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"WYKSZTAŁCIOmL SCENY NARIODOWEJ„ 

Kiedy d'Iria 1 maja 1783 rclku prw d d!:izM•i z1m.i a:kJ~.cira BC®U.słaW'Slkl'.egio, krtóry dnlJ 
rtegio ,z :wom Jcród.a z·oo•tał ·dyirekitcirem w!1dcr""''; 'c1k .polr~C-tich, 1rJ:€rrnie:lk'.ch i baletiu, rzadąg
inęła iwairłtę &tra1: hcmc1r10<wa ·z ·d!wóch •huzzirów .zkiżona, a 1przy .odigłc1sie pora·nmeij :jan
czal'lS'kl.aj muizy~l <ułOIŻo!Ilo z.aTaoz ireipe!'tuair, by .nie1ZIW'ł 01C1Zl!ll'e zaoząć w i•d·ow•ls-ka, Woj
ciech BQlgtllsla!W\sJkłi miał wćiWl<!zats lat 1ciwa•d'Zli'€1ścia 1i StZeść. Odtąd ir·ozipoczęła .s.lę jego 
his'1oryo2ma c:ll2lia1a..Iność., ik!t6rą zidaiwna •I'CIZ!Ultniemy ,j.21ko folflldiam€!1lltawną dla tea1tru •pol
·Sikiego, sam~o Bogn.vsfarwSkiego na'7JWalW'S'ZY Wyt~złtal!oiieiell.em Sceny Nafl'O!dowej. 

Nl!e 1Z1naezy 'bo oczy.wi ścle, lby d-0 wyt.;JtaJpiertii·a B01guisłarwisikiego .teartru w Poł!Jsoe aru
pełnie .nie ib~. Looz by:ły to rwjidamz~ia t-ea1ÓI"ał!Ile, 1I1 ie obejll:ll1lljąoee .~a1bru w •nowożyrt;
nj"Ill ·zma'C'Zelliu siztullt.i' 1z.organi·zicwa1nej. To idqpi-ern, pcfWa,:iln.e n'iera•z., fragmeoruty rtealbru, 
ury.wk! itealtra1nościi. BotgwsiłaJWsik:! 1był ;tyrm idlu•aheim w ld'Z!i€ł}ach ikluCl~uTy :pOO!stk:ej, 1klt6ry 
,przeopobwislzy .sporatdyc21ne w ytsltaJPiem:ioa •ogi!liem 'tiwÓII'IC'Zej cmga1nóz.ac~i, iiJbudl)Wa•l trwałe 
!·U!Ildaanentty n <JWIO:tyttnt'lgo iteatbru iw P ol.soe. Od jego iwj'IS1tą1plelll '.a itea.1r n a'SIZ Sltał się 

· 1Po1sk1i, 1PUbllilczny i ·z.aiwodowy, a !te tinzy cechy C'haorakteryZIUją 1poięcie 1~a1bru naTodo
wego 

N.ie Jt'I'fzeba chy1ba za'Zlnaozać, jalk walbny:m moonentElm w doon'ie d1ziałailno9ci! Bogu
s!J~1visłkiego jest ohwHa id:?Jieij·ctwa, IW 1kJtórej byiro mu ina1ka:wi.nynn •dclkonaiIJł!e d."llleła n1ie-
21wyUclego .. Był iro ozals ,najr!rrruidn lejls.zy, ,j a1ki isCible można wyisl aJW1!ć, ale 1zairazem ISIUI"ZY
jający 1PPuez !PCJldnliesli ooe aml:iicje , (gorąco a1bmood'ery esttetyiC'21Iletj a 'PTZe de l\V'SIZ}'ISftkim 
p;·zez .dąiżenia 1w 01ln o.śo!'CIWe ,j re'WtCJ!u cyi}ne, .k1tóre coraiz s'iiliniej tPI"ZY'c'hodi:ić z.a-czyn a 'y 
do gł«9U. By'1a •Vo C:łlwli1lla lkliedy na -la.t L9to .d!waidztieścia zamyikała się Bo1sika .pań'Sbwo
wa a moonynn ŻY'C'iem dtwforaRa 1S1i ę iPol!slka 1po1,~t)"Clzna, lsipołeozna, kn.I.l•tru raJ·lla>, IS'OC)j al.na, 
public j'L51t jt2ln'cł, , · 

J a1k l1:lo 'CZęsit'o rw d ziejach ikiu:lltrury 1pd]islkiej lb)'IWaro i ·by!wa. 'Wylk:stialłtic!ell Soony iNa
rod01We j idlOlkan.ał :pr acy, ik!tórą izwyczaljl!llie 1pi ęc-i1U Lub isześJciu lliUJdzi spełin1ć p<YW'ilOOO. 
Więc tprzede IW's.-z,yjS~kiim ·zrradj an.al•i1z-01Wał spraiwę 'I"€fper't·uaru, sam doo.ta•rezając mru kll
kacl!Ziesiąlt ,pcozyldji. J1U1ż ityil1ko drulkiem cigłosH 'iC'h 1s•ześ6dziesią•t rw d wruinaistu t omach, 
IPO pięćset Sitroni-c lkaiildy, Były rt o ,prze-wa1imie U u1m acze.n'ia·, prrerć•l:lki, «>rz.}'slt•OSl()Wa1I1ia, 
a 1wlęic 11"0per'tJUar w e d1'1.:ug ~IPO'S!Dlb<u IW IC'lłłej Europie wówozais m11vurallm>€tgo. Ale iw ireiper
tuarze B oigu:slarw's.kiego IZlnaila•zły 1.5ię nai'ZJWl!ISlka inajiwytbitiIJłiejs z)"Clh <lramaltj'\kÓfW. Za }ego 
cza'S6w na scenę IPOl'S'ką 'Włkroczy1H: R aC!i·ne, V alita·itre, B ea•umairdha.il.s, Mar+iva'Ux, 
ScMller, Le!silog, 1G olldi•an.i, 1A:~ied, Sheritda!Il, W ,j€igio to 1dyirelroji adśpiiewain-0 „Flet za
C' T.a·rowa1ny'1 MQtzant a, On ipiel""Nlszy w)'IS'taJwt!ł 1sze1~pi1!'a 1po 1p 0l'Slklu, 1z 1prrzerobak ·Dulci&a 



i Schroede r a .co 11>raiwid a; a1le 1w tyich 1tyil1ko w€'r·Sl~ aoh ·v.~prowa1d zair:o g? witedy na sce.~ 
naJch eurqp€'j'slkilclh ; ioin ·d a'ł ;pu'bli'azm(}śoi „Ha mUe ta" ; c•n •t<o ipo środ 111<cznyc·h kome dii 
MrnJ.iera 1Z1Wróc i1ł 1UJwa1gę na geniaJną „Szlkołę żon". 

Z21spa1ka1ja1jąc .pot>r„ze(by siwego 'tea tnu, 1k.tóre inarzu calo życ'ie, Bogu.'Słz.1wl>iki kreśH ł 
pewną Ś'Ci 'śle •U1p1anowal!1ą ,polHy<kę repe·rtua rnwą i •ze 'WS1Z yis1t'ld oh si 1ł ch'Clial ją 1prize 
prow a1dzlić. A zidOlbyiwają·c Tepe r1t1uar 1w •głębolkiej !trosce o jeg o cha•raik'te r rodZ'imy, 
w,prowa1diz ił na slC€!nę •W:szy·Si t.kidh n1iema1l a·u•torów 1d rama1tyaZ.nych 1w 1P Ol!1s'ce ówcze!sne,j 
dz ia1a.ją<cy'oh. Od NiemcewliCtza, .za1błoclk'iego, Kralsidk'ie,g>o, T~elirllbeiC'kiieigo , :s.oruoonol!c::i , 
21ż 1d0 'WY'r olbni.ków .Uteradk·ic•h pnzeiwinęly '.ię 1pr'ze z 1dyrekdJę Bc•gJusła1wt:: 1k1ego ir ęiko
_pisy 1pol'slki<ih ldirama.tY'kć.w, .w znaczin iejsz,elj •J ości wy:pa1dkQw zd obywa1jąoe •v.nielklie po
w•od•ze.n ie. 

W ,j~ 1Własnej oryiginalooj , twÓI'IC·zioŚ'Ci 1znajdiuje my .u·twory, a legon·cZ)nie .pr.zeci w 
zc. boo'com li 1k raJjc1wej .reak ji iwycelowane , .nii by a rm a·ty, •kitóre ·dla niep oma•ki s.zychem 
tea l r·i; 'lny.m za'Słc1I1 iono; wy•Sltairozy ws·pomnieć „H e r )1ka VI na łowadh''. A \już chyb :i 
nie trzeba ,p rzy1pcmina-ć .,K·r a<kc•wiakQw i igórali", 1kttóre sitały .się je dnym z na1j.tnwal
szych 1dlzliel 1p ctl:słk ieg.o .repentua• u, a 1w k tóryoh ·r oz1br z:m iaJ y .s ł o.wa : „WiS1zysbko z ludem 
- r,1ic 1bez ł1ucl!u", .talk z.namienne dla ś ci !ego .zw1ią121ku .B ogiusłaiws1kiego ·z Pols•ką Ko
f.ciu·szk i, Kołłątaja •i Staszica . 

Ażeby wyipełnić rwie1'kie za·da·n ia t ea t.r·u, irzeba rrn ieć 1ze>ipół akit or:o1k!i. N ie allcl o·rów: 
lecz .resipół aikłbors k!i. W C'h wilJii , ,gJdy B oig uslaiwlstkii old·d a ł się w s łu :żib teaitrru, b yiwali 
.przygo d1ni aktOlr zy i iprzyg odinie .ze s obą gryiwalł i. Były .ważny ltrY1bu na ls•k i, K a•roll Bor o· 
m eus1z Swierza:wslk i. ktć-ry ł a1miąc pal ce 'li Jeiv.·€1j ręk i, ,u i€łk:ł 1był ;pr.z,ed .dhugim. v.1i ęZ'ie 
niem za jaik'ieś ,prze s t ĘJp51bwo, by zosit a ć ilmmediantem , no31ił ty.tul „Prim us P oloniae 
ad-or" . . z RY<lzyny. z teaitrm ciwoll"9kieg o Je ięcii a Sułkowskiego ,przybył 121nakom ~ty !Póź
nie j alkltor Kazimie r z Owsiń stk i. .J oto B01gus-ła'\\"sk i łą<0zy .nliesJc1rnyc h h istor<ioonów w 
zes-pół, lk!tórego ·znaczm ie jsza g ru,pa pra oulje ze sobą pnzez l a. ikil1kad1zic:o 1i ą1t , w ylkiU1Wa 
iric •podstawy 1pra'Cy i tra-dyqj i 1polsildej sZlbUJki a1k.i to11sik'itij. Będąc 1n iez1wyłkłą 1s iłą a br~k
cyjną, ,jako •wielka intdyiwidua1l ncść d'1 a d ążącydh pcid 1jego .przcwod.niclw o a.rtystow, 
B(}g l.lls·łaiwslkii 1pnzepoił ich ;pracę vr oz.u m ieiniem .cibY1wa•te ls1k im. Pr•zeświadczył S1Woich 
kolegów •i u cizniów , że razem Iz nim bl'oniąc gc;idnośc i .pol9k iej m ow y, /Są Je!j ohorążyimi. 

Choć BogusłaWSik i os•iągną ł •WYl!lilk i znailrnm Lte, choć w tm11pie jego 1r oi!błyslo wielu 
artystów wyibi'tnyoh , 'by 1 tył.ko Trus•kcsławsikiC'h , Ow'siń slkiego, Heininpiń'skiego, Ledó
chowską IW!SIPOmnieć. 'l a za.sługa mogła1by ,praetci eż być •d oraźną :karzyścią <lla jed oog0 
pokol"n!a, 

Wieil<kość •Bogulsł~iego !leży w ty;m , ,że sięgnał w .d a11, że i· ziltcił 1w iprizy sozłość IPC>l
s Jego aik1t01rsltw a nieusitanną, trwa łą i celową ewoLudję . W r oilru 1811 'Z twyłącmej 
inic joitytw y i iw€idtug iproijerktów BogiusłaiwSlkiego ipo.'>%ta1je ipieflws za •pe>1s•ka SZ:koła 
Drarna•tyczina , .k tórej oozn!ilQf\V.ie , wed.hug s.łQw Zal ożyC'icla ,,iprzyZ1Wdilte icJh stanowi 
biorąc ina.ulki , 51posoblił się ido za stąJPieil!i a iw czasie ,przez śmierć albo 1pc1d.eszły wiele 
USJtępwjących aiktorów" . I •dlaitego 1dnugi 1w iersz 1naipbs•u •na 1meda·li:cin.ie ·z rw i'ze11u.J1kiem 
Bl.l"g,usła""lllSlk iego i na 1jego <0ześć s k o1mpon01wanym, gJ 01.i1ił, iże n i.e t:i.1.1ko , 1pisał" 1i ,.;gry
wał", a11e „i .girająicy;ch ina idza·s ipóźny Sttworzył' '. Bo w .t€lj szlkole diram a1ty0Zlllej, która 
w 1pewnyim a .1ue:Sie il iezyła •Więcej .n:ż se,•kę 1u czmiów , wyiklaidał sł.)inny Bonaiwe n tJura 
K uciilic.z, uikcchany uczeń B guslaiw~kiego, KJtórego WyiStp i ań k i .w „Nxy ilist0>pa'dowej" 
przedst awił. Bo.gusła·wSkli sw-oj ą <Wiedzę fa{:!ho.wą 1pr:z..etla ł na Kiu · ic za . A 1Uc7Jniam! 
K·udlioza 1zos•taH: J a;n Seiweryin J asiń s.ki i A dam Ohełdhow· ki. Jas iń:.s!ki , sła1\Vll1y ipeida
go.,g ·i reżyser , Olb ·ą·ł IPO Ki1.1>dliezu 1k ierowniotw o sz.kioły. Za ljego ozas ·w ·uoezyiH się w 
niej dwaj .zna•komici 1potem alk toTzy i inauozyciele s z.tu1k i atltitowkiej: AnaSttazy Ttrap
szo i Emil Deryng, Uc2miem An asta zego Traip~.>zy ·byl J ózcl SliiwiC'ki. A EmiJ Deryng 
,p l'o.wa dzlil w WarStzawie w l aita ch o.siemdzies i ątyc h s 21:rnłę d rama1ty cz;ną, 1w iktórej tSIPO
sobił się do zawo.d u .sceniefznego M !eczysła·w F reni i 1. Ze s·Zlkoły Deryniga IW)"S.zedl iteż 
E C:unvn.d Rygier , !który Olbwonzył r.kana tSZJtuiki a•kto.rskilo j jpor zed Stefa nem J airaczem 
i Ju.l ~u szem Ostenwą . A dnugi z 1w ym ienionyoh .uczniów Kucl11'ioza, Adam Oheklh W'.siki, 
był 1,!ego prawtdziwym s.pa<l•lrobiercą , pnzejął \jego .> ystem nauczania i ·wy datl całą ple
ja dę uc 21niów, !Pośród ik:tór yoh na ·wylbi•bniejsi t o J an :K!róli1kOIWSlki i Wilncen1ty Ra1padk!i. 
lJcm iean K1ról iJkowskieigo .był Józe<f Kot a'IlbińSlk i ; 1u R a1Pa C1kiego 1pobierałi n arulkl: Srta
nisława W ys.OClka •i A leksa n der Ze1wermvicz. A te raz łlJ/PI"ZY\tammijmy .sobie, i!l.u w tlej 
ch<Wili ina .scenach jpcil.slkkih ipos1adamy •ucr.miów Kiot a!1biń kiego, F rem1kila, Śliw<i'Clklie
go, Wysockie j, Zelwerowicza , Jarncza-, Ositenwy. • a nielktórycłh Sjpadła. szcz.ęśllliwa 
i .głęboka o.rl,powied:ziiafo-1ość nauozania i.ntnych. O to <dlaczego !kiedy mowa o Wo!jtcieahiu 
Bogusłow.sikim m y, ll)C)!i&cy .sic.einal"ze, jalk nas SŁowadki na ZJwa~ iz 1I1 ajgłębs,zą podcor~ 
wobe-c M istrza m i.s>brz.ów n aszy ch, a z du.mą iwobe'c świata !St•w iel"dzamy: ,)'/Iy wszyts.cy 
- :z n ietgo". 

Kie !POSlkąpil a 1n a>Lura Bogusła·wStkiemu ani jedne j 12 cecih, ikltórą ipe1'ni 1Luidzie .tea·tru 
by wają obdarzeni. Oto U'UŻ w ~zitery ·la ta IPO założen~u szlkoły dramaityiczinej, Bogu.s.ław
siki, zmiechęcony stOS>UJn!kam i 1warszaiwskimi i ina1paś1Ciami p rnsy, iPian uje !za branie całej 
grupy abs.ol·wen:t6w dio P ozna nia, celem 1u tworzenla tam .IJ.iOtwego, od!mł-Oidzionego !llli 

świeżych 1Podsitawaah .o;pariteg o •teaitru, ozyli 1jaikibyśmy .to dizi.sia<j IPOwiiedZJieilf,, aswan 
i:ar.dy. Boiusla w sik: mi ał v.rteidy lait 57. Zaanię11zenie n ie prZ.Y'b!Zło •d o silm !Jkiu .z p owo-



dów a1cimi1n:iJs.tr a1Cyjiny>0h, a le j€!Slt r ysem ,zma•m iennym idla te~o człowieka , tk1tórego ·zre
szta 19tal1e wtdztitmy inie tyi]k!o •W pię'Ci!u •wiehkich rnia•Sttaoh 1POllls!k!ioh . W .róiJnyidh okre
sach otd1Wie1d1za on Girodlno, Biały1sitolk , D uJbno, W~ln·o, Katli!S1z, L 01Wicz, 1n1io•sąc sizlal'Jld1ary 
s-ztiuki ip0tllsikieu ·a1ż d:o Gdańska. 

Działa11rność •tea/l-rów •wę!dlrow•nych, daJtu,ja-ca się w Polsce <Jd śred·niowie<oznych 

igrców 1i fr a'l'l'tów, diZięjki 'Bagiusła wls1kiem·u tUZ Y1skiu1je •ogromny rnzuna-ch ·i rw •dhu1g:im 
okresie niewoli .staje siię jeidtn yun z 1P'ie•riwszy-0h 1Czt)1Illn'i'Jrow życia. To oni, cyiga111 ie Mel
·po.meny :W- obsltrzępic1nyclh 1peleryna<Ch, ista.l/i się :buciziciielami dszy mia s.t i rn!ia·Sltoo:z.etK. 
Tu ·O nidh imogła ś-piewać 1pi1ooeruka, że 1szili ib0rrem, la'S-em, z głmliu ipnzyunieraij ą!C icza
sem. To 1rla1Wno01w megille ni€JPatmięc i s.kry te iw y.s i kii , bóle seridecame, chwile cichiu1:!kioi1 
triwn.fów i łzy izawodów ; i 1braite11S1bw.o 111ęd zy 1przy biedinej łojówce rw lb1"1u11:Jinym za 
je±dlzie, rwędrówtk!i rw sza:ruid!ze. 'jesienneij •na 1nędzinyun •wozie ,z . rua~wny;mi detkora•cijami 
i r-ozłaidowatne temiperamenty ·na 'Scenie :9klletconej na be-czlkac·h i gryimais lhiwmoru na 
kabotyńsikliej imaioce staireg o 1k!oun ~ka1, JP O&ci,gi 1na~Vli1nyoh 1wienyic·ieli, 1w;s,pólina 1wieczerza 
w zajeź di1:ie, U•UJb 1przy 1wy;pa1dlko-welj igo-ścinnośoi twe tdwonze sz.la1e<he<'1kim ... 

'I\e'go .tea.tru 1~uż nie m a . A IPrzedeż dizisi aj 1w Polsee Ludcwej lj alkże ,d'oniio>łą po
zyoję 1twol"lzą ottja•21dy 1poszcz,eg6111ych teatrów docier a.j ącyioh ·do 1naj daJ.szy h .kirańców 

nas·ze,go •kra1j•u. Te 1teaitry obj.a:z.citc.we otoozone są imil'ośc ią 'Sjpołeczeńs~wa i 1S1pecjalną 

opieką czyumilków 1Par'iisitwowyc·h ·w na jsłus:zmiej•.;izym zrozrumien1Lu -iioh c<lbrzyuniego 
znaiczenia i ofia1rinej IPl"acy. W 51pom:njjmy i .pamiętajmy ,zawsze o rwielik:ie j ro1i ,pio.ruie-r
s kiej jatką 1w obec teij działafoośC!i S(peł·nił W'cLciec·h ·Bogusła·W'stkl , Sceny P.o.1.-.kiiej Wy
.ks.z! ałK:titc itl. 

Praea B:ogu:słaiwtsklego nosiła ~hara1kl~r s1połee2lll :>- origia1niozaicyjny, a1le ,przepojona 
była ·dymaunizmem 1śc iśle art;>i3 t yic.Z1I1yun. A!kaja ·oirganilzacyiina IWJ"Illikafa ·tiu z bolesnej 
jeno ikonieo:zm·ctŚcl, re n ilkt 'iln."ly .jelj nie 1pode.imoiwal. Le::z rw izalk.resie '1!wórezo-a!łtysty
cznym Zldiziałał ·Bogu'Sław.slk:i ·nie mniej. A 1:tył rw C2l~a<0h, !kiedy .szibUika dramatycz.na 
uzyskiiwała !uirudaime nty teoretY'Q2lile. W 1pamiętnyun trclk!u 1812, kiedy bagine<ty Klrliazie· 
iwkza i DąibrowsikieiC> 15zły 1priZez iP OlłE!ką, 1Pisze .skr'O<lmly tira k:ta·t p od 1tyLułem ,,Drama
turib,iia czytli :Na.Ulka S:llbu:ki S1ceniczinej". :Na d<llWÓd, 1Blk lll!ieustaj~ aid>u aołne 1zaiwa1rł 

WOJCIECH BOGUSŁA WSKJ 

Henryk VI na· łowach 
Komedin w 3 aktach. 4 obrazach 

Adaptacja - Zbigniew Krawczykowski 

Premiera tf:I czerwca 1959 roku 
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KIEROWNIK TECHNICZNY - JAN BALCEREK 

Przedstawienie prowadzi 

HENRYK TARCZYKOWSKI 

Kostiumy damskie 

JANINA ZIELSKA 

Swiatło 

WIKTOR MACIĄŻEK 
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tam myśli, niech posłl.llŻy .uryiwak 1nas-tę~ujący: „Obecni, a nie d·ziała·ją-cy ma .sren-ie 
akt'()rowie •też same co 1widze 10kazy1wać wł.io!lll'li .UOZJU'Clie„. Te n l"01doza0j milmilki, •na)jlwięcej 

.zan:e dlbany na sce-nie 1naiszej , wiellką ljestt siJkodą !dla ddbrego w ysltawienia w idowi
s ka„. W~dzilmy a·kltorów z olbojętinością 0rC1211lla0w.ia ją10Y'Qh międ·zy sobą ;w 'ten czas, gdy 
ktu l"ozipa-cza 1w nie>zczęściach, a<Lbo ·uirn•iera na s·cenie. W 1ta1k:owyim 21dairzeni:u jedn'O 
niepotru:ebne tPrwjście 1przez ~eabr 0stD1j~celj ina s-cenie osoby, od.wraca oczy ;pafozącyieh 

od td·ziałaijącego a'ldora, jeden ini€1prz.yziwoilty lk omiczmy a·)l:io 1pr1Zesaidzoneg'o żaaiu IQlkaz 
spra.wia w .widzaldh, 1k'tórzy .to spllSltr>z~li, śmie ch. Powi'lllnością wię:: jeSJt oniegraiją

cych, a oboonyic!h na s:cenie ~t·orów 1wyobra,żać fa'kie .sa!me 1p10.s1lawy i 1po-r0uszen:ia, ja
kieby mieli, igldylby •rzooz)'lWl1ście 2lna0jd'owa-1-i 'się .przy z.darizeniu t a•k'Owem, ona lja•kk 
patrzą ... " 

Czyż inie jest rzeczą •zaS1ta•nowie I11ia go.dmą , że 1to o <:o i 1dzistaj jesze.ze .wailozymy co
dziennie, 1podczas !kaildej 1próby, 1by'ło ljuż dosk'anale oma•ne W:i-1ks:z.itałc-icie•l·ow·i 1nasze.j 
sc~y.„? A .pnzecież •jeżeli itak 1p;·s ał, t'O 12lnaazy, •że wymagał ·t~o od swoich a1kltorów. 

W irok.u llHO za·~wier.dwno projel~t Bo-g1usłav/'5.k:iego •ZIO!'ga.nizc.wa111ia st ałej ną;do

·.vej dyrekicji tea1t r6w z subwencją ·rocZJną. Bo-gusławsikiemu 1\V~ięc za.wózięczamy 'W}pro
wa·dz€.n ie ,za•sa1dy •O!pielki pańsltwowetj •nald 1S1Ztulką 1tea;traU·ną. S:reregółowy s.ys'tem, 1prze~ 
niego q praidowany, pr zetrowa-1 lat przeszl!o !Sto, a 1diz1ś .przy oona·wial!liu siprawy ongain;
zacj i •tea•tirallm~j w idziilny również ja1k ,je.sol żyiwotny, na .nai~:głębszyim z•ro.zumieniiu ipo

tl'Zeb •teaitrou qparty . TO!też !kiedy 1powia1damy : „Testame llit Boguslłaiwskiego" - nie sa 
to Ełowa •Uroozy.stośoi 1jubHeus21ow:i-x:•h. ale w y·razy •naipe.lon icme inajrea•lniejs.zą 1,reścią 

HENRYK SZLETYŃSKI 



N'aljwatbniej\słzY!In ookreiseun rw idz!ielj a'ch 1ealtnu Bogw.słarwstkiego IS ą CA.9taibnie •lalta rwielrn 
18..,g-0, 1k!iedy ina •S<C€!Jl'ie IUlka•zu ją rs ię 1p011slkie .utwlory oryig~nalllne, 121wią2a•ne z wyipa dikam i 
natury rspołec zJnej i 1pQ'lhtyc21nej, a świaJdloz~ 10 9ci.sl~j łąj021n10śc i teaii.ru Bogusłaiwslkie

go z żyidiem i losa1m i 1na1ra.diu . 

A na1ród 1Przeiy;wa C'hrN•itle w1elkie i ld 0<niosiłe. Był 1to 01kre13 oJbrzyimiego ro21kwit u 
myśli 1P-Olilbyiczmej ·n Po~s·ce. N iezaldiowolenie 1w i ęk!sZl)ści na rodiu z .pa•!llu jącego ponząd

k<u ispołeoczinego, 1uci~k •cih ltoipów, m1ies.Z10Zaństwa i <lrOlbnej szla·cMy, rzą1d y magna•ter i i 
i w y.iiszie.go 1cl.uch1owieńst1wa•, 1poozU1C ie lbe21Si1J..nośc•i 1woobe<: zaiboroz)"oh 1dą•żeń sąsiedni-eh 

:noca•rs t w - . wszy..s:tlko to s.twa-rzal'O lkonie.cztność .ja.k najszyibsz~-0 prząprowa1cLzen ia 

refor:m y wewnętnznej i Zl.lipebnego 1prze obrażeinia obHcza społoozeńs1iwa w ·diudhu 1de 
m ok ra tY1021nym. 

W 1t;1ch wan11nlka<:1h iw iald oan oścli IO 1wyJbuchiu ·rewo1u<:ij i !fraai.ouskiej •trafiały rw Pol
sce na wieke ;podat•ny •81!1W!l!t i l!)ot ęgowały 1rewolucy~ne •na;,troje ; 1p qprwz •warsttwy 
c.świecone, szlach/t ę , zamoin ie }5ze imieszczańshvo doc ie rały do warst.w naij.n:'.ższ ych, 

na}ban:t21iej 11.1jpotle dw nych, 1kltóre inie orient.u jąc się dokła:din:c w zaohodzący:ah w 
św ie cie 1pnzeimianach, :m iały jedinalk świadomość smrojego .porui żetnia i 1kl'Zym~dy. 

, ie więc IWLwnego, re obra1d ująoey w '1: y.m cza•,.ie Se"m C:zite rolet•n i (1788 - 1792) 
;ior Ltszyl <Wszy.siW<tie 1umysly. 1Zebrany •pod haisłeim przeprowadzenia reform •wew1nętrz

nych mia•l za za danie inapraiw.i ć nietsu>rawiedHwość s.połeczną , ina ·k tóre j opiera ł sit; 
ustrój iPodski. N a1jbar dzieJ świa tłe i -szJa<ihetne jeoooSJ!lki naJ.eża.ły d o Cibo:ziu ,postępo 

wego. iNaiJletPSZie 1Pióra owe j eipo!l)i .wakzyły IZ 1d a.wną ci€l!Illnotą 1i przesądami o 1postęp 

i ·s pra•w>ieclliwość SiPOleiczną. 

* * 
w bwrzdirwych iczasadh, .z dy lkaiid.> ubJaw ~·zy:ic.ldmości c zy s.ym p a1tii d o Tuchu 

rewoliUcj'ljnego ściągał surowe reipre.sije t aingow ioza<n, Wo}cieoh Ba·gusła1wski stoi od
ważnie ina stra•ży ideałów <lemokra•tycznY'Oh i n ie 11.1s t a je w .wal~ o siprawiiedHwośc 

sr,o łeciiną, o wo.J ,ność i ·niepo ciległosc nar«lldiu . Pr"tyłącza .j ą c się ·do oot ryoh a taików na 
de:;,potyzim ma·gn a1te rili , wystaiw ił w 179'2 1r\cllm •siwoją c1ryig~n ail!ną, 1dłziś ipra•wie już za-
1p omnia•ną 1kamediię 1p01d ·tylbułem „Henryik VI na 1'01w ach", m !której gl()IS!]ł , re WIS'ZY1SCY 
1'.l:dz ie są r ówin•i, .że .pa na.w ie n ie ma)j ą 1pra.wa :gnębić i 1wyzysldwać ima•lulczlkroh , o 1wie1le 
pr zewyższa•j ąoeych :'C'h 1mornln'ie. K w s{ia •ni erówności s.p ole'Cl:zmylClh 1przemówi:ła t·uita j 
Z Ż)1Wi Dłc•wą IW\Pl'"'05't !S i lą. 

,He nr y<k V•I" 1Jo 1prize ciw9ta wienie 1r<oz1pustinego życ ia 1dworsikiego iprootocie i 1ucz.ci
v: ośC"i ł11.11chZli s•k rom n;1dh i 1u/bog'ich. ·\'lryst a.w ienie ·tej ·kam dii w m cimenieie sza•lej ącego 

te r r oru Ta rg owic y było a1kltem ogmm ne j oc.Lwag i BogU'sław sikieg'o. 

~:-

&kej ę SZlbuki ze 1w~lędów cenziu ral•nyoh u.m ieści'ł a•utor w Angli i, ale a1lu·zije d o 
s losunlków p c<l k i<ih is ą 1w nie j aż 1na1dito .pnz~jTZySite. 

P ie rwsze 1pnzeds'ta•W'ic nie „He<n•ryika VI" odbyro si ę 8 września 1792 r . . ,Opróoz •Za 
mia r u ,popra wy narodow ych zd roimośc i - 1p isize Bagusław'slk i rw •uwaga-eh na'd „He n
r :r,k iem VI" - z.n a1l a z ła .jeszicze 6w1czaso.wa ipubl iicziność 1pow01d y ido :pochlebnego 1tej 
l{c med ii 1prz)'jęc ia rw w y bcmnej gnze w s.zy,stik i:ch 1prarw;ie alktorów". W rolli K okla wy
s.t ą;pJ prnwd1opod obn1ie saim Bogusław>!ki , lkiróla Hen.ry!ka ~r ał zna•koonity a!kltor ów
cz2s:iy , Ka Zlim icnz Owsińs1ki , Be tsy - Franciszika 1P:iernżyńsika , Ry<szarda - Andrzej 
M'.erzyński. 

Szt·uika sipotkała si ę z osrryimi ~przeciiwa.mi 1w'ł a' diz i 1po diw óelh 1przedsfa.w ienia•Dh 
(3 i 9 września 1792 •r .) m usia no 1.i.ą 21dljąć z. a•f is za. Od au't ora zażą'daino iwyJj aśnień 

i iusprawiedliwieniia si ę. „Nie mogłem inie 1odipowie1dlzieć - m ów i Bogusławski - 1naid 
t o : że jeżeli 1powsze ohne moralności IZasaidy, nie :wymieniając osc biście •n i!kogo, zma
la zły .się Stp r>zecz.nymi ze zid a1rriarni o:;.karżalj ą.cych m!llie osób, nie imoja w tym IW'ina ''. 
Jakoż po 1k ~lklu diniQwych 1Si aTal!liaC1h u-dało is ię B'<>gu słalW'śkiemu •wy.jedn a ć •uchylemile 
za ka·ou i •n iebawem s'lluwka wróciła n a isoonę . 



Ciekaiwyiro •dak!uunenrt.ern ity0h lk~Olpotów ~usłarw&k!lego IJeidt afisz rtealtramy iz ld!nia 
15 1w•l"IZ'e!śnia 11792 r. ,.Dla ~Ollrojenia o ielka:wOOci rwlellklej illozlby osób - czytamy w 
a·fisz:u - idcwialdująicyoh s·ię IC'o moanenrt Io wyrciku, wyrla'!lyun ina ltę s2ltiulkę ipodlda111ą 

pCld m:zlbriząśnJellie oświ€'C'O'll~h OISób, antrEtpryi:i;a 1d01nooi, iże IQlk.1o irozsąidMj ikiryityki, 
nic z:.nailazłs1zy w •nieij inie, 'Cdby 1Pr8''W7ll cz}jawi€1ka, 1pra.woan !Jcraij'OfW)'lffi li czys1E'j moral· 

ności 1Pr:reci1v.1ne lbyl'o, igralITie tej k'()lffie/c:lti~ 2l1Jłpelmie talk jaik jeSJt :naipi·sa111a , ipCtZJW()ii\ło, 

z. tym obOIW'iązlkiem •tytlilro, aby ·odltąd 'talk l!ej s7J1luiki ]alko i wsizyislllki!C'h innytoh lll'C1WYtC:h 
na 1po'tetm a!Uitlo·rowie 1pU1bliloZ1nośoi wiadomymi !bY'H . . K,tóry 1r02Jkaz anbreipryza iwlerinie 
d-opelniają'C 'doinosi, ,że allitotl'elm !tej ik:amedii jest ipan BcigU?Slaiw1Slkli, 1dY'l'ełktx>r ltea:t.rif 
m1r odowego. Komedia IWlkrót-ce w)'ldruikowa'lla 1będalie''. 

:;. ~:-

Aż wreszcie na•dszedł pauniętny •rOlk 1794, k'iedy fu Bogusł<ll\ll'.Slki na1Pisał ·i iw)'Sta.wil 
<lperę ,1.Kiraikmviacy 1i Góralle" - atpel do 'Całego połecrzieńsłtwa ,piolisik iegio, alby w OfP8I'
ciu o cwamtwy l111dowe sta.nęło z.godnie w d b!1anie .zatgrażdnego kraju. Ta „q pera O'Ulro
dowa", 1będą ca ·tlkor cmiowarriem ipa'triiotyl02mej i sipołe1C7Jne1j ·dziafa!J.niości iWajciooha •Bo
gusł.aVJ!SkiEl&'O ma oha·r aikter on:iema[ że z.aimówienie sipoiłE'CZlnego 1i !W5ika2llllje iwyrażnie 

:na 'bliislki l~OJita1kt 'Jej all.łtora z. migan~za<:jami .pnz:yigotO'WTlijącymi !P0fW5tanie 1lrościJUsz.-

ko~kie. "" 

( Praigment11 a·r.tykułti Z. EWa.wczyk()wskiego „H anr~ V I na t °'wach" na tle ~pok.i). 
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