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,,Szkoła kobiet" W. Bogusławskiego w teatrze im. J. Osterwy 
Komedia. w 5 aktach w reżyserii Zofii Modrzewskiej. Scenografla: Je- nym odbiciem typu postaci, jaką prag Dobrą oprawę „Slikoly kobiet" sta-

ny Torończyk. Muzyka: Ryszard Schrelter. Kierownik literacki: tu. Bech- nąJ przedstawić Bo«usławskt, a Jed- d k „ nowtą e oracje Jerzego Torońc-.11yka. 
nyc-Rudnicka. nocześnie nic n1·e ~atraca n typu mo- z ł d k ~ ·~ w aszcza e oracja w ostatnim ak-
Doskonala komedia „ojca sceny n~-, Z adaptacji scenicznych donioslą lierowskiego. cie, ukazująca warszawskie Stare 

rodowej" Wojctecha Bogus!awsktego rolę odegrały zwłaszcza komedie Mo- Bardzo dobrą postać Anusi, wycho- Miasto, zasluguje na umanie. Mieli
została wysta.wt0na na S<:e.1te polskiej hera, które Bogusławski potrafił nie w~n1cy Anzelma stworzyła Zofia Ste-J' byśmy tylko jedno zastrzeżenie: mia
po raz pierwszy od 130 lat. Dla lego tylko przetłumaczyć na p: ękny język , fanska. Pełna wdz.ięku w chwilach now1c1e okno w kam1enoicy Bogaakie
też przedstawienie „Szkoły kobiet" w polsk.1 i umiejscowić w danej epoce rozmowy ze swym ukochanym, _wy- 1 go swyn:ii nowoczesnymi rozmiarami 
teatrze im. J. Osterwy w Lublinie historycznej, ale przystosować do na- straszona 1 przytłoczona surowosc1ą, nie l1cuJe z charakterem staromiej- 1 

można nazwać prapremierą. Jakkol- szych warunków 1 wzbogacić szere- starego opiekuna, pe!na desperackiej skich kamien1eek. Dobre kostiumv 
wiek bowiem sztuka ta ma pewne g.em p06tac1 typowo polskich. Stąd odwagi w chwili gdy musi zadecydo- przygotowała pracownia krawieck~ 
tradycje sceniczne, są one jednak też narodowy charakter jego komedii wać o swoim losie i przec1wstaw1ć pcd kierownictwem Anieli Michoń
bardzo „stare" i teatr lubelski s1ęg- wz.orowanych na utworach pisarzy się woli Anzelm1'l., zyskuje sob:c Ste- sklej. 
nął do bogatego repertuaru Wojc1e- francu6k1ch, niem1educh czy wio- fańska uznanie publ1cznośCJ za dobrą I Ogólnie „Szkol a kobiet" jest jedną 
cha Bogusławskiego Jaka jeden z nie- skich. grę. z najlepiej wy6tawionych s1.tuk w 
licznych w Polsce odrodtoneJ. Jedną z najcelniejszych przeróbek Stanisław Mikulski w roli porucz- te t · 

Wojciech BogusławsK.1, który „za- Bogusia wskiego jest wlaśnie wysta- n1ka kochającego Anusię wypada dość J ~ 1:ze im. J .. Osterwy, co. tym ba:-
stał w Polsce teatr cudzoziemski, a wiana obecnie przez teatr im. J. O- dobrze, ma dużo wdzięku, jakkolwiek I dz1eJ godne Jest podkresle01a, ze 
pozostawił ojczysty", zdobywając za- sterwy „Szkoła .kobiet", _wzorowana z postaci tej można bylo wydobyć i 1 przygotowywano ją jednocześnie z 
szczytne miano „ojca sceny narodo- na mol1erowsk1eJ ,,Sz.kole zon": Nap1- mocniej podkreślić cechy charaktery-. trzema innymi sztukami: Bratnego 
wej'., poświęci! cale swe życie st wo- sana 1 wystawiona po raz pierwszy 

1 

zujące ten typ trzpiota jakim jest po-1 Sześć g d . . .. „ z l"k .. 
rzeniu polskiego repertuaru teatralnt:- w roku 1781 zyskała sobie dużą po- rucm.ik. „. 0 zm ciemnosci • apo ~ 1eJ 
go, oraz wykształceniu aktora i pu-1 pularność dzięki temu, że z jednej Mocniejszy w wyrazie jest huzar. „Panna Maliczewska", oraz Fredry 
bliczności. Okres, na który przypada s_trony posiada wybi~ne walory mora- porucznika - Filutowski w interprc-1 „Mąz 1 zona". (lh) 
działalność WoJciecha Bogusławskiego lizator_skie, c~ły zasob ty_pow~ mol·e- tacji Zbigniewa Jankowiaka. „Pra
charaktcrywje się tym, że na sceniP.' rows~iego, ~iętego dowcipu 1 celnie wa ręka" porucznika, wtajemniczony 
teatrów stanisławowskich rozpanoszy- w_ymierz<;>neJ satyry na w~zechwładną, w jego wszystkie perypetie, gotowy 
la się wielmożnie cudzoz.iemczyzna. Ję- nic?gran.iczoną, pelną ~goiz~u władtę zawsze znależć radę, Filutowski wv 
zyk wioski, francusk.1, memiecki -1 ~ęzowską, a z drugieJ -:- Jest bl:ska 1 glas-za śmiało dowcipne uwagi na te 
zyskały sob1e w pełni prawo obywa- 1 zrozumiała dla. pols~iego widza I mat wad ówczesnej „zktej mlod~H:: 
telstwa, którego odmawiano językowi dzię~i przen_iesieniu ak_CJI do War~za~ · ży", obyczajów warszaw.skich ora 
polskiemu. Zwłaszcza język słonecz- wy. 1 _na JeJ przedmiesc~a, powazneJ I śmiesznostek szlachty, reprezentowa 
nej Italii święcił wówczas tryumfy w zmianie charakteru glow_neJ pos_taci I nej przez starostę Bogackiego, 
operach Bo"usławski rozumiał że - 6tarego Anzelma (mol!erowsk1ego D b k . F I I . . 
dr~gą do wp~owadzenia na scen~ i·ę Arnolfa), nadaniu wszystkim bohate- h o rą_ reAacJę 1 e us1, ks uhząceJ 

"' - · · · · k 1 k. h c owani.cy nze ma, za oc aneJ "' 
:z:yka OJ.czystego uważanego za zbyt rom imion 1 nazw1s po s ic ' oraz p·J t k' t ·- I I ,..., k ' · · · k ·· · . tu ows 1m, s wo1zy a rena „ .... sz ł' 
seorstki i nie nadający 6ię do śpie um1eJscow1e01u a CJI w owczesneJ e- E . t . d . . . . · e nerg1czna, 6pry na, przywiązana 

wu, Jest wystawianie oper polskich. poc · . . swojej pani ma odwaaę przeciwsta 
Toteż pierwszym jego dziełem było Szczegołną zasługą Bogusławskiego . . . ta' A 1"' . . . 
przerobienie komedii Bohomolca Nę· je.st przepojenie utworu duchem wie- ;

1
.c. się s i;em~ n~e mowi 

1 
dowie 

d 
·1 " li • " ku oświecenia, co przejawia się e1ec mu nteJe no 6 owo praw y, 

za uszczęs iw1ona na bretto ope- w rolach drugoplanowych wy~tąp1· rowe. zwłaszcza w ustawieniu postaci An.u- ~ 

h 1 si. Molierowi wystarczyło, by t.cage- li: Kazimierz Iwiń<;ki, (Rozsądnicki 
Zac ęcony sukcesem pierwszej po - 1 dią Agnieszki było to, że J·eJ· opiekun . brat Anzelma), Bronisław Roman 

sklej opery Bogusia wski zaczął tiu - Arnold nie wychował J·eJ· na da- szyn (ojciec porucznika Staruszkie 
maczyć i przystosowywać do wyma- ki mę. Anusia Bo11:. uslawskicgo przeżywa wicz), i Stanisław Ma.leszews (Bar 
gań polskiego widza najcenniejsze u- ~ 
twory ówczesnej dramaturgii europej- ~ramat, po~ieważ . Anzelm zaniedba! tek, stróż w domu Anzelma). Każd 
skiej, kładąc podwaliny p:id dzialal- JeJ .edukacJt, chow~Ją.c dziewczynę Jak z tych postaci jest starannie opraco 
ność teatru narodowego. w jego a- zw1.erzątko ':' niesw. 1ad~~ośc1 .wsz.y.- wana, widać że zarówno aktorzy ja 

tki k ł d S a! i reżyser włożyli wiele wysilku 
daptacji wystawiano dzieła Sceniczne I s . ego co się wo o z1eJe. m1 osc, przygotowanie widowiska. 
Racine'a Corneille'a Lessin<>a Goldo- z Jaką Bogusławski poruszył problem 
niego, s~ekspira, a ~właszc;a' Molle- ksztąlcenia kob i et~ podno5zo:?Y wów
r& Jednocześnie Bo<>uslawsk1 nie za- czas przez KomtsJę EdukacJ1 Narodo
ni~dbywal twórezoścl własnej, oraz wej, to jeszcze jeden dowód tego, jak 
wystawiania w kierowanym prze?. bardzo chodziło mu o rolę wychowa
siebie teatrze dz,lel wspólczesnych au- wczą -teatru. 
torów polskich, które miały walory W „Sz;kole kobiet" majdujemy tak. 
polityczno - społeczne, a więc. Niem- że ciętą saty,rę na ówczesne obyczaje 
cewicza, Wybickiego, Krasickiego i warszawskie, 
Zablookiiego. Z utworów własnych Komedia Wojciecha Bogusławskiego 
Bogusławskiego na szczególne pod- w inscenizacji teatru lubelskiego jest 
kreślenie zasługuje „Cud mniemany I widowiskiem barwnym, żywym i in
czyli krakowiacy i górale", utwór teresującym. Reżyser Zofia Modrze
związany tematycznie z powstaniem ko- wska potrafiła wydobyć jej walory 
ściusz.kowskim i przedsta;wiający po I społeczne i sens moralizatorski, a jed
raz pierwszy w historii sceny polskiej I nocześ_nie cały zawarty w niej molie
prawdziwego, nie sielankowego chlo- rowsk1 dowcip. Postacie są doskonale 
pa, ·gotowego do walki za narodową ustawione. . 
i społeczną sprawę. j Na czoło całego zes·połu wysuwa 

się Juliusz Grabowski (Anzelm). Po 
raz pierwszy właściwie w teatrze lu
belskim Grabowski mógł zabłysnąć 
calą pełnią swego talentu charakte
rystycznego. Jego Anzelm, to samo
lubny starzec, który maskując swój 
egoi11m i bezwzględność w stosunku 
do ludzi górnolobnymi frazesami o 
dobroci, uczciwości itp., chce za 
wszelką cenę pojąć za żonę swą mło
dą wychowanicę. Grabowski w każ
dym momencie, pomimo dość mocne
go podkreślenia jego wad i śmiesz
nostek - jest prawdziwy, jest wier-


