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TEATR 1 TWÓRCZOŚĆ 
WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 

I. 

Wojciech Bogusławski pochodził z zubożałej sz!i:\
checkiej r odziny osiadłej w Wielkopolsce . Urodził się 
w Glinnie pod Pozn aniem, w roku 1757. Dokładna d<1-
ta nie jest jednak ustalona i jako dziei1 jego urodzin 
niektóre żródła podają 7 listopada, inne dzień 9 k\viet
nia. Już w warsza 'ISkicj szkole pijarów zetknął się 
Bogusławski z rozwijającym się wówczas bujnie te
atrem szkolnym. Zrazu jednak obiera karierę wojsko
wą i w Jatach 1775-1777 jako chorąży wojsk polskich 
daremnie dobija się o awans, który ówcześnie uzyski 
wało się za pieniądze. 

Po odejsciu z woj ska decyduje s ię na zawód al-tura 
i kształci się u francuskiego aktora Denville"a oraz 
dyrektora tea tru Montbruna. W roku 1778 debiutu je 
w teatrze występuj ącym w pałacu Radziwiłłć,w. 
Pierwszą sztuką . w k tórej grai. była komedia Bart
ł1e'go „Fałszywe niewierności'·. przełożona zreszt;i 
p rzez samego Bogusławskiego. który już wcześni~j 
dał się poznać w tej dziedzinie przekładając komedię 
pt. „Amant i sługa". Tak więc dzia łalność Bogusław
skiego od razu zwróciła się w dwóch k ierunkach. 

Trupa Montbruna, w której znaleźli się równió: 
polscy c1k torzy. przeniosła się w 1779 r. do nowego 
gmachu na placu Krasil'J.skich, do tzw . Teatru Narodo
wego a lbo Wielkiego. ó wczesne jednak rządy cudzo
ziemskich przeds ięb iorców nic sprzyjały rozwoj uw1 
polskiego tea tru. Opera, przede wszystkim zaś balet. 
uprzywilejowany przez Stanisława Augusta, wypiera 
sztukę dramatyczną . Bogusławski emigruje więc po 
dwóch la tach do Lwowa, gdzie występuje w trupi<' 
Truskolawskich i Owsińskiego, naj znakomitszych 
wówczas aktorów polskich. Do stolicy wraca w 178~ r .. 
przy czym organ izuje pierwsze w Polsce zrzeszeni~ 

„Aktorów Narodowych". W następnym roku zosluj e 
dyrektorem teatru w Warszawie i j ednocześnie pro
wadzi teatr pozna1'1ski. Dyrekcja ta przetrwała jednak 
tyiko jeden rok. Przez następnych sześć lat organizuJ c 
wyst~py w Grodnie i Dubnie i prowadzi doskonały 
teat r w Wilnie . Ta m też wystawił w polskim prze 
kładzie „Wesele Figa ra" Beaumarchais'go, które pi-. 
przcdnio w 1783 r . już było u nas grane w języku 
frri ncuskim - o rok wcześniej niż we Francji. Wielką 
też jego zasługa było wprowadzenie do r epertuaru 
dramatów Szekspira. co prawda w popularnych pod
<·iwczas przcróbh1ch Merciera i S zrcttcr a, a mianowide 
„Hamleta" i „Grobów Werony" (. .Romeo i Julia"'). 

W okresie scjrnu czteroletniego Bogus ławski powra
ca na wezwanie króla do Warszawy i tworzy nie ty! 
ko teatr w pełni narodowy. ale czyni go również 

c;.; rodkicm walki politycznej i walki o poslęp spo
łcczny. Wystarczy tu wymienić takie wystawione 
przez Bogusławskiego pozycje: „Powrót posła" Niem
cewicza, „Dowód wdzięczności Narodu " pióra Bogus
ławskiego, „Szlachcic mieszczaninem" Wybickiego, 
.. Sarmatyzm" Zabłockiego, „Kazimierz Wielki" Niem
cewicza. Repertuaru dopełniały m. in. sztuki Voltair'a, 
Lessinga, Corneillc 'a i Sheridana. 

II 

Już po objęciu rządów przez Targowicę Bogusław
ski podejmuje walkę w obronie Konstytucji 3 Maja. 
Dnia 8. 09. 1792 na otwarcie sezonu teatralnego wysta
wia swego „Henryka VI na łowach". Najlepsza to 
nicwqtpliwie obok .,Krakowiaków i górali" sztuka 
Bogusławskiego. Geneza tej komedii j est dosyć skom
plikowana. Za jej pierwowzór posłużyła pisan3 dia
logiem powieść angielska pisarza Dodsleya: „K>:ól 
i młynarz z Mansfield" („The king and the miller of 
Mansfield") napisana w 1737 r. Na powiesci tej prze
tłumaczonej przez Francuza Patu i wydanej w 175!i r. 
pod tym samym tytułem („Le roi et le mcunier de 
Mansfield") oparł się w swej przeróbce Bogusławski. 
Jednocześnie jednak miał niewątpliwie w pamięci 
również opracowaną na podstawie tej samej powieści 
francu ską sztukę Collcgo: „La pa rtie de chasse de 
Hrnri IV" („Polowanie Henryka IV") wystawioną juz 
w 177G r. w teatrze szkolnym pijarów, a w latach 
późniejszych przez trupy francuskie i niemieckie, a 
nawet w 1778 r. w Łazienkach. Oczywiście komedię 
grano wówczas po francusku. 

Przedstawiony w sztuce epizod , nie opa rty zresztą 
na źródłach historycznych (czego dow odem różnice 
w oznaczeniu imienia tytułowego boha tera i liczne 
ci nachronizmy), musiał urzec Bogusławskiego elemen
tami plebejskimi i antymagnacką tendcncj q. Ponie·
waż j ednocześnie król jest tutaj potrak towany raczej 
pozytywnie, co odpowiadało również duchowi Konsty
tucji 3 Maja, wątek powieści Dodsleya dostarczył Bo
gusławskiemu wymarzonej kanwy do zaa takowania 
Targowicy. Najostrzej chyba musiała zabrzmieć ory
g ina lna pieśń Kokla, którą autor specja lnie napis"! 
d la s iebie i którą śpiewał na melodię popularnej 
francu skiej pieśni ludowej „l\/Ia lbrouck s'cn va-t-en 
guerre", („Ma lbrouck wybier a się na \VOjnę"') . 

Nic dziwnego, że sztuka spotkała s ię z zażartym 
atakiem Targowicy. Pisze o tym Bogusławski: „Rok ten 
(1792) pamiętnym j est szczególnie dla mnie przez 
chwilowe prześladowanie, jakiego z powodu napisanej 
komedii „Henryk VI na łowach" doznałem. Po pierw
szych dwóch w ystawieniach sztuka ta, przez silniejsze 
naówczas stonnictwo zaka zana, żwawych na Sejmie 
sporów stała. się przedmiotem". Bogusławski został 
w ezwany do wytłumaczenia się na wyznaczonym w 
tym celu „nadzwyczajnym sądzie". Autor nic tylko 



się tłumaczył, ale sam zaatakował przeciwników i Sild 

wydał przychylne dla niego orzeczenie, „a sztuk:a 
przywrócona na scenę, przy wielokrotnym powtarw
niu pozyskała mi dowody przychy lnosci i szacunku 
rodaków, których wspomnie nie jeszcze ostatnie życia 
mojego chwile osładzać mi będzie" - pisze Bogus
ławski w swoim pamiętniku . 

„Henryk VI" - doczekał się też w krótkim czasie 
aż trzech wydań książkowych, co świadczy wymowni~ 
o niezwykłym j ak na one czasy sukcesie te j sztuki 
Czterdzie~ci kilka spektakli w najbliższych latacn , 
z czego szesnaście od razu po j ej napisaniu i to w 
czasach, gdy wybitne naw et dzieła dra ma tyczne wy
s tawiane były czasami tylko raz, w na jlepszy m w <i 
wypadku kilka lub kilkanaście razy i to na przestrze 
ni wielu la t, dowodzi również, jak bliska publicznosci 
była treść „Henryka VI" . Oglądało j ą w Warszawie 
40.000 widzów (\.\-'a r sza wa liczyła wówczas BO.OOO mic
szka1iców) ponadto w ystawiono j <l również w Krako
wie, Pozna niu, Kaliszu i Białymstoku . Aż niemal do 
ostatnich la t pracy aktorskiej Bogusławskiego (jeszczo 
w 1825) grano komedię z nadzwyczaj nym piety zmem . 
przy czym au tor występował przez 30 lat z gór q w 
r oli Kokla. Na prapremierze obok Bogus ławsk iego 
grali z wybitniejszych a rtystów Owsir1ski, Picrożyó
s ka i Szymańsk i. Później w sztuce występowa li : Ma r 
cin SzymanO\vski (k ról) , Alojzy Żólkowski - ojciec 
(Lurwell), Konstancja Pięknowska (Betsy) i J oanna 
S zczurowska (Małgorzata ), .Jakub Hempióski. Józefa 
Truskoławska, Bonawen tura Kudlicz (gajow y) i inni. 

Bogusławski pisząc o swojej sztuce po trzydzieslu 
l a tach, wspomniał , że czas zatarł już wyrazi stość n ie 
k tórych ukry tych w tekście a luzji, w ymier zonych 
prawdopodobnie przeciwko Targowicy i przeciwko 
polityce obozu magnackiego. Zmusza to dzisiej szego 
inscen izatora do poszukiwania aktualności sztuki w 
innvch warstwach treściowych , znacznie ogólnk.i 
szy~h. ale jeszcze dzisiaj przemawiaj ących do uczu~H 
i wyobraźni widza. Bogusławski bier ze tu przecież w 
ol.Jronę prostego człowieka. wałczy o jego prawa. a 
p rzede wszystkim uka zuje jego wy~okie wartośc i mo~ 
ralne. Te wszystkie ele menty łączme z artystycznym i 
wa lorami komedii zapewniaj ą dziełu Bogu sławskiego 
trwałe miejsce w naszej liter a turze i w naszych 1.c
a trach. 

Ili. 

,Już poprzednio Bogusławski stworzy ł pierwszą o
perę polską : „Nędza uszczęśliwiona", przerobioną z :: t 
sztuki Bohomolca i z muzyką Kamieńskiego. Naj
większym jego osiągnięciem jest jednak orygina lna 
opera narodowa zarazem ludowa : „Krakowiacy 

i górale" z muzyką J«rna Stefaniego. \Vystawiona w 
1794 r. w przcddzieó Insurekcji KościuszkowskiC'j 
opcr e1, biorqca w obronę pokrzywdzony lud, wstrząs
nęła widownią, zosta ła j ednak po trzech przedsta w ie 
niach zak a zana pod presją carskiego rezydenta Igel 
s troma. Za nastQpnej dyrekcji Bogusławskiego „Kra
kowiacy i górale '" osiągnęli ponad 100 przedstawień . 

Tymczasem w ybuch powstania przerwał działalność 
teatru; wskrzeszono go wprawdzie na kilkanaście 
spektakli, ale po klęsce Kościuszki Bogusławski mu
siał się ukrywać. Następnie przeniósł się do Lwowa, 
gdzie zbudował amfiteatr na 3.000 miejsc. Wystawia 
t<:im ;-;rielkie widowiska („Hamlet ") i między innymi 
pisze i reżyseruj e pierwszy oryginalny polski melo
dramat ludowy pt. „I zkahar" oraz komedię pt. „Spa;:-
my m odne 1797" . 

W 1799 r . Bogus ławski powraca jednak do Warsza 
w y i przez 15 la t kieruj e nieprzerwanie tea trem. Wy
stawia w tym czasie ponad 600 sztuk oraz szereg oper , 
wyjeżdża do wielu miast polskich , nawet do Gdańska 
i Krakowa . Przera bia lub pisze ogółem ponad !OJ 
sztuk. z których 70 zostało umieszczonych w zbior o
wym \\·yuaniu jego dzieł. Pona dto szkoli Bogusław
ski nowe p okolen ie aktorów . Niejednokrotnie naraża 
się na prześ ladowania okupantów; w 1801 r . przez l G 
miesięcy zos taje odsunięty od tea tru za wydanie 
odezw z własnym swoim wierszem patriotycznym 
i ledw ie unika a resztowania, musi jednak przcnidć 
się do P ozna nia i K a lisza. 

O poziomie teatru Bogusławskiego świadczy też re
pertua r , k tóry prócz sztuk wy mienionych już poprze
dnio a utorów obj ął 7 pozycji Szekspira, sztuki Molie
ra , m. in. „Amfitriona", „Zbójców'' (Rabusie) 
Fr. Schillera, utwory Goethego, Goldoniego, Chenicra . 
oper y :\Tozarta i Salieriego, przeszło 20 oper E lsnera 
i pier wsze dzieła Kurpióskiego. Dramat polski, ktor y 
IJv ł przez Bogusławskiego specjalnie forytowany, re
prezentuje szereg wznowionych sztuk Zabłockiegc„ 
Niemcewicza i Wybickiego, poza tym nowe utwury 
i de biu ly: Drozdowskiego, Dm u szewskiego, Żółkow · 
skiego i Skarbka. Bogusławski wprowadza na scen<: 
ta kże trclgedie Euzebiusza Słowackiego, Glińskiego 
Osiósk iego, Łubieóskiej i innych. 

W 1814. r . Bogusławski przekazuj e dyrekcję tea t ru 
swemu zięciow i . Ludwikowi Osiilskiemu , występuje 
jednak na scenic aż do 1829 r. 

W historii polskiego teatru zajmuje Bogusławski 
j ako pionier, r eformator, dyrektor, reżyser, świc~n:v 
Pktor i śpiewak, wreszcie jako wychowawca artystow 
a zwłaszcza jako wszechstronnie uzdolniony drama 
t:.irg i poeta - miej sce zupełnie wyjątkowe. J est w 
całym tego słowa znaczeniu twórcą nowoczesneg o 
polskiego teatru. Pod jego znanym portretem z 1803 r . 
Osiilski umieścił następujące słowa: „Krzywdzące gło~ 
ojczysty mniemania umorzył: 

Pisał. grał i grających na czas późny stworzy ł'" . 



WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

Uwagi nad „Henrykiem VI" 

Dawniey pisanych Scenicznych dzieł celem była na
uka korzystania z cudzych, aby nic wystawić się n a 
podobne przypadki. Dziś więcey one pomagają do na 
bycia szkodliwych zadań samolubstwa i lekce waże
nia zasad prawdziwey moralności. Co dawnieyszym 
pokoleniom zdawało się bydź wadą a nawet i prze
winieniem , to dziś jest dowcipem, obrotem, i znajo
mością świata. Umieć w zabawnym sposobie wyszy
dzić dobrą sprawę przeciwncy strony, to się nazywił 
piękną wymową . Gładko ułożonemi wierszykami spo
twarzyć nayczyścieyszą cnotc; byle rozśmieszyć, bylu 
wyższych podchleb ić słabością, icst bydź nieoszaco
wanym charmant, delicieux ! Poziomą uniźonościi 
wkraść się w opiekę Wielmożnych, a za ich wstawie
niem się wydrzeć zasłudze nagrodę, pierwszeństwu 

Urząd, własnemu rodzeństwu rpajątek, Lo jest umieć 
chodzić okolo s iebie, mieć takt i być rozumnym, w 
dzisieyszym tego słowa znaczeniu . Bywało to wpraw
dzie i dawnicy. Byli potwarcy, pochlebcy , oszuści, al e: 
prawdziwemi ich mianowano nazwiska mi i chroniono 
się ich społeczności. Dziś są to n aymodniejsi ludzie . 

Czemu? Bo przez podobne zabiegi nabywają ma iąt
j{()w , a kto ma pieniądze ten dziś jest w szystkim. Ko
medyia „Henryk VI" jest staroświeckich jeszcze zdań 
wyobrażeniem. Pisana w czasie, kiedy mądry Monar
cha otoczony prawdziw ie uczonymi lud:i.mi, wszystkie 
życia swoiego chw ile poświęcał dobru podda nych ; 
kiedy p rzez sprawiedliwośc i sprostowan ie, ukrócenie 
fanatyzmu. ograniczenie możnowładztwa, polep szenie 
losu wieśniaków i rozszerzenie oświaty uszczęśliwia
j qc Naród, zaprowadzenia wszelkich towar zyskich 
cnot i polep szenia Obyczaiów gorąco pragnął - nic 
mo"ła innych jak tylko do ówczasowych zdań zbliżc
nc "'wystawiać widoki. Łatwo Szanowny Czytclt;i:t 
przekona się o tey prawdzie, k iedy n ad stosownośch1 
cha r akteru ówczesnego Mona rchy do dobroci i spr c; 
wiedl iwości Henr yka VI , zas tanowić s ię r aczy. Dumny 
a w znaczeniu i bogactwach swoich zaufa ny młody 

~\Tilord, pohańbieni e ubogicy szlachcianki i wyrzą·· 

dzony gwałt zasłużonemu żołnierzowi lekce sobie w a 
żący, nauką mądrego Króla upokorzony, żałuie blę

dów swoich i p owraca do cnoty. Zapomniany w dlu
goletnich zasługach żołnierz, w dobroczynności J ego 
znayduie uszczęś liwienie dni swoich. Zuchwały Dwo
rak i pomagayący mu do gwałtu żołnierze spr awiedli
w e ukaranie uw iedziona cnota pociechą, pokrzywdzo
na rodzina zadosyć uczynienie odbieraj ą ; a naw~t 

ci10ciaż grubowa tej , ale dla szczerosc1 swoicy mi1cy 
sercu i\Ionarchy prostoty gościnność, nagrodzoną zo
stanie. ówczesne także okoliczności dały powód <1:a 
stosowania niektórych wyrazów do kraiowych zda
rzeń, a razem przypomnienia świętych obowiązków, 
iakie dobrzy Synowie swoiey Matce... Oyczyźnic są 
winni, a tak ca łcy tey Sztuki zamia r em była sama 
moralność. 

Z przepisami dramatyzmu zupełnie zgodna w tcm 
tylko icdności micysca uchybiać się zdaie, że scena 
raz z przed domu Strażnika Kokla wewnątrz icgo 
ci;a ty, a drugi raz przenosi się w inną część lasu ; co 
\V~zelako w żaden sposób illuzyi nadwyrężać nic mo
że, ponieważ rzecz dzieje się w obrębie tego samego 
lasu i w odda leniu ledwie o parę set kroków od Do
mu Strażnika. Charaktery osób, stanom i wiekowi ich 
\vłaśchve , stosowną także wymową odróżnionemi za 
sla ly. Oprócz zamiaru poprawy narodowych zdrożnoś 
ci. znalazła ieszcze ówczesna Publiczność pow ody 
do pochlebnego tey Komedyi przyj ęcia w wybom ey 
grze w szystkich prawic Aktorów. Owsiński wystawii 
Henryka VI z tą szlachetnością postawy i prawdziwie 
iVIonarch iczną powagą, iaka go we w szystkich pooo
bnych rolach zdobiła . Młoda i niewinnej piękności 
układem zaymująca Pierożyńska, wyobrażeniem oszu
kaney pr ostoty poruszała ser ca. Ulubiony w podo
bnych charak terach Hempiński, przez doskonałą m i
niikę naymilszą patrzącym sprawiał zabawę. Mie
rzyński w roli Ryszarda, Szymański R oberta a wyś 
mienita do ról komicznyc.h Matek, Nowicka yv r oli 
Małgorzaty, wiele się do doskonałego oney wystawie
nia przyłożyli. J eszcze i teraz, lubo na powabach no
wości i stosunku do dzisie jszych zdań wiele tracący. 
niemniey wszelako przez terażnieyszych Ak torów 
dobrze w ys tawiony Henryk VI, przyjemne Publicz
ności spraw ia zadowolenie. 

.' F ISZE TEATRU NARODOWE GO 
w rzcsie r1 1792 r . 

8. Sobota 

In gra tia m wczorajszego obchodu anniwcrsarza 

elekcji , p ierwsza reprezentacya nowej komedyi w ~ 
ak tach , świeżo w języku ojczystym napisanej „Henryk 
'V"I na łowach". Ba le t Kurtza - „Kora i Alonzo" . 
Sztuka wzięta z jednej powieści angielskiej, n ic za~ 
ze sztuki francuskiej „Polowanie Henryka IV"', bęózic 
wystawiona w nowych ubiorach, z okazałością mieści 
piosneczkę na w zór „Taczki". 

Teatr będzie iluminowany. (Afisz czenvony) 



13. Czwartek 
Trzecia reprezentacja komedyi w 3 a klach. z po

wieści angielskiej „Henryk VI na łowach". Balet 
K urtza „Król pasterzem". 

Dla zaspokojenia ciekawości wielkiej iiczby osób. 

a n trepryza donosi , że oko rozsądnej krytyki nic zna 

lazłszy w niej nic, coby prawu człowieka . pra wom 

k raj owym i czystej moralności przeciwne było, gra 

nie tej komedyi, zupełnie tak jak jest napisana, poz\vo-

1iło z tym obowi<Jzkiem tylko, aby odtąd, tak tej sztuki 

j a ko i wszystk ich innych nowych na potem autorowie 

publiczności wiadomymi byli. Który rozkaz antrepry

za w ;ernie dopełniaj ąc , donosi, że a utorem tej komc

dyi jest p. Bogusławski, dyrektor tea tru na r odowego. 

Komcdya \Vkrótcc wydrukowa na będzie . 

19. Środa 

Na żądanie publiczności, komcdya w 3 a k tach „H en
r yk VI na łowach". Balet Kurtza .,Kora i Alonzo". 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

WIADOMOŚCI 

o angielsk iej powieści, z której wzięta jest myśl 
k omedyi „Henryka VI" 

Dr uka rz Londyński, Dodsley, znany w liczbie Au
torów przez szacowaną powszechnie kronikę królów 
Angielskich napisaną w biblijnym sty lu, wydał 

oprócz tego różne małe powieści, pełne dowcipu, kry
tyki ówczesnych obyczajów swoiego Narodu i moral
ności. P oniew a:i: wystawiane w nich osoby rozmawia 
j ą często pomiędzy sobą w sposobie dia logów, nazy
wał ie Sa tyr a mi a lbo powieściami dramalycznemi, nic 
odważaj ąc się dawać im nazwiska kom ed y i, czcm też 

w istocie nie były. Kilka takich powieści posłużyło 

Angielskim Autorom za osnowę do sztuk scenicznyc!"!; 
z pomiędzy innych „Sklep jubiler a " , „ślepy w Bet
ila l Green" i „Diabla Wrzawa" z nich ułożonemi zo
stały. P odobna powieść Dodsleya , „K ról i Młynarz 

w Mansfild", podała mi myśl ułożenia osnowy komr 
dy i: „H enryk VI na łowach". K ilka rozmów, dla na 
d er t rafncy k ry tyk i obycza jów ,całkiem prawie wzi~-

te. reszta osnowy zupełnie inaczey ułożona i innemi 
osobami zapełniona została. Okoliczności ówczasowe 
kraiu, sa me przez się podały mniemanie o przysto;;o-

waniu do nich n iektórych mieysc i wyrazów tcy sztu

k i; to pozyskało icy nieiaką wziętość, a razem i prze

ś ladowanie, które wkrótce świętość prawdy zniszczyła. 

Tak wiele razy po wszystkich, publicznych i prywat

nych, Teatrach, sztukę tę od lat ciągle 30 po kraiu 

wystawiają, że ośmielony tym pochlebnym wyborem, 

mogę ią nazwać Klasyczną. . . Przebóg! słyszę J'-'Z 

szyderskie śmiechy zapalonych krytyków... widzę ich 

porywających pióra na zawstydzenie moiey dumy, 

zuchwalstwa , nierozsądku, nieumiejętności, nie ... 

nie... Ale stóycie P a nowie! odetchnieycie z waszych 

zapałów! Nazywam ia sztukę moię klasyczną, nie że

by miała być wzorową, ale klasyczną , to jest Szko:ną 

dla tego, że ią po wszystkich Szkołach , Liceach i Kon

wiktach nayczęścicy Uczniow~e grywać zwykli; jest 

dla m n ie naypochlebnieyszym dowodem, że w niey 

p rawdziwa moralność i czystość obycza iów znaydo

wać się musi. 

Bllk 3477/ 60. 2.000 N -2 
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