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ternz JU2: występowano zupclme otwarcie przeciw szlnchcck1emu 
konserwat~mowi, przeciw zdrndz1eckim magnntom. pr.tC'clw zmc 
nawidzonym zaborcom. Wrogo postawa społeczeństwa $ciągał Il prn 
śladownnia i terror Targowicy. Cenzura ult'gła niesłychanemu 
zaostrzeniu. Nod teatrem, drukorru i ksic:garniom1 ustanowiono 
nadzór policyjny. Wszystkich, którzy występowah w obronie lud 1 

nazywano buntownikami 1 Jakobinami. 
W tych burzltwych czasach. gdy kazdy objaw pr.1.ynall'zne>Sc.1 

r::ry sympntu do ruchu rewolucyJnC'go ściągał surowe reprcsjC' tai 
gowlczan Wo3clech Bogusławski stał odwożrue na strm~v 1deałÓ\\ 
demokratycznych I nie ustawał w walce o snrawiedhwośc społeczn.1 
o wolność i ntl"podległość narodu Przyłącuijąc stę do ostrych ata
ków na despotyzm mognaterli. wysta"'"lł w 1792 roku swojił oryg1 
nalnq komedię „Henryk VI na łowach" Kwesl1o merOwnOŚl'I 
iipołecznych prz<.>m6wtła tutaj z zywiołowq siłą „Henryk VI" tr> 
przeciwstnwiC"nic rozpuslnego życin dworskiego prostocte i uczct 
woścl ludzi skromnych 1 ubogich. Wystawtcnle teJ komC'Cli1 w mo 
mrncac terroru Tornow1cy było aktem ogrornneJ odwog1 Bogusł iw 
ski ego. 

Az wrrszcłl' nndszedł pamiętny rok 1794, kiedy to Bogusłnwsk1 
napisał i wystmv1ł opf'rę „Krakowiacy i goralf'" opel do cnłe>go 
8polPC-le>ństwa polskkgo, oby w oparciu o warst~·y Judow<' stnn~r 
zgodnie w obronie Utgrozonrgo krnju. Tn „opera nnrodown", będąc.i 
ukoronowaniem patriotycznej 1 społccznei działnlnosc1 WoJCJecha 
Bogusławskiego, ma charakter niemal w zam6w1l'nin spoh cznego 
i wskazu1e wyrnzn1c na bhskl kontakt jC'J autora z orr,amzacjam1 
przygotowu)ącyml powstnme koścluszkowskil' 

_Patriotvl'Zno-obywatelską dztu!nlność rozwtJa Bor,usławskt do 
koncn zyc a Wystarczy tu wspomn•ec słynne noworoc:m~ pr C'd t 
wicrut' „Ottona 7. W1tt<.>lsbat'h •. gdy rozrzucone pom1~dzy widzów 
wierszowane powm zownnic o ll't!Śc1 pntnotyczn J spowodowal , 
oburz nie władz prusk eh które zabroniły Bogu lowsk1t>mu nuwr 1 
pokazywać su: w watrze 

Dogu.sławski brał czynny udztal w \\alce o ideał) połeczn 
1 no.rodowe urazem, u teatr uczynił narz~i.tem lt>J walkt \\ clq 
gn1ęcll.' tcntru w sluzbi; społl'cznq, zespolrnie 3ego zadnn z polr'"Lc
bnml chwili dztcjoweJ, nadame mu wyraznego idrowcgo oblicza 
oto nnjbardztcJ chnrnktl'rystyczne ce>chy dzrnlnlnośc1 Bogusła\\ -
ski ego. 

DZisinJ, gdy upowszcchn1cnle sztuki st:nło stę Jednym z. naczel 
nych i nnJbnrdz1ej palących zndan, gdy dązymy do jak nn1śc1śle1 
szcgo powtqzania teatru z aktualną rnC"czyw1stoś'-"i'l i Ji:J przeja 
wami, dziolotność ortystyc~nn 1 społeczna Bo~słnwsklego nnb1e1 u 
specjalne) wyr0%lstoścl I wymowy. Boć przccwz on to włuśmf:' 
pierwszy zrozumiał, że ~atr musi byc dostępny dla wszystkich. 
ie nic może być tylko rozrywkq wysoko urodzonych J mn)ęlnych, 
ie szlukn jest Jednym 7. nnjważnłcJszych cr.ynmków w ksztalto-

10 

waniu duchowego oblicza spolcczenstwn. On pierwszy wysunął 
konieczność opieki i kontrolf państwowe) nad tent.rem I Jego pracą 
w służbie dla państwa. 

Pod koniec życia opracował proJckt • nowego urządzenia 
widowisk narodowych" w stolicy ProJckt ten, umieszczony w pa
miętnikach Bogusłnwsk1cgo, śwrndczy o Jego nowatorskich dą
zcmach, o Jasności f przcrukl.iwośCl umysłu, o gruntowne) zna)o
rnoścl teatru i jego zadań. Pnede wszystkim Jednak jest to chlubne 
swiadectwo Jego demokrntycznych :uipatrywan kazących mu juz 
wówczas myśleć o teatrze dla mas, w którym zn minimalną opłatą 
ludzie pracy mogliby znależ~ ~odz1wą rozrywkę 

„ProJckt moJ był .c.amku:m n 1 lodzi był mozc- muzcnu m n c 
zupełnie jeszcze ozdrowionego umysłu· p1saJ Bogusławski - nie

bardzo wierząc, ab~ te rojc:nrn mogły przyobk<' su: w kształt~ 
realne. Jakże byłby szczę!.hwy, gdyby mógł w1dz1ee, ze to co uv„·a
:iał za fantazję rozgorączkowan<'go umysłu kiedyś, po latach, 
w Polsce Ludowe) stanu~ się neczywtstoscią. Ze Jego testament 
mnJdz.i<' wykonawców którzy ni tylko udostępnią teatr masom 
robotruc:zym. ale 1 me będą JUZ ich nazywac • ludvm mzsz~J klasy' 
uwaiaJąc ich ui pcłnowartoScio~ eh obywat<-11, zn poważnych ed
biorców wszystkich rodzajów sztuki a nw JC'dynic ,komed1ł. komc
dio-oper, i wszelakich krotochwil". 

Dtlałnlnośl: Bogusławskiego me ogranic-lul,1 Stę tylko do scen~ 
warsznwsltlej. Ze swoim zespołem Jeździł po całym kraju, doCte
rając do nnJdnlszych jego zakątków knewiąc wsz~zt<' zamiło
wanie do teatru, do Języka polskiego, do polskil'j sztuki. Wilno, 
Kalisz, Poznań, Lwów, Lowicz, Kraków, Gdru1sk oto poszczc
i6lnc c>t!IPV wPdrów k rty lv<'mvch Bogu ł1msk q~o 1 jego trupy. 
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Potrzeba zapełn1ama luk ubogiego repcduaru kazała Bogusław
skiemu stać s•ę rówmC'Z autorem dramatycznym. Na ogół. stosując 
się do pnnuJącej naówczas mody, przcrabinl, tlumaczył i przysto-
sowywru do polskich warunków sztuki francuskie, angielskie, wło
skie, niemieckie. ZaznaJaminl w ten sposób publiczność polsk4 
z europejską tw6rczośc1ą dramatyczną Boguslnwsklemu zawdzię
namy pit>rwsze u nas przcdstaw1emc Szeksp1rowsk1ego „Hamleta". 
którego wyr.tawlł w przekładzie własnym, dokonanym Jednak nie 
z oryginału, lecz z nlenueckicJ przeróbki On pierwszy wprowadził 
r6wnlez na nnszq sc<'m: , Emilu: Gnlott1' Lessinga oraz Sheridana 
,.Szkolę obmowy• i włe1<" w cle innych utworów. Spuscizna Bogu
sławskiego obeJmuje około 80 d7.lcł dramatycznych - tragedil 
dram tów komedu krotochwil i oper. Orygtnuln~ eh Jego dziel 
znamy mewi Ie N le y tu prwdl' wszystkim wym1emć „operę na
rodową" , Cud mn l'm nv czyli Krakowiacy t Gorale", komedię 
„Spazmy modne", mt>lodrnmat Isknhnr", komC'clic: ,,Henryk V1 na 
łowach" or z ,Dowód wdz1ęcznoścl narodu' będący dopełnieniem 

„Powrotu posła' N1 mee\~ ic:za 
Al nic tylko cena drrunat,crnn ma Bogu ławskiC'mu tyle do 

znwdz1ęczenm T n wszechstronny nrtystn teatru utorował ttikże 
drogę operze polslucJ i ugruntow I jeJ pozycJę. On to bowiem prze
robił 1 uzup lnlł komedyJkę Bohomolca pt ,,Nędzn uszczęśliwiona' 
i z muzyką MacieJa Kam1enskiego wystawił na scenie tealru naro
dowego Jako pierwszą operę polsk , „Cudo Jak na owczas wszyst
kich zadz1wiaJące, cudzoziemcom lęknJącym się wzrostu tej sztuki 
niemiłe a rodakom mocno upodob nc>' Jak m6w1 sam Bogusław
ski w swych pnmu:tmkach 

J JC'SZCZl' Jedna zasługa Bogusławskiego, o kt6reJ me wolno 
nam zapomniet to podn1C'stcntc aktorstwa do god.no et nie tylko 
ogólnie szanowanego z \vodu al n wet do roh zaszczytnego po
słanmcl wa kulturalne o Wteloletn ą pracą potrafił Bogusławski 
niesforną i płochą gromadkę naprędce zebranych Judzi przeistoczyć 
w zorgamzowanych, świadomych swych zadań pracowników sztuki 
Ten duchowy ojciec teatru polskiego, wybiegaj c myślą w pr~ysz.łośl: 
i JęknJqc się o losy z takim trudem utrzymaneJ sceny ojczystej. 
założył pterwszą w Polsce szkołę dramatyczną. sk d wyszło nie
mało talentów, które pózniej sc:emc polslcieJ przysporzyły chwały 

Min 1ł JUZ wiek cały od chwili, gdy Bogusławski opuścił na 
zaw~ scenę narodową, ale 3ego legenda pozostaje w tentrze wiecz
nie żywa i pr~echodz1 z Jednego pokolerua aktorskiego na drugie 
Legenda artysty teatru który knywdzące głos OJtzysty mniema
ma umorzył, pisał grał l grn3ncJ eh na czas późny stworzył", 
legenda Cżłow1eka, który z gemalnq intuicJą przewidział potrzeby 
i zadnma dz1SlCJSZej, współczesnej nam sceny, i swo3e plany niby 
ostatnią wole do wykonania nam pozostawił. 

Zbignieu Krawczykowski 
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Z „KA TECH IZMU O TAJEMNICACH RZĄDU" 

(W wale<? Ulkorumtonymi pn 
Kużntcy lu waL ~ 1 mO C'ltl 1 r 
przy współpracy Jana śnlndccktcgo , K t 

Jest atyrq na u tr P I 

Gł.OS 1 Polski? 

Gł.OS 2 Rzeczpo polil 

GŁOS 1 
GLOS 2 
GŁOS l w kon. wczą Rzecz-

GŁOS 2 
GŁOS l du 

GLOS 2 klo ni 

GŁOS l 
GŁOS 2 
Gł.OS l o ob 

GŁOS 2 

Gł.OS 1 zczanin czyli 
Gł.OS 2 M szcznnin me 

rcdnim J stw m m1 
n n e czlow1 k1 m-ch1op m 

GŁOS 1 W czymze m1 zcznmn podobny do 51Jnchetcn7 
Gł.OS 2 Co do mo) tku wygody ~cin, cduknc 1 Jesl ze wszyst

kim jak szlachc c i szl cl c1c me r6z.n1 1 od niego w teJ 
m erze l) lko o deramt 1 1 bnm N w t 1 chcic kłam 
mu się, potn buJ c p en i:d y pożyczył 
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GŁOS I W czymzc m1cszi:znn111 zbliza się podob1cnstwcm do 
chlopa-nieczłowtekn w Polszcze? 

GLOS 2 W tym, żr mwszcznnm nic mozc posindnt· wszystkich 
władz ozdnbrnJqcych naturę człowieka 

GLOS l A to dlaczego' 
GLOS 2 Bo mu prawo przeszkadzn. 1 tnk na przykłnd nic może 

mieć cnoty męstwa. bo 1emu nie wolno być oficyjerem, nie 
mozc rncizJć S\rnjc-J OJczyinie, bo mu nie wolno być po-
6łem nni urzędruk1em, nte moze być gospodarzem rolni
czym. bo mu znknzano dziedzictwa ziemi. 

GŁOS l Jnkw są miasta w Polszcze 1 1ch mieszkańcy? 

Gł.OS 2 M1asln w Polszcz.C' składnją stę z nazw swoich I z grut.ów, 
n mlc.<>zknncy Ich są okryet zaszczytami praw dawnych, 
pogardą ustawiczną od szlachty i UC1Skiem od starostów. 

GLOS I Kl(j stanowi 1 pł.ici podatki? 
GŁOS 2 Stan szlnchcck1 nakazu1e podatki, wypłaca zaś JC chłop, 

mieszczarun, żyd l ksiqdt. bo szlachcic jakże sobie same
mu ma podntck nakazywać? Jeżeli co da, to się nnzywa 
ofiarą, .nby była r6żnica panuJqccgo od poddanych. 

GŁOS l W znrząd:r.cntu narodu król co znaczy? 
GŁOS 2 Kr61 przy sWOJej elekCJi znnczy dufo, po obj~iu pano

wnnla niewicie 
GŁOS 1 Po obJęcrn panowanm, dlaczego mew1clc znaczy" 
Gł~OS 2 Bo możnowładztwo panów me dopuszcza mu nic czynić. 

Rzqd, WOJSkn, sądy miast. dozór skarbu, wszystko prze
nieslonc JCSt w r«fc ministrów 

GŁOS I Kto ma zwtN'Zchnos(; wojska Rwczpospohtej? 
GLOS 2 Hetman 
GLOS 1 Co to Jest hetman" 
Gł.OS 2 Hetman JCSt wiclk1 wódz małego wojska, którego buława 

przcstnwsz.y być strnszna nteprzyJnciołom, zaczc:łn być 
ucu1zliwn obywntclom 

GLOS 1 Nn czym znw1sła powaga hetmaiiskicJ władzy? 
Gł.OS 2 Na zrywaniu sejmów. nn rozsiewaniu podejrzenia o kró

lach, na obicrnniu posłów przemocq na sejmikach, na 
mieszaniu obrad t sądów krajowych. 

Gł.OS 1 Rzcezpospoliltl z takich ta3emmc przeciwnych rozumowi 
mając układ rzqdu. musl podlegać uciążliwym przy
padkom? 

GŁOS 2 Tok c1 Jest 
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JAN DEKERT i „CZARNA PROCESJA" 
W okresie Sejmu Czteroletniego, na którym post~ow1 patrioci 

polscy toczyli zawziętą walk«: ze zwolennaknmf starego porządlaa 
c przeprowadzenie reform ustroJo\vych. mieszczaństwo zacu:ło co
raz mocniej domagać sic: nnll':z.nych mu praw. Akcję tę zapocząt
kowała Wnrszawa, o duszą JCJ byJ ówczesny prezydent StareJ War
szawy. Jau Dekert Pozostając w kontakcie z mann:nłklem Slar\1-
slawem Ma1achowskim i Hugonc>m Kołłątajem, Dekert odważył si, 
nn urządzemC' w1clktcgo zjnzdu dell'gat6w wszystkich miast ~ 
lewsktch który by wystąpił zdl'cydowanac przeciwko krzywdzie mie
szczan 1 pnyu•ilejom szlachC'cldm Zjazd poprzedziła wielka akcja 
pubhcystyczna Brnli w niCJ udział znakomici prawnicy i literao 

Zjazd odbył su~ 24 listopada 1789. Sto czterdtieści jeden mJast 
koronnych litrwsktch pr2y:;łalo do Warszawy swot<'h przedsta-
w1c1eh w liczbie 294. 

Było to wydarzcnlr rcwolucyJnl', gdyz takie sejmy mteJskie nl~ 
były prawni dozwolone. Jednnk wobec ostatnich wypadków w Pa
ryżu gd7.tr mleszcznniC' w drodz<> r<>wolucji zdoby1i sobie władzę 
">Zlachta me minłn odwagi protc>stownć przeciwko zjazdowi. 

Delegnca miast (oprócz Krnkown który tnymnł sic: z dala od tej 
.akcji) rozpoczęli obrady pod przewodnictwl'm niestrudzonego Jnna 
DekC'rta l ut'hwnllli wll'kopomny nkt zjednoczenia miast, wzoro
wany nn s-.dachecktch Konfocłl'rncjnch. 

Następnie opracowano ml'morwl do króla 1 stanów seJmowych 
" którym ządano: 

1) przywrócl'mn pr1.:yw1lC'JOW z przed Unu Lubl'lskieJ, 2) nie
tyknlnośc1 osobtsleJ: 3) dostępu do nnbywan o dóbr zwmskich; 
4) r~habilitncj1 zajęć kuptC'Cktch 1 n.cml<-'Ślniczych· 5) dopuszczenia 
do godności duchownych unc:dów cywilnych I rang wojskowych: 
6) uwolnienia od Jurysdykcji starościńskiej; 7} uprzqtni~la pru
szkód handlowych 8) prowa udnołu w sejmnch; 9) władzy wy
konawC?.eJ: 10) dopuszcrcnta do na3wyzswJ magistratury l"UldOWe.J 
<Smolensk1 • Jan Dekert") 

Dzień 2 grudru był śwu1dk1rm nwzwycznJncgo widoku. Kilka
dz1CS1ąt pojazdów o godzinie 9 rano ruszylo z rotuszn. a w nich 
ddegnc1 miast. WSZ}scy w Jednakowo skroJonych czarnych ubra
nioch Ta czarno ptocesJa pod przewodem prezydenta Dekerui 
udnłn stę z memoriałem kolcJno nnJp1c:rw do króla na znmek, na
c;tępme uhcą Senatorską do mnrszołkn Slanisławn Małachowskiego 
potem do kmęc1a Sapiehy, wrcszcte do kancler.za wielkiego koron
nego, podknnclcrzcgo i do wybitnlrjszych se>nator6w. Wszyscy za
pewniali delegatów o swojej W1elklcj I gorqceJ zyczhwośc.i. Długo 
,lcdnak przyszło jeszcze czcknć, zamm SeJm znJqł si~ sprawq miej
">ką Konserwatywni posłowie powoli ochłoni:li ze strachu przed 
rewolucją m1eszczanską 1 poczęli sic: oburzać nn „zuchwalslwo' 
mlnst. Dekerta nnzy\vnl1 , hC'rsttcm spiskowym" Obłudny poseł 
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pruski Lucchesini w intPresie swojego króla zręcznie podsycał u po~ 
słów sejmowych nienawiść do miast i mieszczaństwa. 

Dekert jednak wytężył wszystkie swe siły, zorganizował spe
cjalną komisję dla popierania interesów miejskich, wziął na żołd 
magistratu starej Warszawy najlepszych prawników i publicystów, 
którzy pisali cięte broszury w obronie praw mieszczaństwa i osta
tecznie sprawa miejska odniosła w seJmie świetne zwycięstwo 
Triumfu tego niestety Dekert już nie doczekał. Schorowany i stra
wiony nadmierną pracą dnia 4 października 1790 r. zakończył :i:ycie 

5 kwietnia 1791 r. memoriał mieszczan wszedł wreszcie na po
rządek dzienny se]mu. Po długiej i zażartl'j walce z przeciwnikami 
reformy, 18 kwietnia uchwalono wreszcie „zasady do prawa o mia
stach". 

Niedługo jednak miasta cieszyły się uzyskan~' wolnością. Kon 
federacja targowicka, obalając konstytucję SeJmu wielkiego, oba 
lila również jej ustawy o miastach, wprowadza;jąc w ich miejsc 
nowe. 

CWg. P•aśnika· „Miasta i mieszczań two w dawnc:J Polsce") 

Na stronic tytulowcJ portr t Wojciecha Bogusław~ktc~o. rysowany przez R 
FlccKa 1L1l. J. v Ficek) Pod nim autograf w. Bogusła• ski go. 

Na str 3, podobizna Romana Br nd t ttcr w a z a 1togr fcm. 
Na str 7, sztych F. Llgbcra z roku tern prz<'d t w Jący W Bogusławskleg,, 

w roll Nałęcza w „Lutgardzle ' tragedii Krup ńsklcgo 
Na str. 11, medalion z podoblwq Stanisława Staszica. 
Na str. 16, Pałac Lnzlcnkowskl. 

Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. 1\ kolajska 13. 
Nr zam. 1512 - 17 UJ 1953 - M-4-14087 - Obj(lt. 16 s on - Pap. druk. 90X117 

v kl .. r.o &r - Nakł. 1000. 

Cen 1 d. 


