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ZYGMUNT HOBNER 

Trudny początek polskiej 
sceny narodowej 

Doktor Jan Czempiński był szczerym miłośnikiem teatru. Miał 
jerinak dość powodów, aby serdecznie przeklinać dzie11, 

w którym zaplątał się w teatralne przedsięwzięcie Stanisława Au
gusta. Wysłany przezeń do Paryża, zanim jeszcze Poniatowski osiadł 
na tronie, otrzymał między innymi polecnie angażowania i przywie
Zil·nia do Polski trupy francuskich aktorów. Z początku wszystko 
szło gładko. Udało mu się zebrać zespół niezłych śpiewaków opery 
komicznej, którzy zgodzili się na wyjazd do odległego i egzotyczne
go dla Fn;ncuzów kraju; omówił z nimi warunki, po czym wyru
szono w podróż. Od tej chwili zaezęły się kłopoty . 

Drog:l do Polski trwała wiele dni i nie przyzwyczajonym do ta
kich podróży Francuzom czas dłużył się niemiłosiernie. „Nie umieją 
cni niczym się zająć, jazda powolna nudzi ich, nic nie robią, śpie
\VC1ją tylko, tańczą i ustawicznie żądają pieniędzy" - pl~:i ł stroska
ny doktor Czempiński do Stanisława Augusta, który tymczasem zo
stał królem Polski. Łatwo sobie wyobrazić, jaką sensację budzili na 
wszystkich postojach tak niecodzienni podróżni. Najwięcej zmar·· 
twień przysparzały Czempińskiemu kobiety. Nie miał zapewne wy
słannik królewski wielkiego doświadczeni::i. z płcią piękną i to na 
domiar złego ze „sfer artystycznych". Pluł sobie w teraz w brodq 
nieborak, ale cóż było robić? - Musiał wypełnić swoją misję do 
końca. Uzbroił się wiqc w cierpli\';ość i znosił spokojnie wszystkie 
kaprysy. Diabli wiedzą, a nuż się w pół drogi rozmyślą i wrócą do 
Paryża?! Modlił się wit;c tylko w duchu, aby jak najprędzej dobić 
do Warszawy i zakończyć swe opiekuńcze obowiązki, a dalej niech 
~;ię już inni martwią. 

Budynek teatralny, zwany Gpernhausern - po polsku Operalnią 
-- mieścił si~ wówczas przy ulicy Królewskiej. Zbudowany przez 
Sasów, początkow•J służył tylko widowiskom dwcrskim. Poszerzony 
następnie przez Augusta III, został udo'>tępniony mieszkańcom stoli
cy, ale występowały w nim jedynie zespoły cudzoziemskie. To było 
przyczyną, że ani nowość tej rozrywki, ani nawet bezpłatny wstęp 
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Tadeusz l{rasnodębski (.1.Uilord 111), Antoni Jurasz (Milord I), 
Stefan Leński (Milord II) 

pie potrafiły ściągnąć na widownię warszawiaków. Dochodziło do 
tego, że - aby zapełnić salę - gwałtem chwytano z. ulicy Bogu du
cha winnych przechodniów i wpychano do Te3tru, „gdyż mało kto 
rozumiał i smakował w cudzoziemskich widowiskach" (L. Dmuszew-
5ki, Krótka kronika). Dbalnść króla o swych poddanych może być 
dla nich uciążliwa nawet wtedy, gdy władca chce im sprawi{~ przy
Jemno~ć. 

Z chwilą wstąpienia na tron Stanisława Augusta położenie tea
tru uległo poprawie. Poniatowski - miłośnik i znawca sztuk pięk
nych - wiedział dobrze, że gdy we Francji, Anglii, w Niemczech 
nawet, teatr jest już w pełni rozkwitu, w Polsce jedynie nie wy
szedł jeszcze z powijaków. Ro-zumiał też dobrze, że takiego zacofa
nia dłużej tolerować nie pcdobna. Zabrał się więc do rzeczy cner
!~ic:znie i umiejętniej niż jego poprzednicy. 8 maja 1765 roku. a więc 
w niespeln . .1 rok po abjt;ciu tronu przez Poniatowskiego, w s;ili Kró
lewskiej wystąpiła po raz pierwszy sprowadzona przn C'zem~)i11-
:;kiego trupa francuskiej opery komicznPj, n w trzy mies!ące pó~:niej 
także i opera włoska. Grywały one odtąd na zmi~.nę przez cztery 
dYJi w tygodniu; miała więc już teraz Warsz3wa :>Ż dw2. zc;;poły cu
dzoziemskie, ani jednego zaś polskiego. Ale i na ten przyszła kolej. 

19 listopc:.da 1765 raku dano prapremierę „Natrętów" .Józefa Bie
lawskiego. Na te pierwsze przedstawienie teatru narodowego - bu 
grając~go w języku ojczystym - i 9ublicznego, bo dastennego dl;:i 
ogółu, nie trzeba hyłri zapędzać warszawiaków j.'.lk za Sasów. Ksież
na z Lubomirskich Radziwiłłówna, miecznikowa litewska, pisa!H. 
nc;zajutrz; w liście: „Trupa polska dfcbiutowała wczor~,j z całyrn 

mo·żlhvym pawodzeniem. Pierwsze to przedst2wienie z~r'.)m:ulziło 

ogromną publiczność. Co było dla mP_ie przedmiotem najwi~~sZ'-'"O 

podziwu, to śmiałość i dobra postawa tych ichmościów po raz pin-w
szy występujących". 

Zebranie owych „aktorów" nastręczyło pow2żne trudności: n ikt 
n ie chci:;ł się imać tak podłego zawodu i gdyby nie zajęli sit~ !vm 
ludzie cieszący się najlepszą sławą, jak ksiądz jezuita Franciszek Bo
homolec i książę A,fam Czartoryski, nie wi::idomo, jakby wvpadł ten 
pierwszy popis n.'.lrodowych talentów. Sam Czartoryski pisał po la-
1 ach: „Pozbierano na aktorów osoby najmniejszego nie m;i.jące pr.
.hria kunsztu, który stać się miał odtąd ich zajęcia celem, lecz soryt 
i przyrodzona narcdowi naszemu do wszystkiego sposobnośt~ cal :1 
możność swoją roztoczyła w tym zdarzeniu. W przeciągu czasu 
przechodzącym miarę wierzenia wykształc ili sii;> naprędce z tej 1.bie
ranej drużyny aktorowie, posiadający niepospolitego blentu z2_
wiązki". 
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Milord Rydyng, synowiec pierwszego ministra 

Milord I 

Milord II 

Milord III 
Lurwell - służący Milorda Rydynga . . 

Ferdynand Kokl - strażnik lasów królewskiJi 
Małgorzata - jego żona 
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Betsy - jego córka 

Gajowy I 
Gajowy II 
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KAROL SŁOTWIŃSKI 

Wojciech Bogusławski 
- autor „Henr~ka VI na łowach" 

warszawa czasów króla Stasia (1764-1795) stała się siedzibą 
dworów książęcych, wielki.ro skupiskiem przyjezdnej jak 

i osiadłej tu na stałe szlachty, eldoradem dla aferzystów całej Euro
py, centralą licznych agentur państw ościennych i dalszych. Stolica 
się rozbudowywała, wyrastały piękne pałace, stylowe kamieniczki. 
Sciągali tu zewsząd artyści, architekci, lekarze, rentierzy, otwierają 
się bogate sklepy, wykwintne cukiernie, mnożą się warsztaty mi
strzów cechowych, powst:1ją pierwsze manufaktury. Warszawa roz
wija się w szybkim tempie - w ciągu trzydziestu lat z niespełn:l 
trzydziestotysięcznego miasta urcista w 1792 do studwudziestoty
sięcznej metropolii. 

Cudzoziemszczyźnie - która wówczas pchała się do kraj ,t 
z wszystkich czterech stron świata, przeciwst3wieło się w WHrsza
wie porastające w pierze mieszczaństwo, liczna średnia i drobna 
szlachta, rc-;;nący w siłę rzemieślnicy, rodząca się \Varstwa urzędni
cza, wiec?:nie zapalna studenteria, dicerowie niższych stopni. Oni 

głównie stanowili w tych latach pu"oliczność ieatrnlną, wywołującą 

w czasie przedstawie1i. swych ulubieńców-aktorów okrzykami „ fu·

ra". Ta właśnie publiczność decydowała o powodzeniu teatru, w któ
rym ze sceny padały słowa w języku ojczystym, dla. nich zrozu
miałym. 
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W. BOGUSł,AWSKł - „HENRYK VI NA ŁOWACH" 

Marina Szmak Konarska (Małgorzata) 
Tadeusz Sobolewicz (Henryk VI) 

Przed rokiem 1765 zjeżdżały do Warszawy jedynie tylko obce tru

py te3tralne i operowe, lecz dawały one spektakle w mowie fran
cuskiej, włoskiej, niemieckiej. Teatr do czasów Wojciech2 Bogusław
sTdego był prawie wyłącznie rozrywką uprzywilejow2nych wielmo-

7.ów i ich dworu, prowadzących w swych rezydencjetch teatry dla 
wiasnej przyjemności lub z2sp.Jkojenia snobistycznvch ambicji. Gra

no również w klasztornych konw'ktach, lecz w mowie niezroz-..imi:1-
łej szerszym masom - po bcinie. Vl takich to właśnie czc.sach po

jawia się postać Wojciecha Bogusławskiego. 

Tak, jak swego czasu Mikohij Rej z Na.głowic udowodnił „„.iż Po

lacy nie gęsi, iż swój jc:zyk mają" i od niego rozpGczyna się rozwój 
literatury polskiej, podobnie 'Wojciech Bogusłciwski pokazał, że Po

lacy są narodem teatralnym, stworzył stałą narodową scenę z ro
dzimymi aktorami. Zasługa jego polega nie tylko na tym , że na :::ce

nę swego trntru wprowadził język ojczysty, ale na tym również, że 
sięgnął do nieznanego dotychczas n:pertuaru polskich autorów. 
Przy tym do prostej. nie zmanic>rowanej publiczności t':!atr B0gu
sław3kiego przemówił ze sceny bardzi0j realistycznym sposobem 

gry, niż dotychczas to praktykowano w teatrze dworskim. 

Jednocześnie teatr Bogusławskiego stał się rychło trybuną poli
tyczną, z której w formi<:: artystycznej padały h:i.sla postępowych 
idei społee:znych. Wiek Oświecenia w Polsce jak i zagranica był 

okresem nasilenia ruchu reform i równocześnie przemian w ukła
dzie klasvwym społeczc·ństwa. Powiewy re•voluc.ii płynące znad Se
kwany, dochodziły szczególnie silnie do naszego kraju. Hasło rewo
lucji frr11cuskiej z 1789 r, „liberte, egalite, fraternite" - głoszące 

pnzornie dla wszystkich stanów wolnaść, równość i braterstwo, 

znajdowało wśród radykalizującego się ludu warszawskiego cura'.~ 

dobitniejszy odzew. Zresztą był to już czas sejmu czteroletniego, 
L·i.Óry zapitał się w pami<;ci narociu uchwaleniem postępcwej jak 

na ówczesne stosunki Konstytucji 3 Maja. Obóz zdr'ldy narodowej 
nie dopuścił do wprowadzenia w życie reform, zmierzających do 

w;;.mocnienia władzy państwowej i zar:izem ograniczających samo
wolę możnowładców. Polepszenie położenia mieszczan, zapowiedź 

ulźeni8. doli chłopów, większość magnatów polskich uznała za za
m8ch na swoje prawa. Targowica, małe miasteczko na Ukrainie, 
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W. BOGUSŁ.A WSKI - „HENRYK VI NA ŁOWACH" 

Jan Twardowski (Ryszard), Tadeusz ~obolewicz (Hemyk VI), l\'fo
Jina Szmak l{onarska (Małgorzata), Jerzy Siwy (Ferdynand Koki) 

gdzie ogtoszórlO akt spisku moznych - iconfedcrację targowick~ -
stało się po wieczne czasy symbolem zdrady. Możnowładcy pcparci 
setką tysięcy bagnetów armii carycy Katarzyny II wkroczyli do 
kraju. W keńcu sierpnia 1792 r. targowiczanie stali się w Polsce pa
nami sytuacji. Armie polskie pod wc·dzą księcia Józefa Pon;atow
skiego i Tadeusza Kościuszki mimo zaż·irtego oporu musiały ustąpić, 

ulegając przewadze wroga. Król w obawie utraty tronu poparł tar
gowiczan. Wielu patriotów opuszcza kraj. Bogusławski jednak nie 
składa broni. Pi:>ze komedię „Henryk VI na łowach" . 8 września 
z desek teatru na placu Krasińskich pod adresem zdrajców padaj<ł 
słowa wzgardy: 

Gdy nie masz z bogactw zalety, 
Płaszcz się przed panem bogatym 
Lub szukaj ładnej kobiety, 
Dziś szczęście sprzyja żonatym. 
W świątynie, w miasta, na dwory, 
Wszędzie niesłuszność siG wkrada: 
Intryga idzie do góry, 

Zasługa upada! 

Również ustami Ferdynandn Kokla - gajowego, zostaje w „Hen
ryku VI na łowach" wyrażona myśl, że ludzie są sobie równi, różni 
ich tylko strój. Chociaż akcja sztuki odby\va się w czasach odle
głych, w podlondyńskim lesie , jej treść miała jak najbardziej aktual
ny sens. Po dwóch przedstawieniach sztuka na polecenie targowic
kich władz zostaje zdjęta z alisza. Sprawa staje się przedmiotem 
sµorów sejmowych. Wyznaczony specjalny sąd n;·e ośmielił się prze
ciwstawic opinii publicznej wzburzonej postępowaniem targowiczan 
i cofa wyckny zaki:.z. Komedia „Henryk VI na łowach" wraca n a 
scenę teatru i cieszy s!ę dużym powodzeniem. W ciągu półtora roku 
grano ją piętnaście razy, co na ówczesne stosunki świadc;;: y o jej ol
Lrzymiej popularności. 

Mimu dużego powodzenia tej korned:i Bogusła\'/.oki zd0byl jedn2k 
sławę u współczesnych i potomnych, pisząc i wystawiając oi:;erę na
rodową „Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale". Stała się ona 

pobudką do insurekcji warszawskiej. W pamiętnych dniach 17 i 18 
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kwietnia 1794 roku lud warszawski rozbraja stacjonującą załogę 
carskich ~ojsk. Teatr Bcgusławskiego, nieskrępowany cenzurą, za
zagrzewa ludność stolicy do walki o równość i niepodległość. Pow
~tanie Kościuszkowskie jednak rychło upada. Bogusławski opuszcza 
Warszawę, by wrócić do niej za kilka lat. Zmienne były losy jeg.) 
teatru, tak jak zmienny był w tych czasach los naszej ojczyzny, 
Bogusławski jest niestrudzony, z powrotem obejmuje dyrekcję Tea
tru Narodowego i prowadzi go przez piE;,tnaście lat (1799 - 1814). 

Zdając snbie sprawę, że przys<:łość polskiego teatru zależy od wy
b ztałcenia aktorów, zakłada on w 1811 r. pierwszą w Polsce Szkol~ 
Dram 1tyc;:ną. Stamtąd wyszli nauczyciele wszystkich na„tępnych 
pokoleń aktorskich. Ich wiedza i urn· ejętnośri dotrw,iły do dni'.ł 

dzisiejszego. Duchowymi spadkobiercami Wojciecha Bogusławskie
go, zwan~go słusznie ojcem sceny polskiej, są między innymi Stefan 
J:1racz, Juliusz Osterwa, Aleksander Zelwerowicz. 

Wojciech Bogusławski umiera w 18~9 roku. Jakkolwiek pogrzeb 
ulubionego aktora Warszawy staje się patriotyczną manifestacją 

ludności stolicy, grób jego zaginął. Wiele lat później na płycie pa
miątkowej umies..:czono dwuwiersz - napisimy jeszcze w 1802 r. 
przez Ludwika Osińskiego, profesora Uniwenytetu Warszawskieg1) 

-· który najcelniej ujmuje wielkość po.;taci Wojciecha Bogusław
sl;iego. Dwuwiersz ten brzmi: 

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

Ztłj~cia w programie opracował Bogdan Krasicki 
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