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UWAGI_ NAD „HENRYKIEM VI" 

D awniey pisanych Scenicznych dzieł 
celem była nauka korzystania z cudzych, 
aby nie wystawić się na podobne pray
padki. Dziś więcey one pomagają do na
bycia szkodliwych zdań samolubstwa i lek
ce ważenia zasad prawdziwey moralności. 
Co dawnieyszym pokoleniom zdawało się 
bydź wadą a nawet i przewinieniem, to 
dziś iest dowcipem, obrotem, i znaiomością 
świata - Umieć w zabawnym sposobie 
wyszydzić dobrą sprawę przeciwney stro
ny, t.o się nazywa piękną wymową. Gładko 
ułożonemi wierszykami spotwarnyć nay
czyścieyszą cnotę byle rozśmieszyć, byle 
wyższych podchlebić słabościom , iest bydź 
nieoszacowanym charmant, delicieux! Po-
2iomą iżonośc1ą wkraść się w opiekę 
Wielmożnych, a za ich wstawieniem się 
wydrzeć zasłudze nadgrodę, pierszeństwu 
Urząd, własnemu rodzeństwu majątek, to 
iest umieć chodzić około siebie, mieć takt 
i bydź rozumnym, w dzisieyszym tego sło
wa znaczeniu. Bywało to wprawdzie i daw
niey. Byli potwarcy, pochlebcy, oszuści , ale 
prawdziwemi ich mianowano nazwiskami 
i chroniono się ich społeczności. Dziś są to 
naymodnieysi ludzie. Czemu? bo przez po
dobne zabiegi nabywaią maiątków, a kto 
ma pieniądze ten dziś iest wszystkiem. 
Komedyia „Henryk VI" iest staroświec
kich jeszcze zdań wyobrażeniem. Pisana 
w czasie, kiedy mądry Monarcha otoczony 
prawdziwie uczonymi ludźmi , wszystkie 
życia swoiego chwile poświęcał dobru pod
danych; kiedy przez sprawiedliwości spro
stowanie, ukrócenie fanatvzmu, ogranicze
nie możnowładztwa, polepszenie losu wieś
niaków i rozszerzenie oświaty uszczęśli
wiaiąc Naród,· zapr.owadzenia wszelkich 
towarzyskich cnot i polepszenia Obycza
iów gorąco pragnął - nie mogła innych 
tak tylko do owcza.sowych zdań zbliżone 
wystawiać widoki. Łatwo Szanowny Czy
telnik przekona się o tey prawdzie, kiedy 
nad stcsownością charakteru ówczesnego 
Monarchy do dobroci i sprawiedliwości 
Henryka VI, zastanowić się raczy. Dumny 

a w znaczeniu i bogactwach swoich 
ny młody Milord, pohańbienie 
szlachcianki i wyrządzony gw 
nemu żołnierzowi lekce 
nauką mądrego Kró 
błędów swoich i 
pomniany w długole 
nierz, w dobroczynności go 
uszczęśliwienie dni swoich . 
Dworak i pomagaiący mu do 
nierze sprawiedliwe ukaranie, u 
cnota pociechę, pok ywdzona r 
dosyć uczynienie odbieraią; a na 
ciaż gburowatey, ale dla szczer-oś 
rniłey sercu Monarchy prostoty g 
nagrodzoną zostanie. ówczaso 
okoliczności dały powód zastoS<:l 
których wyrazów do kraiowyc 
a razem przypomnienia świętyc 
ków, iakie dobrzy Synowie swo 
Oyczyźnie są winni, a tak całe 
zamiarem była sama moralno 

Z przepisami dramatyz 
zgcdna w tern tylko iedn 
uchybiać się zdaie, że scen 
domu Strażnika Kokla wew 
ty, a drugi raz przenosi si 
lasu; co WSILelako w żaden 
nadwerężać nie może, p 
dzieie się w obrębie tego s 
oddaleniu ledwie o parę 
Domu Strażnika. Charakte 
i wiekowi ich właściwe, std 
wymową odróżnionemi wstały. 
miaru poprawy narodowych zdrozności, 
znalazła ieszcze ówczasowa Publiczność 
powody do pochlebnego tey Komedyi 
przyięcia w wyborney grze wszystkich 
prawie Aktorów. Owsiński wystawił Hen
ryka VI iz tą szlachetnością postawy 
i prawdziwie Moparchiczną powagą, iaka 
go w wszystkich podobnych rolach zdobi
ła. Młoda i niewinney piękności układem 
zaymuiąca Pierożyńska, obrażeniem 
oszukaney prostoty porus erca. Ulu-
biony w podobnych chara eh Hempiń-
ski, przez doskonałą mi ę naymilszą 
patrząc prawiał zab ę. Mierzyński 
w roli R zarda, Szyma ' · Roberta a wy-
śrnieni o ról komicz h Matek, Nowie 



ka, w roli Małgornaty, wiele się do dosko
nałego oney wystawienia przyłożyli. Je
szcze i teraz, lubo na powabach nowości 
i stosunku do dzisiejszych zdań wiele tra
cący, niemniey •vszelako przez teraźniei
szych Aktorów dobrze wystawiony Hen
ryk VI, przyiemne Publiczności sprawia 
zadowolenie. 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

AFISZE TEATRU NARODOWEGO 
WRZESIEŃ 1792 R. 

8. Sobota 
In gratiam wczorajszego obchodu anniwersarza 

elekcyi, pierwsza reprezentacya nowej komedyi 
w 3 aktach, świeżo w języku ojczystym napisa
nej „Henryk VI na łowach". Balet Kurtza -
„Kora i Alonzo'', Sztuka wzięta z jednej powie
ści angielskiej, nie zaś ze sztuki francuskiej „Po
lowanie Henryka IV", będzie wystawiona w no
wych ubiorach, z. okazałością mieści piosneczkę 
na wzór „Taczki". 

Teatr będzie iluminowany. (Afisz czerwony) 

• 
13. Czwartek 

Trzecia reprezentacya komedyi w 3 aktach, 
z powieści angielskiej „Henryk VI na łowach". 
Balet Kurtza ,.Król pasterzem". 

Dla zaspokojenia ciekawości wielkiej liczby 
osób, dowiadujących się co moment o wyroku wy
danym na tę sztukę, poddaną pod roztrząśnienie 
oświeconych osób, antrepryza donosi, że oko roz
sądnej krytyki, nie znalazłszy w niej nic, coby 
prawu człowieka, prawom krajowym i czystej 
moralności przeciwne było, granie tej komedyi, 
zupełnie tak jak jest napisana, pozwoliło z tym 
obowiązkiem tylko, aby odtąd, tak tej sztuki jako 
i wszystkich innych nowych na potem autorowie 
publicznooci wiadomymi byli. Który rozkaz an
trepryza wiernie dopełniając, donosi, że autorem 
tej komedyi jest p. Bogusławski, dyrektor teatru 
narodowego. Komedya wkrótce wydrukowana 
będzie. 

• 
19. Sroda 

Na żądanie publiczności, komedya w 3 aktach 
„Henryk VI na łowach". Balet Kurtza „Kora 
i Alonzo''. 

WIADOMOŚCI 
o angielskiey powieści, z której 

wzięta jest myśl komedyi 
„Henryka VI" 

Drukarz Londyński, Dodsley, znany w liczbie 
Autorów przez szacowaną powszechnie kronikę 
królów Angielskich, napisaną w biblijnym stylu, 
wydawał oprócz tego różne małe powieści, pełne 
dowcipu, krytyki ówczesnych obyczajów swoiego 
Narodu i moralności. Ponieważ wystawiane 
w nich osoby rozmawiają często pomiędzy sobą 
w sposobie dialogów, nazywał ie Satyrami albo 
powieściami dramatycznemi, nie ~dważaiąc się 

dawać im nazwiska komedyi, czem też w istocie 
nie były. Kilka takich powieści posłużyło Angiel
skim Autorom za osnowę do sztuk scenicznych; 
zpomiędzy innych „Sklep jubilera", „Slepy 
w Bethal Green" i „Diabla Wrzawa" z nich ulo
żonemi zostały. Podobna powieść Dodsleya, „Król 
i Młynarz w Mansfild", podała mi myśl ułożenia 
osnowy komedyi: „Henryk VI na łowach". Kilka 
rozmów, dla nader trafney krytyki obyczaiów, 
całkiem prawie wzięte, reszta osnowy zupełnie 

inaczey ułożoną i innemi osobami zapełnioną zo
stała. Okoliczności ówczasowe kraiu, same przez 
się podały mniemanie o przystosowaniu do nich 
niektórych mieysc i wyrazów tey sztuki; to po
zyskało iey nieiaką wziętość, a razem i prześla
dowanie, które wkrótce świętość prawdy zni
szczyła. Tak wiele razy po wszystkich, publicz
nych i prywatnych Teatrach, sztukę tę od lat 
ciągle 30 po kraiu naszym wystawiają, że ośmie
lony tym podchlebnym wyborem, mogę ią na
zwać Klasyczną„. Przebóg! słyszę iuż szyderskie 
śmiechy zapalonych krytyków.„ widzę ich po
rywaiących pióra na zawstydzenie moiey dumy, 
zuchwalstwa, nierozsądku, nieumieiętności, nie„. 
nie.„ Ale stóycie Panowie! odetchnieycie z wa
szych zapałów! Nazywam ia sztukę moię kla
syczną, nie żeby mia.la bydź wzorową, ale kla
syczną, to iest Szkolną dla tego, że ią po wszyst
kich Szkołach, Liceach i Konwiktach nayczę

ściey Uczniowie grywać zwykii; iest dla mnie 
naypochlebnieyszym dowodem, że w niey praw
dziwa moralność i czystość obyczaiów znaydować 
się musi. 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 



TEATR I TWÓRCZOŚĆ 
WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 

I 

Wojciech Bogusławski pochodził z zubożałej 
szlacheckiej rodziny osiadłej w Wielkopolsce. 
Urodził się w Glinnie pod Poznan iem, w roku 
1757. Dokładna data nie jest jedna! ustalona 
i jako dziel'l jego urodzin niektóre źródła podają 
7 listopada, inne dziel'l 9 kwietnia. Już w w ar
szawskiej szkole pijarów zetknął się Bogusławski 
z rozwijającym się \vówczas bujnie teatrem szkol
nym. Zrazu jed nak obiera karierę wojskową 
i w latach 1775-1777 jako chorąży wojsk pol
skich d aremnie dobija s ię o awans, który ów
cześnie uzyskiwało się jedynie za pieniądze. 

Po odejściu z wojska decyduj e się na zawód 
aktora i kształci się u francu skiego aktora Den
ville'a oraz dyrektora t eatru Montbruna. W ro
ku 1778 debiutuje w teat rze występującym w pa
łacu Radziwiłłów. Pierwszą sztuką , w której grał, 
była komedia Barthe'go „Fałszywe niewierności", 
przełożona zresztą przez samego Bogusławskiego, 
który już wcześniej dał się poznać w tej dzie
dzinie przekładając komedię pt. „Am ant i sługa". 
Tak więc działalność Bogusławskiego od razu 
zwróciła się w dwóch kierunkach. 

Trupa Montbrun a, w której znaleźli się rów
nież polscy aktorzy, przeniosła się w 1779 r. do 
nowego gmachu na placu K rasil'lskich, do tzw. 
Teatru Narodovvego albo Wielkiego. ówczesne 
jednak rządy cudzoziemsk ich przedsiębiorców nie 
sprzyjały rozwojowi polskiego teatru. Opera, 
przede wszystkim zaś balet, uprzywilejowany 
przez Stanisława Augusta , wypiera sztukę dra
matyczną. Bogusławski emigruj e więc po d wóch 
latach do Lwowa, gdzie występuje w t rupie 
Truskolaskich i Owsińskiego, najznakomi ts1.Ych 
wówczas aktorów polsk ich. Do stolicy w raca 
\'V 1782 r., przy czym organizuje pierwsze w P ol
sce zrzeszenie „Aktoróv,r Narodowych". \V na
str;pnym roku zostaje dyrektorem teatru w War
sza\vie i jednocześn ie prowadzi teatr poznański. 
Dyrekcja ta przetrwała jednak tylko jeden rok . 
Przez następnych sześć: la t organizuje '.vy stępy 
w Grodnie i Dubnie i prowadzi doskonały teatr 
w Wilnie. Tam też wystawił w polskim przekła
dzie „Wesele Figara " Beaumarchais'go, któr e 
pcprzednio w 1783 r . już było u n as grane w j ę
zyku francu skim - o rok wcześniej niż we Fran
cji. Wielką też j ego zasługą było w prowadzenie 
do repertuaru dramatów Szekspira, co praw da 
w popularnych pc dówczas przeróbkach Merciera 
i Szrettera, a mi anowicie „Ham!eta" i „Grobów 
We1 ony" („Romeo i Julia"). 

W okresie sejmu czteroletn iego Bogusławski 
powraca na wezwanie króla do \V'arszawy i two
rzy nie tylko teatr w pełni narodowy, ale czyni 

go również ośrodkiem walki politycznej i walki 
o postęp społeczny. Wystarczy tu wymienić takie 
wystawione przez Bogusławskiego pozycje: „Po
wrót posła" Niemcewicza, „Dowód wdzięczności 
Narodu" pióra Bogusławskiego, „Szlachcic mie
szczaninem" Wybickiego, „Sarmatyzm" Zabłoc
kiego, „Kazimierz Wielki" Niemcewicza. Reper
tuaru dopełniały m. in. sztuki Voltaire'a, Lessin
ga, Corneille'a i Sheridana. 

II 

Już po objęciu rządów przez Targowicę Bogu
sławski podejmuje walkę w obronie Konstytucji 
3 Maja. Dnia 8. IX. 1792 na otwarcie sezonu 
teatralnego wystawia swego „Henryka VI na 
łowach". Najlepsza to niewątpliwie obok „Kra
kowiaków i górali" sztuka Bogusławskiego. Ge
neza tej komedii jest dosyć skomplikowana. Za 
jej pierwowzór posłużyła pisana dialogiem po
wieść angielskiego pisarza Dodsleya: „Król i mły
narz z Mansfield" („The king and the miller of 
Mansfield") napisana w 1737 r. Na powieści tej 
przetłumaczonej przez Francuza Pa.tu i wydanej 
w 1756 r. pod tym samym tytułem („Le roi et 
le meu.nier de Mansfield") oparł się w swej prze
róbce Bogusławski. Jednocześnie jednak miał 
niewątpliwie w pamięci również opracowaną na 
podstawie tej samej powieści francuską sztukę 
Collego: „La partie de chasse de Henri IV" 
(„Polowanie Henryka IV") wystawioną już 
w 1776 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 oparty zre
sztą na źródłach historycznych (czego dowodem 
różnice w oznaczeniu imienia tytułowego boha
tera i liczne anachronizmy), musiał urzec Bogu
sławskiego elementami plebejskimi i antymag
nacką tendencją . Ponieważ jednocześnie król jest 
tutaj potraktowany raczej pozytywnie, co odpo
wiadało również duchowi Konstytucji 3 Maja, 
wątek powieści Dodsleya dostarczył Bogusław
skiemu wymarzonej kanwy do zaatakowania Tar
gowicy. Najostrzej chyba musiała zabrzmieć ory
ginalna pieśń leśniczego Kokla, którą autor spe
cjalnie napisał dla siebie i którą śpiewał na 
melodię popularnej f r ancuskiej pieśni ludowej 
„Malbrouck s'en va-t-en guerre", („Malbrouck 
wybiera się na wojnę"). 

Nic dziwnego, że sztuka spotkała się z zażartym 
atakiem Targowicy. Pisze o tym Bogusławski : 
„Rok ten (1792) pamiętnym jest szczególnie dla 
mnie przez chwilowe prześladowanie, jakiego 
z powodu napisanej komedii „Henryk VI na ło
wach" doznałem. Po pierwszych dwóch wysta
wieniach sztuka ta, przez silniejsze naówczas 
stronnictwo zakaza:-ia, żwawych na Sejmie spo
rów stała się przedmiotem". Bogusławski został 
wezwany do wytłumaczenia się na wyznaczonym 
w tym celu „nadzwyczajnym sądzie". Autor nie 



tylko się tłumaczył, ale sam zaatakował prze
ciwników i sąd wydał przychylne dla niego orze
czenie, „a sztuka przywrócona na scenę, przy 
wielokrotnym powtarzaniu pozyskała mi dowody 
przychylności i szacunku rodaków, których wspo
mnienie jeszcze ostatnie życia mojego chwile 
osładzać mi będzie" - pisze Bogusławski w swo
im pamiętniku. 

„Henryk VI" doczekał się też w krótkim czasie 
aż trzech wydań książkowych, co świadczy wy
mownie o niezwykłym jak na owe czasy sukcesie 
tej sztuki. Czterdzieści kilka spektakli w naj
bliższych latach, z czego szesnaście od razu po 
jej napisaniu i to w czasach, gdy wybitne nawet 
dzieła dramatyczne wystawione bywały czasami 
tylko raz, w najlepszym zaś wypadku kilka lub 
kilkanaście razy i to na przestrzeni wielu lat, 
dowodzi również, jak bliska publiczności była 
treść „Henryka VI". Oglądało ją w Warszawie 
40 OOO widzów (Warszawa liczyła \Vówczas 80 OOO 
mieszkańców) ponadto wystawiono ją również 
w Krakowie, Poznaniu, Kaliszu i Białymstoku. 
Aż niemal do ostatnich lat pracy aktorskiej Bo
gusławskiego (jeszcze w 1825) grano komedię 
z nadzwyczajnym pietyzmem, przy czym autor 
występował przez 30 lat z górą w roli Kokla. Na 
prapremierze obok Bogusławskiego grali z wy
bitniejszych artystów Owsiński, Pierożyńska 
i Szymański. Późnie.i w sztuce występowali: Mar
cin Szymanowski (król), Alojzy Zółkowski -
ojciec (Lurwell), Konstancja Pięknowska (Betsy) 
i Joanna Szczurowska (Małgorzata), Jakub Hem
piński, Józefa Truskolaska, Bonawentura Kudlicz 
(gajowy) i inni. 
Bogusławski pisząc o swojej sztuce po trzy

dziestu latach, wspominał, że czas zatarł już wy
razistość i aktualność niektórych ukrytych w tek
ście aluzji, wymierzonych prawdopodobnie prze
ciwko Targowicy i przeciwko polityce obozu 
magnackiego. Zmusza to dzisiejszego insceniza
tora do poszukiwania aktualności sztuki w in
nych warstwach treściowych, znacznie ogólniej
szych, ale jeszcze dzisiaj przemawiających do 
uczucia i do wyobraźni widza. Bogusławski bie
rze tu przecież w obronę prostego człowieka, 
walczy o jego prawa, a przede wszystkim uka
zuje jego wysokie wartości moralne. Te wszyst 
kie elementy łącznie z artystycznymi walorami 
komedii zapewniają dziełu Bogusławskiego trwa
łe miejsce w naszej literaturze i w naszych 
teatrach. 

• 
REDAKCJA PROGRAMU 
ALFRED KOWALKOWSKI 

"' 
OPRACOWANIE GRAFICZNE 
E W A N A H L I K 

Inną jest rzeczą, że w celu zachowania współ
czesnej wymowy dzieła Bogusławskiego trzeba 
z biegiem czasu poddawać rewizji tradycyjną 
formę inscenizacyjną „Henryka VI". Poza tym, 
jeśli już nie można uniknąć anachronizmów, 
których dopuścił się autor, należy ujednolicić 
styl sztuki, ustalić · · chronolo · i nawet ko-
stiumy poszczególnyc ruńskiej in-
scenizacji akcja sztuki rozg więc rzeczy-
wiście w Anglii za czasów Henryk VI. 

III 

Już poprzednio Bogusławski stworzył pierwszą 
operę polską: „Nędza uszczęśliwiona'', przerobio
ną z sztuki Bohomolca i z muzyką Kamieńskiego. 
~aj~i · sią · · ·est jedna y-
g1n w 
kowi y i górale" z 
Wystawiona w 1794 
Kościuszkowskiej op 
krz y lud, ws 
j po trzech pr 

ją carskiego re 
pnej dyrekcji 

górale" osiągnęli 
Tymczasem wybu 

lal n ość teatru; wskrz 
aście spektakli, ale 

gus~ musiał się ukr 
niósł się do Lwowa, gdzie 
na 3000 miejsc. Wystawia 
(„Hamlet") i między in 
pierwszy oryginalny 
pt. „Izkahar" oraz kom 
(1797). 

W 1799 r. Bogusławski powraca do 
Warszawy i przez 15 lat kieruje niepr erwanie 
teatrem. Wystawia w tym czasie ponad 600 sztuk 
oraz szereg oper, wyjeżdża do wielu miast pol
skich, nawet do Gdańska i Krakowa. Przerabia 
lub pisze ogółem ponad 100 sztuk, z których 70 
zostało zamieszczonych w zbiorowym wydaniu 
jego dzieł. P to szkoli Bogusławski nowe po-
kolenia ak . Niejednokrotnie naraża się na 
prześlado okupantów; w 1801 r. przez 
10 mies· zostaje odsunięty od teatru za wy-

zw z własnym swoim wierszem patrio
i ledwie unika aresztowania, musi jed

przenieść się do Poznania i Kalisza. 
poziomie teatru Bogusławskiego świadczy 

też repertuar, który prócz sztuk wymienionych 
już poprzednio autorów objął 7 po ~ycji Szekspira, 
sztuki Moliera, m. in. „Amfitriona", „Zbójców" 
(Rabusie) Fr. Schillera, utwory Goethego, Goldo
niego, Cheniera, opery Mozarta i Salieriego, prze
szło 20 oper Elsnera i pierwsze dzieła Kurpiń
skiego. Dramat polski, który był przez Bogusław
skiego specjalnie forytowany, wykazuje szereg 
wznowionych sztuk Zabłockiego, Niemcewicza 
i Wybickiego, poza tym nowe utwory i debiuty: 
Drozdowskiego, Dmuszewskiego, Żółkowskiego 



i Skarbka. Bogusławski wprowadza na scenę 
także tragedie Euzebiusza Słowackiego, Glińskie
go, Osińskiego, Łubieńskiej i innych. 

W 1814 r. Bogusławski przekazuje dyrekcję 
teatru swemu zięciowi, Ludwikowi Osińskiemu, 
występuje jednak na scenie aż do 1827 r. Umarł 
23 . 7. 1829 r. 

W historii polskiego teatru zajmuje Bogusław
ski jako pionier, reformator, dyrektor, reżyser, 
świetny aktor i śpiewak, wreszcie jako wycho
wawca artystów, a zwłaszcza jako wszechstron
nie uzdolniony dramaturg i .poeta - miejsce zu
pełnie wyjątkowe. Jest w całym tego słowa zna
czeniu twórcą nowoczesnego polskiego teatru. 
Pod jego znanym portretem z 1803 r. Osiński 
umieścił następujące słowa: 
„Krzywdzące głos ojczysty mniemania umorzył: 
Pi.sal, grał i grających na czas późny stworzył." 

K. 

• 
Inspicjent 

STANISŁAW OLECHNIEWICZ 

* 
Sufler 

KRYSTYNA KOZŁOWSKA 

"' Kierownik techniczny 
WALERIAN PRZYBYLSKI 

• 
Oświetlenie 

BOLESŁAW MAJEWSKI 

• 
Kierownicy pracowni krawieckich 

STEFAN SNOPEK 
HELENA SZYMAŃSKA 

* Kierownik pracowni perukarskiej 
EUGENIUSZ ORŁOWSKI 

"' Kierownik pracowni malarskiej 
WŁADYSŁW GACKI 

* Kierownik pracowni stolarskiej 
P OTR KUSNIERZ 

Ml CHAŁ 

* 
Rekwizytor 
STASZKIEWICZ 

* 
Brygadier sceny 

ALEKSANDER MATRACKI 




