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A felvilágosodás korának lengyel kultúrtörténetével foglalkozó tanulmányokban 
nem véletlenül jut olyan nagy hely a színháznak. A felvilágosodás esztétikája jelentős 
mértékben a színház esztétikája volt — G. V. Plehanov szavaival: ,,A filozófia birtokba 
vette a színpadot és a felszabadító eszmék terjesztésének egyik leghatékonyabb eszközévé 
tet te."1 

A felvilágosodás lengyel színházával foglalkozó történeti műveknek nagy hagyo-
mánya van. A felvilágosodás színi kultúrájának terén mindmáig Ludwik Bernaeki, 
Windakiewicz, Estreicher és Michal Rulikowski munkái jelentik a kutatások forrás-
kritikai alapját.2 Mégis, a felvilágosodás színházával kapcsolatos tervszerű és rendszeres 
tanulmányok kezdete, amelyre egész sor lengyel kutató vállalkozott, a következő kor-
szakba tartozik.3 Tudományos központok jöttek létre, amelyek sok e területen dolgozó 
szakember erőfeszítéseit egyesítették. így a Művészeti Intézetben (Instytut Sztuki PÁN) 
színházelméleti és -történeti szekció jött létre, amelyet jelenleg Tadeusz Siwert professzor 
vezet. Az Intézet 1952 óta Pamiçtnik Teatralny címen tudományos elméleti folyóiratot 
ad ki, amelyet a lengyel színi kultúra kiemelkedő egyénisége, Leon Schiller alapított 
A Művészeti Intézet sorozatos kiadványai közül való a Materialy do dziejów teatru w 
Polsce (Z. Raszewski és E. Szwankowski szerkesztésében),4 s a Studia z dziejów teatru w 
Polsce (T. Siwert szerkesztésében) úgyszintén. A másik hatalmas tudományos központ az 
Irodalmi Kutatóintézet (Instytut Badan Literackich, IBL). Az intézetnek kifejezetten 
a felvilágosodás színházával kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó kiadványai a Prace 
Historyczno-Literackie, az Archiumm Literackie és a Studia z okresu Oéwiecenia c. soroza-
tokban jelennek meg.5 A felvilágosodás kori színház történetével kapcsolatban nagy 
kutatómunkát fejtenek ki az egyetemek lengyel irodalomtörténeti tanszékein, mindenek-
előtt Varsóban6 és Wroclawban.7 

A tudományos kollektívák összehangolt kutatómunkájának sok előnye között 
van egy vitathatatlanul nagyon fontos, nevezetesen az, hogy elkerülhetetlenül fölmerül 
a kutatások módszertani elveinek kérdése. Az egyik ilyen fontos módszertani kérdés a 
felvilágosodás kultúrájával foglalkozó szakemberek számára a korszak szakaszokra való 
felosztásának problémája. A korszak határainak megállapításához nem elegendő csak az 
időbeli határokat kijelölni. Rendkívül fontos ez, amikor az irodalom és művészetek e 
korban játszott szerepét akarjuk meghatározni. 

A XVIII . század — a felvilágosodás százada. Ámde a történelmi és társadalmi 
fejlődés országonként sajátos volta az egyes európai országokban a felvilágosodás mint 
ideológiai áramlat számára az időbeli keretek és az eszmei tartalom különbözőségét 
okozta. A lengyel felvilágosodás, vagy azzal a terminussal, amely a lengyel történet-
írásban használatos erre a korszakra, az ,,epoki stanislawskiej" periodizációjának prob-
lémája tudományos vita tárgya volt, amelynek jelentősége kétségbevonhatatlan a XVIII . 
század második fele lengyel kultúrájának különböző területeivel foglalkozó kutatásokban. 
Lényegüket tekintve a felvilágosodás korszaka fő határainak megállapítása és e korszak 
kisebb szakaszokra osztása jelentik a kultúrtörténeti kutatások módszertani alapját, s 
minthogy lehetővé teszik a kultúrtörténeti tényanyag összekapcsolását a politikai és 

1 О. V. Plehanov: Isztorija russzkoj obscsesztvennoj müszli. Moszkva 1925. Kn. 3, 13. 
2 1925-ben megjelent Ludwik Bernaeki monumentális feldolgozása, az első kísérlet. Stanistaw August színházá-

nak szintetikus, monográfiaszerű áttekintésére. Ez a mű máig is a téma leggazdagabb forrásanyaga. Ludwik Bernaeki: 
Teatr, dramat i muzyka za Stanisíawa. Lwów 1925. 

3 A „Teatr Oáwiecenia" Wojciech Boguslawski, a lengyel nemzeti színház megalapítója halálának 125. évfor-
dulójára kiadott Bogustawski-száma (1954. 3 —4. sz.) gazdag adalékkal szolgál a korszak színházi életére vonatkozólag. 

4 Az eddig megjelent évfolyam három kötete a felvilágosodás színházának anyagát tartalmazza: I. Teatr 
Wojciecha Boguslawskiego w latach Ï799 —1814. Oprac. E. Szwankowski. Ossolineum, Wroclaw 1954; IV.Kecenzje teat-
ralne Towarzvstwa Iksów. 1815 — 1819. Oprac. i wstçpem opatrzyl J. Lipitíski. Przypis opracowal J. Lipiriski i 
Z. Jablonski. Wroclaw 1956; V. Warszawski Teatr Sulkowskich. Dokumenty z latjl774 - 1 7 8 5 . Przygotowat M. Ruli-
kowski, oprac. B. Król. Wroclaw 1957. 

5 A „Prace Historyczno-Literackie" kiadványai 1959-ig jelentek meg: 1960-tól J. Krzyzanouski, K. Wyka, 
S. Zólkiewski szerkesztésében a „História i Teória Literatury. Studia" c. periodikus kiadvány és az E. Aleksandrowtka, 
J. Kott, Z. Libera szerkesztésében 1964-től megjelenő „Studia z okresu Oáwiecenia" sorozat közli a felvilágosodás 
színházára vonatkozó forrásokat és feldolgozásokat. 

• Az „Archiwum Literackie" két kötetét tölti meg a felvilágosodás irodalmának és színházának forrásanyaga: 
V. Miscellanea z doby Oáwiecenia, red. Zb. Qoliiíski. Warszawa I960.; IX . Miscellanea z doby Oáwiecenia, red. i f . Kaleta, 
Warszawa 1962. 

7 Vö.: Z dziejów polonistyki warszawskiej. Warszawa, P I W 1964. 



társadalmi élet változásaival, feltárják a társadalmi gondolkodás és a művészi formák 
fejlődésének dialektikáját. 

A felvilágosodás időbeli határaival kapcsolatban lefolyt vitát T. Mikulski, Sta-
nislaw August korszakának egyik vezető kutatója kezdte 1950-ben, a lengyel polonisták 
varsói kongresszusán. Ez a kongresszus sok szempontból fordulópontot jelent a XVII I . 
század második fele kulturális örökségének értékelésében. A lengyel polonisták, bebizo-
nyítva, hogy a felvilágosodás kultúrája az újkorhoz tartozik, szakítottak azzal a korábbi 
tudományos tradícióval, amely szerint az „epoka stanislawowska" az ólengyel kultúra 
egészébe kapcsolódik. 

Stan badan г potrzeby nauki о literaturze Oswiecenia8 c. előadásában Tadeusz 
Mikulski e korszak rövid történelmi áttekintése mellett a felvilágosodás további tanul-
mányozásának néhány problémájára muta to t t rá, és az 1764-es évet, az utolsó lengyel 
király, Stanislaw Poniatowski trónralépésének időpontját mint választóvonalat jelölte 
meg, amely elkülöníti az ólengyel kultúrát az újkor kultúrájától . E választóvonal meg-
állapításánál Mikulski azokra a gazdasági ós politikai átalakulásokra támaszkodott , 
amelyek Stanislaw August uralkodása alat t mentek végbe. A lengyel nemesség haladó 
egyéniségei már a negyvenes években, I I I . August uralkodása idején, a teljes gazdasági 
és politikai hanyatlás korszakában felismerték, hogy a XVII I . század közepén, Nyugat-
Európa központosított államaihoz viszonyítva Lengyelország politikai és társadalmi be-
rendezkedésének formája időszerűtlen. A felvilágosodás korának haladó gondolkodói: 
Staszic, Koll^taj és Jezierski mindenekelőtt a társadalmi-politikai változásokért, a 
jobbágyrendszer megszüntetéséért harcoltak. Bár nem olyan mértékben, mint feltételezték 
(a felvilágosodás mozgalmán belül létező mérsékelt szárny miatt) , de mégis a polgári 
reformoknak őáltaluk tervbevett programja kifejezésre ju to t t a Négyéves Szejm (1788 — 
1792) reformjaiban és a Nevelési Bizottság munkájában, mely utóbbit még a negyvenes 
években Stanislaw Konarski kezdte meg, s amelynek eredménye a közoktatás demokrati-
zálásáról szóló reformok bevezetése volt. Staszic, Józef Wybicki és Józef Majer filozófiai 
munkái, a Kuznica-nak, Kollq,taj írói csoportosulásának publicisztikai tevékenysége, 
ahogy a társadalomban meghonosítják és terjesztik az ú j eszméket, a művészet és kultu-
rális élet irányának alakulására is hatot tak. Az irodalom és a művészet nemcsak a gazda-
sági és politikai átalakulás folyamatának kifejezője volt, hanem ezt a folyamatot meg-
gyorsító aktív erő is. A reformok sikeréhez hozzájárult a királyi pár tnak és magának a 
felvilágosult egyeduralkodónak a kultúrpolitikája is, aki a művészetek fejlődése révén 
akart a nyugat-európai államokkal, egy szintre kerülni. A királyi párt programjában igen 
fontos szerep jutot t a színháznak mint ami a felvilágosodás eszméi propagandájának 
leghatékonyabb eszköze, s mint ami leginkább képes terjeszteni a korszerű művészi 
ízlést a lengyel nemesség körében. Stanislaw August a „pogodzenia sarmatyzmu z 
nowym sposobem myslenia" formulával fejezte ki a reformok eszméjét. Ez a formula a 
nemzeti művészet fejlődésének nagyon fontos tényezőjét tar talmazta, minthogy reform-
jaiban nem szakított a legfontosabb nemzeti hagyományokkal. A felvilágosodás ideológiai 
reformjainak szócsöve a Monitor c. újság lett, amelynek mintája az angol felvilágosító 
újság, a Spectator volt. Az 1765-től megjelenő Monitor fontos eszköz volt az ország iro-
dalmi és kulturális életének megszervezésében. Az újság lapjain a parasztság problémájá-
val foglalkozó cikkek is jelentek meg, emellett sok fejtegetés és néha egész cikkek is 
(pl. Le Peuple) Diderot Enciklopédiáyáhó\ átvéve. Az 1767. évi számaiban a Monitor 
rendszeresen fejtegette a fiziokraták tanait , a parasztok jogait védve és hangsúlyozva a 
jobbágyok örökváltságának előnyeit. Arról, hogy a színház mennyire alá volt rendelve a 
királyi pár t által véghezvitt változások közös programjának, tanúskodjék csak az a 
tény, hogy ugyanabban az 1767-es évben az Operalni-teremben bemutat ták Bohomolec 
Pan dobry című darabját , amelynek alapgondolata megegyezett az újság ideológiai cikkei-
ben foglaltakkal.9 

A XVIII . század második fele politikai és kulturális életének megélénkülését 
mutató tényeket távolról sem teljességükben sorolva is fel, megerősítettük Mikulski állí-
tását a stanislawi korszak ú j tartalmáról. A történelmi fejlődés folytonosságát helyre-
állítva azonban Mikulski az 1733-tól 1763-ig terjedő szakasz reformátori tevékenységének 
tényeiről is megemlékezett: a Zaluski testvérekről, St. Konarskiról és Wawrzyniec Mitzler 
de Kolofról. Ezt a korszakot Mikulski a „prekursorów Oswiecenia" korszakának nevezte. 
Mikulski tétele J an Kot t munkáiban került bővebb kifejtésre és továbbfejlesztésre: 
Trwale wartoéci literatury Oéwiecenia (Warszawa 1951) és О nowq syntezç polskiego Oswie-

8 A wroctawi egyetemen dolgoznak Tadeusz Mikulski, az ún. „wroclawi polonisztikai iskola" megalapítójának 
tanítványai. A wroslawi kutatók munkájának fő érdeme éppen abban van, hogy bőséges adattal és tényanyaggal 
gazdagítják, mesterük hagyominyát folytatva, a tudományterületet. 

» A referátumot közli a „Ze studiów nad Oswieceniem" c. gvűjtemény. Warszawa, PIW 1956. 



cenia. Kollqtaj i wiek Oswiecenia. Warszawa 1951). A kutatók többsége elfogadta a fel-
világosodás korszakának e meggondolás szerint történő szakaszolását, elismerve közben, 
hogy már a megelőző korszakban, a Wet tyny uralma alat t halmozódtak az olyan jelen-
ségek, amelyek nem illeszkedtek be a szarmata-elmélet rendszerébe.10 

1959-ben Juliusz Nowak-Dluzewski olyan cikkel lépett föl, amelyben a felvilágo-
sodás előfutárait a felvilágosodás határain belülre helyezte.11 ,,A második Szász ideje 
egészében a felvilágosodáshoz tartozik, amit stanislawi korszaknak nevezünk" — írja. 
Elgondolásának bizonyításául Nowak-Dluzewski egész sor tényt hoz fel, amelyek még 
I I I . August uralkodása alatt végbement politikai, társadalmi és kulturális változásokról 
tanúskodnak. 

A korszakolás problémáját érintette Z. Libera is 1963-ban Szófiában a szlavisták 
V. Nemzetközi Kongresszusán ta r to t t előadásában: Glówne problemy kultury i literatury 
polskiego Oswiecenia w éwietle ostatnich badan.12 Libera a vita kompromisszumos lezárását 
javasolta, rámutatva , hogy ,,a felvilágosodás első, «prekursorskq» szakaszát kezdeti 
szakasznak lehetne nevezni, amelyben az újító jelenségek a szarmatizmus uralkodó 
kultúrájában lényegében véve csak véletlenszerűen jelentkezhettek".13 Libera elfogadja 
a felvilágosodás korszakának a költők és írók nemzedékei szerint történő belső szakaszokra 
bontását, s felfogása nem szakítja el egyik szakaszt a másiktól, az irodalmi élet fejlődésé-
nek dinamikáját követi. 

Roman Woloszynski 1965-ben megjelent cikke nemcsak folytatása volt a kor-
szakolásról szóló vitának, hanem megalapozása is.14 Megjegyezve, hogy a vita egyáltalán 
nem elnevezések körül forog, mint Libera állította, Woloszynski rámutatot t , hogy a kor-
szakolás kérdésének megoldásánál nem a felvilágosító tevékenység tényeinek összessége 
kell hogy meghatározó legyen, hanem e tények értékeléséhez kell elveket és kritériumokat 
megállapítani. Az egész felvilágosodás kultúrájának filozófiai alapjaiból kell kiindulni — 
mondja a kutató. „Csupáncsak a gazdasági élet tényei nem idéznek elő automatikusan 
változásokat a társadalmi tudat területén, bár kétségkívül elősegítik azokat. A felvilágo-
sodás közgazdasági tanítása, amely lengyel talajon rendkívül termékeny volt, a fiziokra-
tizmus. De meg kell jegyezni, hogy az ökonomisták elmélete, amely az ötvenes években 
alakult ki, Lengyelországban csak 1764 után ter jedt el" — írja Woloszynski. Elvetve 
Nowak-Dluzewski állítását, mely szerint a negyvenes évek már a felvilágosodáshoz 
tartoznak, így folytat ja : „Nehéz kimutatni a felvilágosodás ideológiájának megkülönböz-
tető vonásait a szász dinasztia uralkodása alat t létrejött, nagy port felvert politikai 
reformprogramok akármelyikében is. Ezek a tervezetek gyakorlati vagy jobban mondva 
technikai jellegűek voltak, hovatartozásukat tekintve inkább közel a «naprawy Rzeczy-
pospolitej» programjaihoz, semmint a reformátor-politikusok eszmerendszeréhez, amely 
tételeinek igazolásakor a természet jogára, az ember jogaira, az egyetemes értelemre, 
a természetnek a felvilágosodás szellemében vett eszméjére és ezeknek megfelelő fogalmak-
ra hivatkozik, amelyek kulcsjelentőségűek a felvilágosodás világnézetében és filozófiájá-
ban."1 5 Mint lát juk, a kérdés megoldásánál, hogy ti. a negyvenes-ötvenes évek a fel-
világosodás korszakához tartoznak-e, vagy csak az előkészítő szakaszt jelentik, alapvető 
kritériumként Roman Woloszynski helyesen t a r t j a szükségesnek, hogy abból kell ki-
indulni, milyen filozófiai nézetek jelentették a „prekursorów" és a „ludzi oswyeconych" 
tevékenységének alapját . 

A felvilágosodás lengyel színházának kutatása szervesen kapcsolódik e korszak 
kul túrája közös problémái tanulmányozásárak összességébe, ezért van annyira nagy 
jelentősége a korszak időbeli határaival és a belső szakaszokra bontással kapcsolatos 
kérdés megoldásának. 

A színháztudományi vizsgálódások síkján azonban a Mikulski javasolta kor-
szakolást minden különösebb fenntar tás nélkül el lehet fogadni, minthogy éppen az 
1765-ös év jelzi a lengyel színpad történetében egy új korszak kezdetét — ekkor nyitot ták 
meg ugyanis az első nyilvános hivatásos lengyel nyelvű színházat. 

A periodizálás problémájával kétségtelenül összefügg az a kérdés, hogy milyen 
helyet foglal el a felvilágosodás színháza a lengyel összkultúra fejlődésében. A háború 

10 A francia enciklopedistáknak a lengyel felvilágosodás ideológiájára tett hatásával foglalkozik: F.. Rzad-
kowsku: Encyklopedia i Diderot w polskim Oáwieceniu. „Studia Historyczno-Literaekie" pod. red. J ana Kotta, t. 
X X I V , 1955. 

11 Ezt az álláspontot Roman Kaleta és Mieczyslatv KUmowicz munkája címébe is belefoglalja : Prekursorzy 
Oáwiccenia. Wroclaw 1953. Vö.: J. Novak-Dlvzewski: О datç startowq polskiego Oswiecenia. „Przeglqd Humanisty-
czny", 1959. üő.: Periodvzacja literatury stanislawoskiej. „Przeglqd Humanistyczny", 1960. z. 3—4. 

12 Megjelent a „Z polskich studiów slawistycznych" c. kötetében, Ser. gruga, P W N , 1963, 57 — 75. 
1 3 1 . m. 59. 
14 Roman NVoloszyúski: Jeszcze w sprawie pocz^tków Oáwiecenia. „Paniiçtnik Literacki", 1965. z. 2. 467 — 490. 
" U o . 470—471. 



utáni korszak polonista kutatásai megváltoztatták a felvilágosodásnak addigi zárt 
folyamatként való értelmezését. A hazai reneszánsz korszakában kezdték keresni a fel-
világosodás gyökereit, nem elégedve meg a felvilágosodásnak mint Európából mechani-
kusan átvet t jelenségnek a magyarázatával. 

Az ólengyel színház, IV. Wladyslaw és a Wettynek udvari színházának hagyomá-
nyai, a nemesi és iskolai színházak tevékenysége beolvadt a színházi kultúra fejlődésének 
közös folyamatába és a XVIII . század második felében bekövetkező rohamos fejlődésnek 
feltételeit készítette elő. Hogy meg tudják magyarázni a különböző művészeti áramlatok, 
műfajok, irányzatok, különböző színházi formák bonyolultságát és ellentmondásos 
összefonódását, a felvilágosodás korabeli színház kutatóinak sokkal korábbi korszakokhoz 
kell fordulniok. 

Az itt á t tekintet t korszaknak a felvilágosodás kori színházzal foglalkozó 
tanulmányai közül rendkívül jelentős Julian Lewanski munkája . A Lewanski szer-
kesztette hatkötetes antológia, a Dramaty staropolskie16 rendkívül gazdag anyagot 
tartalmaz a felvilágosodás kutatásához is. A széleskörű tudományos érdeklődéssel ren-
delkező tudós a lengyel színház történetének következő korszakait is feldolgozta. Ő te t te 
közzé a Szászok kora színházi életének eddig ismeretlen anyagát, s végig követte a fel-
világosodás első korszakának iskolai színjátszó tevékenységét. 

Az adot t korszak európai színházával, de különösképpen az olasz és francia szín-
játszással mindig szoros kapcsolatban levő lengyel színház történetének egyes korszakait 
feldolgozó monográfiák nagy mértékben használják az európai színháztörténet XVII — 
XVII I . századra vonatkozó eredményeit. Ilyen monográfia például Targosz-Kretowa 
könyve, a Teatr dworski Wladyslawa IV.,1' amely a legrégibb, I . Zsigmond udvarában 
lezajlott előadástól (Judicium Paradis, 1522) a iV. Wladyslaw udvari színháza felvirág-
zásának kezdetéig terjedő korszakot tekinti át . A felhasznált források nagy bősége, az 
udvari színházban ez idő alat t t a r to t t bemutatók kronológiája, az operák és balettek 
szövegkönyvének rövid ismertetése, a tárgy kimerítő bibliográfiája és végül a könyv 
gondos grafikai kivitelezése jogot adnak arra, hogy ezt a monográfiát a legértékesebb 
szintetikus munkák közé soroljuk, amelyek az adot t korszak színházi kul túrájának fel-
idézésével foglalkoznak. 

Az a történészek között uralkodó vélemény, hogy a Wettynek uralkodása alat t a 
kultúra általános hanyatlása következett be, elterjedt a XVII I . század első felének 
színházi életére vonatkoztatva is. Ezt a nézetet az is megerősítette, hogy az előadásokat 
külföldi (francia, olasz, német) színtársulatok tar to t ták . Csak a háború utáni idő kutatásai 
rehabilitálták a lengyel színjátszás történetének ezt a — mint kiderült — eseményekben 
gazdag korszakát. A Wettynek korabeli varsói színház kutatásának eredményességét a 
Lengyelországban és más országokban folyó, a commedia dell'arte-val kapcsolatos kuta-
tások felvirágzása alapozta meg.18 Mint Z. Raszewski megjegyezte, ,,a commedia dell 'arte 
története ma csaknem önálló tudományág".1 9 A rögtönzött vígjáték kutatásának ilyen 
rohamos fejlődését mindenekelőtt az magyarázza, hogy az olasz színészek művészete a 
XVI—XVII. században egész Európában elterjedt. „Nem olasz commedia dell'arte-ról 
kell beszélni, hanem európai commedia dell'arte-ï'ôl" — folyta t ja Raszewski ugyanabban 
a cikkben. És ezzel kapcsolatban a Wettynek kora színházi életének tanulmányozása 
különleges jelentőséget nyert. A rögtönzött vígjáték hagyományainak eleven volta a 
XVIII . század vezető drámaíróinak, Bohomolecnek és Zablockinak munkásságában is 
felismerhető. 

A varsói rögtönzött vígjátékról szóló egyik első alapvető munka a varsói commedia 
dell'arte szövegkönyv-vázlatokat tartalmazó kiadvány. Az anyagot a háborúban Bohdan 
Korzeniewskinek sikerült megőriznie, s ugyanő ennek a kiadványnak a szerzője is.20 

Korzeniewski nem sokkal később megjelent cikke a I I I . August korabeli varsói francia 
színházról,21 Raszewskinek a német színtársulatokról szóló cikke,22 a drezdai opera 
mintájára épült varsói operaház rekonstrukciója, amelyet B. Król23 végzett el, Jackl 
szintetikus tanulmánya24 lehetővé tették, hogy képet kapjunk a XVIII . század harmincas-

16 Dramaty staropolskie. Antologia. Pod redakcj^ Juliana Leivanskiego. t. 1 - 6 , Warszawa 1 9 5 9 - 1 9 6 3 . 
17 K. Targosz-Kretowa: Teatr dworski Wíadyslawa IV. Kraków 1965. 
14 L. pl.: La Commedia dell'arte. Storia e testo a cura di Vito Pandolfi. I—IV, Firenze 1955. A commedia 

dell'arte iránti felfokozott érdeklődést bizonyítja az 1956-ban Londonban tartott első színháztudományi kongresszus is. 
" Z . Raszewski: Porcelanowa arlekinada. „Pamiçtnik Teatralny" 1957, z. 1, 121. 
?0 B. Korzeniewski, Komédia dell'arte w Warszawie. „Pamiçtnik Teatralny" 1954, z. 3 — 4. 
21 T'ő.: Teatr francuski w Warszawie za Augusta III . „Pamiçtnik Teatralny", 1956, z. 1. 
-Z. Raszewski: О zespntach niemeckich w Warszawie. Warszawa, PTW 1955. 

23 B. Król: lUidynek Operálni Saskiej w Warszawie. „Pamiçtnik Teatralny" 1956, z. 1, 4. 
" J. Jackl: Z badart nad teatrem czasów saskich. „Pamiçtnik Teatralny" 1960, z. 1. 



ötvenes éveinek intenzív színházi életéről. Végül 1964-ben jelent meg Wierzbicka -
Michalska könyve Teatr Warszawski za Sasów címen, amelyben Varsó és Drezda levél-
tárainak anyagát dolgozta fel. A Wierzbicka könyve körül kerekedett vita a Pamiçtnik 
Teatralny című folyóiratnak a Wettynek korabeli színházzal foglalkozó monografikus 
kiadványában (1965, z. 2) jelent meg. J . Levanski, M. Klimowicz, B. Król-Kaczarowska, 
Z. Raszewski és M. Kwiatkowski cikkei e korszak színházi életéről értékes új adatokat 
közöltek.25 

A Wettynek korabeli varsói színház kutatásának igen jelentős eredményei arra 
késztették Z. Raszewskit, hogy Za króla Sasa c. cikkében a XVII . század vége—XVIII. 
század első fele színháza fejlődésének alapvető irányaival kapcsolatban néhány általáno-
sítást tegyen.26 Mellékelte a cikkhez A szászok kora varsói színházának rövid krónikáját. 
Az alapvető adatok és tények gyűjteménye lehetővé teszi, hogy teljes képet rajzoljunk 
magunknak arról, milyen volt a színházi élet I I . August és fia uralkodása idején. Az 
újonnan feltárt adatok jelentőségét Raszewski abban lát ja, hogy segítségükkel sikerült 
visszaadni a lengyel színházi kultúra fejlődésének folyamatosságát. ,,Az 1633-tól 1763-ig 
terjedő években mindvégig — kisebb vagy nagyobb megszakításokkal — működött 
nyugat-európai típusú színház a királyi udvarban."2 7 Kétségtelen, hogy a szász királyok 
színházrajongása a lengyel mágnások és köznemesek körében érdeklődést ébresztett a 
színház iránt. Éppen ebben a korszakban jöt t létre az a színháztípus, amelynek hatása 
a felvilágosodás korai szakaszában érezhető lesz. 

Fontos feladat volt a háború előtti polonisták számára, hogy történetileg és 
filológiailag helyesen értelmezzék a XVII I . század dramaturgiai örökségét; e feladat 
megoldását akadályozta azonban a felvilágosodás drámaírói, kritikai és ellenőrzött 
szövegű kiadásának elégtelen volta. E feladat elvégzésében hatalmas szerepet játszottak 
a Jan Ko t t szerkesztette Teatr Polskiego Oéwiecenia sorozat kiadványai.28 Mint a P1W 
(Lengyel Kiadóintézet) tervezete közli, ennek a kiadásnak az a célja, hogy feltárja a 
felvilágosodás színjátszásában mindazt, ami a nemzeti hagyományhoz tartozik, vagy 
különös szerepe van az irodalomtörténet és a színház fejlődése szempontjából. A sorozat 
minden egyes kötete önálló kiadvány, amely tudományos jellegű bevezető cikket és 
kommentárokat is tartalmaz. Ezek a kiadványok nemcsak a színház területén folyó 
kutatások forráskritikai alapját képezik, hanem lehetővé teszik azt is, hogy az olvasó-
közönség nagy részének érdeklődését is felkeltsék a felvilágosodás kori színház iránt. 
A felvilágosodás íróinak népszerűsítésében nagy szerepe van a Nasza Bibliotéka sorozat 
kiadványainak, amelyben Zablocki, Boguslawski és Niemcewicz vígjátékai jelentek meg. 
A XVII I . század drámai örökségének kiadásánál a tudósoknak nagy nehézségeik voltak: 
a szerzőséget megállapítani, megtisztítani az életrajzokat a meggyökeresedett hibás 
állításoktól és adatoktól, és módszertani nehézségek is, mint például a szövegek nyelvének 
modernizálása, a lengyelre fordítás sajátosságainak megállapítása és a kölcsönzések 
problémája. 

A XVII I . század második felére jellemző nyelvformálás kérdése két szempontból 
rendkívül fontos a színháztudományi kutatók számára: 1. Mint Mikulski muta to t t rá 
Walka о jçzyk polski w czasach Oswiecenia c. cikkében: ,,A felvilágosodás modern jellegére 
utaló érvek felsorakoztatásakor a nyelv is mint a társadalmi élet eszköze és mint irodalmi 
eszköz kell hogy megjelenjen. Ha olyan élesen húztuk meg a régi Lengyelország írásbeli-
ségének és a felvilágosodásnak a határá t , akkor ez elkülönítés egyik legmeggyőzőbb érve 
a régi és ú j korszak nyelve kell hogy legyen" (Ze studiów nad Oéwieceniem. 66.). A fel-
világosodás korában a nyelv megújí tásáért fo ly ta to t t harc nemcsak az irodalom és a 
színház szempontjából volt jelentős. A felvilágosítók hatalmas erőfeszítéseket tet tek 
azért, hogy az európai társadalmi életben folyó éles eszmei és politikai harcban létező és 
születő fogalmak segítségével saját nemzeti nyelvükön teremtsék meg és terjesszék a 
felvilágosodás politikájának és eszméinek ez ú j elveit, hogy megváltoztassák kortársaik 
gondolatvilágát. Számtalan lexikon kiadása, a folyóiratok publicisztikájának felvirág-
zása olyan t e t t volt, amely forradalmi változást jelent a nemzeti és politikai tudatban 
(F. Peplowski: Slownictwo i jrazeologia polskiej pnblicystyki okresu Oéwiecenia i Roman-
tyzmu. Ser. B. Teória Literatury. t . 2. 1961).; 2. A nyelv kérdésének nagy szerepe van a 
felvilágosodás irodalmi műfajainak magyarázata szempontjából is; így annak a kérdésnek 

25 „Pamiçtnik Teatralny" 1965, z. 1. 
2e I. m.: 94. 
27 Uo. 
29 Igiiacy Krasicki: Koraedie. Oprac. M. Klimowicz. Warszawa 1956.; Adam Czartoryski: Komedie. Oprae. 

Zofia Zahrajóuma. Warszawa 19.. : Drama mieszczaáska. Oprae. J. Paulowiczówa. Warszawa 1955. : Fravciszek Dionizy 
Kniaínin: Utwory dramatyczne. Warszawa 1958.; Franciszek Bohomolec: Komedie konwiktowe. Komedie na teátrum. 
Oprac. Jan Kott. Warszawa I960.; Komédia obyczajowa warszawska. Oprac. Z. Wolos^ynska. Warszawa I960.; Tatr 
Urszuli Radziwilíowej. Oprac. K. Wierzbicka. Warszawa 1961. 



a megoldásakor, hogy miért van nagyobb tere a vígjátéknak és a szat írának a tragédiához 
képest, hogy miér t nincs Lengyelországban felvilágosodás kori polgári regény, ami pedig 
oly erősen fej lődött ki Európa más országaiban, számításba kell venni azt a tényezőt , 
hogy milyen a nemzeti nyelv állapota és milyen stiláris lehetőségekkel rendelkezik. 
Nagy érdemük a felvilágosodás képviselőinek, hogy tökéletesítet ték a nemzeti nyelvet , 
ami alkalmassá vál t arra, hogy az ú j korszak emberének gondolatai t és érzéseit kifejezze. 
Kétségtelen, hogy önálló, nagy tudományos jelentőségükön kívül az olyan kiadványok, 
min t a Ludzie Oswecienia о jçzyku i stylu (oprac. Z. Florczak, L. Pszczolowska. t . 1 — 3, 
Warszawa 1958), vagy I . Bajerowa munká ja , a Kszaltowanie siç systemu jçzyka literackiego 
w XVIII ívieku (Warszawa — Kraków 1964) komoly támasz a felvilágosodás színháza 
történészei számára. Segítenek egységesíteni a felvilágosodáskori szerzők kiadásának 
elveit, bővítik az egyes írók stilisztikai sajátosságai vizsgálatának lehetőségeit. 

A lengyel színház jubileumi dá tumára 1965-ben jelentek meg a lengyel nemzeti 
színpad megalapítója, Wojciech Boguslawski művei : a Dzieje Teatru Narodowego c. 
könyv fotot ip kiadása és egy eddig kiadat lan munka , amely csak a körülmények szeren-
csés alakulása folytán m a r a d t fenn: Dramaturgia czyli nauka sztuki sceniczej dia szkoly 
Teatralnej. Mimika (oprac. T. Siwert, J . Lipinski). A kézirat, amelynek a lapján a kiad-
vány készült, nem szerzői kézirat, hanem csak másolat , de ahogy a Krakkói P Á N Könyv-
tá r helyettes igazgatója, Zbigniew Jablonski paleográfiai vizsgálat segítségével meg-
ál lapí tot ta , az eredetivel egyenértékű. J . Lipinski bevezető cikke nemcsak V. Bogus-
lawski esztétikai nézeteinek elemzését ad ja , hanem kijelöli Boguslawski poé t iká jának 
helyét a színi já ték európai elméletének egészében is. A Mimiíca lehetővé teszi, hogy 
figyelemmel kövessük a színház formai jellegzetességeinek vál tozását a nemzeti játék-
stílus formálódásának fo lyamatában. Adatok hiánya mia t t megoldatlan kérdés, hogy 
miért nem jelent meg a Mimika a maga korában. Az 1812-es év eseményei és a Szkoly 
Dramatycznej tevékenységének két évre való felfüggesztése volt-e ennek az oka, vagy a 
szabályok, amelyeket ki fe j te t t , öregedtek már el? Ez utóbbi is lehetséges, hiszen ez 
időben a pszichologizmus kezdi kiszorítani az olasz iskola expresszivitását. 

Nehéz lenne felsorolni a felvilágosodás kori színház tör ténetének mindazokat a 
kérdéseit, amelyek a lengyel ku ta tók figyelmét felkeltették. A X V I I I . század drámai 
örökségének kuta tása , a m ű f a j és a stílus problémái, a színészi mesterség elvei, a nemesi 
és iskolai színházak szerepe a korszak színházi életében, monografikus jellegű összetett 
kutatások, amelyek az egyes korszakok színi ku l tú r á j á t vi lágít ják meg, a színikritika 
formálódása és a Monitor szerepe a királyi tábor felvilágosító pol i t ikájának megvalósítá-
sában, és végül azoknak az anyagoknak a feldolgozása, amelyek lehetővé teszik, hogy 
kijelöljük a lengyel színház helyét Európa színházi életében — ez távolról sem teljes 
felsorolása azoknak a problémáknak, amelyek az i t t vizsgált korszakról a lengyel tudósok 
munkáiban tükröződnek. Néhány probléma a felsoroltak közül felvetődöt t azon a tudo-
mányos konferencián, amelyet 1965 novemberében (18 — 22.) a Művészeti In téze tben 
t a r to t t ak az In tézet Színházelméleti és - történeti Szekciójának kezdeményezésére a 
lengyel nemzeti színpad 200. évfordulójának tiszteletére.29 

A felvilágosodás drámai öröksége kuta tó inak ilyen vagy olyan formában érinteniök 
kell az irodalmi stí lusirányzatok (szentimentalizmus, klasszicizmus, barokk) és a fel-
világosodás kölcsönviszonyának problémájá t . Amint az ólengyel színház és a Wet tynek 
korabeli színház kuta tása i megmuta t t ák , a klasszikus francia tragédia első előadásait 
már I I I . J a n és J a n Kazimierz uralkodása a la t t meg ta r to t t ák ; 3 0 I I . August uralkodása 
a la t t mind gyakrabban jelennek meg a francia klasszikusok fordításai, I I I . August a l a t t 
pedig már Goldoni sokak szemében idejé tmúl tnak t ű n t a f rancia színházzal összehason-
lítva. Mégis, a klasszicizmus poét iká jának megszilárdulása lengyel földön Stanislaw 
August uralkodásának éveire esik. Lengyelországban ez időben jönnek létre a klasszicista 
stílus fejlődésének előfeltételei. A felvilágosodott abszolutizmus és a polgári erények 
eszménye a század második felében előtérbe kerül. De Lengyelországban a klasszicista 
elvek színházának megvalósításáért akkor folyt a harc, amikor a „francia klasszikus 
tragédia, amely virágzásának idején az arisztokrat ikus társadalom ízlésének és fogalmai-
nak kifejezését szolgálta, egyáltalán nem felelt meg a harmadik rend pszichológiájának,"3 1 

és a polgári dráma vá l to t ta fel. Ezér t a Monitor hasábjain is olyan cikkekkel együt t , 
amelyek a klasszicizmus poét ikájának helyzetét fogalmazták meg, megjelent egy cikk 
Shakespeare drámáinak védelmében, a hetvenes évek végén—nyolcvanas évek elején 

" L.: 200 lat Teatru Narodowego. Cz. I . Lata 1 7 6 5 - 1 9 2 4 . Pod. red. Szwankowskiego i К. Wierzbiekiej. 
Warszawa 1965. 

30 J. Levaiiski: Polska premiera „Mieszczanina szlachcicem" w r. 1687. „Pamiçtnik Teatralny" 1956. 1. 
Uő.: Ze studiów nad Molierem w teatrze staropolskim. Uo. 1956. 4 
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pedig a lengyel színház repertoárjában megjelennek a polgári környezetben játszódó 
dráma és a ríkató vígjáték darabjai. Ám kétségtelen, hogy a lengyel író-dramaturgokat, 
miután megszabadultak a XVII . század skolasztikájától és egyházi kultúrájától, a 
klasszicizmusban a racionalizmus, világosság és a jellemek viszonylagos egyszerűsége 
vonzotta. A dramaturgiai gyakorlat terén ez mindenekelőtt a szórakoztató téma el-
hanyagolásában s a jellemek statikusságában tükröződött, meg abban a törekvésben, 
hogy a szereplőket ne a korábbi, adot t séma szerint, ne az egyénítő jellemzés törvé-
nyei szerint alkossák meg. 

Az a kérdés, hogy mi volt az uralkodó stílusirányzat Lengyelországban a XVIII . 
század második felében, egy sokkal általánosabb probléma alkotórésze: a klasszicizmus 
és a nemzeti irodalmi mozgalom viszonyáé. Ezt a problémát a tudósok széles elméleti 
síkon dolgozzák fel, részint az egyes szláv irodalmak anyagára támaszkodva, részint 
Kelet-Európa irodalmának összefüggéseiben.32 A lengyel felvilágosodás klasszicizmusának 
kérdését az Ignacy Krasickinak és a felvilágosodás kora irodalmának szentelt tudományos 
konferencián vi tat ták meg, 1961 novemberében. A lengyel kutatók a felvilágosodás 
nemzeti irodalmi hagyományainak a barokkal és a klasszicizmus esztétikai elveivel való 
bonyolult egymásbafonódására hívják fel a figyelmet. 

A felvilágosodás egész irodalmának jellemző vonása szerves kapcsolata a jiolitikai 
és társadalmi élettel. Ezért Lengyelországban a XVII I . század második felében a leg-
elterjedtebb műfajok a szatíra, az állatmese, a költői levél, az ironikus poéma és a víg-
játék. A felvilágosodás századának színházáról szólva mindenekelőtt a vígjátékot kell 
említeni, ami a század második felében megdöbbentő módon fejlődött. ,,A vígjáték, 
nem pedig a tragédia jellemzi a lengyel felvilágosodást és klasszicizmust a XVIII . századi 
Lengyelországban" — jegyzi meg Z. Libera egyik cikkében, amelyben párhuzamot von 
a klasszicizmusnak Európa más országaiban végbement fejlődésével.33 Ezzel magyaráz-
ható az a tény, hogy a felvilágosodás kori tragédia problémái igen jelentéktelen helyet 
kapnak a színháztudományi kutatásokban. 

Józef Kelera cikke, a Tragédia Oéwieceniowa-sentymentalna w Polsce przed rokiem 
1795 (Pamiçtnik Literacki, 1958. z. 3. 67 — 97.) módszertani finomságai miat t figyelemre-
méltó. Arról, hogy a tragédia nem volt annyira elterjedt, mint a vígjáték, a cikkben 
említett következő tény tanúskodik: 1744-től 1799-ig Lengyelországban mindössze 33 
francia klasszikus tragédia fordítását adták ki. „Minthogy a széleskörű reformátori 
tevékenység nem fejlődhetett a társadalom egészének közvetlen megreformálása terén, a 
civilizációs-bétköznapi, a nevelési problematikához fordult; engedelmes eszköze lett 
mindenekelőtt a hazai vígjáték, azután fokozatosan a bohózat és a dráma. A tragédia 
»felvilágosító«, publicisztikus, politikai beállítottsága miat t , konzervatív történelmi jel-
mezekkel megterhelten, túlságosan szigorú külsőséges sémájával nem válhatott hatékony-
nyá addig, amíg az országban nem jelenik meg a nagy hatósugarú publicisztika segítségé-
vel folyta tot t hosszas nevelői tevékenység igénye, amely teljesen meghatározott és 
viszonylag közeli célokért folyna" — magyarázza Kelera a vígjáték műfajának túl-
súlyát a lengyel felvilágosodás korszakában. J . Kelera részletesen foglalkozik a 80 — 90-es 
évek tragédiáival, az úgynevezett szentimentális-felvilágosító tragédiákkal, amelyek 
abban a korszakban jöttek létre, amikor a költészetben a szentimentalizmus virágkora 
volt. Wvbicki, Karpinski, Kniaznin már jelentős mértékben eltérnek a klasszikus tragédia 
sémájától, a nemzeti-hazafias érzések és az aktuális politikai események értékelésének 
kifejezéséhez ú j formákat keresnek. A Művészeti Intézet említett konferenciáján I960 
novemberében Z. Libera a két leggyakrabban vizsgált tragédiát, Naruszewicz Gwido 
hrabia Blezu-ját és Karpinski Judita-ját elemezve a tragédia-műfaj általános problémáit 
is érintette. A felvilágosodás erkölcstanának arra a tételére támaszkodva, hogy lehetséges 
az ember fejlesztése, alakítása művészi érdeklődésén keresztül, a felvilágosodás képviselői 
a didaktikus, szatirikus műfajokhoz fordultak. A műfajoknak Boileau poétikája szerint 
történő kanonikus felfogása is alapul szolgált annak a meggyőződésnek, hogy a vígjáték 
nem teljesítheti a tragédiának tulajdonítot t szerepet. Ezenkívül a vígjátékot könnyebb 
volt a lengyel körülményekhez alkalmazni. Lengyelország egyik első klasszicista teoreti-
kusa, A. K. Czartoryski a Panna na wydaniu c. vígjáték előszavában azt tanácsolja a 

32 E. Winter: Die AufkUirung in der Literaturgeschichte (1er slawisehen Volker. „Szlavjanszkaja filologia" 
Szbornyik sztatej, III . Moszkva 195S. 2 8 3 - 2 9 1 . : О. P. Makogonuenko: Busszkoje Proszvescsenije i literaturnüje 
napravïenija XVIII veka. „Eusszkaja literatura", 1959. 1. sz.; Kusszkaja literatura XVIII veka. Epoha klaeszicizma. 
Port red. P. N. Berkova. Moszkva-Leningrád 1964.: A. Angyal: Die slawische Barokkwelt. Leipzig 1961.; Tolnai Gábor: 
Barokk problémák. MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. X X I I köt. l - l . sz. 9 4 - 1 2 1 . : 
Slavomír WoUman: Zakladní problémy dramatu v slovánskych literaturách XVIII a X I X století. In: Ceskoslovenské 
píednasky pro V mezinarodni sjezd slvistú v Soifi. Praha 1963. 

33 Z. Libera: Kuropejski charakter literatury polskiego Oswiecenia. „Pamiçtnik Literacki" 1962. z. 3. 161. 



színpadi szerzőknek, hogy merítsenek külföldi szerzők műveiből: „plantç, moze i in t rygç" 
„nemzeti szokásokat őrző" személyekben testesítve meg azokat.34 Valamely műfa j túl-
súlyának kérdésével foglalkozva számba kell venni természetének sajátosságait. A szatiri-
kus műfajok erkölcsfestő szerepe, ahol az elbeszélés folyamán a hős jelleme nem változik, 
lehetővé tet te ezek kifejlődését Lengyelországban a XVII I . század második felében, 
minthogy a jellemfejlesztés a drámai, s méginkább a regényszerű műfajokban még nem 
volt fejlett . 

Addig, amíg Stanislaw August uralkodása idején meg nem nyílt a nyilvános szín-
ház, a színházi élet központjai a királyi, iskolai és főúri színházak voltak. J . Lewanski 
számításai szerint az 1750-től 1765-ig terjedő időszakban Lengyelország különböző városai-
ban körülbelül 80 iskolai színház működött . Ezeknek a színházaknak a hagyományai a 
színházi élet közös áramába olvadtak: ezek jelentették az ú j lengyel nyelvű repertoár 
alapjait , és bár még a tragédiát kultiválták, amelynek erkölcsi-nevelő erejében az iskolai 
színházak vezetői változatlanul hittek, Bohomolec feltűnésével egyre inkább erősödik a 
vígjáték is. (Varsó jezsuita színpadán Bohomolec 1735-től kezdve mu ta t t a be vígjátékait.) 
Mint J . Lewanski rámutat , a nyilvános színház létrehozása előkészítésének időszakában 
már ezeknek a színházaknak a tevékenysége megszűnik, minthogy az iskolai színházak 
előadásai nem emelkedtek ki igazán hivatásos mesterségbeli tudással, nem tudták ki-
elégíteni a társadalom széles köreinek művészi ízlését. 

A Wettynek uralkodásának idején több mint 10 főúri színház létezett. Ezek a 
színházak általában a királyi színház mintájára épültek; ezért a királyi színházzal foglal-
kozó munkákban találjuk meg ezek leírását is. A főúri színházak közül hírnevet szerzett 
Branickié Bialostokban, Rzewuskié Podhorcéban, Oginskié Slonimban, Czartoryskié 
Pulawyban, Radziwillé Nieswiezben. Legrészletesebben az utolsóval foglalkoznak: 
Radziwill színházával.35 Ezek a színházak, amelyek a királyi udvarral versenyeznek 
pompájukban és a színi megformálás tökéletességében, fontos gócai voltak az ország 
kulturális életének. Jellemző, hogy a felvilágosult főnemesek irodalmi tevékenységének 
eredményeképpen ezek a színházak alapozták meg a nemzeti repertoárt . 

A lengyel színháztudományban az anyag állandó gyarapítása mellett az annak 
általánosítására irányuló törekvés is megfigyelhető; a legjobban felkutatot t korszakoknak 
megfelelően rendszerbe igyekeznek helyezni az adatokat . Zbigniew Raszewski könyve, a 
Staroswiecczyzna i postçp czasu. О teatrze polskiml765—1865 (Warszawa 1963) esszékből 
áll, amelyeket az a közös szándék kapcsol össze, hogy a szerző feltárja a lengyel színház 
fejlődésének törvényszerűségeit. A színházkutató, irodalom- és kultúrtörténész ragyogó 
erudíciója, a munkában felállított tételek és hipotézisek alapos bizonyítása jogot adnak 
arra, hogy ezt a művet a lengyel színház komplex történetének megalkotására irányuló 
sikeres kísérletként értékeljük.36 Azokban a fejezetekben, amelyekben a felvilágosodás 
színházával foglalkozik, Raszewski a nemesi hősnek a harmadik rendből származó szerep-
lővel való fokozatos felváltását követi figyelemmel (Boguslawski Krakowiacy i Górale c. 
darabja), ami szemléletesen jellemzi a felvilágosodás két szakaszának különbségeit. 
Raszewski könyvét ragyogó stílusa is emeli; a tudományos tömörség és a szépirodalmi 
választékos elbeszélés egyaránt jellemzi. 

Mieczyslaw Klimowicz monográfiájának (Poczqtki teatru stanislawowskiego. 
1765—1773) megjelenését munkák sora előzte meg, amelyek egyes problémákat dolgoztak 
fel a Stanislaw August uralkodása alat t létrejött nyilvános színház kezdeti korszakával 
kapcsolatban.37 A szász kémnek, Heinének a párizsi Lengyel Könyvtárban megtalált 
jelentései lehetőséget adnak arra, hogy a nyilvános színház tevékenységének rengeteg 
részletét megmagyarázzuk.38 Ezek a dokumentumok képet adnak Stanislaw August 
terveiről és színházpolitikájáról, megmutat ják, milyen jelentőséget tulajdoní tot t a szín-

94 „Nie radzilbym tym, którzy pisania dia teátrum bçdq w sobie sklonnoáé i talent, zeby cudzoziemskie dzieta 
dramatyczne calkowicie tíumaezyli, bo obce charaktery, wieloáci nie bçdqc znajome, dia niej smaczne byé nie mogg ; 
wolatbym, zeby plantç, moze i intrygç, wyprawadzali jak jednq, tak drugq przez osoby zachowajqce krajowe obyczaje". 
—Adam Czartoryski: Przedmowa do komedyi „Panna na wydaniu". Idézet: L. Bernacki: Teatr, dramat i muzyka . . ., 
t. I. 4 6 - 4 7 . nyomán. 

"A. Sajkowski: Z dziejów teatru nieswieskiego (1746—1762). „Pamiçtnik Teatralny" 1961. z. 3.; Uó.: 
Wokót teatru nieáwieskiego ksiçzny Urszuli Radziwillowej. „Sprawozdania Poznanskiego T P N " 1961. Nr. 1.; J. Krzyta-
nowski: Talia i Melpomena w Nieáwiezu K. Wierzbicka. О teatrze radziwillowskim i innych teatrach magnackich w 
XVIII wieku., a „Teatr Urszuli Radziwillowej" c. kötetben. 

" Zbigniew Raszewski munkái közül itt csak a legfontosabbakat soroljuk fel, azokat, amelyek a lengyel 
színház történetére vonatkozó érdeklődésének sokoldalúságát bizonyítják: Z. Raszewski: Stan badaú nad inscenizaejq 
teatru staropolskiego. „Odrodzenie w Polsce", Warszawa 1956.; Z tradycji teatralnych Pomorza, Wielkopolski i 
Sl^ska. Warszawa 1955.; Jeszcze о teatrze zawodowym w dawnej Polsce. „Pam. Teatralny". 1955, z. 2. stb. 

" M. Klimowicz: Repertuar teatru warszawskiego w latach 1765 — 1767. „Pamiçtnik Teatralny" 1962. z. 2.; 
Uő.: Ksztaítowanie siç i zródla polskiej doktryny teatralnej w latach 1 7 6 5 - 1 7 6 7 . „Pamiçtnik Teatralny" 1963. z. 3 - 4 . 

"Teatr Narodowy 1 7 6 5 - 1 7 6 6 . Raporty szpiega. Oprac. M. Klimowicz. Wstçp napisai Z. Raszewski. War-
szawa 1962. 
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háznak mint a politikai élet fontos tényezőjének, megrajzolják a művészi programot, 
amelynek irányítója Bohomolec, Krasicki és Czartoryski voltak. Klimowicz monográfiája 
ú j anyagot tár fel az 1767 —1774 közötti korszak színházi életére vonatkozóan, noha ez az 
időszak nem volt oly gazdag színházi eseményekben, s nehézséget okoz a ránk maradt 
anyag jelentéktelen mennyisége.39 M. Klimowicz érdekes adatokat nyú j t a külön-
böző színházi formákról: ,,Théâtre des petits comédiens", amelyek igen elterjedtek voltak 
Németországban s megtalálhatók voltak a nemesi színházakban is, a Pociej kastélyában 
működő bábszínházról, amelynek előadásain maga a király is részt vet t . A Warszawska 
Comédie Française. Uwagi nad repertuarem című fejezetben Klimowicz más, Pétervárot t , 
Bécsben, Di'ezdában játszó színtársulatok repertoárjával tesz összehasonlítást, és tovább-
fejleszti a lengyelországi jezsuita színház ismert kutatójának, Stenderpetersennek a 
gondolatát arról, hogy Lengyelországban a dramaturgok nem közvetlenül fordultak 
Molière-hez, hanem a Molière-t a felvilágosodás eszméinek szellemében átdolgozó De-
touché erkölcsi-tanító vígjátékain keresztül ju tot tak el hozzá. 

Kétségtelen, hogy a varsói színház repertoárja a legfeldolgozottabb az 1765-től 
1785-ig terjedő időszakból. Ugyanezt lehet mondani a külföldi színtársulatokkal, azok 
tevékenységével és összetételével kapcsolatban. Sokkal kevesebb dokumentum maradt 
e korszak lengyel színészeiről. Az E. Szwankowski előadásában (Polskié zespoly aktorskie 
w XVIII. wieku) ismertetett adatok szerint a varsói színház 1765 —1774 közötti ősbe-
mutatóin részt vet t 120 színész és énekes közül csak kilencnek ismerjük részletes élet-
ra jzá t Boguslawski Dzieje teatru Narodowego c. munkájából . Az utóbbi évek kutatásai 
azonban ezen a téren is tá r tak fel ú j adatokat,4 0 aminek eredménye a Színházelméleti és 
- tör ténet i Szekció által készített lengyel színészek szótárában (Slownik Biograficzny 
aktorów polskych) tükröződik. A lengyel színészek szótára a lengyel tudományos iro-
dalomban a felvilágosodás kora színészeire vonatkozó adatok első rendszeres feldolgozási 
kísérlete, Sulkowskinak a színházról szóló publikációihoz csatolva.41 Bár e szótár szerzőjé-
nek, B. Król-Kaczorowskának feladatát Sulkowskinak az ősbemutatók anyagához 
fűzöt t kommentárjainak terjedelme is korlátozza, mégis nagy jelentősége van, minthogy 
egy begyűjtöt te a különböző forrásokban szétszórt adatokat a lengyel színészekről. 

A felvilágosodás kori színészi játék sajátosságaival foglalkozó publikációk száma 
igen kicsi. A kérdés első felvetése, a színházzal foglalkozó konferencián ta r to t t előadásában 
J . Lipinski nevéhez fűződik (О grze aktorów polskich w wieku Oáwiecenia). Lipinski 
kétségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy lehetséges-e egyáltalán csupán a ránk maradt 
dokumentumok szavakban leírt adatai alapján a színészek játékának tudományos leírását 
adni. Ezért csak a színészi játék stílusáról lehet beszélni, aminek tanulmányozása a 
plasztikán, magukon a drámai szövegeken, az olasz rögtönzött vígjátékok cselekmény-
vázlatán, a kritikák anyagán, a színészi játék elméleti szakembereinek munkáin és végül 
a vizsgált korszak anyagi kul túrájára vonatkozó általános adatokon alapszik. 

A stílusirányok változása a drámai művészetben együtt jár a színpadi megjelenítés 
fejlődésével. A lengyel nemzeti dramaturgia fejlődésével a díszletek terén, nem törődve a 
barokk stílus elhúzódott uralmával, lép fel a couleur locale elemei bevezetésének problé-
mája . A nyolcvanas évek díszletei elvesztik a Wettynek korának operaelőadásai parádés 
építészeti lendületét és inkább kamara jellegűvé válnak, ezekre az évekre alakulnak ki a 
lengyel díszlettervező művészek iskolájának hagyományai (Smuglewicz). I I I . August 
és a felvilágosodás korszakának színházi kosztüméivel és színpadi megjelenítési módjával 
foglalkozik Król-Kaczorowska42 és S. Mrozinska is könyvében.43 

A néhány, a felvilágosodás színikritikája születésével és fejlődésével foglalkozó 
közlemény ellenére sajnos ez a kérdés a legkevésbé feldolgozott. Hiányzik mindmáig 
a rendszeres monográfia, amelyik megvilágítaná a Monitornak, a kor vezető újságjának a 
szerepét, amely elméletileg megalapozta a felvilágosodás képviselőinek színház iránti 
igényét (Krasicki ciklusa: Apologie du Théâtre). Kapcsolatban van ez azzal, hogy a fel-

" M. Klimowicz egybeveti a kém jelentéseit a Jablonna levéltár K. Wierzbicka által kiadott anyagával . 
(„Le Théâtre") Vö.: K. Wierzbicka: Zródía dohistorii teatru warszawskiego od r. 1762 do roku 1833. Czasy stanislawow-
skie. Czçàé I. Warszawa 1951. 

40 K. Wierzbicka: Aktor sceny Narodowej w dobié Oáwiecenia. Sprawozdania z prac naukowych Wydzialu 
Nauk Spolecznych. Warszawa I960, z. 1. 

41 A M. Rulikomki által sajtó alá rendezett publikáció a Rydzyna levéltár gazdag anyagára támaszkodik. 
Eulikowski anyagát B. Król adta ki: Warszawski Teatr Suíkowskich z lat 1 7 7 4 - 1 7 8 5 . „Materiaty do dziejów teatru 
w Polsce" pod red. E. Szwankowskiego i Z. Baszewskiego. Wroclaw 1957. Z. WoloszytUkdnnk a kiadásról irt recenziója 
újabb levéltári anyagot (Theatralische Ausgaben, marszalek Lubomirski) sorakoztat fel. L.: Z. Woloszynska: Wokól 
antrepryzy teatralnej Suíkowskich. „Miscellanea z doby Oáwiecenia", V. köt. 125—214. 

42 B. Król: Budynek Operálni Saskiej w Warszawie. „Pamiçtnik Teatralny" 1956. z. 4 Uő.:U dworu . ; .. 
„Pamiçtnik Teatralny" 1965. z. 2.; referátum a jelen cikkben említett konferencián. Oprawa plastyczna widowisk w 
teatrze polskiego Oáwiecenia. (Dekoracje i kostiumy). 

43 Stanislawa Mroziúska: Ze studiów nad kostiumem w polskim teatrze Oáwiecenia. „Pamiçtnik Teatralny" 
1954. z. 3 - 4 . 9 9 - 1 2 5 . 



világosodás publicisztikája sem eléggé feldolgozott terület, a Monitor szerepe pedig csak 
a kor többi időszakos kiadványával összevetve határozható meg.44 Máig is vitáznak a 
kutatók az iíjságban megjelent, Shakespeare-ről szóló színházi cikk szerzőségét illetően. 
Jan Kot t véleménye szerint az, hogy Shakespeare védelmében egy cikk jelent meg abban 
az újságban, amelyik a hármas egység klasszicista szabályát hangoztatta, megmagyaráz-
hatatlan, ha nem számolunk azzal, hogy két idősík hatása érvényesül egyszerre, két óráé, 
amelyek az egész felvilágosodás folyamán működnek: az európai és a hazai, lengyel idő. 
,,Azok az emberek, akik a lengyel felvilágosodás idején éltek — írja Kot t —, különösen az 
első két nemzedék, mintha két korszakhoz tartoznának; a legkiemelkedőbbek szerencsés 
emberként az európai idő szerint élnek, politikai és reformátor tevékenységükben azonban 
a lengyel szerint". Ez a képszerű meghatározás kiterjeszthető nemcsak a lengyel felvilágo-
sodás egészére, hanem, miként a legutóbbi évek kutatásai megmutatták, az egyidejűleg 
járó két óra Kelet-Európa sok országának felvilágosodására jellemző. 

A felvilágosodás kori színház kutatásának érdekes módszere érvényesül W. 
Zawadzki munkáiban.45 A lengyel színházra vonatkozó említések, amelyeket naplókból, 
emlékezésekből, Lengyelországban járt külföldiek gazdag levelezéséből válogatott, annak 
a kornak a színészi játékáról adnak tudósítást, élettelin és színpompásan érzékeltetik a 
színházi élet légkörét és a közönség hangulatát. Ez anyagok különös érdekessége abban 
rejlik, hogy ezeknek a véleményeknek a szerzői nem feledkeznek meg arról, hogy a 
lengyel előadásokon szerzett benyomásokat összevessék a hazai színházi eseményekkel. 

A felvilágosodás lengyel színházával foglalkozó tanulmányok rövid áttekintésének 
keretei lehetetlenné teszik, hogy az említett munkákról részletesebb elemzést adjunk. 
Áttekintésünkbe nem kerülhetett bele lengyel és külföldi szerzők sok érdekes munkája 
sem, amelyek a felvilágosodás színházművészetének egyes oldalaival foglalkoznak.4" 
A téma gazdagsága és a színháztudományi kutatások soksíkúsága okozták azt is, hogy 
ilyen rövid vázlatban nem volt lehetőség részletesebben foglalkozni a felvilágosodás kori 
lengyel színház kutatásának sok fontos szempontjával. Ám maga a felsorolás is lehetővé 
teszi annak megítélését, hogy a XVIII . század második fele bizonyára a legalaposabban 
feldolgozott terület a lengyel színház történetében. Eltekintve attól, hogy sok kérdés még 
megoldatlan, hogy sok fontos módszertani kérdésben véleményeltérés áll fenn, hogy 
néhány elméleti fogalom, melyet a színháztörténészek használnak, nem eléggé tisztázott, 
hogy még nem határozták meg eléggé pontosan a lengyel színház szerepét Lengyelország 
kulturális fejlődésének egészéhez mérve, úgy tűnik, hogy a lengyel kutatók már közvetlen 
közel jutottak a felvilágosodás kori lengyel színház komplex és szintetikus történetének 
megalkotásához. 

Josef Dobrovsky magyar kapcsolatairól 

RICHARD PRÁGÁK 

Josef Dobrovsky kapcsolatai a magyarokkal nem ismeretlenek. Már a háború 
előtt terjedelmes tanulmányban foglalkozott velük Pavel Bújnák. Tanulmányának közép-
pontjában főként Josef Dobrovsky finnugor filológiai érdeklődése állt. A háború után 
értékes tanulmányt írt róla Josef Macûrek, aki újabb adatok alapján megvilágította 
Josef Dobrovsky kapcsolatát a magyar történetírással, és Angyal Endre, aki önálló 
kutatások nélkül megkísérelte összefoglalni az e téren eddig rendelkezésünkre álló isme-
reteket. Ezeket a nagyobb terjedelmű tanulmányokat jelen cikk szerzőjének kisebb 

44 A „Monitor" tevékenységét taglaló munkák közül fontosabbak: J. Rudnickav Stan i potrzeby badan nad 
czasopismiennictwem X V I I i XVIII wieku. „Przegl^d Humanistyczny" 1961. N. 5.; Uő.: Z genealogii „Monitora" 
г r. 1763. „Pamiçtnik Literacki" 1955, z. 1.; Z. Sinko: „Monitor" wobec angielskiego „Spectatora". Wroclaw 1956. 
A folyóiratnak a nemzeti színház elve kialakulására tett hatásáról írnak: Ozimek: Udziat „Monitora" w ksztaltowaniu 
Teatru Narodowego ( 1 7 6 5 - 1 7 8 5 ) . Wroclaw 1957.; M. Klimoiricz: Ksztaîtowanie siç doktryny teatralnej . . . 

46 IF. Zawadzki: Realcje cudzoziemców о Wojciechu Boguslawskim i teatrze jego epoki. „Pamiçtnik Teat-
ralny"; 1954. z. 3 — 4.; Uő.: Relacje cudzozimców о polskim teatrze XVIII i poczqtku X I X wieku. „rrzeglqd Huma-
nistyczny" 1958. 4. sz. 

4Í A lengyel felvilágosodás igen sok tudós f igyelmét vonta magára az utóbbi évtizedben. Ezek közül is nagyobb 
figyelmet érdemel: P. N. Berkov: Russzko-polszkije literaturnüje szvjazi v X V I I I veke. Moszkva 1958.; Sante Graciotti: 
Il vecchio e il nuovo nel „Pan Podstoli" di Krasicki. „Ricerche Slavistiche" 1959.; Beinz Lemke: Die Brüder Zaluski 
und ihre Beziehungen zu Gelehrten in Deutschland und Danzig. Berlin 1958.; A. Stender-Petersen: Die Dramen insbe-
sondere die Komödien der Fürstin Radziwill. „Zeitschrift für Slavische Philologie" 1960. 2. sz. 
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