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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI, „ojciec polskiej sceny na
rodowej" - jak zwykło się o nim mówić - urodził się 

9 kwietnia 1757 r. w Glin nie koło Poznania. Nauki pobie
rał w gimnazjum pijarów w Warszawie, a także na dwo
rze biskupa Kajetana Sołtyka. Oczywiście nie ominęła go 
także służba wojskowa. W roku 1778 debiutował na scenie 
warszawskiej równocześnie jako aktor i dramatopisarz 
(przeróbką komedii Bohomolca Nędza uszczęśiiwiona na 
pierwszą polską operę z muzyką M. Kamieńskiego). W la
tach 178C-1783 występował w teatrze lwowskim, po czym 
w maju 1783 roku objął dyrekcję teatru w Warszawie. Rów
nocześnie sprawował pieczę nad teatrem r oznańskim, osa
dzając tam swego przyjaciela i wsr;ólpracownika J. Srokow-



skiego. Działalność Wojciecha Bogusławskiego obejmowała 
stopniowo niemal wszystkie większe ośrodki kulturalne 
w Polsce. W roku 1784 dawał przedstawienia w Grodnie 
i Dubnie, w latach 1785-89 w Wilnie. W roku 1790, na 
rozkaz króla, wileński teatr Bogusławskiego przeniesiony 
został do Warszawy, gdzie odegrał poważną rolę w życiu 

politycznym stolicy, szczególnie w okresie powstania koś

ciuszkowskiego. Po zdobyciu Warszawy przez wojska ro
syjskie Bogusławski przeniósł się ponownie do Lwowa, 
gdzie prowadził teatr w latach 1795-1799. I wreszcie przez 
następnych 15 lat kierował teatrem warszawskim, organi
zując liczne wyjazdy zespołu do innych miast Polski: Po
znań, Kalisz, Łowicz, Białystok, Kraków i Gdańsk . Wszędzie 

tam inspirował powstanie miejscowych ośrodków teatral
nych. W roku 1814 przekazał dyrekcję teatru warszawskie
go swemu zięciowi Ludwikowi Osińskiemu zachowując dla 
siebie stanowisko doradcy. Na scenie występował jeszcze do 
1827 roku. Zmarł 23 lipca 1829 roku w Warszawie. 

Zasługi Wojciecha Bogusławskiego dla teatru polskiego 
są tej miary co Moliera dla Francji. Bogusławski położył 
podwaliny pod polski teatr narodowy - nie tylko w War
szawie, ale także na terenie całego kraju. Dotychczasowej 
tradycji teatrzyków dworskich, zasilanych francuskimi bądź 
włoskimi aktorami i dramatem, a najczęściej operą wło

ską - przeciwstawił Bogusławski polskie aktorstwo i pol
ską dramaturgię wystawianą dla szerokiego kręgu polskich 
widzów. Było to zjawisko bez precedensu w dziejach kul
tury polskiej i dlatego słusznie potomność przypisała Bo
gusławskiemu tytuł „ojca teatru polskiego". 

Do literatury polskiej wszedł Bogusławski przede wszyst
kim jako autor Krakowiaków i górali, opery wystawionej 
po raz pierwszy w Warszawie ,w marcu 1794 roku a więc 
w trakcie powstania kościuszkowskiego. Do dziś jest to 
jedna z najwybitniejszych pozycji naszego narodowego re
pertuaru. Spośród blisko osiemdziesięciu sztuk Wojciecha 
Bogusławskiego na scenach polskich pojawiają się najczę

ściej Henryk VI na łowach (1792) i Spazmy modne (1797). 
Był też Bogusławski pierwszym w Polsce tłumaczem, adap
tatorem i inscenizatorem Szekspira, Moliera, Diderota, Les
singa i Sheirdana. Wreszcie spod jego to pióra wyszła 

w 1820 roku historyczna praca zatytułowana Dzieje teatru 
narodowego, będąca kamieniem węgielnym położonym pod 
teatrologię polską. 

Dziś wierzyć się nie chce, że wszystkiego tego dokonał 

jeden tylko człowiek: aktor, dramatopisarz, dyrektor i hi
storyk teatru w jednej osobie. 

Z. R. 

LEON SCHILLER 

Theatru1n militans 
(fragmenty) 

Tak się w Polsce złożyło, że teatr od dawien dawna i po 
dziś dzień żołnierską w stosunku do Narodu spełnia misję. 

Kiedy już wzniósł się na wyżyny artyzmu poetyckiego, 
od razu larmem wojennym „Odprawy posłów greckich" się 

odezwał; nie bez kozery za czasów Jana Kazimierza „Cyda" 
w kunsztownym przekładzie Morsztyna reprezentowano. 
Pomińmy rozmaite festyny na dworach wielmożów, szum
ne opery i balety „allegoryczne", owe „trionfy" na modłę 
włoską przyprawiane, a przyjrzyjmy się na chwilę tym 
czasom, kiedy „utrapiona Matka Korona Polska już, już 

konała" i kiedy się właśnie teatr prawdziwy, publiczny 
i prawdziwie polski, WOJUJĄCY narodził. 

Twórca Sceny Narodowej, eks-żołnierz, Wojciech Bogu
sławski, z wojskową energią, a z niczego kadry pierwszych 
komediantów uformował i tę pstrokatą hałastrę dworskich 
garderobianych, totumfackich, woźnych trybunalskich i róż
nego kalibru pędziwiatrów do roboty twardej i niebezpiecz
nej odkomenderował, sam odważnie stając na jej czele. 
I zaczęła się walka. Walka nie tylko o Sztukę, którą sze
rokie warstwy sarmackie jak za króla Sasa, tak i teraz 
w niewielkiej miały estymie, ale o Byt Narodu przez we
wnętrznego i zewnętrznego wroga podważany. Europejczyk 
całą gębą, a Polak całym sercem, Bogusławski, 

Krzywdzące głos ojczysty mniemania umorzył, 
Pisał, grał i grających na czas późny stworzył. 

Gdzie stąpił, istne cuda działał: garnęli się adepci Melpo
meny; teatry - i to w wymyślnym, ultranowoczesnym 
kształcie - jak spod ziemi wyrastały; a wychowani w naj
lepszym razie na widowiskach szkół jezuickich wąsacze 

i brzuchacze uczyli się kunszt ojczysty miłować. Reperto
rium, jakim się posługiwał, na pozór niewinne, bo z „traie
dyj klassycznych", „melodrammów czarodziejskich lub kro
tochwilnych komedio-oper" złożone, kryło w sobie patrio
tyczno-rewolucyjne aluzje; w sielankowych akcjach i pio
sneczkach cnotę i krzywdy gminu wiejskiego głosiło; \V 
łzawych drammach mieszczańskich hasła emancypacyjne 
stanu trzeciego i gdzie się tylko dało celnie miotało naj
ostrzejsze inwektywy w stronę „gwarantki" naszej suwe
renności oraz jej służalców, targowiczan. Działalność Bo
gusławskiego w czasach Sejmu Czteroletniego, powstania 
Kościuszkowskiego, na terenie pruskiego i austriackiego 
zaboru - to świetna karta dziejów walki o niepodległość 
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i ideały demokratyczne, to wzór propagandy konspiracyj
nej, szlachetnej, celowej i taktycznie przemyślanej. 

Nie byle czym musiał być teatr ówczesny, skoro dzia
łalność obywatelsko-żołnierską jego rodzica i piastuna 
umacnia talent Niemcewicza, a zaostrzają się ideologie ra
dykalne Wybickiego i Kołłątaja, anonimowego w pewnej 
mierze (inspiratora) ogniście insurekcyjnych Krakowiaków 
i górali. Gdy na scenie i za kulisami tak piorunna atmo
sfera panowała, nie dziw, że aktorzy prosto z garderób do 
do powstania maszerowali, a szpicle moskiewscy w świą

tynce na placu Krasińskich mieli pełne ręce roboty. 

LEON SCHILLER 
(z tomu Teatr ogromny 

Warszawa 1961) 

„Rok 1792, pamiętnym iest szczególniey dla mnie przez 
chwilowe prześladowanie iakiego z powodu napisaney ory
ginalnie Komedyi: Henryk VI. na łowach, doznałem. Po 
pierwszych dwóch wystawieniach, sztuka ta przez silniey
sze naówczas stronnictwo, zakazana, żwawych na Seymie 
sporów stała się przedmiotem. Wyznaczony tym końcem 

nadzwyczayny Sąd; tłómaczenia się ze wszystkich w tey 
sztuce podkryślonych wyrazów, żądał odemnie. Niemogłem 
nic odpowiedzieć nad to: „Ze ieżeli powszechne moralności 
zasady, niewymiamaiąc osobiście nikogo, znalazły się 

sprzecznemi z zdaniami oskarżaiących mnie Osób, nie moia 
w tern wina była." Uznał srawiedliwy Sąd niewinność 

moię, a sztuka powrócona na Scenę, przy wielokrotnem 
powtarzaniu, pozyskała mi dowody przychylności i sza
cunku rodaków, których wspomnienie ieszcze ostatnie życia 
moiego chwile osładzać mi będzie." 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
Dzieie Teatru Narodowego 

(Warszawa 1820 rok) 

PROFILE 

DANUT A RASTA WICKA urodzona 1 marca 1946 roku 

jest absolwentką warszawskiej PWST. Dyplom aktorsk; 

uzyskała w 1967 roku, a więc jest dopiero drugi rok na 

scenie. Debiutowała w ubiegłym sezonie na scenie lubel

skiej rolą Fruzi w Panience z okienka, a wkrótce potem 

zwróciła na siebie uwagę jako Panna Młoda w Kuligu. 

Ma też na swym koncie tak poważne role jak Ruth w 

Niemcach Kruczkowskiego i Salomea Brynicka w Wiernej 

rzece Żeromskiego. Szczególnie tą ostatnią rolą Danuta Ra

stawicka zjednała sobie sympatię i uznanie lubelskiej wi
downi. 



ROMAN BARTOSIEWICZ urodzony 5 sierpnia 1938 roku 

w Brześciu nad Bugiem, studia aktorskie odbywał w 

PWSTiF im . L. Schillera w Łodzi. Dyplom aktorski uzy

skał w 1963 roku i wkrótce potem debiutował na scenie 

w Kaliszu rolą Bertrama w komedii Szekspira Wszystko 

dobre co się dobrze kończy. W latach 1964-1966 pracował 

w Teatrze im. W. Horzycy w Toruniu, a dwa następne 

sezony spędził w Teatrze Dolnośląskim w Jeleniej Górze. 

Do najlepszych ról tego utalentowanego aktora należy Poe

ta w Weselu, Mikołaj w Późnej młodości, Andrzej w Trzech 

siostrach, Horacy w Hamlecie i Antoniusz w Kleopatrze 

i Cezarze. 
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