencie apostołowie w wielu listach piszą o grzechu słowa, o podwójnym języku, 
stronniczych pochwałach i gadulstwie szkodzącym bliźniemu. 

~iteratury wszystkich narodów obfitują w przykłady plotki. Pełne drwin i obelg 
ep1_gramy, w których wywlekano sprawy prywatne, były powszechnie znane w Grecji. 
J~z ok~ło roku 65~ l?.n._e. Arch1lochos z Paros pisał obelżywe wiersze o swej niezbyt 
wiernej narzeczonej 1 Jej OJCU; ten przykład upowszechnił się, z tym że później takie 
obelżywe i drwiące wiersze miały treść nie tylko prywatną ale i polityczną. Pierwociny 
krytyki społecznej w dramacie znajdujemy w komedii antycznej u Arystofanesa, 
Plauta, Terencjusza, którzy w bezpośredniej lub parabolicznej satyrze przenosili na 
scenę wszystkie możliwe słabości ludzkie. W moralizatorsko-pesymistycznych saty
rach wyśmiewa się Lukian (120 r. n.e.) z pustego i naiwnego naśladowania 
konwencjonalnych sposobów zachowań. 

Pl~tka i po~łosk~ pojawiają się bardzo często w dramacie. Komedie charakterysty
czne 1 burleski drwią ze słabości ludzkich. W starowłoskiej improwizacji, tak zwanej 
fabula atellana, pojawia się Bucco samochwała i plotkarz, w commedia dell ' arte jest 
dottore , gadatliwy pedant. U Szekspira i u Moliera plotkarstwo i gadatliwość 
o~grywają ~ównie wielką rol~, jak i w komediach salonowych czy intryganckich XVIII 
wieku (Scnbe, Beaumarchais), potem u Kotzebue, a także w życiu prowincjuszy 
z Rewizora Gogola. 

O. tym, że rozmowa o nieobecnych jest czymś oczywistym, świadczy choćby 
pow1~dzonko R.B.Sheridana ze sztuki Szkoła obmowy: „Niech mi pan wybaczy, ale 
przecież pozostawiam państwu swój charakter", mówi jedna z postaci, żegnając się 
z całym towarzystwem. 



O prapremierze „Szkoły obmowy" 

P 
premiera odbyła się tym razem w sam dzień gali, l 7.I.1793. Publicz
ność przyjęła ją bardzo życzliwie. Rzecz była na czasie, a do tego zdaje 
się dobrze grana, i to nie tylko dlatego, że Bogusławski miał już 
w zespole wszystkich najlepszych aktorów, ale także dlatego, że już 
nauczył się pisać scenariusze, w których role od razu, w trakcie 

pisania, dostosowywał do umiejętności, a czasem nawet do osobistych 
właściwości aktorów. W Szkole obmowy - jak twierdzi - dało to rezultaty 
godne uwagi. 

Np. Mierzyński słynął wtedy w teatrze jako moralista, co 
Bogusławski wyzyskał w roli Regenta, „umyślnie dla niego 
napisanej". Twarz Mierzyńskiego była „sucha i wyblakła", głos 
„nieco chrapliwy", za to mimika potrafiła „przedziwnie dwors
ką chytrość pokryć grzecznością''. Mocną stroną tego aktora 
było „udane podziwienie'', które zwiastowało „udoskonalone
go w sztuce łudzenia złoczyńcę" . Wszystkie te właściwości 
i umiejętności znalazły szerokie zastosowanie w Szkole ohmol1'y. 

Andrzej Mierzyński 

Podobnie było z resztą zespołu. Owsiński był „trochę z natury 
gdyracz''. Dla niego napisał Bogusławski rolę starego, naiwne
go szla~hcica. (Miał duże , niebieskie oczy. które „w czasie gry 
dziwnej nabierały świeżości'', niezmiernie ruchliwą twarz, gesty 
„krótkie lecz silne"). 

Kazimien: Owsi ńslci 

Ludwika Iwańska, „najtrafniej wszystkich ludzi poruszenia 
udawać umiejąca", grała dostosowaną do tych umiejętności rolę 
pani Wydrzyźnialskiej. Desznerówna, dla „której wiadomości 
wszelkich nowin i udzielanie ich drugim najmilszą były zabawą" 
- podstolinę Plotkiewiczową, matkę Wydrzyźnialskiej. Każyńs
ki przybył do zespołu z palestry piotrkowskiej. Otrzymał rolę 
Susceptowicza i rozbawił wszystkich „nadętą młodego adwoka-
ta wymową". Salomea Desmer 

Agnieszka 
Truskolaska 

Rolę Starościny, osoby płochej, ale nawracającej się pod 
koniec sztuki, dostała Truskolaska. Magdusię (służącą Konsta
ncji) grała Muranowska, a Filllynkiewicza (służący Walerego) 
- Hempiński. Była to więc obsada koncertowa, chyba jedna 
z najlepszych w Teatrze Narodowym. 

Bogusławski wziął sobie rolę Walerego, co wydaje się intere
sujące z dwóch powodów. Po pierwsze: jako Walery znowu miał 
za partnerkę Pierożyńską, która grała Konstancję, po uszy 
i z wzajemnością zakochaną w Walerym. Po drugie: grając tę 
postać niewątpliwie tworzył pendant do jednej ze swych dawnie
jszych ról, mianowicie do roli Szarmanckiego w Dowodzie 
wdzięczności narodu. Jako Szarmancki przejmował kiedyś spa
dek ideowy po pradziadach, w scenie przekazywania szabli. 

„ 

Jako Walery sprzedawał ten spadek lichwiarzowi, w scenie, 
która nas dziś najbardziej interesuje z całej sztuki. Wziął tę scenę 
z oryginału, więc lichwiarz jest u niego tylko mniemanym 
kupcem. W rzeczywistości jest to bogaty stryj przybyły do 
stolicy potajemnie, by wypróbować obu braci . Tak jest u Sheri
dana i tak jest u Bogusławskiego . U Bogusławskiego scena ta 
nabrała jednak nieporównanie ostrzejszej wymowy. 

Jakub Hempiński 
Zbigniew Raszewski : Bogusławski. 

T.1.PIW. Warszawa 1972 r. 

Arnold Szyfman • ' -SZKOLA TEATRU I „SZKOLA OBMOWY" 

S 
zkoła Obmowy" wchodzi na repertuar Teatru Polskiego nie z przypadku. 
Dyrekcja Teatru Polskiego w swoim programie pracy artystycznej 
uważała za słuszne oprzeć repertuar przeważnie na arcydziełach litera tu-

' ' 

ry dramatycznej z przeszłości, poza tym na utworach współćzesnych, 
których poziom upoważnia do wprowadzenia ich na scenę Teatru Polskiego. 

Być może, że niekiedy nie da się utrzymać właściwego umiaru, szczególnie 
w stosunku do utworów współczesnych, gdyż nieomylność sądów i przewidywań 
w rzeczach sztuki należą do legend . Zresztą konieczności życiowe teatru skłonią nas 
pewno niejednokrotnie, dla ogólnego dobra sprawy, do kompromisów. 

Również porządek premier nie będzie i nie może być takim, jakim wyobrażają go 
-,obie szlachetni, lecz nie praktyczni i nie znający dostatecznie teatru, idealiści . Bo teatr 
ma swoje wewnętrzne prawa, którymi się rządzi, konieczności, którym ulega 
i obowiązki, które musi wypełniać, jeżeli chce żyć i zdobywać prawa. 

Tak więc nie w każdym sezonie będzie wystawiony Słowacki czy Wyspiański; Fredro 
będzie grany dopiero wtedy, gdy kierownictwo teatru uzupełni swój zespół potrzebny
mi aktorami; a sztuka nowego polskiego autora ukaże się, gdy będzie zasługiwała na 
sąsiedztwo z wielkimi pisarzan;ii teatru. · 

Cierpliwości„. cierpliwości! Zycie jest przed nami! Nie wątpię, że gdy spojrzymy za 
5 lat na repertuar Państwowego Teatru Polskiego, znajdzie się w nim już wiele z tego, 
co przyjaciele teatru pragnęliby na jego scenie zobaczyć już w I I-tym miesiącu jego 
odrodzonego żywota. 

* * * 
Ale wróćmy do „Szkoły Obmowy". Czytałem ją w przeróbce Bogusławskiego po raz 

pierwszy w czasie moich studiów przygotowawczych przed stworzeniem Teatru 
Polskiego, mniej więcej przed 40 laty. Po raz drugi w czasie wojny, gdy potworność 
plotek i lekk.omyślność, z jaką przyjmowano najnieprawdopodobniejsze wiadomości, 
przynosiła społeczeństwu wciąż nowe rozczarowania i mąciła poglądy. Pomyślałem 
wtedy, że należy po wojnie wystawić „Szkołę Obmowy". W lecie b.r.* przeczytałem ją 
po raz trzeci w okresie, gdy najpotworniejsza, szeptana plotka szumi po całej Polsce 
i rozrasta się do ogromnych rozmiarów, szkodliwych dla życia publicznego. 

A ponieważ epoka obecna wymaga tak samo dydaktyzmu artystycznego, jak i czasy 
Bogusławskiego (wykazało to między innymi wystawienie komedii Korzeniowskiego 
„Majątek albo imię" , która w epoce np. Młodej Polski nie mogłaby zdobyć tak 

wielkiego powodzenia) więc ostrze satyryczne Bogusławskiego-Sheridana może 
równie dziś jak przed 150 laty budzić śmiech i śmiechem poprawiać obyczaje„. 

• 1946 r. 



Szkoła obmowy w Teatrze Polskim (1946 r.). Na zrlj~ciu od lewej : Norbert Nader (Ramota), Aleksandra Les?.Czyńska (Wydrzyźnialska), Lucjana Bracka (Plotkiewiczowa). 



Karol Frycz 

SHERIDAN - BOGUSŁAWSKI 
[ ... ] T~afnym ~nstynkt~ r~żysera i aktora wiedziony, zdawał sobie Bogusławski 

sprawę, ze z chwilą odpadmęc1a momentu aktualności t.j. zaciekawienia jakie budziła 
w s~olic~ Anglii fam~ o tożsamości osób scenicznych i rzeczywistych, specyficznie 
an_gielski charakter 1 rodzaj typów, ich styl życia i mowy, nie wystarczy do 
zamter".5o~ania publiczności polskiej, a nawet mógłby je razić. Późniejsze próby 
wys~WleD:Ja „Scho_ol for . Scandal" w Polsce w ścisłym i wiernym przekładzie 
potwierd~. prze~dY'\'.ama Bogusławskiego, który powyższą komedię przerobił 
1 _fo~malnie 1 techniczme, przebudował jej wieloobrazową konstrukcję na zwartą 
p1ęC1oakt.ową ~kę a .~chowują~ główną fabułę i morał, nadał komedii piętno 
nawskro~ pol~kie prz~osłs~ ak~ję do Warszawy, w środowisko najbliżej prototy
pom angielsklil odpowiadające t.j. w sferę zamożnej szlachty i jej satelitów z epoki 
bezpośrednio drugi rozbiór Polski poprzedzającej. 

Pod_ pi?rem Bo&1;1sławskiego ~legła oryginalna „School for Scandal" potrójnej 
przefill~~- J~? biegłego_ technika teatralnego, ucznia i zwolennika dramaturgii 
francuskiej _z jej słynnymi trzema ,jednościami" miejsca, czasu i akcji - raziły 
Bogusław~1e~o: brak ekspozycji oraz rozbicie gry na szereg scen luźnych, nieraz 
~ardzo kr~tk1ch, w coraz to różnych miejscach rozgrywanych. Zgęszcza więc 
1 kon~ens~je rozproszony na kilkanaście zmian terenowych utwór, sprowadzając 
- z wyjątki~m III-go aktu - wszystki~ w sztuce występujące osoby pod dach bogatego 
~ałacu Ima P3;fla ~tar~st~ _Gdyralsk1e~o. ~ salonie jego młodziutkiej i rozbawionej 
zony, lekkomyslnej strojrus1, koncentrują Się plotki znoszone skrzętnie przez „plotkar-

Szkoła om:wwy w Teatrze Polskim (1946 r.). Nina Andrycz (Dorymena), Janusz Strachocki 
(Gdyralski) 

ki i szalbirki", plotki rozsiane u Sheridana na przestrzeni nieomal całego utworu. 
W salonie Starościny urastają one do godności i wyżyny istnej „Szkoły Obmowy". 

Ta koncentracja plotek co do czasu i miejsca groziłaby - mimo tematycznych 
skrótów - znacznymi dłużyznami. Tu spieszy Bogusławski z pomocą: z zasobem dużej 
inwencji, przemianowuje bez ceremonii, dla urozmaicenia akcji, fachy, stanowiska 
pokrewieństwa, przemieniając dziad ów i ojców przyszłych członków Klubu Pickwicka 
w „starostów'', „cześników'', „marszałków", a członków „gentry" na doktorów 
i wierszokletów. I w doskonałym poczuciu barwności tego minionego dziś, a dogory
wającego wówczas świata oproipienionego wdziękiem, o którym przy ocenie twórczo
ści Paska tak ciepło w „Prelekcjach Paryskich" przemawiał Mickiewicz - stwarza 
swoją nawskroś polską „Szkołę Obmowy". 

A zasadniczym rysem, z jakim C>Qnosi się do nowo przemianowanych figur jest jakby 
przyrodzona słowiańska łagodność, która zbyt ostry chwilami sarkazm anglo
-saskiego „humour'u" roztapia w rubaszny miejscami, to znów skłonny serdecznej 
rozlewności słownej staropolski humor. 

Barwa i ciepło spolszczonej „Szkoły Obmowy" to już osobista i niepodzielna 
własność Bogusławskiego, to te kardynalne przezeń wprowadzone zmiany. 

Ale jest jeszcze inna właściwość naszego pisarza, która różni „School for Scandal" 
od polskiej transpozycji. Z każdego słowa pism Bogusławskiego wykwita troska ludzi 
sejmu czteroletniego o poprawę charakteru i duszy narodu, jego obyczajów, moralno
ści. Stąd, w utworze scenicznym już tylko krok do nadużycia morału, który mógłby 
nużyć, gdyby go nie opromieniał archaiczny urok i rozbrajająca miejscami prostota 
wysłowienia. 
Gorączkowe tempo roboty - przeróbka angielskiej komedii dokonana została 

w ciągu tygodnia - usprawiedliwia drobne nielogidności w sytuacjach i pewne braki 
w spoistości tekstu, jak i zbyt częste nawroty do spraw już znanych i wiadomych. 
Z pośpiechu też zapewne wynikła niekiedy niejednolitość psychiczna poszczególnych 
figur. I tak np. przedzierzgnięty yy mundur kapitan kawalerii narodowej znany członek 
parlamentu, głośny mówca i ekscentryczny clubman angielski, ukazany jest u Sherida
na wzorem Molierowskiego Tartufa dopiero w III-cim akcie, a przez dwa akty jest 
o nim - jak o Tartufie - tylko mowa. Bogusławski zapragnął swego bohatera 
opromienionego przezeń wdziękiem, werwą, swadą i beztroską fredrowskiego Birban
ckiego z „Dożywocia", pokazać wcześniej. Ale było brak tekstu, którego widocznie 
uzupełniać na własną rękę nie chciał. Wkłada więc w usta letkiewicza i hulaki całe 
zdania zaczerpnięte z roli Sir Teazle, prototypa Starosty Gdyralskiego. Więc młody 
utracjusz i hulajdusza z trzeciego aktu prawi w drugim, nieomal jak z kazalnicy. By tę 
dwulicowość figury złagodzić, trzeba było przywrócic obecnie kilka „kwestii" 
z Sheridanowskiej komedii, któreby scharakteryzowały równocześnie zabiegi ciepłej 
wdówki, pani Wydrzyżnialskiej o „lubego kapitana". Owa Wydrzyżnialska, Lady 
Sneerwell u Sheridana, która w „School for Scandal" prowadzi skomplikowany splot 
intryg znacznie w polskiej wersji uproszczony, usunięta na daleki plan przez 
Bogusławskiego, musiała być choć w drobnej części przywrócona do pierwotnej 
godności. 

Typem kobiecym, który mimo spolszczenia zachował zadziwiającą odrębność 
duchowej fizjognomii dzięki „pochodzeniu", to Bogusławskiego: Dorymena - Staroś
cina. Bezgraniczny optymizm, dobry humor po burzy, miast spazmów, łez czy 
waporów, wiara w życie, chęć i pewność dochowania wierności małżeńskiej staremu 
i gderliwemu mężowi, pełna wdzięku przekorność i zdrowy sens nawet w „butadach", 



wszystko to w Polsce zadziwia i niepokoi, a w realizacji teatralnej bez przywrócenia 
krótkiej sceny I-go aktu z oryginału Sheridana, byłoby niezrozumiałe i przynosiłoby 
może ujmę pięknej Dorymenie, której ładna i nawskroś uczciwa postać winna być 
całkiem jasno naświetlona. 

Jakim sposobem, jakim - chciałoby się powiedzieć cudem, z figury „businessman 'a' ' 
robiącego srogi majątek w Indiach - w epoce ,,faktorii" i niewolnictwa, a więc dość 
zapewne mętnymi drogami - nie zmieniając zasadniczo sensu acz polonizując celnie 
choć dowolnie tekst - potrafił Bogusławski stworzyć archaicmą figurę cześnika 
Bogackiego z Gdańska, buchającego ciepłem jak piec w rodzinnym domu, to 
tajemnica talentu i... serca. 

Bo tylko dobre serce autora mogło mu podyktować w komentarzu do „Szkoły 
Obmowy" następujące słowa o innej, bardzo ciemnej figurze: „Oszczędziłem wierszo
pisa Ramotę bardziej go śmiesmym niżeli złośliwym wystawiając: jeszcze bowiem 
boski język Poezji nie zbroił się na ówczas żądłem szyderstwa, kaleczącym boleśnie 
sławę bliżniego". 

Sheridan nadał swoim figurom zgodnie z ówczesną modą nazwiska odpowiadające 
właściwościom psychicmym danych osób. Zawierają dużo dowcipu w samym już 
dżwięku i są przeważnie nieprzetłumaczalne. Nazwiska polskie są prościej zrobione 
i pochodzą od przywar i ujemnych właściwości odnośnych osobistości. 

Piąty akt i ostatni „Szkoły Obmowy" ma w przeróbce Bogusławskiego bieg żwawy 
i wartki, a rozwiązanie zawikłań w finale łatwe i mniej zagmatwane niż to ma miejsce 
w „School for Scandal". 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
w Teatrze Polskim w Warszawie 

SPAZMY MODNE 
komedia w 4 aktach. Reżyserował Sta
nisław Stanisławski. Dekoracje Wince
ntego Drabika. 
Obsada: hrabia Modnicki - Stanisław 
Stanisławski, Hrabina - Irena Solska
-Grosserowa, Lukrecja - Zofia Mod
rzewska, Pułkownik ZdawniaJski - Wi
ncenty Rapacki, Szarmancki- Władys
ław Grabowski. 
Wystawione dn. 17 pażdziernika 1919 
roku i grane IO razy. 

Irena Solsk:a-Grosserowa (Hrabina), Włady
sław Grabowski (Surmanck:i). 

CUD MNIEMANY CZVLI KRAKOWIACY I GÓRALE 

Scena zbiorowa 



opera w 3 alctach. Wodewil Or-Ota (Artura Oppmana). Inscenizacja i reżyseria Leona 
Schillera. Dekoracje Karola Frycza. Muzyka Jana Stefaniego. Orkiestra pod dyrekcją 
Jerzego Bojanowskiego. Chór pod dyrekcją Dagoberto Polzinettiego. Tańce układu 
Tacjanny Wysockiej 

Obsada: Bartłomiej - Marian .zajączkowslci, Dorota - Janina Munclingrowa, Basia 
- Maria Modzelewska, Wawrzyniec-Stanisław Żeleński, Stach-Bolesław Mierzejew
ski, Jontek - Józef Machalski, Paweł - Mieczysław Milecki, Zośka - Wanda 
Niedziałkowska, Bryndas - Janusz Strachocki, Morgal - Bohdan Wasie), Świstos 
- Henryk Małkowski, Bardos - Tadeusz Białoszczyński, Miechodmuch - Franciszek 
Dominiak, Stara baba - Helena Sokołowska, Pastuch - Jerzy Gołaszewski. 
Wystawione na Rynku Starego Miasta dn. 20 lipca 1929 r. i grane tam 3 razy. 
W Teatrze Polslcim wystawione dn. 24 lipca 1929 (Festiwal ku uczczeniu twórcy sceny 
Narodowej Wojciecha Bogusławskiego) - i grane 2 razy. Ogółem 5 razy. 

SZK.OLA OBMOWY 

komedia w 5 aktach - wg. komedii Ryszarda Sheridana School for Scandal. 
Reżyseria, dekoracje i kostiumy Karola Frycza. 
Obsada: Gdyralski - Janusz Stra
chocki, Władysław Bracki; Dory
mena - Nina Andrycz, Melania 
Chrzanowska; Konstancja - Irena 
Stelmachówna; Bogacki - Franci
szek Dominiak; Karol - Czesław 
Kalinowski; Walery - Wieńczysław 
Gliński; Susceptowicz - Seweryn 
Butrym; Plotkiewiczowa - Lucjana 
Bracka; Wydrzyźnialska-Aleksan
dra Leszczyńska; Recepta- Henryk 
Małkowski; Ramota-Norbert Na
der; Trzpiotalski - Witold Lasocki, 
Tadeusz Kosudarski; Modniclci -
Stanisław Jaszłowski; Wiernicki -
Edward Szupelak-Gliński; Procen
towicz - Aleksander Bogusiński; 
Magdusia- Melania Chrzanowska; 
Fiutynkiewicz - Antoni Cezare
wicz, Joachim Lamża; Józef - Ta
deusz Kostrzeński, Henryk Kubal
ski. 
Wystawione 20 grudnia 1946 r. 
i grane 76 razy. Stanisław Jaszłowski (Modnicki), Wieńczysław 

Gliński (Walery), Witold Lasocki (frzpiotalski). 

SZK.OLA KOBIET 
komedia w 5 aktach. Reżyserowała 
Krystyna Meissner. Scenografia 
Otto Axera. 
Obsada: Anzelm - Tadeusz Fijews
ki; Rozsądnicki - Maciej Maciejew
ski; Staruszkiewicz - Tadeusz Bia
łoszczyński; Porucznik - Andrzej 
Antkowiak; Anusia - Elżbieta Jeże
wska; Felusia - Jolanta Bohdal; 
Filutowski - Tadeusz Pluciński; 
Maciek - Maciej Domiński; Bartek 
- Jerzy Kaczmarek; Żyd - Leopold 
Matuszczak; Śpiewak uliczny 
- Czesław Bogdański; Woziwoda 
-Aleksander Gąssowski; Stróż noc-
ny - Edward Kowalczyk; Sąsiadki, 
sąsiedzi - Kazimiera Utrata, Jolan
ta Stiller, Michał Danecki, Kazi
mierz Wilamowski. 
Wystawione 12 lipca 1969 r. i grane 
68 razy. 

HENRYK VI NA ŁOWACH 
komedia w 3 aktach. Reżyserował 
Jerzy Rakowiecki. Scenografia 
Adama Kiliana. Muzyka Karola 
Stromengera. Teksty piosenek (z 
wyjątkiem piosenki Kokla) Zbig-
niewa Krawczykowskiego. 
Obsada: Henryk VI - Stanisław 
Mikulski; Milord Rydyng - Ry-
szard Nawrocki; Lurwell-Tadeusz 

Andrzej Antkowiak (Porucznik), Elżbieta Jeż.ewska (Anusia), Ta
deusz Fijewski (Anzelm). 

Cygler; Ferdynand Koki - Janusz Scena zbiorowa 
.zakrzeński; Małgorzata - Zofia 
Komorowska; Ryszard - Wojciech 
Szymański; Robert-Maciej Macie
jewski; Betsy - Laura L'czówna, 
Marta Żak; Milordowie - Czesław 
Bogdański, Piotr Brzeziński, Zyg
munt Sierakowski, Daniel Woź
niak; Gajowi -Tadeusz Jastrzębo
wski, Bogusław Sar; Żołnierz I 
- Kazimierz Dębicki; Żołnierz II 
- Teodor Gendera; ŻÓłnierze -An-
drzej Bieniasz; Borys Marynowski, 
Stanisław Niwiński, Ryszard Pieka
rski, Stefan Szmidt, Zygmunt Siera
kowski, Daniel Woźniak; Nie
dźwiedź - Józef Kalita. 
Kameralny zespół instrumentalny: 
Joanna Rykała - skrzypce, Bogu
sław Tomków - wiolonczela, Jerzy 
Wikieł-flet, MichałKulenty-klar
net, Wit .zawirski - celesta. 
Wystawione 23 grudnia 1979 roku 
i grane 89 razy. 
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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

Szkoła 
obmowy 

Komedia w pięciu aktach 
według Ryszarda Sheridana 

• 



OSOBY: 

Gdyralski, Starosta .............................. JANUSZ ZAKRZEŃSKI 
Dorymena, Żona iego ............................ MARZENA TRYBAŁA 
Konstancyia, Córka Gdyralskiego 
z pierwszego łoża ............................................ RENATA PĘKUL 
Bogacki, Cześnik, ich krewny .......... ZDZISŁAW MROŻEWSKI 

Karol, Regent i ························· MAREK BARBASIEWICZ 
Synowcowie Bogackiego 

Walery, Kapitan ............................... DARIUSZ BISKUPSKI 
Plotkiewiczowa, Podstolina ............. KRYSTYNA KRÓLÓWNA 
Wydrzyźnialska, Jey córka ............................. OLGA SA WICKA 
Susceptowicz, Patron, 
Przyjaciel Pana Karola .............................. BOGDAN POTOCKI 
Recepta, Doktor .................................. RYSZARD NAWROCKI 
Ramota, Wierszopis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WIESŁAW GOLAS 
Trzpiota Iski l . . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . SŁAWO MIR MATCZAK 

Kawalerowie modni , Przyiaciele Walerego 

Modnicki ..................................... SŁAWO MIR GŁAZEK 
Wiernicki, Marszałek Starosty ............................ LECH ORDON 
Magdusia 
Służąca Dorymeny ................ MAŁGORZATA PIEŃKOWSKA 
Fiutynkiewicz, Huzar Walerego ................. LEON CHAREWICZ 
Józef, Lokay Pana Karola ......................... TADEUSZ WÓJCIK 

Scena w Warszawie w Domu Starosty 

W intermediach złożonych z fragmentów sztuki Franciszka Bohomolca pt. 
Arlekin na świat urażony 

występują: 

Arlekin ......................................................... JACEK KAWALEC 
Pantalon .......................................... TADEUSZ PARADOWICZ 
Pulcinella .............................................................. PIOTR BAJOR 
Capitano ............................................................ JAN JUREWICZ 

Reżyseria 

JAN BRATKOWSKI 

Scenografia 
LUCJA KOSSAKOWSKA 

Choreografia 
WANDA SZCZUKA 

Opracowanie muzyczne 
ANNA PLOSZAJ 

Sezon 1990/1991 

Konsultacja artystyczna intermediów 
ANDRZEJ CHICHLOWSKI 

Praca nad słowem 
DANUTA MANCEWICZ 

Asystent reżysera - RYSZARD NA WROCKI 

Premiera 5 stycznia 1991 roku 
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