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„ 

„ WYKSZT AŁCICIEL SCENY NARODOWEJ" 

Kiedy dnia 1 maja 1783 roku przed drzwiami aktora Bogusław
skiego, który dnia tego z woli króla został dyrektorem widowisk 
polskich, niemieckich i baletu, zaciągnęła wartę straż honorowa 
z dwóch huzarów złożona, a przy odgłosie porannej janczarskiej mu
zyki ułożono zaraz repertuar, by niezwłocznie zacząć widowiska, 
Wojciech Bogusławski miał wówczas lat dwadzieścia i sześć. Odtąd 
rozpoczęła się jego historyczna działalność, którą zdawna rozumie:
my jako fundamentalną dla teatru polskiego, samego Bogusławskie
go nazwawszy Wykształcicielem Sceny Narodowej. 

Nie znaczy to oczywiście, by do wystąpienia Bogusławskiego 
teatru w Polsce zupełnie nie było . Lecz były to wydarzenia teatral
ne, nieraz pierwszorzędnej wagi artystycznej lub społeczno-narodo
wej, dorywcze zazwyczaj przedsięwzięcia, nie obejmujące teatru 
w nowożytnym znaczeniu sztuki zorganizowanej i całą społeczność 
kraju trwale obejmującej. To dopiero, poważne nieraz, fragmenty 
teatru, urywki teatralności. Bogusławski był tym duchem w dziejach 
kultury polskiej, który przepoiwszy sporadyczne wystąpienia og
niem twórczej organizacji, zbudował trwałe fundamenty nowożyt
nego teatru w Polsce i każdemu z czynników, składających organizm 
teatralny, dał tak silne podstawy, że odtąd zyskały możność świet
nego rozwoju. Od jego wystąpienia po podłogach scenicznych stąpać 
zaczęły postaci żywe i prawdziwe, teatralne sznurownie zmuszone 
zostały do służenia celowym nakazom, pod paludamenty wzbijać 
się zaczęły skrzydła ideałów, a w orkiestrach ozwały się hymny 
radosne, że teatralność polska z przygodnych ścieżek wyruszyła na 
bity gościniec, do jakiegoś celu wiodący. Od tej chwili teatr nasz 



stał się polski, publiczny i zawodowy, a te trzy cechy charaktery
zują pojęcie teatru narodowego. 

Nie trzeba chyba zaznaczać, jak ważnym momentem w ocenie 
działalności Bogusławskiego jest chwila dziejowa, w której było mu 
nakazanym dokonanie dzieła niezwykłego. Był to czas najtrudniej
szy, jaki sobie można wystawić, ale zarazem sprzyjający przez 
podniesione ambicje, gorąco atmosfery estetycznej a przede wszyst
kim przez dążenia wolnościowe i rewolucyjne, które coraz silniej 
przychodzić zaczynały do głosu. Była to chwila kiedy na lat sto 
dwadzieścia zamykała się Polska państwowa a mocnym życiem 
otwierała się Polska polityczna, spo]eczna, kulturalna, socjalna, pub
licystyczna. 

Jak to często w dziejach kultury polskiej bywało i bywa, Wy
kształcicie! Sceny Narodowej dokonał pracy, którą zwyczajnie pię
ciu lub sześciu ludzi spełnić powinno. Więc przede wszystkim zra
cjonalizował sprawę repertuaru, sam dostarczając mu kilkadziesiąt 
pozycji. Już tylko drukiem ogłosił ich sześćdziesiąt w dwunastu to
mach, po pięćset stronic każdy. Były to przeważnie tłumaczenia, 
przeróbki, przystosowania, a więc repertuar według sposobu w ca
łej Europie wówczas naturalnego. Ale w repertuarze Bogusławskie
go znalazły się nazwiska najwybitniejszych dramatyków. Za jego 
czasów na scenę polską wkroczyli: Racine, Voltaire, Beaumarchais, 
Marivaux, Schiller, Lessing, Goldoni, Alfieri, Sheridan. W jego to 
dyrekcji odśpiewano „Flet zaczarowany" Mozarta. On pierwszy wy
stawił Szekspira po polsku, z przeróbek Ducisa i Schroedera co
prawda, ale w tych tylko wersjach wprowadzano go wtedy na sce
nach europejskich; on dał publiczności „Hamleta"; on to pośród 
licznych komedii Moliera zwrócił uwagę na genialną „Szkołę żon". 

Zaspakajając potrzeby swego teatru, które narzucało życie, 

Bogusławski kreślił pewną ściśle uplanowaną politykę repertuarową 

i ze wszystkich sił chciał ją przeprowadzić. A zdobywając repertuar 
w głębokiej trosce o jego charakter rodzimy, wprowadził na scen<:; 
wszystkich niemal autorów dramatycznych w Polsce ówczesnej 
działających. Od Niemcewicza, Zabłockiego, Krasickiego, Trembec
kiego, Bohomolca, aż do wyrobników literackich przewinęły się 

przez dyrekcję Bogusławskiego rękopisy polskich dram;i.tyków, 
w znaczniejszej ilości wypadków zdobywając wielkie powodzenie. 
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W jego własnej, oryginalnej twórczości znajdujemy utwory, 
alegorycznie przeciw zaborcom i krajowej reakcji wycelowane, niby 
armaty, które dla niepoznaki szychem teatralnym zasłoniono; wy
starczy wspomnieć „Henryka VI na łowach". A już chyba nie trze
ba przypominać „Krakowiaków i górali", które stały się jednym 
z najtrwalszych dzieł polskiego repertuaru, a w których rozbrzmia
ły słowa: „Wszystko z ludem - nic bez ludu", tak znamienne dla 
ścisłego związku Bogusławskiego z Polską Kościuszki, Kołłątaja 

Staszica. 

Ażeby wypełnić wielkie zadania teatru, trzeba mieć zespół ak
torski. Nie aktorów, lecz zespół aktorski. W chwili, gdy Bogusław
ski oddał się w służbę teatru, bywali przygodni aktorzy i przygodnie 
ze sobą grywali. Były woźny trybunalski, Karol Boromeusz Świe
rzawski, który łamiąc palce u lewej ręki, uciekł był przed długim 
więzieniem za jakieś przestępstwo, by zostać komediantem, nosił 
tytuł „Primus Poloniae actor". Z Rydzyny, z teatru dworskiego 
księcia Sułkowskiego przybył znakomity później aktor Kazimierz 
Owsiil.ski. I oto Bogusławski łączy niesfornych historionów w zespół, 
którego znaczniejsza grupa pracuje ze sobą przez lat kilkadziesiąt, 
wykuwając podstawy pracy i tradycji polskiej sztuki aktorskiej. 
Będąc niezwykłą siłą atrakcyjną, jako wielka indywidualność dla 
dążących pod jego przewodnictwo artystów, Bogusławski przepoil 
ich pracę zrozumieniem obywateiskim. Przeświadczył swoich kole
gów i uczniów, że razem z nim broniąc godności polskiej mowy, są 
jej chorążymi. Stworzył podstawy polskiego zespołu scenicznego. 

Choć Bogusławski osiągnął wyniki znakomite, choć w trupie 
jego rozbłysło wielu artystów wybitnych, by tylko Truskolawskich, 
Owsińskiego, Hempińskiego, Ledóchowską wspomnieć, ta zasługa 

mogłaby przecież być doraźną korzyścią dla jednego pokolenia. 

Wielkość Bogusławskiego lezy w tym, że sięgnął w dal, że rzu
cił w przyszłość polskiego aktorstwa nieustanną, trwałą i celową 

ewolucję. W roku 1811 z wyłącznej inicjatywy i według projektów 
Bogusławskiego powstaje pierwsza polska Szkoła Dramatyczna, któ
rej uczniowie, według słów Założyciela „przyzwoite ich stanowi bio
rąc nauki, sposobili się do zastąpienia w czasie przez śmierć albo 
podeszły wiek ustępujących aktorów". I dlatego drugi wiersz napi
su na medalionie z wizerunkiem Bogusławskiego i na jego cześć 
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skomponowanym, głosił, że nie tylko „pisał'' i „grywał", al „ i gra
jących na czas późny stworzył". Bo w tej szkole dramatycznej, k tóra 
w pe ;vnym okresie liczyła więcej niż setkę uczniów, wykła ał słyn

ny Bonawentura Kudlicz, ukochany uczeń Bogusławskiego, którego 
Wyspiański w „Nocy listopadowej" przedstawił. Bogusławski s roją 
wiedzę fachową przelał na Kudlicza. A uczniami Kudlicza zostali : 
Jan Seweryn Jasiński i Adam Chełchowski. Jasiński, sławny p eda
gog i reżyser, objął po Kudliczu kierownictwo szkoły. Za jego cza
sów uczyli się w niej dwaj znakomici potem aktorzy i nauczyciele 
sztuki aktorskiej: Anastazy Trapszo i Emil Deryng. Uczniem Ana
stazego Trapszy był Józef Śliwiński. A Emil Deryng prowadził 
w Warszawie w latach osiemdziesiątych szkołę dramatyczną, w któ
rej sposobił się do zawodu scenicznego Mieczysław Frenkiel. Ze 
szkoły Derynga wyszedł też Edmund Rygier, który otworzył arkana 
sztuki aktorskiej przed Stefanem Jaraczem i Juliuszem Osterwą. 
A drugi z wymienionych uczniów Kudlicza, Adam Chełchowski, był 
jego prawdziwym spadkobiercą, przejął jego system nauczania i wy
dał całą plejadę uczniów, pośród których najwybitniejsi to Jan Kró
likowski i Wincenty Rapacki. Uczniem Królikowskiego był .Józef 
Kotarbiński ; u Rapackiego pobierali nauki: Stanisława Wy ocka 
i Aleksander Zelwerowicz. A teraz uprzytomnijmy sobie, ilu w tej 
chwili na scenach polskich posiadamy uczniów Kotarbińskiego, 
Frenkla, Śliwickiego, Wysockiej, Zelwerowicza, Jaracza, Osterwy. 
Na niektórych spadła szczęśliwa i głęboka odpowiedzialność naucza
nia innych. Oto dlaczego kiedy mowa o Wojciechu Bogusławskim 
my, polscy scenarze, jak nas Słowacki nazwał, z najgłębszą pokorą 
wobec Mistrza mistrzów naszych, a z dumą wobec świata stwier
dzamy: „My wszyscy - z niego". 

Nie poskąpiła natura Bogusławskiemu ani jednej z cech, którą 
pełni ludzie teatru bywają obdarzeni. Oto już w cztery lata po zało
żeniu szkoły dramatycznej, Bogusławski, zniechęcony stosunkami 
warszawskim i napaściami prasy, planuje zabranie całej grupy ab
solwentów do Poznania,celem utworzenia tam nowego, odmłodzone
go, na świeżych podstawach opartego teatru, czyli jakbyśmy to dzi
siaj powiedzieli, awangardy. Bogusławski miał wtedy lat 57. Za
mierzenie nie przyszło do skutku z powodów administracyjnych, ale 
jest rysem znamiennym dla tego człowieka, którego zresztą stale 
widzimy nie tylko w pięciu wielkich miastach polskich. W różnych 
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okresach odwiedza on Grodno, Biał st k, Dubno, Wilno, Kalisz. 
ł„owicz, niosąc sztandary sztuki polskiej aż do Gdańska. 

Działalność teatrów wędrownych, datująca się w Polsce od 
średniowieczn h igrców i frantów, dzięki Bogusławs ··emu uzysk i
je ogromny rozmach i w długim okresie niewoli staje się jed. ym 
z pierwszych czynników życia . Odtąd przemierzają k raj wędrowne 

?:espoły aktorskie, budząc dusze, żłobiąc charaktery, a błys a\ icą 
słowa polskiego rozś\vietlając mrok wieczoru. To on ·, cyganie lel
pomeny w obstrzępionych pelerynach, stali się b dzicielami ciszy 
miast i miasteczek. To o nich mogła śpi wa p · osenka, że szli bore , 
lasem, z głodu przymierając czasem. To dawno w mogile niepamięci 
skryte wysiłki, bóle serdeczne, chwile cichutkich triumfów i łzy 

zawodów ; i braterstwo nędzy przy biednej łojówce w brudnym za
jeździe, wędrówki w szarudze jesiennej na nędznym wozie z naiw
nymi dekoracjami i rozładowane temperamenty na s enie skleconej 
na beczkach i grym as humoru na kabot ńskiej masce starego k -
mika. dwa serca młode, złączone miłością przy rebrzystym gobeli
nie kwiatów mrozu na szybach karczmy przydrożnej, pomięte wstę

gi benefisowe, i pościgi nai nych wierz cieli, wspólna wieczerza 
w zaj eździe, lub przy wypadkowej gościnności we dworze szlachec
kim .. . 

T go teatru już nie ma. A przecież dzisiaj w Polsce Ludowej 
j akże doniosłą pozycj ę tworzą objazdy poszczególnych te trów do
cierających cio najdalszych krańców naszego kraju. Te teatry objaz
dowe otoczone są miłością społeczeństwa i pecjalną opi ką czynni
ków państwo\ ych w najsłuszniejszym zrozumieniu ich olbrzymiego 
znaczenia i ofiarnej pracy. Wspomnijmy i pamiętajmy zawsze 
o wielkiej roli pionierskiej jaką wobec tej działalności spełnił Woj
ciech Bogusławski, Sceny Polskiej Wykształcicie!. 

Praca Bogusławskiego nosiła charakter społeczno-organizacyjny, 

ale przepojona była dynamizmem ściśle artystycznym. Akcja orga
nizacyj1na wynikała tu z bolesnej jeno konieczności, że nikt inny jej 
nie podejmował. Lecz w zakresie twórczo-artystycznym zdziałał 

Bogusławski nie mniej . A żył w czasach, kiedy sztuka dramatyczna 
uzyskiwała fundamenty teoretyczne. Już w Niemczech znano dobrze 
Ifflanda,którego postać tak często z Bogusławskim zestawiamy; już 
Lessing głosił m .in.: „Mamy aktorów, nie mamy sztuki aktorskiej", 
a Goethe żądał od swoich artystów, by studiowali naturę dla praw-



dy uczuć, a rzeźbę klasyczną dla piękna ciała człowieczego na scenie. 
Już we Francji wielki Talma rewolucjonizował sztukę aktorską 

a Diderot już był napisał SWÓJ „Paradoxe sur le comedien" , który 
po dzień dzisiejszy jest jednym z fundamentów pojmowania procesu 
gry aktorskiej. Już w Anglii działał reformatorsko Garrick. Bogu
sławski i tutaj nie odstaje od swoich europejskich kolegów. W pa
miętnym roku 1812, kiedy bagnety Kniaziewicza i Dąbrowskie.go 
szły przez Polską, pisze skromny traktat pod tytułem „Dramturg1Ja 
czvli Nauka Sztuki Scenicznej'' . Na dowód, jak nieustająco aktualne 
za~varł tam myśli , niech posłuży urywek następujący: „Obecni, a nie 
działający na scenie aktorowie też same co widze okazywać . v.rinni 
uczucie„. Ten rodzaj mimiki, najwięcej zaniedbany na sceme na
szej, wielką jest szkodą dla dobrego wystawienia widowiska„. Wi
dzimy aktorów z obojętnością rozmawiających między sobą w ten 
czas, gdy kto rozpacza w nieszczęściach , albo umiera na scenie. 
W takowem zdarzeniu jedno niepotrzebne przejście przez teatr sto
j ącej na scenie osoby, odwraca oczy patrzących od działając2go ak
tora, jeden nieprzyzwoity komiczny albo przesadzonego żalu okaz 
sprawia w widzach, którzy to spostrzegli, śmiech. Powinnością więc 
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jest niegrających, a obecnych na scenie aktorów wyobrażać takie 
same postawy i poruszenia, jakieby mieli, gdyby rzeczywiście znaj
dowali się przy zdarzeniu takowem, na jakie patrzą.„" 

Czyż nie jest rzeczą zastanowienia godną, że to o co i dzisiaj 
jeszcze walczymy codziennie, podczas każdej próby, było już dosko
nale znane Wykształcicielowi naszej sceny„.? A przecież jeżeli tak 
pisał , to znaczy, że wymagał tego od swoich aktorów. 

Ludzie, których życie jest wypełnieniem wielkiego dzieła , zo
stawiają gdzieś w końcowej fazie zamknięcie swoich wysiłków 
v1 czynie syntetycznym, z doświadczeń całego życia wynikającym. 

Takim czynem w dziejach Bogusławskiego było zainicjowanie i prze
prowadzenie opieki finansowej państwa nad teatrem. W roku 1810 
zatwierdzono projekt Bogusławskiego zorganizowania stałej rządo

wej dyrekcji teatrów z subwencją roczną. Bogusławskiemu więc za
wdzięczamy wprowadzenie zasady · opieki państwowej nad sztuką 

teatralną. Szczegółowy system, przez niego opracowany, przetrwał 

lat przeszło sto, a dziś przy omawianiu sprawy organizacji teatralnej 
widzimy również jak jest żywotny, na najgłębszym zrozumieniu 
potrzeb teatru oparty. Toteż kiedy powiadamy: „Testament Bogu
sławskiego" - nie są to słowa uroczystości jubileuszowych, ale vvy
razy napełnione najrealniejszą treścią . 

A ter az przeczytajmy ostatnie zdanie pamiętnika tych n iezw rk
łych za ług, wydanego na schyłku życia pod tytułem „Dzieje Teat 'u 
Narodowego". Oto co na zakończenie swej książki umęczony pracą 

dyrektor napisał: 
„Sławę moją zostawiam potomności, a jeżeli w sercu choć jed

nego prawdziwego Polaka pozyskam wdzięczne starań moich v spo
mnien ie, jeszcze na tamtej stronie grobu szczęśliwym będę" . 

Niechaj nikomu nie przyjdzie na myśl podejrzewać, że słowa 

te : „j eżeli w ser cu choć jednego Polaka pozr k am„." są fałszywą 

pokorą , obłudnie przesałniaj ącą wysokie przeświadczenie o swoich 
zasługach. Kto dobrze wgłębił się w tę kronikę życia Bogusławskie

go, komu książka jego przepaliła rozsądek i fantazję, kto na jej kar
tach chce widzieć odbicie swych pragnień stłumionych, nieziszczo
nych i często nieziszczalnych t en wie, że owe słowa końcowe płyną 
z dostojnej skromności i męskiej prostoty wobec czynów spełnio
nych. Z zastanej przez siebie nicości i bezradności stworzył Bogu
~ławski polski teatr, działalność jego była wielkim wkładem w bu-
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dowaniu zrębów kultury narodowej, każdy dzień jego życia przy
czynił się do wzrostu siły plemienia, a on sam, wszyst -o co czynił, 
sądził sprawą zwyczajną, zwykłą i codzienną. Był to piękny czło
wiek, gorący demokrata, wielki Polak, znakomity europe cz k. 

On jeden uczynił to, co gdzie indziej czyniły pokolenia. Była 
w nim energia nadludzka. N.a szerokich błoniach polskiego teatru, 
az · ś bujną zielenią i dojrzałym owocem porastaj ących, wznosi się 

na hor yzoncie potężna granito a postać Wykształciciela · rodowej 
Sceny, a o sam jest nam bliski, swój, jest w każdym tea trze pol
skim, nasz wspaniały, dobry Kolega. 

Henryk Szletyński 
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„HEN RYK VI N A -OWilCH" NA TLE EPOKI 

Najważniej . zym okresem w dziejach teatru Bo _1 ławskieg są 

ostat ·e lata ieku 18 go, kied · na sceni tkazują i , olskie ut Ą.'O
ry oryginalne, związane z wypadkami n atu ry połeczn j i politycz
nej, a świadczące o ścisł - j łączno .ci teatru Bogusławski go z życ·cm 
i losam · narodu. 

A naród przeżywa chwile wielkie i doniosłe. Był t o okres ol
brzym i go rozkwitu myśli p itycznej w Polsce. Niezadowolenie 
w1ększo ·ci narodu z pa uj ącego porządku połecznego, ucis chło

p · , mie zczaństv:a i drobnej zlach ty, rządy m agnaterii i ' ższego 

duchowie · twa, p czucie bezsil ości wobec za orczych dążeń są

_ i dnich mocarstw - wszystko t o t a zał · cz ość jak naj
·zybszego rzepro\va zenia r eformy wewnętrz1 ej i zupełnego prze
oorażenia obr cza społeczeń twa w duchu demokratycznym. 

W tych w arunkach w iadom o"ci o wybuchu rewolucji fran u
skiej trafia w P olsce na 'elc podatny grunt i potęgowały reFo
lucyjne n a tro; e; poprzez \Var twy o~wiecone, szlachtę, zamożniej

s e mie zczaństw d ocier ły do warst r najniższych, najbardzrej 
'...pośle 'zonych, kt ·re n ie orientuj ąc się dokładnie w zachodzących 

w w i cie przemianach, miał jednak świadomość swojego poniże-
1a i krzyvvdy. 

Nic \\<ięc dziwnego, że obraduj _cy w tym czasie Sejm Czt r -
etn i (17 8- 1792) poruszył w szy i k ie umysły . Zebrany pod hasłem 

przep ro·vvadzenia reform we\vn J rznych miał za zadanie naprawić 
n iesp a iedliwość społeczną, na której opierał si ust ój Pols -i. aj
bardziej światłe i szlachetne jednostki należały do obozu post po
'.vego. NaJlepsze pióra owej epoki walczyły z dawną ciemnotą i prze
"'ądami o postęp i sprawiedliwość społeczną. Głównym ośrodkiem 
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propagandy rewolucyjnych haseł była słynna Kuźnica Kołłątaj
jowska. 

Okres Sejmu Czteroletniego wydał najbogatszy plon publicy
styczny. Niektóre pisma periodyczne wywoływały niesłychanie cięte 
dyskusje, toczone w pismach ulotnych. Wszystkim wydarzeniom 
sejmowym towarzyszyło mnóstwo paszkwilów, satyr, inwektyw, pa
rodii. Rewolucja francuska stała się bronią wszystkich partii. Dla 
postępowców była wzorem i podnietą, dla zwolennikó\v starego po
rządku - postrachem. 

Walka o reformę społeczną i polityczną była jednocześnie walką 
o. wolność i niepodległość narodu polskiego. Jedynie przez wciąg
nięcie do akcji wszystkich klas i stanów można było pozyskać siłę 
zdolną obronić niepodległy byt narodu, który jest zasadniczym i !la
czelnym warunkiem demokracji. 

\V tych ważnych dla narodu dniach, kiedy kwestia istnienia lub 
nieistnienia Polski zależała od powodzenia obozu demokratycznego. 
nazywanego wówczas stronnictwem patriotycznym, teatr staje s·ę 

jednym z najskuteczniejszych środków agitacji postępowych patrio
tów. Głoszenie haseł demokratycznych ze sceny ułatwił znakomicie 
fakt, że kierownictwo teatru spoczywało w rękach Wojciecha Bogu
sławskiego, który uważał teatr z „szkołę obyczajów", postępu i mi
łości ojczyzny. A .kiedyż ta „szkoła" mogła lepiej spełniać swoje za
danie, jeżeli nie w okresie, gdy tylu warchołom i wstecznikom trze
ba było dać kilka lekcji patriotyzmu i zdroweg::> rozsądku? 

Bogusławski, pozostając w kontakcie z Kołłątajem i jego Kuź
nic~ był człowiekiem rewolucji społecznej i pod tym kątem należy 
oceniać jego działalność 'r tym rewolucyjnym kresie. Charaktery
styczne światło na postać Bogusławskiego rzuca jego przynależnoś ' 
do ruchu wolnomularskiego. W epoce stanisławowskiej wolnomular
st~'o dochodzi do dużego znaczenia i z wiellrnpańskiej rozrywki 
staje się poważnym czynnikiem postępu. Już same nazwy lóż: „Prze
sąd zwyciężony", „Szkoła mądrości", „Ciemności rozproszone", wska
zują na to, że wolnomularstwo stanislawo :vskie postawiło sobie za 
cel walkę z ciemnotą i przesądami. 

Stanisław August należało do loży „Pod Trzema Hełmami" 
i popierał czynnie ruch wolnomularski udzielając mu często pienięż
nego wsparcia. 
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W „braterstwie" wolnomularskim możemy między innymi szu
kać wyjaśnienia specjalnej życzliwości Stanisława Augusta w sto
sunku do Bogusławskiego i źródła hymnów pochwalnych wygłasza
nych pod adresem króla przez Bogusławskiego w „Dziejach Teatru 
2.farodowego". Dopiero przystąpienie króla do haniebnej Targowic~' 

oziębiło w Bogusławskim to niemal bałwochwalcze uwielbienie. 

Na tle stosunków wolnomularskich specjalnego zabarwieni« 
nabiera zażyłość Bogusławskiego z Elsnerem, jasnym się staje rów
nież wpływ, jaki wywierał na „ojca teatru polskiego" stolnik Mo
"'zyilski, mistrz pierwszej Wielkiej Loży polskiej. 

Vlybitni \volnomularze, jak jeden z twórców Konstytucji Trze
dego Maja, Ignacy Potocki, posłowie: Kazimierz Sapieha, Matusze
\vicz, Adam Czartoryski, Sołtyk, Linowski, Łuszczewski i inni, mieli 
duży wpływ na przebieg obrad sejmowych. 

W okresie gdy stronnictwo patriotyczne na sejmie dokładało 
wszystkich wysiłków, aby wobec groźby rozbiorów przyspieszyć 

uchwalenie konstytucji, Bogusławski w dniu 15 stycznia :!. 791 roku 
\vystawia „Powrót posła", pierwszą polską komedię polityczną Ju
liana Ursyn Niemcewicza, ośmieszającą staroszlacheckie zacofanie, 
a gloryfikującą dążenia partii postępowej. Rewolucyjne dążności 

i sympatia dla współczesnych wypadków francuskich, zarówno au
tora rnmedii jak i Wojciecha Bogusławskiego, znalazły wyraz w sło
wach Walerego, który dziwi się , że Szarmancki wyjechał z Paryża 
w czasie doniosłych v.,rydarzeń: 

„Właśnie wtedy w tym kraju ostać się godziło, 
Patrzeć na naród dzielny, długo uciskany, 
Który poznawał siebie i rwał swe kajd:my, 
Jak na gruzach tyranii wyniósł rząd swa' odny. 
Był to widok człowieka rozsądnego godny" . 

Ta pierwsza polska komedia polityczna stała się wydarzeniem 
dnia. Grano ją trzy razy z rzędu, a i później przez czas dłuższy nie 
schodziła z repertuaru. Zapał i uniesienie publiczności były tak 
wielkie, że Świerzewskiemu, grającemu rolę Starosty, jeden z wi
dzów rzucił woreczek ze złotem na scenę. 

Manifes::.acje urządzane przez publiczność w teatrze wywołały 
protest warchoła sejmowego Suchorzewskiego. Oskarżając na Sejmie 
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autora komedii i policj ę , która udzieliła zezwolenia na jej wysta
wienie, Suchorzewsk i domagał się odebrania Bogusławskiemu przy
wileju na prowadzenie sceny, „służącej złej sprmvie". 

Na szczęście wniosek ten upadł, a Bogułaswski nie zrażony na
paściami, napisał niebawem i wystawił na scenie 15 września 1791 r. 
dalszy ciąg „Powrotu posła" pt. „Dov.ród wdzięczno 'ci narodu", 
a 25 listopada tegoż roku komedię Wybickiego „Szlachcic mieszcza
ninem". Oba te uh vory, wybitn ie tendencyjne, głosiły ideały demo
kratyczne, chwaląc zrównanie wszystkich stanów, które na mocy 
konstytucji majowej zdawalo się tak bliskie realizacji. Wystawienie 
tych sztuk przez Bogusławskiego było apoteozą Sejm u Czteroletnie
go, kon~tytucji i j j postulatów. 

Nies tety przed,„rczesny był entuzjazm Bogusławskiego. Konsty
tucja 3-go Maj a w znikomej t ylko części spełniła demokratyczne po
stu laty . Utrzymuj ąc w całej pełni panowanie szlach ty, ·edynie mie
szczanom dała pewne niewielkie zresztą uprawnienia. O chłopach 

prawie w ogóle mow. nie było . Konsty tucja była kompromisem dą
żeń postępowych demokrat ów z k onserwatyzmem szlacheckim, 
z reakcyjną Europą, k tórej nie chciano zby t wcześ ie zadrażniać. 

Rychło jednak okazało się, że kompromis ten nie mógł dopro
wadzić do pożądanego celu. Nawet te umiarkowane reformy po
ruszyły do żywego zwolenników nienaruszalności pr zywilejów szla
checkich. Kon ederacja Targowicka była wyrazem protestu ty ch 
ciemnych, zacofanych jednostek, k tórym obca była myśl o jakich
kol vviek ustępstwach. 

A tymczasem wrzenie rewolucyjne w kraju urastało do coraz 
to większych rozmiarów. Niezadowolenie z umiarkowanego charak
teru Konstytucji stawało się coraz silniejsze wśród wszystkich sta
nów·. Nawet twórcy Konstytucji przekonali się teraz, że myśl kom
promisu zawiodła na całej linii. Postanowiono chwycić się ostrzej
szych środków. W przeciwieństwie do dawnej ugodowości, teraz już 
występowano zupełnie otwarcie przeciw szlacheckiemu konserwa
tyzmowi, przeciw zdradzieckim magnatom, przeciw znienawdzonym 
zaborcom. Odgłosy zwycięstw rewolucji i nowej radykalnej konsty
tucji francuskiej budziły wśród postępowych Polaków entuzjazm 
i podniecały ich umysły. Rozwinęła się ożywiona akcja spiskowa, 
a liczne odezwy, ulotne wierszyki i paszkwile podtrzymywały sku
tecznie rewolucyjne nastroje ludności. Ta wroga postawa społe-
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czeństwa ściągnęła oczywiście coraz większe prześladowania i terror 
Targowicy. Cenzura uległa niesłychanemu zaostrzeniu. i ad teatr m, 
drukami i księgarniami ustanowiono specjalny nadzór policyjny . 
Wszystkich, którzy vvy'tępowali w obronie ludu, nazywc no buntow
nikami i jakobinami. 

W tych burzliwych czasach, gdy każdy objaw przynależności 

czy sympatii do r u chu rewolucyjnego ściągał surowe represje targo
wiczan, Wojciech Bogusławski stoi odważnie na straży ideałów de
mokratycznych i nie u staje w w alce o sprawiedliwość społeczną, 
o wolność i niepodległość nar odu. Przyłączając się do ostrych ata
ków na despotyzm magnaterii, wystawił w 1792 roku swoj ą orygi
nalną, dziś prawie ju;'~ zapomnianą komedię pod tytułem „Hen
ryk VI na łowach", w której głosił, że wszyscy ludzie są r ówni, że 
panowie nie mają prawa gnębić i wyzyskiwać maluczkich, o wiele 
przewyższających ich moralnie. Kwestia nierówności społecznych 

przemówiła tu taj z żywiołową wpr st siłą. 

„Henryk VI" t o p rzeciwstawienie rozpus tnego życia dworskiego 
prostocie i uczch ości ludzi skromn ·eh i ubogich. Wys awienie tej 
kornedii w m omencie szalej ąc go terroru Targowicy było aktem 
ogromnej dwagi Bogusławskiego. 

Wiktor B umer w swej pracy o Bogusławskim słusznie nazywa tę 
komedię „jednym z najrewoluc jniejszyc czynów teatru pol kiego". 
Wprawdzie sam Bogusławs · · podaje że temat zaczerpnął z angi 1-
skiej powieści Dodsleya „K ról i młyna z Mansfild" , a historycy 
literatury i teatru wykazują zależność tej komedii od innych jeszcze 
obcych utworów scenicznych, to jednak wszyscy jednomyślnie stwier
dzają, że w komedię tę Bogusławski włożył ty le własnej inwencji 
twórczej, iż śmiało można ją nazwać oryginalnym jego dziełem . 

Akcję sztuki ze względów cenzuralnych umieścił autor w Anglii, ale 
aluzje do stosunków polskich są w niej aż nadto przejrzyste. 

Pierwsze przedstawienie „Henryka VI" odbyło się 8 września 
1792 r. „Oprócz zamiaru poprawy narodowych zdrożności - pisze 
Bogusławski w uwagach nad „Henrykiem VI" - znalazła jeszcze 
ówczasowa publiczność powody do pochlebnego tej komedii przyję
cia w wybornej grze wszystkich prawie aktorów". W roli Kokla wy
stąpił prawdopodobnie sarn Bogusławski, króla Henryka grał znako
mity aktor ówczesny, Kazimierz Owsiri.ski, Betsy - Franciszka Pie
rożyńska, Ryszarda - Andrzej Mierzyński. 
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Sztuka spotkała si~ z ostrymi sprzeciwami władz i po dwóch 
przedstawieniach l8 i 9 września 1792 r.) musiano ją zdjąć z afisza. 
Od autora zażądano wyjaśnień i usprawiedliwienia się. „Nie mog
łem nic odpowiedzieć - mówi Bogusła\vski - nad to: że jeżeli po
wszechne moralności zasady, nie wymieniając osobiście nikogo, zna
lazły się sprzecznymi ze zdaniami oskarżających mnie osób, nie 
moja w tym wina". Jakoż po kilkudniowych staraniach udało się 

Bogusławskiemu wyjednać uchylenie zakazu i niebawem sztuka wró
ciła na scenę. 

Ciekawym dokumentem tych kłopotów Bogusławskiego jest afisz 
teatralny z dnia 15 września 1792 r. „Dla zaspokojenia ciekawości 
wielkiej liczby osób - czytamy w afiszu - dowiadujących się co 
moment o wyroku, wydanym na tę sztukę poddan . pod roztrząśnie
nie oświeconych osób, antrepryza donosi, że oko rozsądnej krytyki, 
nie znalazłszy w niej nic, coby prawu człowieka, prawom krajowym 
i czystej moralności przeciwne było, granie tej komedii zupełnie tak 
jak jest napisana, poŻwoliło, z tym obowiązkiem tylko, aby odtąd tak 
tej sztuki jako i wszystkich innych nowych na potem autorowie pub
liczności wiadomymi byli. Który rozkaz antrepryza wiernie dopeł
niaJąc donosi, że autorem tej komedii jest pan Bogusławski, dyrek
tor teatru narodowego. Komedia wkrótce wydrukowana będzie". 

O ogromnym zainteresowaniu, jakie utwór Bogusławskiego 

wzbudził w społeczeństvv:ie mc:W:e świadczyć fakt, że w ciągu dwu lat 
(1792 i 1793) grano ją 15 razy, co na owe czasy stanowiło wcale po
kaźną liczbę przedstawień i 4 razy wydano ją drukiem. Ponadto 
„Henryk VI" przez długi czas był ulubioną pozycją amatorskich 
teatrów szkolnych. 

Władysław Bogusławski w swej rozprawie o Wojciechu wyraża 
zdumienie, że „Henryk VI" oparty jak wiadomo, po prostu na aneg
docie z historii angielskiej" \\rywolał protesty w kraju. A przecież 
sam autor we wstępie do swojej komedii wspomina o jej aktualnym 
naówczas wydźwięku. Zresztą osądźmy sami, czy sprawiedliwe były 
zarzuty, czynione Bogusławskiemu przez ówczesną cenzurę. 

Oto fragment rozmowy Ferdynanda Kokla z Milordem : 

„MILORD: Wiedże o tym, zuchwały trefnisiu, że jestem mil.ord Ry
dyng, synowiec pierwszego ministra. 
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FERDYNAND: A co tego wcalebym się nie był domyślił, chyba 
z tych kosztownych ubiorów, które WPan dźwigasz na sobie. 
Ale przyodziej także nimi twojego służalca, a zobaczysz jeżeli 
jaka między wami będzie różnica. 

MILORD: A już też nadto tej zuchwałości . Poczekaj, nauczę ja cie
bie, niegodziwy hultaju, co to jest uszanowanie dla osób mojego 

stanu. 

FERDYNAND: Mospanie ... Proszę WPana, niechże ten wyraz hultaj 
już ostatni raz od niego słyszę. Winien jestem WPanu poszano
wanie jako osobie wyższego stanu, ale rozumiem, że ci go w ni
czem nie uwłóczę, kiedy mówię, że jesteś człowiekiem do mnie 
podobnym ... Muszę ci powiedzieć prawdę: żołnierz, który lat 
dwadzieścia dźwigał karabin na plecach, okryty bliznami ran, 
odebranych w obronie ojczyzny, wart jest, zdaje mi się, jednego 
pysznego młokosa, który prócz zbytków i zgorszenia obyczajów, 
nic więcej nie przyniósł swojemu krajowi". 

Posłuchajmy jeszcze piosenki Ferdynanda, jedynej jaką Bogu
sławski w tej komedii umieścił: 

„Kto żąda szczęścia od świata, 
Niech się do świata stosuje; 
Niech się przemysłem kieruje, 
Niech nie ma względu na brata. 
Bo tam gdzie cenią pozory, 
Tam szczerość nie wiele nada; 
Intryga idzie do góry, 

Zasługa upada! 

Ani cię rozum r:aleci, 
Ani cię cnoty wzbogacą; 
Kto nie ma pierzy, nie wzleci; 
Gdyś biedny zawsześ ladaco. 
Ten błyszczy, ten ma honory, 
Kto liczne złoto posiada; 
Intryga idzie do góry, 

Zasługa upada! 
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Gdy niemasz z bogactw zalety, 
Płaszcz się przed panem bogatym, 
Lub szukaj ładnej kobiety, 
Dziś szczęście sprzyja żonatym. 

W świątynie, w miasta, na dwory, 
Wszędzie niesłuszność się wkrada: 
Intryga idzie do góry, 

Zasługa upada! 

Czy możemy się teraz dziwić, że „Henryk VI na łowach" wywo
łał protesty magnatów? 

Aż wreszcie nadszedł pamiętny rok 1794, kiedy to Bogusławski 
napisał i wystawił operę „Krakowiacy i Górale" - apel do całego 
społeczeństwa polskiego, aby w oparciu o warstwy ludowe stanęło 
zgodnie w obronie zagrożonego kraj;_i. Ta „opera narodowa", będąca 
ukoronowaniem patriotycznej i społecznej działalności Wojciecha 
Bogusławskiego ma charakter niemal że zamówienie społecznego 
i wskazuje wyraźnie na bliski kontakt jej autora z organizacjami 
przygotowującymi powstanie kościuszkowskie . 

24 

Zbigniew Krawczykowski 

Szkic kostiumu króla 
Projekt J . Przeradzkiej 

NAWIĄZUJĄC DO TRADYC.JI TEATRU BOGUSŁAWSKIEGO ... 

Henryk Szletyński w swoim pięknym artykule o Wojciechu 
Bogusławskim napisał: „ ... teatr nasz stał się polski, publiczny i za
wodowy, a te trzy cechy charakteryzują pojęcie teatru narodowego". 

To prawda. Przed Bogusławskim słowa polskie nadto padały 

ze sceny; teatry mieszczące się w rezydencjach magnackich nie były 
dostępne dla szerokiej publiczności; aktorów zawodowych nie było. 

Naszym zdaniem defi!licję Szletyńskiego należałoby uzupełnić: 
teatr narodowy jest bowiem teatrem, żywo współuczestniczącym 
w tworzeniu kultury narodowej , oraz walczącym o społeczne i po
lityczne oblicze repertuaru. I właśnie teatr Bogusławskiego był na
rodowy w takim rozumieniu tego słowa. Był polityczny i ludowy. 
Polityczny, bo jako trybuna, z której głoszono idee narodowe i spo
łeczne, przygotowywał grunt dla dążeń postępowych działaczy po
litycznych i społecznych. Ludowy, bo przez swój stały kontakt ze 
społeczeństwem odzwierciedlał jego żywotne interesy. 

Dziś od teatru żąda się tego samego. Żąda się, żeby był współ
czesny i nawiązywał do najlepszych tradycji teatru polskiego. 

Te tradycje odnajdujemy właśnie w teatrze Bogusławskiego. Bo
gusławski tworząc swój teatr nie miał właściwie żadnych polskich 
wzorów. W całej Europie sztuka teatralna rozwijała si.ę stopniowo 
w oparciu o doświadczenia poprzednich wieków. Teatr francuski czy 
niemiecki kształtował się od średniowiecznych widowisk misteryj
nych, poprzez komedię dell'arte, a wreszcie w wielkich tradycjach 
klasyków teatru dworskiego. Geniusz Bogusławskiego wypełnił jak
by wszystkie luki w tradycjach teatru polskiego, tworząc z niczego 
prawie teatr nowoczesny, odrębny i własny. Nawet dramaty obce 
potrafił tak uwspółcześnić i przystosować do warunków krajowych. 
że często poza tytułem, nazwiskiem autora i głównymi zarysami 
intrygi niewiele miały już wspólnego z oryginałem. 
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Dlatego prapremiera „Henryka VI na łowach" (chociaż komedia 
według słów samego Bogusławskiego została przerobiona z powieści 
angielskiej) spowodowała interpelację w sejmie, dlatego dziś jesz
cze sztuka ta wzrusza widza swoją polskością, porywa entuzjazmem 
i pasją. 

„Henryka VI na łowach" przedstawiamy we współczesnej adap
tacji Zbigniewa Krawczykowskiego, który nie gubiąc nic z politycz
nej wymowy oryginału, dzięki koniecznym skrótom i poprawkom 
stylistycznym uczynił komedię bardziej dla nas zrozumiałą. W treści 
adaptacja odbiega zresztą od oryginału tylko w kilku sprawach: 
w zakończeniu oryginału Kokl przyjmuje propozycję króla i udaje 
się na dwór, w adaptacji Krawczykowskiego odmawia i taka decy
zja wypływa naszym zdaniem konsekwentnie z przekonań Kokla. 
Adaptacja wzbogaca ponadto intrygę komedii wprowadzając do
wcipną scenę między królem i Małgorzatą. Stateczna żona Kokla po
znaje w Henryku księcia, o którym często opowiada wspominając 
swoje życie i przygody u dworu. Wreszcie, Krawczykowski dodaje 
do komedii kilka piosenek. W oryginale bowiem jest jedna - ta, 
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!-;.tórą Kokl śpiewa przy ognisku. W lym wypadku autor adaptacji 
zastosował metodę samego Bogusławskiego, który \V przerabianych 
lub tłumaczonych przez siebie komediach umieszczał często piosenki 
:-:awierające „morał" sztuki lub aktualną treś(· poli tJczną. Piosenki 
takie przystosowywane potem do potrzeb dnia były p odchwyty1.vane 
przez widzów i wychodziły daleko poza mury teatru. Należy bo
wiem pamiętać, że Bogusławski był nie tylko ojcem t ea tru polskie
go. lecz także twórcą polskiej opery. On „rozśpiewał'· polskich ak
t rów każąc im śpiewać piosenki \V swoich komediach i wodewilach, 
a także występować \1; operze. Stworzył nieznany dotąd w Polsce 
rodzaj widowiska, zwany przez niego śpiewu-grą, a tak typowy dla 
j ego twórczości. 

Prezentując po raz pierwszy na scenie szczecińskiej dzil'ło Ojca 
teatru polskiego kieruj em y się pragnieniem, aby publicznoś(~ nasza 
poznała i rozsmakowała się we własnych, narodowych tradycjach 
naszego teatru i m a m y nadziej e;-, że .. komedia nasza szczer ukon
tcntowa:tic i poklask :pektalorów wywoła". 

B. R 
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