asitent, font de la propagandę, preparent des m em oires, pronent des m ot,
d’ ordre radicaux, socialistes, tel Puławski et des mots d’ ordre chretien,
sociaux tel le Ściegienny. D ’ autres, le P. Adam Slotw iński par e x e m p U e n
tern.es juridiques les principes de liberte pour le paysan enonces au X\ Ule
siecle.

P1JARSKI TEATR SZKOLNY W POLSCE
(ZARYS)
Za przykładem zagranicznych kolegiów pijarskich i jezuickich
polskich wprowadzili także pijarzy polscy w swoich szkołach
przedstawienia teatralne, przeznaczone głównie dla młodzieży
szkolnej i przez nią odgrywane. Zwłaszcza działalność jezuitów
polskich na terenie teatru szkolnego przekonała pijarów w Polsce
0 pożyteczności przedstawień szkolnych dla rozwoju umysłowego
młodzieży (odtwórców ról i widzów), a także znaczeniu tych
przedstawień dla szerszych warstw społeczeństwa. Jak na Zacho
dzie, tak i w Polsce wywiązała się pewna rywalizacja — w tym
wypadku szlachetna i owocna — Zakonu 0 0 . Pijarów z Zakonem
0 0 . Jezuitów.
Na 38 kolegiów pijarskich istniejących w Polsce w w. X V II
1 X V III odbywały się przedstawienia teatralne w 23 miejscowo
ściach. Były nimi:
Chełm, Drohiczyn, Góra-Kalwaria, Lida, Łomża, Łowicz, Łu
ków, Międzyrzec (wołyński), Piotrków, Podoliniec, Poniewież,
Radom, Radziejów, Rzeszów, Szczuczyn (litewski), Szczuczyn
(mazowiecki), Waręż, Warszawa (pierwotny teatr założony w r.
1664, od r. 1744 teatr w Collegium Nobilium), Wieluń, Wilno,
Wiłkomierz, Witebsk, Złoczów 1.
* Zarys niniejszy oparty został w pierw szym rzędzie na:
a L . B e r n a c k i , T eatr, dramat i m uzyka za Stanisława Augusta.
b S. S i m o n , D ykcjon arz teatrów polskich..., Warszawa 1935.
1
L. S i m o n (jw ., s. V I i 113) p od a ł ilość teatrów pijarskich w P olsce
na 23. W istocie b yło ich 23, ale Sim on pom inął teatr pijarski w Łom ży,
0 którym pod aje szczegóły B e r n a c k i (d z. cyt., t. II, s. 371). M ylnie nato
miast podał Sim on (s. 4 8 ), jakoby w M iędzyrzeczu w W. Ks. Poznańskim
,8tniał w w. X V III teatr pijarski. M iejscow ość ta nigdy nie była siedzibą

W porównaniu z teatrami szkolnymi jezuickimi, których było
w tym samym mniej więcej okresie 46, liczba teatrów szkolnych
pijarskich jest niemal o połowę mniejsza. Teatry pijarskie zajmują wśród szkolnych teatrów zakonnych w Polsce drugie miejsce,
inne, nieliczne zresztą, teatry zakonne nie mają większego zna
czenia (teatry bazylianów w 5 miejscowościach, teatry teatynów
w 3 miejscowościach).
Pierwsze znane przedstawienie polskiego teatru szkolnego pijarskiego odbyło się w Warszawie w r. 1664. Wystawiono wów
czas utwór: Maria de Gratiis Stella salutaris... 2.
Kolejność przedstawień w polskich teatrach pijarskich ilu
struje poniższe zestawienie (daty wymienione przed nazwami
miejscowości oznaczają pierwsze i ostatnie znane przedstawienie
w danym teatrze), przy czym zauważyć należy, że podane daty
są względne, gdyż nie znamy wielu programów pijarskich, stąd
w razie odnalezienia jakich nieznanych druków wzgl. rękopisów
mogłyby nastąpić pewne przesunięcia w poniższym zestawieniu
chronologicznym:
A. W iek X V II (z ewent. kontynuacją przedstaw ień w w. X V I I I ):
1664— 1766 Warszawa
1668

P od olin iec

1673— 1731 Łow icz
1679— 1732 Góra-Kalwaria

pijarów (o czym poin form ow ał mnie listow nie ks. J. Innocenty Buba S. P.).
W szystko to, co Simon (s. 48— 49) napisał o teatrze pijarskim w Międzyrzeczu
w W . Ks. Poznańskim , dotyczy w rzeczyw istości M iędzyrzecza na Wołyniu.
Zaznaczyć należy, że Simon miał w ątpliw ości, czy wym ienione przez niego
przy M iędzyrzeczu W ielkopolskim program y nie dotyczą M iędzyrzecza n»
M ylnie p od a je S i m o n

1698— 1721 W aręż.
Razem 8 m iejscow ości.
B. W iek X V III:
1714— 1731 W ieluń
1718— 1726 Radom
1722— 1759 Luków
1722

Szczuczyn (m azow iecki) *

1727— 1768 Szczuczyn (litewski)
1728— 1774 M iędzyrzecz (w ołyński) 4
1749— 1755 Poniew ież
1753— 1766 W iłkom ierz
1761
1765

W ilno
R adziejów

1765
W itebsk
1771— 1772 Lida
1777— 1779 Łomża
1777— 1778 Z łoczów
1782
D rohiczyn.
Razem 15 m iejscow ości.

W rozwoju teatru pijarskiego w Polsce możemy zupełnie wy
raźnie rozróżnić dwa okresy: pierwszy od r. 1664— 1743 i do re
formy Konarskiego), drugi od r. 1744— 1782. Stosownie do tego
podziału przedstawię niżej zarys dziejów teatru pijarskiego w Pol
sce.
OKRES I: 1664— 1743 r.

1680— 1777 Rzeszów
1684— 1738 P iotrków

W ołyniu.
*

1695— 1747 Chełm

Z powyższego okresu znanych jest na podstawie programów
przedstawień około 130 utworów pisanych bądź w języku łaciń
skim, bądź polskim. Zdaje się że przewagę, i to znaczną, miały
sztuki w języku łacińskim. Dodać bowiem należy, że władze na
czelne zakonu zalecały używanie w przedstawieniach szkolnych
w miarę możności języka łacińskiego, a nie języków narodowych,
znana jest uchwała z r. 1712 o powyższej treści *.

(dz. cyt. s. 8 5 ), ja k ob y teatr pijarski w Warsza-

w ie czynny był w latach 1674— 1766, w rzeczyw istości teatr ten istniał już od
r. 1664. W ynika to z daty program u: 1664, dotyczącego wystawienia w teatrze
pijarskim w W arszawie utworu pt. Maria de Gratiis Stella salutaris ( S i m o n ,
ł . 8 7 ). Praw dziw ość tej drugiej daty ( a nie: 1674) wynika niew ątpliw ie z d aty
u w idocznionej na odnośnym program ie cyfram i rzymskimi, uwypuklony®*
(w edług stosowanego nieraz w ow ych czasach zw yczaju) w następujący®
tekście: „...A n n o salutis G aVDe V irgo gLoriosa Inter oMnes speCIosa” . P ° 8Z"
czególne cyfry rzymskie należy w yłączyć z tekstu i dodać do siebie, otr*T
m am y: V + D + V I + L + I + I + M + CI = M D C L XIV

(1664).

3 0 teatrach pijarskich w obu Szczuczynach (m azow ieckim i litewskim )
Pisze S i m o n (dz. cyt. s. 8 0 ): „D w a te teatry trudno od siebie o dróżn ić na
podstawie m ateriału literackiego. Teatru w łom żyńskiem tyczy się na pew no
Program dialogu V ictor coronatus... Vladislaus III... (1722)... Inne znane ma
teriały tyczą się raczej Szczuczyna litew skiego” .
* O M iędzyrzeczu zob. przypis 1.
5 Z ob. F. P. E n d 1, O ber die Schul-Dram en und C om ódien der Piaristen...
[w :] «Jahrbuch der L eo-G esellschaft fu r das Jahr 1895...», W ien 1895, s. 171,
217.

Trudno jednak powiedzieć coś stanowczego o stosunku ilo
ściowym sztuk łacińskich do polskich, bo same tytuły i teksty
programów często sprawy nie wyjaśniają. Tytuły programów były
prawie zawsze łacińskie, ale mimo tego właściwe ich teksty bywa
ły często w języku polskim, bywały też w obu językach (np.
program dialogu o Bolesławie Śmiałym, zob. przypis 6). Mogłoby
to wskazywać, że odnośne sztuki grano w języku polskim, ale
raczej należy przyjąć, że sztuki grano w języku łacińskim (stąd
tytuły łacińskie programów), a jedynie streszczenia sztuk w pro
gramach, jako przeznaczone dla szerszej publiczności, dru
kowano w języku polskim celem ułatwienia zrozumienia sztuki
osobom niezbyt biegłym w języku łacińskim lub w ogóle go
nie znającym.
Wprowadzenie do teatru szkolnego licznych sztuk w języku
łacińskim wpływało korzystnie na pogłębienie znajomości tego ję
zyka przez młodzież. Z drugiej jednak strony, przewaga języka
łacińskiego, jaka zapewne była, nie pozwalała przedstawieniom
szkolnym na przyczynianie się do rozwoju literatury narodowej.
Dalej zaznaczyć należy, że wystawiane utwory były tylko czę
ściowo oryginalnymi (np. o treści z dziejów Polski), przy utwo
rach osnutych na tle historii powszechnej lub mitologii, o tema
tyce religijnej liczyć się należy z tymże, że w szeregu wypadków
chodzić będzie o utwory autorów zagranicznych, wystawiane na
scenie w przeróbkach bądź tłumaczeniach, a nawet w oryginale.
W obec stałych stosunków pijarów polskich z prowincjami zachod
nimi częstokroć przedostawały się do Polski wiadomości o przed
stawieniach w zachodniej Europie, stąd też niewątpliwie niejeden
temat z dramatów pijarskich obcych przeszedł do nas. Taką zbież
ność tematyczną wykazują m. in. dramaty o Heraklesie, Eneaszu,
Aleksandrze Wielkim, Mitrydatesie, Św. Aleksym. Liczyć się też
należy w szeregu wypadków z wpływami teatru jezuickiego.
Dokładne zbadanie tych spraw wymagałoby wieloletnich żmud
nych studiów, stąd jasną jest rzeczą, że w ramach krótkiego arty
kułu w szczegóły wchodzić nie będę. Ponadto dotarcie do pro
gramów zagranicznych jest rzeczą nadzwyczaj trudną.
Co do tematyki utworów należy zaznaczyć, że nie zawsze da
się ją ustalić na podstawie tytułów często niejasnych. W k a ż d y m
razie można stwierdzić co następuje.

Niezbyt dużo, mniej niż możnaby przypuszczać, było utworów
na tematy religijne i biblijne: kilka utworów o życiu Zbawiciela,
kilka o Świętych Pańskich (np. o Matce Boskiej, Św. Janie Chry
zostomie, Św. Aleksym), jeden o Samsonie. Charakter tych utwo
rów był niewątpliwie misteryjny, w pewnych utworach posługiwano
się symbolami.
Następnie dość znaczną ilość utworów stanowiły rzeczy o cha
rakterze panegirycznym, pisane na cześć możnych protektorów
kolegiów, tworzące najmniej interesującą grupę.
Nieco tematów dostarczyła mitologia grecka (Diana, Herakles)
i rzymska. Oczywiście utwory te zawierały zawsze odpowiedni
morał, to samo dotyczy o tematach historycznych, mających wy
bitną liczbową przewagę nad utworami o innej tematyce. Najczę
ściej opracowywano dzieje Rzymu i dzieje Polski.
O
ile chodzi o dzieje Rzymu, spotykamy liczne utwory o tema
tyce od czasów bajecznych począwszy (np. utwór o Eneaszu) po
Trajana i Konstantyna Wielkiego. W łączności z historią Rzymu
pozostawały utwory o Mitrydatesie i Józefie Flawiuszu. Poza tym
z historii starożytnej interesowano się Cyrusem, Artakserksesem,
zwłaszcza Aleksandrem Wielkim (kilka utworów).
Niekiedy trafiają się utwory z dziejów średniowiecznych i no
wożytnych państw obcych, np. Albanii (o Skanderbergu), Anglii,
Danii (kilka utworów), Francji, Królestwa Jerozolimskiego (o kró
lu Baldwinie), Niemiec, Szwecji, Węgier (król Piotr).
Zwraca tu uwagę program łowicki z r. 1725 o królu angielskim
Henryku VI (1421— 1471), nie wykazujący żadnych powiązań
z Szekspirem.
Wśród licznych bardzo utworów osnutych na tle dziejów Polski
kilka dotyczy czasów przedhistorycznych, dalej są utwory o Mie
czysławie I, Bolesławie Śmiałym 6, Bolesławie Krzywoustym, Miesz
ku III Starym, Leszku Białym (kilka utworów), Władysławie War
neńczyku (kilka utworów), Kazimierzu Jagiellończyku, Aleksan
drze Jagiellończyku, Zygmuncie Auguście, Stefanie Batorym, Zy
gmuncie III i Janie III Sobieskim. Najwięcej utworów z powyż
szej grupy dotyczy Bolesława Krzywoustego i Jana III Sobieskiego.
8 Z ob. L. S i m o n , Nieznany dialog pijarski o B olesław ie Śmiałym, [w :]
'P a m iętn ik Literacki» 1929, s. 88— 91.

m
Na podstawie powyższego zestawienia można dramat pijarski
omawianego okresu określić przede wszystkim jako dramat histo
ryczny. Skutkiem takiego założenia mogła młodzież konwiktów
pijarskich zapoznawać się z dziejami rozmaitych narodów, co
spełniało dalszy cel dydaktyczny.
Autorów owych widowisk teatralnych pijarskich przeważnie
nie znamy. Zakonnikom nie chodziło o pozyskanie jakiejś sławy
za swą pracę, podejmowaną dla dobra zakonu i młodzieży zupełnie
bezinteresownie. Kilka tylko nazwisk wymienionych jest w pro
gramach, in. in. Jan Damascen Kaliński (ok. 1663— 1726), znany
autor epopei Viennis (1717), Klaudiusz Krasnodębski (1689—
1737), B. A. Mirzeński, Antoni Mikołaj Narzymski.
Jeden utwór napisali wspólnie trzej księża pijarzy: Paweł
Jabłonowski, Paweł Siderski i W ojciech Chruścielowicz (Fortuna
lubrica Infelicis Gualteri... — program warszawski z r. 1677).
Dokładna analiza treści, budowy, charakteru utworów wysta
wianych w teatrze szkolnym pijarskim, podobnie jak wspomniana
już wyżej sprawa zależności od wzorów zagranicznych i jezuickich,
wymagałaby osobnego studium, możliwego jedynie po długotrwa
łych i żmudnych badaniach, tym bardziej trudnych i problema
tycznych, że przeważnie odnośne utwory znane są jedynie ze
streszczeń w programach, co oczywiście nie może dać należytego
wyobrażenia o całości utworów.
Te same zastrzeżenia należy poczynić, o ile chodzi o wartość
artystyczną utworów, choć na ogół niewątpliwie można stwierdzić,
że stały one na bardzo niskim poziomie rażąc naiwnością i prymitywnością. Podkreślić należy nieporadność w przeprowadzeniu
akcji, słabą charakterystykę osób, niewyzyskanie tematów nieraz
wybitnie scenicznych. Zauważyć tu jednak wypada, że autorzy
dramatów szkolnych nie starali się o odpowiedni poziom artystycz
ny swych utworów, nie mieli po prostu zrozumienia dla tego celu,
mając na oku głównie cele wychowawcze i dydaktyczne, które
zresztą osiągali.
W każdym razie zbyt pochopny i przesadny jest sąd Łukasze
wicza, który nie znając i nie mogąc znać przeważającej większości
utworów teatru szkolnego ocenił je „w czambuł” jako brednie 7.
7

J. Ł u k a s z e w i c z .

Historia szkól « ' K oron ie i W ielkim K sięstw ie I-i"

tewskirn od najdaw niejszych czasów aż do r. 1794, Poznań 1851. t. IV , s. 215.
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OKRES II: 1744— 1782 r.
W przestarzały teatr pijarski z pierwszego czterdziestolecia
w. X V III, już nie odpowiadający nowym prądom w ówczesnej
literaturze dramatycznej, ignorujący zupełnie osiągnięcia życia
klasycznej literatury dramatycznej francuskiej, tchnął nowe życie
niezapomnianej pamięci ks. Stanisław Konarski. Reformator na
tylu polach naszego życia politycznego, kulturalnego i literackiego,
zaznaczył także swą działalność jako reformator pijarskiego teatru
szkolnego.
Podczas swego pobytu za granicą Konarski zapoznał się z dra
matyczną literaturą francuską, zrozumiał znaczenie twórców tej
miary, jak Corneille i Racine, nie przeszedł też obojętnie obok
działalności Moliera a także Woltera, w tym właśnie czasie cie
szącego się niezwykłym powodzeniem we Francji. Pod wpływem
zaznajomienia się z literaturą dramatyczną francuską, w której
widział stosowanie do ówczesnych zapatrywań literackich niedoś
cigniony wzór, postanowił Konarski wprowadzić na deski teatru
pijarskiego w warszawskim Collegium Nobilium utwory francuskich
tragików 8.
W braku tłumaczeń należało je stworzyć. Konarski sam posta
nawia przekładów tych dostarczyć. Pierwszą jego próbą w tym
kierunku był przekład tragedii Corneille’ a Otto, ogłoszony drukiem
w r. 1 <44 w Waszawie. W tym też roku wystawiono tę tragedię
w teatrze pijarskim w Warszawie.
Otto należy do najsłabszych utworów Corneille’ a, który sam
jednak uważał go za jedną z najlepszych swych tragedii. Przekład
Konarskiego jest właściwie bardzo dowolną przeróbką oryginału,
na co sam tłumacz zwrócił uwagę w argumentum: „T a tragedia po
części jest tłumaczenie, po części imitacja... ta przestroga dla tych
łaskawych czytelników niech służy, którzy Ottona w Kornelim
czytali . Konarski wspomina wprawdzie o „racjach” , pod wpływem
których wprowadził rozliczne zmiany, nie określił ich jednak na
leżycie. Do najważniejszych odstępstw od oryginału należą: zmie
niony rozkład scen w poszczególnych aktach, opuszczenie pewnych
8
Z ob. W. H a h n , Ksiądz Stanisław K onarski jako reform a tor teatru
szkolnego, [w :] Epoka W ielkiej R eform y pod red. Stanisława Łem pickiego,
Lwów 1923.

scen, skracanie ich, względnie rozszerzanie. Najważniejszą zmianą
jest zupełnie odmienne rozwiązanie tragedii, nie pozostające
w przyczynowym związku z akcją poprzednich aktów. Nadto ujem
nymi stronami przekładu są: ciężki styl, rubaszny język, pozba
wiony polotu poetycznego. Mimo powyższych zastrzeżeń znaczenie
dokonanego przez Konarskiego przekładu jest bardzo wielkie, był
to bowiem, po znanej próbie Andrzeja i Stanisława Morsztinów
przeszczepienie znajomości Corneille’ a i Racine a do Polski, ponow
ny zwrot do wielkiej klasycznej tragedii francuskiej. Poza tym
przekład Konarskiego pociągnął za sobą kilku księży pija rów 9:
Z utworów Corneille’ a wystawiono nadto na pijarskiej scenie
warszawskiej Cynną w przekładzie nieznanego tłumacza „wierszem
polskim” (w r. 1753) oraz tragedię Polyeucte w przekładzie ks.
Piotra Ożgi S. P. w r. 1755).
Z Racine’ a grano, w przekładzie polskim Stanisława Konar
skiego i Augustyna Orłowskiego S. P., w tymże teatrze Atalię w la
tach 1751, 1752 oraz w obecności króla 6 lutego 1766. W tymże
przekładzie przegrano Atalię w r. 1777 w Łomży i Rzeszowie. Ci
sami tłumacze przełożyli też dla sceny w Collegium Nobilium tra
gedię Esther (rok wystawienia nieznany) 10.
Niezwykłą wziętością cieszyły się utwory Woltera, z których
księża pijarzy przetłumaczyli następujące:
Zairę — tragedię tę wystawiono w teatrze pijarskim w Warszawie w la
tach 1747 i 1750 w przekładzie Stanisława K onarskiego i Augustyna Orłówskiego.
A lzyrę — rzecz tę grano w przekładzie Stanisława K onarskiego i Augustyna O rłow skiego w r. 1750 w Warszawie, wznow ienie nastąpiło w r. 1754
(przekład kilku tłum aczów ), w r. 1759 m ystawiono A lzyrę w Łukow ie, w r.
1778 w Łom ży.
M erop ę — tragedię
(tłumaczem

tę

w ystawiono

był praw dopodobn ie

najpierw

Augustyn

w

Warszawie

O rłow ski),

w M iędzyrzeczu i w r. 1782 w D rohiczynie.
Śmierć Cezara — grano w r. 1756 w Warszawie

następnie
(tłum acz

w

r.

1755

w r.

1774

nie znany,

był nim może ks. I. Zubow ski S. P .).
•
na scenę.
10

Uwzględniam tylko te przekłady dokonane przez pijarów , które weszły
L. S i m o n , D ykcjon arz teatrów polskich..., s. 90, wspom ina o wystawie

niu w teatrze szkolnym pijarskim A ndrom achy nie w ym ieniając daty przed
stawienia, co w ięcej nie pod aje, czy rzecz grano w oryginale, czy w tłuma
czeniu.

Brutusa — w ystaw iono w Warszawie po r. 1756, praw dopodobnie w tłu 
maczeniu ks. K ajetana Skrzetuskiego S. P.
N adgrodę cn o ty (Nanine ou le p reju ge vaincu) — kom edię tę w prze
kładzie nieznanego tłumacza wystawiono w r. 1777 w Z łoczow ie.

Z Moliera grano w przekładach polskich nieznanych tłumaczów
komedie: L’ Avare (tytuły polskie: Łakomca, Harpagon) w r. 1759
w Łukowie, w r. 1765 w Radziejowie, w r. 1782 w Drohiczynie;
w r. 1775 grano w Międzyrzeczu komedie: Doktór ponieuiolny
i Małżeństwo przymuszone.
Nadto grano w teatrze pijarskim w Warszawie: w r. 1744
Clausa (?) Stylikon i Temistokles (prawdopodobnie w przekładzie
polskim, nie w oryginale), w r. 1746 i 1754 Brayesa Gabinia
(przekład ks. Aleksego Ożgi), w Radziejowie w r. 1765 Pradena (?)
Troas w przekładzie polskim nieznanego tłumacza.
W oryginale wystawiono w teatrze pijarskim w Waszawie nastę
pujące utwory:
L. de Boissy: Le Franęais a Londres (1746)
Charles Colle: Le Roi et le meunier (1766)
Florent Garton Dancourt: Le Tuteur (1755)
Destouches: Ulngrat (1760)
Marivaux: U Isle des Esclares (1760)
Molier: Les Fourberies de Scapin (1749); Le Medecin malgre
lui (1753); Le Mariage force (1754).
Pallisot: Les Tuteurs (1759)
Racine: Iphigenie (po r. 1756)
Jean Franęois Regnard: Le Joueur (1756)
W języku niemieckim wystawiono komedie nieznanych autorów:
Ein Alchemist (1754), Der verfiihrende Bediente (1759); wysta
wiono też przeróbkę Skąpca Moliera pt. Der Geizige (1760).
Ksiądz Konarski przyszedł jednak wnet do przekonania, że
wystawiane w oryginale utwory a nawet przekłady z literatury
francuskiej nie mogą zapełnić tak ważnej luki, jaką stanowił brak
polskich utworów dramatycznych. Pragnąc temu zaradzić zachęcił
ks. Antoniego Wiśniewskiego S. P. do podjęcia pracy w tym kie
runku. Niebawem też, bo już w r. 1746 ks. Wiśniewski napisał
Peryklesa, tragedią polską, znaną tylko z bardzo krótkiego stresz
czenia. W utworze tym, osnutym na szczegółach podanych przez
Plutarcha i Justyna, przedstawił autor, jak Tucydydes, osobisty

nieprzyjaciel Peryklesa, stara się go zgubić. Niewinność jednak
Perykiesa „staje się jego obroną, zawziętość zas i zdrada Iucydydesa jego zgubą” . Dodać należy, że ks. Wiśniewski nie tylko
wprowadził do swego utworu dwie postacie kobiece (role te grali
oczywiście chłopcy), lecz także wątek miłosny o wcale silnym
napięciu dramatycznym: miłość Peryklesa do Protei, córki Tucydydesa (konflikt między miłością do ojca i do wybranego). Była
to więc w teatrze szkolnym pijarskim prawdziwie rewelacyjna
nowość. Żałować wypada że nie jest nam bliżej znany ów utwór,
wystawiony tylko raz w Warszawie w r. 1746.
Zauważyć należy, że nie da się utrzymać zapatrywania, do dzis
dnia jeszcze utrzymującego się w niektórych opracowaniach historii
naszego dramatu, jakoby Konarski pierwszy napisał oryginalny
utwór dramatyczny wzorowany na klasycznej literaturze drama
tycznej francuskiej. Ma natomiast Konarski tę zasługę, ze po ks.
Wiśniewskim napisał drugi utwór wspomnianego rodzaju: tra
gedie Epaminondy, wystawioną na scenie pijarskiej w Warszawie
w latach 1756 i 1759, a w Łomży w r. 1779. Drukiem rzecz wyss a
dopiero w r. 1880
_
Jest to tragedia oryginalna, w literaturze powszechnej nikt
tego tematu w formie dramatycznej nie opracował. Treść utworu
zaczerpnal ks. Konarski ze znanego życiorysu Epaminondasa skre
ślonego przez Korneliusza Neposa, a pewne szczegóły znalazł
w życiorysie Pelopidasa, skreślonym przez Plutarcha. Głowna trcsc
tragedii stanowi proces wytoczony Epaminondasowi przez trzecŁ
oskarżycieli o zatrzymanie dowództwa nad wojskiem przez cztery
miesiące dłużej niż pozwalało prawo. Jest to dramat wybitnie
polityczny, przy czym Konarski wobec źródeł postąpił dosc dowol
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nie. Dodać należy, że za przykładem ks. Wiśniewskiego " P ę 
dził dwie postacie kobiece, akcji miłosnej w tragedii me ma INad
całością zawisł wpływ Corneille’ a, a więc przede wszystkim jedność
akcji i ‘ czasu (od zasady jedności miejsca są pewne n ie z n a c z n e
odchylenia). W tragedii brak właściwej akcji, me ma w mej za
nycli ważniejszych momentów dramatycznych. Charakterysty
ii

K s.” S. K o n a r s k i , Tragedia Epaminondy u, pięciu aktach. n a p i j a

przez... z rękopisu Biblioteki Suskiej wydal Fr. N o w a k o w s k i ,
1RB0 ss 71 (Odb z II t. Archiwum Komisji dla dziejowi Oswia y
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w Szczuczynie Lii. (po odbudowie w lalach 1927-29)

o s ó b blada, całość nużąca z powodu zbyt długicb dialogów, styl,
język, wiersz także przeważnie nieudolne.

Ratuje jednak całość idea przewodnia utworu: Konarski prag
nął przedstawić w osobie bohatera męża nieskalanego, „pierwszych
■w Ojczyźnie zasług, najcelniejszej cnoty” . Tylko tacy mężowie
jak Epaminondas mogą sterować państwem. Podkreśla dalej K o
narski, że wszelka współpraca z wrogami ojczyzny jest zdradą.
Uważa w końcu, że wszelkie prawa wychodzące na szkodę państwa
należy usunąć. Na tę rzecz zwrócił uwagę w dziele swym O sku
tecznym rad sposobie (III, s. X X V I), gdzie na poparcie swego
żądania zniesienia praw szkodliwych dla Polski (głównie miał na
myśli liberum vetó) przytacza ustęp z a. X., sc. 7 Epaminondasa:
Całość ojczyzny nie jestże najwyższe praw o?
Prawa na to są, przez nie by w ludzkim narodzie
W bezpieczeństw ie żył każdy, w w oln ości, w sw obodzie,
Gdy się przeciw nym szczęściu ojczystem u staje,
C hoćby najświętsze praw o, b yć prawem ustaje.

Jak zaś wyniośle Konarski pojmował miłość ojczyzny, o tym
świadczyć mogą następujące słowa Epaminondasa:
O jczyzna nic nam nie jest w inna: Ona — Pani.
My je j więźnie, jej sługi, je j obow iązani!
Jej w ięc w olno krw i, o zd ób , fortu n naszych zażyć,

Kolegium

00. Pijarów

My pow inniśm y dla niej wszystko z życiem ważyć,
Nie żebyśmy się do N iej dop om in ać nowych
W dzięczności lub dzięk m ieli lub nagród jakow ych.

Takimi to myślami Konarski chciał wpłynąć na uszlachetnienie
ndodzieży wychowywanej w Collegium Nobilium, w ten sposób
pragnął z niej urobić nowe pokolenie, ofiarne dla Ojczyzny, prze
jęte duchem prawdziwego patriotyzmu.
Dla tych przewodnich idei nie tylko z punktu widzenia histo
rycznego, ma Epaminondas i dziś jeszcze trwale, nieprzemijające
Znaczenie.
Interesujący może być szczegół, że Epaminondasa wystawiono
27 stycznia 1913 w Łodzi dzięki staraniom dyrektora 7-klasowej
S z k o ł y Handlowej Kupiectwa Łódzkiego, Wacława Klossa, wyko
nawcami byli uczniowie powyższej szkoły. Również staraniem dyr.
Klossa w marcu 1922 uczniowie Gimnazjum Państwowego im. Wła*4 — N a iia P rzeszłość T . X V

dysława IV w Warszawie odegrali pięciokrotnie utwór Konar-

(por. wyżej). Zaznaczyć należy, że wspomniany utwór jest spóźnio
ną nieco pozostałością poprzedniego okresu.

skiego.
Wspomieć jeszcze dla pełności obrazu wypada, że ks. Konarski
pomyślał także o odpowiedniej scenie i widowni. Do jego czasów
przedstawienia odbywały się w refektarzach konwiktorskich, nie
bardzo nadających się dla teatru. Ks. Konarski przeprowadził
przeróbkę starych budynków pijarskich przy ul. Miodowej na
teatr, w ten sposób zyskał obszerną scenę, na której wystawione
utwory robiły należyte wrażenie. Ponadto zaopatrzył teatr pijarski
w nowe dekoracje, kostiumy, dużo też uwagi poświęcił inscenizacji
utworów. Wzorował się przy tym wszystkim na francuskich tea
trach, które poznał podczas swego pobytu w Paryżu. W swojej
reformie teatralnej miał ks. Konarski na myśli tylko teatr szkolny,
nie spodziewał się jednak w swej skromności, że usiłowania jego
wpłyną na dalszy rozwój naszej literatury dramatycznej i teatru.

Poza tym na prowincji króluje język polski. Gra się bądź
utwory klasyków francuskich w przekładach polskich (por.
wyżej), bądź utwory autorów polskich (niektóre z nich jed
nak mogą przy bliższych badaniach okazać się tłumaczeniem
lub przeróbkami.
Na prowincji spotykamy szereg utworów bezimiennych o te
matyce podobnej do okresu poprzedniego, np. życie Chrystusa,
dzieje Polski (Władysław Warneńczyk, Jan III), z historii pow
szechnej (Aleksander Wielki). To również raczej pozostałości okre
su poprzedniego, tyle że w polskim języku napisane.
Ponadto z utworów -wystawionych na prowincji w teatrach pi
jarskich warto wymienić: Adrianę, tragedię ks. Gracjana Piotrow
skiego S. P. (1760), Artakserksesa L. Kuszla (?) Natrenta (sic)
J. Rzewuskiego (1768). Wszystkie te utwory wystawiono w Szczu
czynie (litewskim?). W Witebsku grano w r. 1765 tragedię L. Kuszla
Artaksar, w Lidzie komedię ks. Antoniego Mikuckiego Nieszcząśliwość troskliwych zatosze i nieukontentowanych osób... (1771) oraz
tegoż autora: Tragedia o sprzysiążeniu się Katyliny (1772). W Rze
szowie wystawiono w r. 1777 komedię nieznanego autora Samochwalski, w Złoczowie w r. 1777 komedię Konkurencja ciekawa
(nieznanego autora), w r. 1778 Ceremonianta Bohomolca i tragedię
Zenobia (nieznanego autora).

Drugi okres w dziejach teatru pijarskiego w Polsce (z okresu
tego znanych jest częściowo z programów, częściowo z oryginałów
około 70 wystawionych sztuk) cechuje w odróżnieniu od pierw
szego zupełne zerwanie z językiem łacińskim w teatrze. W War
szawie nie wystawili pijarzy od r. 1744 ani jednej sztuki w tym
języku, miejsce jego zajął język polski (przekłady z francuskiego
i sztuki oryginalne) oraz francuski, sporadycznie język niemiecki,
jedynie na prowincji, w Chełmie, wystawiono w r. 1747 utwór
pt. Historia functam Mauritii Caesaris cladem a Phoca sibi Ulatam
continens 12. Nie znany bliżej autor dialogu przedstawił w nim na
podstawie Dziejów Kościoła Baroniusza upadek cesarza wschodniorzymskiego Maurycego II, którego pozbawił władzy dowódca
Fokas. Utwór kończy się śmiercią cesarza Maurycego i jego synów,
którzy giną z rozkazu Fokasa ls. Poza tytułem tekst programu jest
polski, choć przedstawienie zapewne odbyło się w języku ł a c i ń s k i m

Specjalnie kilka słów należy poświęcić działającemu w Podolińcu w drugiej połowie w. X V III ks. Piotrowi Krasuskiemu
(1718— 1765). Pozostały po nim w rękopisie, (w Bibliotece PAN
w Krakowie) przekłady (z łaciny) a raczej przeróbki 5 utworów
autorów obcych:
Daniel. Tragedia (ss. 60),

11

Z ob. W . H a h n, Nieznany dialog chełm ski o cesarzu M aurycjuszu z

1747, [w :] «Pam iętnik Literacki® 1930, s. 496— 500.
15 Znanych jest jeszcze 5 u tw orów o cesarzu M aurycjuszu wystawionych
w polskim teatrze szkolnym : w Poznaniu z początkiem X V II w., w ^ ilnie
w r. 1671 i 1753 (autorem utworu w ystawionego w tym roku był A. P r z e r a d z k i S. J .), w Poznaniu w r. 1754 (wszystkie te przedstawienia odbyły »>?
w teatrze szkolnym jezuickim ) oraz w r. 1761 w Chełmie (w teatrze Akademi*
Chełm ińskiej, autorem utworu był J.

Lichoniewicz).

r.

Joseph a fratribus renditus. Tragoedia (ss. 68),
Joseph A eg y p to praefectu s. Tragoedia (ss. 6 6 ),
Joseph fra tres agnoscens. T ragoedia (ss. 68 ),
Sennacherib im pietatis suae poenas exolvens. Tragoedia (ss. 100).

Utwory pierwszy do czwartego są tłumaczeniami wzgl. prze
róbkami utworów ks. Gabriela Fr. Le Jaya T. J., utwór piąty
Przekładem utworu ks. Karola Poree’ go.

Ponadto z opisu Szymona Bielskiego 14 znane są dwa dalsze
utwory ks. Krasuskiego: Sanctus Hermenegildus (prawdopodobnie
też tłumaczenie z Peree’ go) oraz Connersio S. Augustini (może
przekład z ks. J. Suriusa).
Utwory wymienione wyżej wystawiono z pewnością na scenie
teatru szkolnego pijarskiego w Podolińcu w drugiej połowie w.
XVIII, o czym dowodzi świadectwo Bielskiego oraz (odnośnie do
pierwszych pięciu utworów) wskazówki reżyserskie na marginesach
rękopisu 15.
Reforma teatru szkolnego, dokonana przez ks. Stanisława
Konarskiego 16, wywarła też swój wpływ na rywalizujący z teatrem
szkolnym pijarskim teatr jezuicki. Jezuici naśladując reformę Ko
narskiego zwrócili się raczej do komedii francuskiej niż do tra
gedii (przekłady i przeróbki, naśladownictwa). Na pierwszym
miejscu należy tu wymienić jezuitę ks. Franciszka Bohomolca,
piszącego komedie początkowo dla teatru szkolnego jezuickiego,
później, od r. 1765, dla Teatru Narodowego.
Pod wpływem też ks. Konarskiego zaczęła rozwijać się zwolna
tragedia polska pozostająca w zależności od klasycznej tragedii
francuskiej, mając przedstawicieli w osobach Wacława Rzewuskie
go, a po nim Juliana Ursyna Niemcewicza, Ludwika Kropińskiego,
Alojzego Felińskiego i Franciszka Wężyka.
Nie można też pominąć w niniejszym zarysie tych naszych
autorów dramatycznych, którzy jako wychowankowie szkół pijarskich, pod wpływem teatru pijarskiego skierowali się ku twórczo
ści dramatycznej. W ojciech Bogusławski, uczeń Collegium Nobilium, w teatrze pijarskim po raz pierwszy występujący, później
tak wybitny aktor i zasłużony autor dramatyczny, jest z teatrem
pijarskim ściśle związany. W Międzyrzeczu (wołyńskim) uczy się
młody Franciszek Zabłocki, w Warszawie Ludwik Dmuszewski,
w Drohiczynie i Podolińcu Franciszek Ksawery Dmochowski.
Każdy z wymienionych autorów już na ławach szkolnych zapozna
14 S.

Bielski,

Vita et scripta ąuorundam e C ongregatione Cler. ReB-

Schularum Piarum in Provincia Polona professorum ..., Varsoviae 1812, s. 14.
15 Z ob. S. P i g o ń , Z dziejów daw nego teatru szkoln ego [w :]

« P a m ię t n ik

Literacki», 1952 s. 287— 331.
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wał się z teatrem, zawdzięczając zapewne utworom w nim wysta
wionym skierowanie się ku twórczości dramatycznej. Błogosławiony
więc i zbożny był trud cichego reformatora teatru pijarskiego, już
przez współczesnych i późniejszych teoretyków sztuki dramatycznej
(ks. Filipa Nereusza Golańskiego S. P., Franciszka Ksawerego Dmo
chowskiego, Ignacego Krasickiego) uznawany, a w pamięci potom
nych zawsze żywy i do dziś niezapomniany.
Rozwiązanie Zakonu Jezuitów w r. 1773 pociągnęło za sobą
oczywiście ustanie przedstawień w teatrze szkolnym tego zakonu.
Niewiele dłużej utrzymał się teatr szkolny pijarski: ostatnie znane
przedstawienie odbyło się w r. 1782. Odpadł będący bodźcem
moment rywalizacji między obu zakonami. Ponadto podkreślić
należy, że wszedł w życie nowy program wychowawczy Komisji
Edukacyjnej, stworzony został w r. 1765 Teatr Narodowy, mnożyły
się widowiska w językach obcych, powstawały teatry prywatne, —
co wszystko spowodowało przeżycie się widowisk szkolnych 17.
Spełniły one jednak swą rolę dydaktyczną i wychowawczą, a także,
zwłaszcza przedstawienia pijarskie od czasów reformy Konarskie
go, niewątpliwie przyczyniły się do utorowania drogi dla rozwoju
teatru narodowego i dramatu polskiego w ogóle.

LE T H fiA T R E

SCOLAIRE DES ECOLES
Resume

A l’ exeraple des colleges piaristes de Fetranger et des colleges diriges
en Pologne par les Jesuites, les Peres des E coles Pies introduisirent dans
lelirs etablissements scolaires Fusage de representations theatrales destinees
a la jeunesse de leurs ecoles et jou ees par celle-ci. Sur les 38 colleges
piaristes qui existaient en Pologne aux X V IIe et X V IIIe s., 23
ainsi leur theatre. La prem iere representation connue fut donnee
®ovie en 1664.

avaient
a Var-

On distingue deux periodes dans le developpem ent du theatre piariste
Polonais: la prem iere va de 1664 a 1743 c ’ est-a-dire jusqu’ au m om ent de la
rćform e de K onarski, la seconde de 1774 a 1782.
De la prem iere epoque nous connaissons, grace aux program m es des
®eance8 qui nous sont parvenus, quelques 130 oeuvres, redigees en langue
*0|t latine soit polonaise. Les oeuvres latines semblent bien avoir eu, et
e beaucoup, la preponderance. Les pieces jou ees n’ etaient qu’ en partie

n o p c z y ń s k i , Stanisław K onarski, Warszawa 1926; J. N o w a k - D l n i ' *
s k i, Stanisław K onarski, Warszawa 1951.

PIES EN POLOGNE

ł< Z ob. L. S i m o n ,
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de cas, etre des oeuvres d’ auteurs etrangers traduites, eventuellem ent remaniees, soit meme jou ees dans l’ original. Ces pieces ne nous sont en generał

La mise en vigueur du nouveau program m e pedagogique de la Comtnission d'E ducation N ationale, la creation en 1765 du Theatre N ational,
l’ouverture de theatres prives donnerent le coup de grace aux spectacles
gcolaires. La derniere representation connue qui eut lieu au theatre des
Ecoles Pies, date de 1782.

connues que d’ apres le resume contenu dans le program m e, ce qui evidemment ne peut guere nous donner une idee exacte de l’ oeuvre entiere, bien

plus, il faut le dire, surtout le theatre des Ecoles Pies au lendem ain

originales (celles
polon a ise). Celles
la

inythologie,

ou

par e.\emple
don t le fon d
dont

le

au contcnu tire de 1’ histoire nationale
etait constitue par 1’ histoire generale ou

theme

etait

religieux,

semblent,

dans

nombre

qu’ en generał il faille reconnltre a ces oeuvres un niveau tres bas et dont
la nai'vete et le p rim itif nous choąuent.
Dans la seconde periode, un fait nouveau se produit. Le theatre piariste
des ąuarante prem ieres annees du X V IIIe siecle est deyenu vieux. II ne
correspond plus en rien aux nouveaux courants de la Iitterature dramatique et ignore tout des resultats

atteints par la Iitterature classiąue fran-

ęaise. Survient le P. Stanislas Konarski qui reform e le theatre egalem ent et
lui infuse un nouvel elan de vie, en introduisant sur la scene piariste du
Collegium N obilium de V arsovie les pieces des classiąues franęais, Corneille,
Racine et Voltaire.
Les traductions faisant defaut, on se m it a l’ oeuvre. Le prem ier essai
en

ce

sens

de

K onarski

fut

la

traduction

de

la

tragedie

cernelienne de

„O th on ” , im prim ee en 1774 a Y arsovie ou la piece fu t jou ee cette meme
annee aux Ecoles Pies.
La traduction de K onarski fut un signal pou r les autres peres de la
congregation.

Les

scenes

des

Ecoles

Pies

virent

ainsi

nom bre

de

pieces

de C orneille, R acine et V oltaire, ainsi que d’ autres auteurs franęais traduits
en polonais, parfois apres avoir subi une certaine retouche. Certaines pie
ces firen t meme jou ees dans 1'original.
Le pere K onarski, dans son ardeur, tint mem e a rem edier a la penurie
en langue polonaise d’ oeuvres dramatiąues qui correspondissent aux nouvelles theories litteraires. II fit part de son idee

a un de ses con freres, le

P. A ntoine W iśniewski, 1’ encourageant a un e ffo r t dans ce sens. En 1746
ce dernier fit paraltre une piece dont, malheureusement, nous ne possedons
qu'un tres b re f resum e: „P ericles, tragedie polonaise” . Le P. Konarski
publia, lui: „E pam inondas” , tragedie qui fut jou ee pour la prem iere fois
a Varsovie en 1756. Le sujet puise dans Cornelius N epos et Plutarque accuse
1’ influence incontestable de Corneille. Sans valeur artistique speciale, U
piece, grace aux accents patriotiąues qu’ elle contient, a une im portance
e ffe ctiv e , toujours actuelle.
Le seconde periode dans les annales du theatre des E coles Pies en Pologne (quelques 70 oeuvres furent alors jou ees), est caracterisee par une
rupture presque totale avec la langue latine, rem placee par la langue
nationale dans laquelle sont traduites les pieces franęaises. Des oeuvre»
originales
langue

polonaises

franęaise,

sont

(egalem ent

sporadiquem ent

des

jouees,
oeuvres

parfois
en

aussi

langue

des

pieces

en

allemande.

La reform e du theatre scolaire realisee par le P. K onarski, eut egale
ment

un

centre-coup

Ecoles Pies.

sur

łe

theatre

jesuite

qui

rivalisait

avec

celui

deS

Les spectacles scolaires jouerent leur role
la reform e de K onarski; ces representations
national et au dramę polonais en generał.

didactique et educateur. De
tracerent

la voie

de

au theatre

