
I 

I 

11 

j I 
' „ I 

l~ "'' I I ~ . ~ 

' I I 
I I I ~ ; r1 ·1 I 

I 
I I I 



HENRYK SZÓSTY 
HA L0 8WAC(J[ 

KOMEDIA 
W TRZECH AKTACH 

MUZYKA: ADAM WALACIŃSKI 
SCENOGRAFIA: ALEKSANDER JĘDRZEJEWSKI 

CHOREOGRAFIA: LESZEK CZARNOTA 

REŻYSERIA: MARIA 81 RASZEWSKA 

PREMIERA 28 Xll 1969 



OBSADA: 

Henryk VI 
Milord Rydyng • 
Lurwell 
Ferdynand Koki 
Małgorzata 

Ryszard 
Robert 
Betsy 
Gajowi . 

Milordowie 

Damy dworu 

Dziewczęta 

IGOR PRZEGRODZKI 
BOGUSLAW DANIELEWSKI 
ADAM DZIESZYŃSKI 
STANISLA W MICHALIK 
IRENA REMISZEWSKA 
FERDYNAND MATYSIK 
ARTUR MLODNICKI 
KRZESISLAWA DUBIELOWNA 
WOJCIECH MALEC 
STEFAN LEWICKI 
ANDRZEJ WILK 
JERZY ERNZ 
TADEUSZ KAMBERSKI 
LUDWIK OLSZEWSKI 
ZDZISLA W A MLODNICKA 
HALINA ROMANOWSKA 
f:,UCJA BURZYŃSKA 
EWA KAMAS 
DANUTA LEWANDOWSKA 
IRENA SZYMKIEWICZ 

ASYSTENT REŻYSERA: IRENA REMISZEWSKA 

PRZEDSTAWIENIE PROWADZI: JANUSZ LOZA 

REALIZACJA DŻWIĘKU: HUBERT BREGUŁA 

SWIATŁO: KAZIMIERZ PIĄTEK 

SUFLER: KAZIMIERZ CHORĄŻAK 

Scena z II aktu Henryka VI na towach (wg miedziorytu S . La ngera) 

3 



Uwagi nad „Henrykiem VI'' 

Dawniej pisanych scenicznych dziel celem byla nauka ko
rzystania z cudzych, aby nie wystawić się na podobne przy
padki. Dziś więcej one pomagają do nabycia szkodliwych za
dań samolubstwa i lekceważenia zasad prawdziwej moralno
ści. Co dawniejszym pokoleniom zdawało się być wadą, a na
wet i przewinieniem, to dziś jest dowcipem, obrotem i zna
jomością świata. Umieć w zabawnym sposobie wyszydzić do
brą sprawę przeciwnej strony - to się nazywa piękną wy
mową. Gładko ułożonymi wierszykami spotwarzyć najczy
ściejszą cnotę, byle rozśmieszyć, byle wyższych podchlebić sla
bościom - jest być nieoszacowanym, charmant, delicieux! Po
ziomą uniżonością wkraść się w opiekę wielmożnych, a za ich 
wstawieniem się wydrzeć zasłudze nagrodę, pierwszeństwu 

urząd, własnemu rodzeństwu majątek - to jest umieć cho
dzić okolo siebie, mieć takt i być rozumnym w dzisiejszym 
tego słowa znaczeniu. Bywało to wprawdzie i dau,"71.iej. Byli 
potwarcy, podchlebcy, oszuści, ale prawdziwymi ich mianowa
no nazwiskami i chroniono się ich społeczności. Dziś są to 
najmodniejsi ludzie. Czemu? Bo przez podobne zabiegi naby
wają majątków, a kto ma pieniądze, ten dziś jest wszystkim. 
Komedia „Henryk VI" jest staroświeckich jeszcze zdań 

wyobrażeniem. [ ... ] ówczasowe także okoliczności dały powód 
zastosowania niektórych wyrazów do krajowych zdarzeń, a ra- , 
zem przypomnienia świętych obowiązków, jakie dobrzy syno
wie swojej Matce„. Ojczyźnie są winni. 

Wojciech Bogusławski 
(W. B o gu s I a ws ki, Dzteia dramatyczne, t. 5, 1821] 

' 

Portret W . Bogusłnwskiego z r . 1798, pędzla J. Rej chana. 



Informacja o życiu i teatrze 
Wojciecha Bogusławskiego 

1757-1778 

Przed wstąpieniem do teatru 
W 1757 r. we wsi Glinne pod Poznaniem „dnia 9 kwietnia urodził 

się Woś" - zanotował ojciec Wojciecha Bogusławskiego, Leopold, pod
ówczas rejent ziemski poznański (urząd sądowy odpowiadający stano
wisku notariusza). Matka, Anna z Linowskich, odumarła Wosia i młodszą 
o dwa lata siostrę Zofię w dzieciństwie. Jego lata szkolne są mało zna
ne. Początkowe nauki pobierał w domu, później uczył się zapewne 
u jezuitów w Piotrkowie lub Poznaniu. Od jesieni 1770 do roku następ
nego jest wśród uczniów szkół Nowodworskich w Krakowie; potem 

.przypuszczalnie uzupełniał wykształcenie w szkole pijarskiej w War
szawie. Między 1773 a 1775 spędził jakiś czas na dworze biskupa Kaje
tana So!tyka w Krakowie i mógł uczestniczyć w jego amatorskim teatrze 
działającym w pałacu Krzysztofory. Najpierw jednak obrał karierę 

wojskową i jesienią 1775 wstąpił do pułku gwardii pieszej litewskiej 
dowodzonego przez A. K. Czartoryskiego, znanego miłośnika i mecenasa 
teatru. Dosłużył się tu stopnia podchorążego, ale zawiedziony w nadzie
jach na awans poprosił o dymisję (luty 1778) „innego chcąc dla siebie 
'entować szczęścia". 

1778-1784 

Lata startu i pierwszej dyrekcji w Warszawie 
Wiosną (po 9 kwietnia) 21-letni Bogusławski wchodzi w skład 

teatru, nazwanego później Narodowym. Decyzja, tłumaczona później 

przez „ciosy nieprzyjaznej Fortuny", które go „poniewolnie aktorski stan 
obrać przymusiły", i może w istocie chwilowa i przypadkowa - okazała 

się decyzją życiową. Teatr zyskał w nim postać pierwszorzędną i jak 
się okazało, postać historyczną wielkiego wymiaru. 

W kierującym wówczas sceną publiczną Ludwiku Montbrun zna
lazł mądrego opiekuna i głównego nauczyciela „tak w dramatycznej 
sztuce jako i w początkowym poznaniu muzyki". Od pierwszej, chwili 
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ujawnił niezwykłą żywotność, ambicję i wszechstronne uzdolnienia. 
Występuje jako aktor dramatyczny i operowy, debiutuje jako pisarz 
adaptacją komedii Amant, autor i sługa. Inauguruje polską operę o te
matyce ludowej (Nędza uszczęśliwiona, lipiec 1778), a w następnym 

roku wprowadzi na polską scenę pierwszą pozycję z repertuaru włos
kich oper komicznych (Dla miłości zmyślone szaleństwo). Wkrótce da 
się poznać w roli reżysera, inscenizatora i współorganizatora teatral
nej pracy. Nawracające kryzysy organizacyjne w teatrze publicznym, 
konflikty z właścicielem przywileju teatralnego, F. Ryxem, przerywają 
ciągłość jego pracy. Pierwsze siedmiolecie Bogusławskiego w teatrze 
warszawskim przedzielone zostało wkrótce po debiucie roczną przerwą 
(we wrześniu 1778 instytucja zawiesiła działalność - z powodu utrace
nia dotychczasowej siedziby - aż do ukończenia budowy nowego 
gmachu; przypuszcza się, że Bogusławski odbył wtedy swój pierwszy 
teatralny wojaż - do Mińska) oraz rocznym pobytem (wiosna 1781 -
marzec 1782) we Lwowie. Po powrocie stamtąd, ze wzmożoną aktyw
nością kontynuował próby w zakresie opery, od początku działalności 
upatrując w zwalczeniu konkurencji zespołciw włoskich jedną z głów
nych szans stabilizacji i rozwoju sceny rodzimej. Odważnymi insce
nizacjami dalszych swoich librett (Fraskatanka, Szkoła zazdrosnych. 
Włoszka w Londynie) zyskał miano „założyciela opery polskiej" przy
znane mu benefisovvym afiszem z listopada 1782. Na tle zespołu pol
skiego, nie pozbawionego postaci wybitnych, takich jak Owsit'tski, Tru
skolascy, świerzawski - Bogusławski szybko wysunął się na czo
łowe miejsce jako spiritus movens, śmiały inicjator i szermierz praw 
i interesów rozwijającego się Tetatru Narodowego. Nie dziwi zatem 
fakt powierzenia mu na życzenie Stanisława Augusta teatru (w maju 
1783), a niedługo potem samodzielnego (w spółce z baletmistrzem i dy
rektorem sceny niemieckiej) kierowania całym przedsiębiorstwem. Na 
stanowisku kierowniczym wykaże zapobiegliwość o powiększenie 

i wzmocnienie zespołu, a przede wszystkim dbałość o atrakcyjny re
pertuar i ambicję dawania przedstawień „w każdym rodzaju sztuk". 
Sam pisze dużo, prawie połowę całego repertuaru wypełniają wtedy 
sztuki jego pióra. Już wtedy daje się zauważyć rozległy wachlarz jego 
zainteresowań autorskich i inscenizatorskich, wyczulenie na nowe for
my i odwi;gę w podejmowaniu śmiałych eksperymentów. Pisarskim 
plonem pierwszego siedmiolecia było 20 utworów, wśród nich adaptacje 
komedii Moliera i najambLniejsza z tego okresu opera - Don Juan. 



1785-178.9 

Wędrówka prowincjonalna • Wilno, Grodno, Dubno 
W styczniu 178.5, po finansowym bankructwie pierwszej antre

pryzy, nieporozumieniach z Ryxem (aktualnie oskarżonym w procesie 
Dogrumowej) i wskutek przejściowej utraty łaski króla, Bogusławski 
powziął „stałe, raz na zawsze przedsięwzięcie nie poddawania się od
tąd pod obce zarządzenia" i postanowił poszukać nowego terenu swo
jej d?.:iałalności. Wyjeżdza z głównym trzonem zespołu aktorski~

go do Wilna, które obierze za główną siedzibę, działając przez na
stępne 5 lat na zasadzie teatru objazdowe~o między Wilnem, Grod
nem i Dubnem, z jednorazowym wypadem (w r. 1787) do Lwowa. 
Scena narodowa uległa w tych latach rozdwojeniu; w Warszawie pro
wadził w tym czasie (od czerwca 1785 do kwietnia 1789) oddzielny pol
ski teatr sam właściciel przywileju Ryx, zebrawszy pozostałych akto
rów i odciągną wszy podst~pem (latem 1786) najlepsze siły z trupy 
Bogusławskiego. Mimo nierównie trudniejszych niż w stolicy warun
ków pracy dbał o poziom przedstawień; ambicją jego pozostał reper
tuar muzyczny, wznawiał wartościowe pozycje (np. Fircyka w zalo
tach), a polską prapremierą Wesela Figara (8 maj 1786) wyprzedził 

o kilka miesięcy teatr warszawski. 
Sezony pozawarszawskie były dla Bogusławskiego twardą szkołą 

pracy w warunkach prowincjonalnych, okresem bogatych doświadczeń 
i dla niego, i dla zespołu. Sprawdził się wtedy jego wielki talent orga
nizacyjny; potrafił wynaleźć i na prędce urządzić salę, przysposobić 

dekoracje i garderobę, zmontować orkiestrę, wyuczyć aktorów. Dostar
czał równocześnie nowych tekstów (trzy dalsze libretta operowe). 
Umiał zjednywać publiczność. Jego zespół szerzył kulturę teatralną 

wśród kresowej szlachty i przygotowywał grunt dla działalności na
stępnych zespołów. 

1790-1794 

Teatr polityczny okresu Sejmu Wielkiego, Targowicy 
i Insurekcji Kościuszkowskiej 

„Wielu zgromadzonych na sejm obywateli dali słyszeć swoje żą

dania, aby im polskie wystawiono widowiska. Król kazał wezwać wać
pana" - w taki sposób odbył się powrót teatru Bogusławskiego do 
Warszawy w styczniu 1790. Polski zespół Ryxa nie działa już od ubieg-

łej wiosny; w stolicy drugi rok toczą się obrady Sejmu Wielkiego, 
wre ostra dyskusja wokół reform ustroju paf1stwa, wzmocnienia 
władzy centralnej, doqiosłych · ·reform prawn.ych i społecznych, które 
miały ratować zagrożony byt Rzec.zypospolitej. Teatr Bogusławskiego 
~zybko włącza się w nurt politycznej walki, staje się jednym z najważ
niejszych ośrodków agitacji, organizuje opinię publiczną w duchu po.: 
stulatów stronnictwa patriotycznego. Komedia Powrót posła 

J. U. Niemcewicza (wyst. styczeń 1791) bezpośrednio przenosiła pole
mikę z sali sejmowej na deski sceny (i wróciła na forum sejmu w for
mie „protestacji" reakcyjnego posła Suchorzewskiego). Ż4dania praw 
dla stanu trzeciego zabrzmią mocnym akcentem w Taczce occiarza 
(listopad 1790) Dowodzie wdzięczno&ci narodu (wrzesień 1791) pióra Bo
gusławskiego i w Szlachcicu mieszczaninem (listopad 1791) Józefa Wybic
kiego. Widownia teatru jest głównym miejscem zbiorowych uniesień 

patriotycznych i entuzjastycznych manifestacji towarzyszących obcho
dom z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja. Po interwencji wojsk 
carowej Katarzyny, zwycięstwie Targowicy i wprowadzeniu cenzury 
teatr znajduje nowe sposoby przekazywania treści patriotycznych 
i buntowniczych - poprzez aluzje, paralele alegorię i aktualizację 

przeszłości historycznej. Doświadczenia te przydadzą się Bogusławskie
mu później, w warunkach porozbiorowych. 
Jedną z ciekawszych propozycji z tego zakresu sztuk jest wystawio

ny w dniu 8 września 1792 Henryk VI na lawach, w którym aktualne 
treści - poparcie dążeń odnowy w duchu Konstytucji i potępienie 

„intrygi" magnatów - targowiczan przekazane zo~tały w sposób po
średni, poprzez odległe wydarzenia i obcą scenerię historyczną. 

Z tych samych doświadczeń - przy użyciu innych środków i no
watorskim sięgnięciu do autentycznego ludowego folkloru - wzrośnie 

główne dzieło Bogusławskiego z tych lat i główne dzieło jego życia -
„spiewogra" Krakowiacy i Górale, odegrana 1 marca 1794, w przede
dniu wybuchu Powstania Kościuszkowskiego. Wysokie potwierdzenie 
zaszczytnej roli budziciela „ducha narodowego" uzyska teatr uchwałą 
powstai1czej Rady Najwyższej Narodowej z końca września t. r„ która 
„uznała potrzebę otwarcia teatru [po przerwie spowodowanej wybu
chem powstania w dniu 17 kwietnia] chcąc ducha narodowego roz
szerzyć i obywatelów w ich nawet rozrywkach do dzieł patriotycznych 
zachęcić" przekazując Bogusławskiemu specjalną subwencję na ten cel. 

Bliski upadek Insurekcji przetnie wkrótce ten ostatni, krótki cykl 
przedstawień Teatru Narodowego w ostatnich dniach istnienia niepo
dległej, przedrozbiorowej Polski. 4 listopada 1794, w dniu rzezi Pragi, 
Bogusławski opuszcza Warszawę kierując się w stronę Krakowa a po
tem na Lwów. 



1795-1799 
Bo,qusławski we Lwowie 

Odwiedziwszy rodzinę matki pod Jędrzejowem przybywa tu 
i,v styczniu 1795 i organizuje nowy teatr. Sprowadza szczęśliwie prze
wiezioną bibliotekę teatralną i garderobę, i z zespołem złożonym 

w głównej części ze swych warszawskich aktorów wywalcza sobie 
miejsce u boku niemieckiego przedsiębiorcy H. Bulli (gra z nim na 
przemian, następnie w spółce, prowadząc obie sceny) . Dowodem jego 
niestrudzonej prężności organizacyjnej i tnergii w poszukiwaniu ciągle 
nowych, szerszych form działania jest otwarcie ( w sierpniu 1796) tea
tru letniego w ogrodzie Jabłonowskich. Wznawia tu nie bez sprzeciwów 
ze strony austriackiej cenzury Krakowiaków i Górali, wystawia 
nie znane dotąd publiczności widowiskowe melodramaty (Amazonki, 
Izkahar). Jest to okres nowych doświadczeń artystycznych i widocz
nego wpływu niemieckiego (wiedeńskiego) z repertuarem muzycznych 
widowisk ludowych, zwiastujących już teatr romantyczny. Upodobania 
epoki następnej uprzedził także wystawieniem pierwszego na polskiej 
scenie Hamleta Szekspira (1798) we własnym przekładzie tekstu wzię
tego z niemieckiej adaptacji. 

W okresie lwowskim zespół utracił wybitnego aktora, Kazimierza 
Owsińskiego (zmarł w maju 1799). Bogusławski rozpoczął tutaj współ
pracę z kompozytorem Józefem Elsnerem, który wróci z nim do War 
szawy i będzie pełnił funkcję kapelmistrza teatru do roku 1824. 

1799-1806 
W Warszawie pod panowaniem pruskim 

Nowy rozdział w teatralnej biografii autora Henryka VI na 
lowach rozpoczyna się z chwilą objęcia przez niego trzeciej, tym ra
zem 15-letniej (sierpień 1799 - kwiecień 1814) dyrekcji warszawskiej . 
W całkowicie zmienionych warunkach zaboru pruskiego, w niedawnej 
stolicy Polski zdegradowanej obecnie do roli siedziby jednego z trzech 
(obok Poznania i Kalisza) departamentów prowincji nazwanej Prusa
mi Południowymi, Bogusławski musiał sobie wypracować nową takty
ki: działania. Nie rezygnował z kształtowania i podsycania nastrojów 
narodowościowych narażając się tym na represje. Za noworoczne po
winszowanie, wiersz patriotyczny zbieżny z uczuciami nadziei wiąza-
11ych z Napoleonem i walczącymi u jego boku legionami (przekazany 
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widowni w formie ulotki rozrzuconej z plafonu po przedstawieniu 
w dniu 1 stycznia 1801), spotkał Bogusławskiego zakaz występowania 
na scenie, poparty groźbą wydalenia z granic zaboru. Wiele energii 
i mądrej przebiegłości kosztowało go wydostanie się z tak ciężkiej 

opresji ( po kilku miesiącach zakaz cofnięto) i stworzenie pewniej
szych podstaw egzystencji teatru. Twardo i konsekwentnie przeciw
działał zakusom niemieckiego przedsiębiorcy Dobbelina, który usiłował 
zawładnąć jego terenem działania. Zjednywał dla swej sprawy popar
cie wpływowych osobistości (przypuszczalnie poprzez loże wolnomular
skie), zręcznymi manewrami uprzedzał akcje konkurenta (który za
mierzał włączyć pod swój zarząd obok niemieckiej także polską scenę) 
i zdołał swymi zabiegami zapewnić sobie najpierw (1802) przywilej da
~ący jego teatrowi prawo występowania na terenie całych Prus Po
łudniowych, a potem - przez stworzenie własnego zespołu niemieckie
go (1804-1806) - wytrącił ostatecznie inicjatywę z rąk przeciwnika. 

Od samego powrotu do Warszawy nawiązał Bogusławski stałe tea
tralne kontakt.y z obszarem Wielkopolski, przedłużone później i na 
lata Księstwa Warszawskiego. Nauczony w czasie swych dawniejszych 
wędrówek po kresach wschodnich korzystania ze zjazdów trybunal
skich i dorocznych targów, i tym razem objął akcją objazdową przy
padające w lecie jarmarki w Łowiczu, Poznaniu i Kaliszu. Organizo
wał tu i przysposabiał sale; w Kaliszu wzniósł nawet własnym sump
tem budvnek teatralny. Znacznym powodzeniem w tych ośrodkach po
zawarsz~wskich dopełniał kasę teatru przy wszelkich innych korzyś
ciach, jakie płynęły z promieniowania na kraj naczelnej wówczas pol
skiej sceny. 

W głównej mierze dzięki mądremu kierownictwu i prężności dzia
łania Bogusławskiego, teatr polski pod panowaniem pruskim nie tylko 
ocalał, ale wzrósł w siłę. Do osiągnięć repertuarowych zaliczał insce
nizację Zaczarowanego fletu Mozarta (1802, libretto w przekładzie Bo
gusławskiego) następny - po sukcesie Axura w r. 1793 - milowy 
krok w opanowaniu gatunku operowego; miał za sobą pierwsze przed
stawienia wierszowanych tragedii Corneille'a i Racine'a, za trudnych 
przedtem dla początkujących polskich aktorów zawodowych, dalsze -
po lwowskim Hamlecie - przedstawienia sztuk Szekspira. Przede 
wszystkim zaś rozwijał twórczość rodzimą, podtrzymywał ducha naro
du w pierwszych latach politycznej niewoli. 



1807-1814 
Lata Księstwa Warszt1.wskiego • 

Złożenie dyre.kcji tetdru 
W trwającym ci<1gu lat sprawcwania kicrownicz j funkcji przez 

Bogusławskiego nastąpił zwrot spowodovvany zmianą spraw ogólnokra
jowych. Zwycięskiego Napoleona gościł teatr dnia 16 stycznia 1807 
specjalnie na tę okazję przygotowaną sztuką Perseusz i Andromedci 
(pióra L. Osióskiego, muzyka Elsnera), zako11czoną „apoteozą" owacyj
nie witanego dawcy wolności. Na skutek ustania dotychczasowych 
ograniczel'l cenzuralnych repertuar teatru wypełniają teraz sztuki pa
triotyczno-historyczne, sztuki agitujące na rzecz organizowanego 
w kraju powstania. Atmosfera entuzjazmu politycznego, ożywienie re
pertuarowe( na które wpłyną również przyjazdy dworu króla saskiego 
Fryderyka Augusta, ustanowionego pokojem w Tylży Księci em War
szawskim) nie szły jednak w parze ze stabilizacją materialnej sytuacji 
teatru. Przeciwnie. Trwa3ący w latach napoleol'lskich ciągły stan wo
jenny orlbijał się na instytucji teatru nawracającymi kryzysami. Bo
gusławski usiłował łatać budżet gościnnymi objazdami prowincji. Poza 
stałym terenem Wielkopolski odwiedził WÓ\vczas Białystok (1808), Kra
ków (1809), uświetniając tam zwycięstwo wojsk księcia Józefa nad 
Austrią oraz Gdai'lsk (1811). Kryzys jednak narastał. Po latach napisze: 
„Ktokolwiek [ ... ) bez uprzedzenia zastanowi się nad ciągle niszczącymi 
Teatr Narodowy okolicznościami, pozna, jak wiE:!e razy, cudEm prawic, 
od zupełnej zagłady ratowanym został. Ale któż go przed ciosami woj
ny mógłby zasłonić? Wojną w 1807 zachwicurn antrepriZ8 moja, wojnq 
1809 nachyloną, w 1813 wojną zniszczoną została." 

W 1810 .roku przedłożył władzom Księstwa projekt oddania teatru 
pod kierownictwo kilkuosobowej „dyrekcji rządowej" i utrzymywania 
go ze skarbu pal'lstwa. Przyjęte zostało rozwiązanie pośrednie. Rząd 

zawarł z Bogusławskim umowę na prowadzenie przez niego teatru 
przez następne lat cztery, udzielił mu niewielkiej subwencji powołując 
równocześnie - jako cialo doradcze - Dyrekcję Rządową Teatru Na
rodowego (pierwszym jej prezesem został J. U. Niemcewicz). W tym 
~amym projekcie postulował Bogusławski „założenie dramatycznej 
szkoły z 12 przynajmniej uczniów, którzy by przyzwoite ich stanowi 
biorąc nauki sposobiU się do zastąpienia w czasie przez śmierć albo po
deszły wiek ubywających aktorów." W roku następnym szkoła taka 
zostanie otwarta, a Bogusławski napisze na jej użytek pierwszy polski 
podręcznik sztuki aktorskiej pt.: Dramaturgia, czyli nauka sztuki sce
nicznej dla szkoły teatralnej. Opracował także w tym czasie znamien
ny i dalekosiężny plan reorganizacji systemu teatralnego w Warszawie 
postulując utworzenie trzech osobnych scen: dramatycznej (z repertt.4-
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arem. „wyższego rzędu" dla bardziej wyrobionej publiczności), opero
weJ i popularnej - ludowej dla widza masowego, którą określił mia
nem teatru komicznego, „Cena biletów byłaby na nim o połowę od 
innych mniejszą, ażeby · biedna klasa ludu mogła one najwięcej pół

dniowym zarobkiem opłacać". 
Z upływem czteroletniego terminu Bogusławski ustąpił z teatru. 

Odchodził w nimbie zaszczytów, ale rozgoryczony niesnaskami i rozła
mem w zespole, znękany długami, których ostateczny bilans miał wy
nosić 180 tysięcy złotych. Dyrekcję wraz z całym dobytkiem teatral
r.ym - biblioteką, garderobą urządzeniami, przekazał w ręce Ludwika 
Osióskiego. Sam miał wówczas lat 57 i uważał, że „wiek podeszły, 

stargane ciągłymi zgryzotami siły i to otrętwieniE umysłu, jakiego nie
szczęśliwi rzadko uniknąć mogą, radziły resztę życia w spokojności do-

i konać." 

ł 

'~ 

l 
J 

1814-1829 

Ostatnie lata pracy dla teatru 
Nie zerwał jednak w następnych latach bliskie.i współpracy z tea

trem pozostając w zespole jako aktor, doradca, współorganizator. Poza 
występami na scenie · warszawskiej wyprawial się także na gościnne 

występy do innych miast. Po odwiedzeniu rodzinnej Wielkopolski wy
jechał w r. 1816 na tournee do Wilna, gdzie gorąco oklaskiwano główne 
jego role, m. in. postać studenta Bardosa w Krakowiak ach i Góralach. 
„Było to narodowe święto; witano znakomitego w kraju pisarza i arty
stę" - napisał o tej wizycie ówczesny wileóski aktor, Skibil'lski. Na 
widowni znajdował się zapewne początkujący student tamtejszego Uni
wersytetu - Adam Mickiewicz. Zapytany w kilkanaście lat później 

czy mamy poetów narodowych odpowie: „w Karpil'lskim i Bogusław
skim". 

W roku następnym powtórzył Bogusławski występy w Wilnie i od
wiedził dodatkowo Mińsk; w 1823 z częścią zespołu Teatru Narodo
wego odbył swój ostatni objazd przez Płock, Kalisz, Poznań. W tym 
ostatnim mieście - miejscu swego urodzenia - zamierzał osiąść na 
stałe; „zestarzawszy się i nie będąc zdolnym do grywania więcej" 

pragnął tu „scenę ojczystą prowadzić". Nie zrealizował jednak tego 
planu. Od ok. 1824 zamieszkał w otrzymanej w wieczystą dzierżawę 

wsi Jasień (położonej w Łódzkiem), w której na rok przed śmiercią 

przeprowadzi akt uwłaszczenia chłopów. Do lat ostatnich nie zrywał 
więzów z teatrem. Jeszcze w 1826-1827 przewodniczył Radzie Teatru 
powołanej do pomocy Komitetowi, który wówczas kierował teatrem. 
Kilka lat wcześniej współpracował przy układaniu Ustaw Teatru Na
rodowego (wprowadzonych w maju 1823). Ostatni raz wystąpił na sce
nie w listopadzie 1827. Zmarł w Warszawie 23 lipca 1829. 
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W roku 1862 wmurowana została w ścianę kościoła na Powązkach 
tablica z popiersiem Bogusławskiego, na której umieszczono dwuwiersz: 

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

W latach po złożeniu dyrekcji nie zaprzestał też Bogusławski dalszej 
pracy pisarskiej; dostarczył wówczas teatrowi jeszcze kilkunastu no
wych sztuk. Zajął się również opracowaniem swoich dawniejszych 
utworów do druku i zrealizował już dawniej planowane zbiorowe wy
danie swojej twórczości. Ukazało się w latach 1820-1823 w postaci 
12 tomów Dziel dramatycznych. Zawierały 48 jego sztuk oryginalnych, 
adaptowanych lub tłumaczonych, opatrzonych komentarzami i uwa
gami; ponadto życiorysy wybitniejszych aktorów oraz kapitalnej wagi 
pamiętnik - Dzieje Teatru Narodowego. Dzieła dramatyczne nie zawie- , 
rały pełnego dorobku scenicznego autora Henryka VI na lawach (na
pisał w sumie ponad 80 utworów); zabrakło tu m. in. tekstu Krako
wiaków i Górali, które przyniosły Bogusławskiemu największą sławę. 

Ta narodowa śpiewogra, ciesząca się od dnia premiery nieporówny
walnym powodzeniem i wielokrotnie przerabiana i aktualizowana, 
była już wtedy własnością ogółu, jej piosenki weszły do popularnego 
narodowego śpiewnika . W dniu 22 marca 1830 r., na zakończenie kon
certu odegranego jeszcze w starym teatrze przy Pl. Krasińskich, Fry
deryk Chopin „.. . improwizował. Ulubione narodowe śpiewki Swiat 
srogi [główna aria studenta Bardosa [ ... ] urozmaicił najprzyjemniej
szymi zmianami i akordami". Z początkiem grudnia tego roku teatr 
warszawski uczcił wybuch Powstania Listopadowego kolejnym wzno
wieniem Krakowiaków. 

Postępowi krytycy romantyzmu, niechętni klasycystycznej spu
ściżnie Oświecenia, przyznawali Bogusławskiemu m1eJsce specjalne 
i wysoko - nie bez przesady i uproszczeń właściwych polemikom ście

rających się generacji - oceniali jego dzieło, szczególnie zaś jego pio
nierski .,zwrot do ludu", sięgnięcie do autentycznego ludowego folk
loru. „W poezji dramatycznej - stwierdzał Edward Dembowski -
tylko jeden Bogusławski odstąpił od ślepego wzorów francuskich na
śladownictwa, napełniającego wszystkie twory ówczesne jakąś czczoś

cią niewypowiedzialną, nieznośnym deklamatorstwem i ckliwym wy
muskaniem mowy." A wtórował mu Seweryn Goszczyński wskazując 
na Krakowiaków i Górali : „Nie przywiązujmy do nich małego znacze
nia. Nie ważmy lekce tego niepozornego utworu [ ... ] Lubo nieprzy
jazne okoliczności [tzn. cenzura zaborców] zacierały przez czas długi 

pamięć zjawienia się tej sztuki, lubo obecnie zgasła ona przy świet
niejszych płodach nowych poetów, z tym wszystkim bezstronny sędzia 
od niej musi zaczynać łańcuch prawdziwej polskiej poezji ; w niej do
strzega, że naród uznał się w samodzielnym wewnętrznym życiu 

i kształci się nie pod samym tylko zagranicznym wpływem." 
Następne po Bogusławskim pokolenie przejmowało jego dzieło jako 

swoją najlepszą tradycję. 

opracowała Zofia W ołoszyńska 
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Kontekst polityczny opowieści 
o dobrym królu, złym milordzie 
i poczciwym strażniku królew
skich lasów. 

Czym jest Henryk VI na łowach dzisiaj? Czym jest ta sztuka Bogu
sławskiego wyjęta ze swego czasu, czytana i oglądana bez komenta
rza o okolicznościach jej powstania, pozba\\iona swego wysoce drama
tycznego kontekstu historycznego? Jest opowieścią bajkową o dobrym 
królu zgubionym w puszczy. Ten król przypadkiem natrafia na niecną 
intrygę ukartowaną przez wysoko urodzonych przeciwko ludziom ni
skiego stanu, dzielnym w obliczu zła, lecz bezsilnym wc;ibec przemocy 
możnych. Król niby dobry czarodziej ratuje skrzywdzonych, karze zło 

i nagradza dobro. 
Warto wiedzieć, że sztuka o Henryku VI na łowach nie zawsze 

służyła tylko niewinnej rozrywce. W gorących dniach swej prapremie
ry spotkała się z represjami policyjnymi, poruszała pasje polityczne, 
kryła w swej fabule ładunek wybuchowy. Spróbujmy wrócić do cza
sów Sejmu Wielkiego, Konstytucji 3 maja, Targowicy, by odtworzyć 
sobie ówczesne wypadki i odnależć w sztace to, co do niej przeniknęło 
z dziejącej się historii, to, co w owym czasie pobudzało do szybszych 
uderzeń serca patriotycznej Warszawy. 

* • 
• 

R o k 1788 - zbiera się Sejm Wielki. Zaczyna się ostra walka poli
tyczna o wydobycie Rzeczypospolitej z bezwładu i anarchii, o wyzwo
lenie nowych sił potrzebnych do obrony zagrożonego kraju. Rok 
1790 - wraca do Warszawy ze swoim zespołem aktorskim Wojciech 
Bogusławski i jako dyrektor sceny narodowej włącza ją do walki po 
stronie sił patriotycznych. St y cze ń 1791 - premiera Powrotu Posła 
Niemcewicza. Sarmackiemu obrońcy „złotej wolności" szlacheckiej 
przeciwstawiony jest w sztuce nowocześnie myślący poseł na Sejm 
Wielki, rzecznik stronnictwa patriotycznego. Wszystkie racje skupiają 
się po stronie tego ostatniego. M a j 1791 - uchwalenie Konstytucji 
3 maja. Entuzjazm powszechny oparty na przekonaniu, że przełom 
został dokonany, że wiekowe błędy i niesprawiedliwości mają się ku 
końcowi, że w atmosferze solidaryzmu łączącego w jeden naród króla, 
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magnata, szlachcica, mieszczanina i chłopa Polska zdoła nie tylko obro
nić się przed wrogimi mocarstwami, ale i w szybkim czasie osiągnąć 
stan dobrobytu, ładu i powszechnego szczęścia . Wrzesień 1791 -
Bogusławski wystawia Dowód wdzięczno~ci narodu („kontynuację" 

Powrotu posła), sztukę pełną niezakłóconego optymizmu i wiary w po
myślną przyszłość. 

Jednakże w tym samym roku tworzy się w Petersburgu i na Ukra
inie silna opozycja magnacka wspierana potęgą carowej Katarzyny II; 
magnaci poczuli się zagrożeni, w Konstytucji majowej widzą po czą tek 
końca swoich dotychczasowych przywilejów, swe.i hegemonii, swego 
stanu posiadania. Zdobywają poparcie konserwatywnej części szlachty, 
fanatycznych obrońców „złotej wolności" widzących w nowych zasa
dach replikę rewoiucji francuskiej, która w tym właśnie czasie łamała 
przywileje arystokracji, szlachty i Kościoła . 

Rok 1792 - konflikt się nasila. Bogusławski wystawia sztukę Ro
koszanie, czyli Książę de Montmouth , wyraźnie antymagnacką i za
wierającą wezwanie do zaprzestania rokoszu przeciw „własnemu ojcu 
i królowi". Kw ie cień - Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewu"Ski i het
man Branicki zawiązują konfederację targowicką. 3 maj a cała Pol
ska uroczyście obchodzi pierwszą rocznicę Konstytucji. Bogusławski 

wystawia sztukę Niemcewicza Kazimier.z Wielki, pełną żarliwego entu
zjazmu dla idei patriotycznych a zarazem krytyki stanowiska magna
tów-zdrajców, Padają zapewnienia o nieugiętej woli obrony wolności. 
18 maj a poseł rosyjski składa deklarację o wkroczeniu wojsk caro
wej w granice Polski, Rozpoczyna się wojna niekorzystna dla obroń
ców Konstytucji, Niedostateczna i słabo przygotowana armia pod 
wodzą księcia Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki wycofuje 
się pod naciskiem przeważających wojsk rosyjskich, Wobec beznadziej
nej sytuacji 23 lipca król Stanisław August podpisuje akces do 
konfederacji targowickiej przypieczętowując tym przegraną, 

* * 

Z początkiem sierpnia (1792) wojska rosyjskie zajęły Warszawę, 

pod koniec tego miesiąca cały kraj znalazł się pod władzą targowiczan. 
Ale nie zmieniło to nastrojów ludności Warszawy, która w ogromnej 
większości opowiedziała się po stronie pokonanych twórców Konsty„ 
tucji 3 maja, z nienawiścią zaś i pogardą odnosiła się do targowiczan, 
o czym świadczy ówczesna twórczość ulotna, wiersze antytargowickie, 
pamflety, paszkwile, pieśni rewolucyjne i patriotyczne. 

Władze targowickie od początku zaczęły tłumić wszelkie przejawy 
wolnej myśli obywatelskiej, Ustanowiono kontrolę policyjną i cenzurę 
(17 września) pism, druków, a także sztuk granych w teatrze. Jeszcze 
w lipcu zakazano wydawania „Gazety Narodowej i Obcej" - bojo
wego organu stronnictwa patriotycznego, a w przeddzień premiery 
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Henryka VI na lowach wyszedł zakaz wydawania „Pamiętnika Histo
ryczno-Politycznego'; Piotra Switkowskiego; policja kontrolowała księ
garnie, ustał dopływ gazet zagranicznych. 

Zaczęły się też ciężkie dni dla Teatru Narodowego, Ocena wysta
wiona scenie narodowej przez targowiczan nie wróżyła Bogusławskie
mu lekkiego życia pod nowym rządem: „Zaprzedane pióra sieli fałsze 
i czernili cnotę - pisał Szczęsny Potocki w uniwersale ogłoszonym 

w lipcu 1792. - Wkrótce histriony na publicznych teatrach urząr 

dawny i prawa odwieczne narodu wyśmiewać ważyli się", 

Nie posiadamy żadnych informacji o tym, co grano na scenie naro
dowej w sierpniu 1792; 4 września Bogusławski dał Taczkę occiarza; 
dnia 8 września wystąpił z premierowym, uroczystym przedstawieniem 
Henryka VI na lawach. 

* * 
* Naelektryzowana atmosfera Warszawy opanowanej przez Targo-

wicę nadała dość niewinnej fabule dramatycznej zapożyczonej z an
gielskiej sztuki Dodsleya znaczenie specjalne: katalizatora emocji pa
triotycznych i swoiście demokratycznych, Krytyka obyczajów wielkich 
panów, pokazanie niegodziwych postępków Milorda wobec zacnego 
Kokla i skrzywdzonej Betsy, potępienie tych praktyk ze stanowiska 
moralnego - wszystko to urastało we wrześniu 1792 roku do wymia
rów antymagnackiej (a znaczyło to wtedy antytargowickiej) diatryby 
politycznej, 

Bogusławski niewątpliwie taką reakcję zamierzył, Jego sympatie 
polityczne w owym czasie były zupełnie jednoznaczne. W latach Sejmu 
Wielkiego „ jego" teatr służył „umiarkowanym" spod znaku stronictwa 
patriotycznego, czego wyrazem był choćby Dowód wdzięczności narodu, 
W tej „kontynuacji Powrotu posla" krytyka konserwatyzmu szlachec
kiego łączyła się z pełną entuzjazmu aprobatą postanowień Konstytucji 
3 maja i z dobitnym podkreśleniem zasług Stanisława Augusta, 

Tak wydatne w Henryku VI treści antymagnackie i demokratycz
ne pojawiły się już w Dowodzie wdzięczności narodu. Te pierwsze -
nie w samej sztuce, lecz w dedykacji adresowanej do Niemcewicza. 
Wyrażał w niej Bogusławski nadzieję, że idąc po niwie zaoranej przez 
autora Powrotu posla „wyrwał z niej trochę kąkolu", i jak gdyby za
powiadał: 

Reszta zielsk rośnie na górze, 
Już ja tam sięgnąć nie zdołam„, 
Lecz Gospodarza zawołam, 
On je do szczętu wyorze. 

Ale rachuby na stanowczość „Gospodarza'.' - Stanisława Augu
sta - okazały się płonne; „na górze", w kręgach magnaterii zrodził się 
spisek targowicki, a w rok po Dowodzie wdzięczności „zielska" przy
głuszyły pozytywne osiągnięcia twórców Konstytucji. Akcenty anty
magnackie nasiliły się w Kazimierzu Wielkim; w Księciu Montmouth 
pobrzmiewała wyraźnie intencja ostrzeżenia przyszłych targowiczan; 
najostrzejszą formę przybrały - w zgodzie z rozwojem wydarzeń -
w Henryku VI na lawach. 
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Także i drugi wątek ideowy: demokratyzm, nasila się w teatrze 
polskim coraz bardziej w toku wypadków z lat 1790-1794. U Niemce
wicza w Powrocie posła ma on charakter ogólnikowy, wyrażający się 

\\: humanitarnych postulatach poprawy warunków bytowania chłopów 
i mieszczan. W Dowodzie wdzięczności mieszczanie stają się już aktyw
nymi uczestnikami polityki, wypowiadają hasła braterstwa wszystkich 
ludzi i naturalne ich prawo do wolności. 

Sytuacja polityczna w okresie Targowicy nakazała autorowi Hen
ruka VI zerwać z hasłem solidarności, niemożliwym do przyjęcia przez 
patriotyczną opinię wobec poczynań reakcyjnej opozycji. Z tych też 

powodów nasilają się wtedy akcenty demokratyczne, potęguje idealiza
cja „ludu", który ocalił najcenniejsze wartości ogólnoludzkie i jest zara
zem konsekwentnym obrońcą niepodległości. Pełny walor ideowy 
sztuki Bogusławskiego daje się rozpoznać dopiero na tle stosunków 
politycznych okresu Targowicy. Radykalna opinia patriotyczna całą 

v.dnę za obalenie Konstytucji majowej, za ściągnięcie na Polskę wojny 
z Rosją, za klęskę wojenną w lecie 1792, za represje, tłumienie pory
wów wolnościowych składała na magnatów-buntowników. Magnaci pa
tronowali najwsteczniejszym ideom politycznym i siłom społecznym, 

sprzymierzyli się z mocarstwem ościennym na zgubę zagwarantowa
nych niedawno konstytucyjnie obywatelskich swobód narodu; byli znie
nawidzeni. 

W takiej atmosferze krytyka obyczajowa przerastała łatwo w kry
tykę polityczną. Gwałt wielkiego pana dokonany na dziewczynie z lu
dt: stawał się pretekstem do głoszenia sądów ogólnych o samowoli 
i okrucieństwie możnowładców. Nawet ogólnikowe aluzje sztuki Bogu
sławskiego nasycały się treścią bardzo konkretną. Publiczność war
szawska miała wyczuloną uwagę, umiała nadać błyskawicznie sens 
antymagnacki i antytargowicki różnym, skądinąd zupełnie obojętnym 

fragmentom przedstawienia. 
W Henryku VI na łowach dwie strony konfliktu lud - magnaci 

oddzielone są od siebie przepaścią. Po stronie wielkich panów, milor
dów - gwałt, zakłamanie, krzywoprzysięstwo, niemoralność, tchó
rzostwo; po stronie ludu - poczucie godnośc:i, szlachetność, uczciwość, 
dzielność , „cnota". W starciu tych dwóch stron, sprowokowanym przez 
milorda Rydynga i jego totumfackiego Lurwella, wyzwoliła się żywio
łowa nienawiść przedstawicieli ludu, ich poczucie krzywdy i rozgory
czenie, co podyktowało im ostre słowa krytyki nie tylko pod adresem 
samowolnego „synowca pierwszego ministra" Rydynga, lecz i pod adre
sem jego świata, jego stanu, jego przywilejów. 

Osobne miejsce w sztuce Bogusławskiego zajmuje postać króla. 
Niewątpliwie narzucało się porównanie postaci króla Henryka VI ze 
Stanisławem Augustem, w owym czasie niepopularnym, osamotnionym 
i ostro krytykowanym za podpisanie akcesu do Targowicy. W tym jed
nym punkcie rozmija się Bogusławski z opinią większości patriotów. 
Nie dołączył się do ogólnego chóru potępienia . Do końca życia zresztą 

zachował, wielokrotnie zaświadczoną, sympatię i wierność dla swego 
mecenasa. 
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Rzecznicy ludu - po których stronie stanął Bogusławski - sięgali 

po literaturę i filozofię Oświecenia, by przy ich pomocy uzasadniać 
równość wszystkich „poddanych" i propagować prawo tak jednostek, 
jak i narodów do wolności. W teatrze w owym czasie - gdy wszelkie 
publikacje zaczęły podlegać cenzurze władz targowickich - nie można 
było pójść dalej niż Bogusławski w Henryku VI na łowach. Ale myśli 
wypowiedziane w tej sztuce pod pretekstem akcji dramatycznej i obce
go kostiumu głosiła bez obsłonek publicystyka i poezja ulotna tego 
czasu: 

Dlatego tyran trapi i duszę, i ciało, 

By prawo życia, śmierci przy nim się zostało. 

Książęta, palatyny, grafy i barony, 
Obrońce despotyzmu, służalce korony, 
Czas poznać, że was próżno wasza wyższość łudzi; 
Grzech jest człowiekiem będąc lekceważyć ludzi. 
Tenże to ma być większym nazwany panem, 
Który nad większą liczbą ludzi jest tyranem? 
Ma-że przeto znajdować u nich większe względy, 
że za ich krwawą pracę kupuje urzędy? 
Widać w ubogim człeku i zbrodni pozory, 
W bogatym kryją zbrodnię herby i honory. 
Pan im jest większy zbrodzień, tym bardziej ceniony, 
Poddany - im poczciwszy, tym bardziej wzgardzony. 

W tym samym czasie śpiewa się w Warszawie piosenkę wzoro
waną na piosence Kokla z H enryka VI na łowach. To, co Bogusławski 
wypowiadał jeszcze ostrożnie i ogólnikowo, w nowej wersji „piosenki 
Kokla" przybrało wyraz agresywny, ostry i bezpośredni. Antymagnac
kie akcenty konkretyzują się, godzą wprost w zdrajców sprzedających 
Polskę w Grodnie: 

• 

Kto chce mieć imię magnata, 
Niech się do naszych stosuje ; 
Niechaj przelewa krew brata, 
Niechaj kraj niszczy, rabuje. 

Bo kiedy sąsiedzkie dwory 
Mówią , że cnotą jest zdra da , 
Tam hołysz idzie do góry, 
Gdzie kraj i cnota upada. 

Ani clę podłość oszpeci, 
Jeszcze ci za nią zapłacą; 
Zbrodnia cię sama zaleci 
I wnet cię cudzy wzbogacą. 

Korzystaj z tak dobrej pory, 
Gdzie samych łotrów gromada 
z pośpiechem idzie do góry, 
Kiedy ojczyzna upada. 

Gdy masz do zdradziectw podniety, 
Idź w Grodno z czołem wyturtym, 
Przyjmą c i ę dla swej zalety, 
Byleś był z cnoty obdartym. 

I rzekną wnet obce dwory : 
Dobra nam wasza jest zdrada, 
Łotr<)\vie, macie honory, 
Gdy kraj wasz w ręce nam wpada. 
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W sztuce o Henryku VI na łowach znajdujemy jeszcze jedną, wyż
szą nad króla instancję równającą wszystkich bez wyjątku. Jest nią 

LAS oznaczający porządek najwyższy: NATURĘ. W lesie, wśród ciem
nej nocy rozświetlonej jedynie błyskawicami, wszyscy stają się tylko 
sobą. Tracą wagę dostojeństwa, tytuły, urzędy. Natura redukuje 
wszystkich uczestników łowów do elementarnego stanu człowieczeń
stwa. Każdy okazuje się tym, czym jest naprawdę, spod maski pozo
rów wychyla się prawdziwa istota i wysoko urodzonych, i „najniż
:3zych podanych". 

\V tym „równaniu wobec natury" wyraża się głęboki, oświeceniowy 
sens sztuki Bogusławskiego. W oświeceniowym LESIE zostaje zawie
~zona hierarchia ludzi, stanów, porządku społecznego i obowiązujących 
konwencji. Następuje konfrontacja, z której zwycięsko wychodzą 

skromni mieszkańcy ubogiej chatki leśnika demaskując przedstawi
cieli miasta stołecznego i dworu. Sztuka Bogusławskiego unaocznia, 
że „błyszczące hafty" i piękny pozór okrywać mogą brzydką istotę, że 
prawdziwą wielkoduszność, prawość i szlachetność znaleźć można pod 
prostacką powierzchownością. 

Oto dalszy, buntowniczy, „jakobiński" wniosek wysnuty przez pol·· 
skiego autora z naczelnych zasad filozofii Oświecenia. Powiemy dziś, 

że wniosek to niezbyt odkrywczy, ani nawet nie nazbyt śmiały. Tak, 
ale mówimy to dziś; w XVIII wieku głoszenie podobnych myśli zapo
wiadało i doprowadziło do wielkiej rewolucji. 

z.w. 

Prapremiera 
Tekst Henryka VI opracował Bogusławski najpewniej w ciągu 

lata 1792, JUZ patrząc na Warszawę opanowaną przez targowiczan 
i przeznaczając swoje nowe dzieło na galę królewską w dniu 7 września. 
Premiera odbyła się w dniu 8 tego miesiąca, o czym powiadomił Bogu
sławski specjalnym afiszem, który dodatkowo potwierdza tak ustalony 
cz;:is powstania sztuki : 

Sobota. In gratiam wczorajszego obchodu anniwersarza elekcji, pierw
sza reprezentacja nowej komedii w trzech aktach, śwież o w języku 
ojczystym napisanej : Henryk VI na towach. Balet Kurtza Kora i Alon
zo. Sztuka wzięta z jednej powieści angielskiej, nie zaś ze sztuki fran
cuskiej Polowante Henryka IV. Będzie wystawiona w nowych ubiorach, 
z okazałością; mieści piosneczkę na wzór Taczkt. Teatr będzie illumi
nowany. 

Bogusławski zapewnił 

warunkach obsadę aktorską; 
o pozostałych, napisał: 

też spektaklowi najlepszą w ówczesnych 
sam wystąpił w roli Ferdynanda Kokla, 

O ws I ń s k I wystawił Henryka VI z tą szlachetnością postawy 
i prawdziwie monarchiczną powagą, Jaka go w wszystkich podobnych 
rolach zdobiła. Młoda i niewinnej piękności układem zajmująca 

P i e r o ż y ń s k a wyobrażeniem oszukanej prostoty (grała rolę Besty] 
poruszała serca. Ulubiony w podobnych charakterach He m p i ń s k I 
(grai zapewne rolę Lurwella] przez doskonalą mimikę najmilszą pa
trzącym sprawiał zabawę. Mi e r z y ń ski w roli Ryszarda, S z Y
m a 1'1 s k i Roberta, a wyśmienita do ról komicznych matek N o
wi ck a (rolę tę grywała również Drozdowska] w roli Małgorzaty, 

wiele się do doskonałego onej wystawienia przyłożyli. 

Sztuka Bogusławskiego spotkała się z niezmiernie żywym i przy
chylnym przyjęciem przez widownię warszawską. W lot wychwycono 
aluzje do sytuacji politycznej i akcenty antymagnackie, zrozumiano 
kierunek i sens krytyki. Zaniepokojony marszałek wielki koronny 
Mniszech, drżący z obawy przed generalnością Konfederacji Targowic
kiej, po dwu kolejnych przedstawieniach zabronił dalszego grania Hen
ryka VI. Zaczął się spór zakończony po kilku dniach uchyleniem zaka
zu. Nie znane są dokładnie powody takiej łaskawości urzędników 

targowickich. Można jedynie przypuszczać, iż obawiali się, że podtrzy
manie zakazu oznaczałoby pośrednie przyjęcie na siebie krytyki za
\Vartej w Henryku VI i tym samym potwierdzenie mniemań publicz
nych. Henryk VI jest najwybitniejszą premierą i największym su
kcesem Bogusławskiego w czasach Targowicy. Bogusławski „na 
żądanie publiczności" kilkakrotnie wystawiał Henryka VI; w ciągu 

roku 1792 dał osiem, a przez rok 1793 sześć przedstawień. Jak na sto
sunki teatralne XVIII wieku, nie jest to mało. 

Zofia W oloszyńska 
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PIOSENKA KOKLA 

Kto żąda szczęścia od świata, 
Niech się do świata stosuje, 
Niech się przemysłem kieruje, 
Niech nie ma względu na brata. 
Bo tam, gdzie cenią pozory, 
Tam szczerość niewiele nada. 

Intryga idzie do góry, 
A zasługa upada. 

Ani cię rozum zaleci, 
Ani cię cnoty wzbogacą, 
Kto nie ma pierzy nie wzleci, 
Gdyś goły - zawszcś ladaco. 
Ten błyszczy, ten ma honory, 
Kto liczne złoto posiada. 

Intryga idzie do góry, 
A zasługa upada. 

Gdy nie masz z bogactw zalety, 
Płaszcz się przed panem bogatym, 
Lub szukaj ładnej kobiety, 
Dziś całe szczęście jest na tym. 
W świątynie, w miasta, na dwory, 
Wszędzie niesłuszność się wkrada, 

Intryga idzie do góry, 
A zasługa upada. 

W REPERTUARZE TEATRU POLSKIEGO 

W. BOGUSŁAWSKI - „HENRYK VI NA ŁOWACH" 
W. SZEKSPIR - „BURZA" 

W. SZEKSPIR - „JAK WAM SIĘ PODOBA" 

vV PRZYGOTOWANIU 

MOLI!::RE - „DON JUAN" 

W REPERTUARZE SCENY KAMERALNEJ 

CALDERON - „KSIĘŻNICZKA NA OPAK WYWROCONA" 
KYRKLUND - „MEDEA Z MBONGO" 

W PRZYGOTOWANIU 

RACINE - „FEDRA" 
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