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Premiera 5 pai.dziemika 1991 roku 

Krótka historia pewnego sukcesu 

Patrzcie, bogacze świata, 
Jak mało a.leku trzeba: 
Kochania w mJode lala, 
Na starość ka.ml chleba. 
Lecz byś miał to oboje 
Pracuj ..• i bądź poczciwy. 
Ja zawsze pcham taalu:. moję 
I jestem z nią szczęśliwy. 

'/hczka Octcia17.0 powstała jako przeróbka dramy Luisa sebastiena Merciera La 
brouette du Vinaigrier i wystawiana była poc:iątkowo pod tytułem '/hczka przedającego 
ocet i muszrarcU:, czyli Cnota w grubej łachmanie. Na afiszu premierowym ten długi i 
opisowy tytuł Bogusławski uzupełniłjes7.ere następującym objaśnieniem. 

"Jest zwyczaj w Paryżu, że robienie octu winnego i różnego gatunku musztardy jest 
sposobem do życia biednych ludzi, którzy je w barylkaćh woi.ąc, na taczkach, wołają 
po ulicach, aby je potrzebujący kupowali i tym handlem się utrzymują. Jeden poc7.eiwy 
starusrek z liczby tych musztardni.ków formuje intrygę dzisiejszej sztuki, która dla 
piękności morału i dialogu wielkie w Paryżu znalazła oklaski" 

(Zbigniew Rauewski Bogusławski) 

Częścią histońi jest fukt politycznych motywów "prz.estosowania" francuskiego 
tekstu i wystawienia powstałej w wyniku tego komedii na scenie Teatru Narodowego. 
Był on jednoznacznym gestem poparcia obozu reform epoki stanisławowskiej. Ale czy 
to właśnie stanowiło o powodzeniu u warszawskiej publiczności samego 
przedstawienia, jak o osobistym sukcesie odtwórcy roli Starego Dominika ? 

~ .. '/hczka Occiarza, do krórej dorobiona piosneczka na notę upodobanej naówcz.as 
tryi włoskiej Venecjana zwanej; I .. ./ tak przyjemne Publiczności sprawiła wrażenie, że 
przez resztę zimy wielokrotnie i bez uprzykszenia powtarzana, nieledwie połowę 
całorocznych stanowiła przychodów. Była to pierwsza iskra obudzającego się dobrego 
smaku .•• " 

(\1\Vjciech Bogusławski Dzieje 7.eatru Nar<Xkmego) 

"Rzeczywiście grana była bardzo często; "ledwo nie co tydzień wpływa żądanie o 
powtórz.enie tej sztuki" - czytamy na afiszach.Do końca 1793 wystawiono ją co 
najmniej 23 razy, co było absolutnym rekordem owych lat." 

(Z. Raszewski Kójciech Bogusławski) 



Musiało. być coś autentycznie poruszającego w historii paryskiego musztardnika. 
Zwróćmy chwilowo uwagę w inną stronę i przypomnijmy, że autor 

"pnestosowania" odtwatzał w paedstawieniu główną rolę. 
"I .. .I Publiczność mogła być tym cokolwiek zaskoczona, że rolę Starego Dominika 

wziął sobie Bogusławski, który już wprawdzie grywał starców w operach, natomiast po 
raz pierwszy miał grać starego rz.emieślnika w komedii. Decyzja Bogusławskiego 
musiała się jednak wydać zrozumiała, i to już w I akcie, w scenie, w której pan 
Delomer, pełen sympatii dla Dominika, oświadcu, że rad by go widzieć "w innym 
stanie". Bogusławski, "w sukni z prostego sukna, w wielkim kapeluszu, z szerokimi 
mankietami (u rękawów)", okazywał w tej scenie głębokie zdziwienie: . 

"W innym stanie ? A toż dlacrego ? Już czterdzieści i pięć lat, jak to jest moim 
sposobem do życia, a nigcły jeszcze tego nie żałowałem. Tak to tym, jak i czym 
innym można na .chleb 7.arabiać, byle tylko poczciwie. Nieraz pchając moje taczki 
napotykam ludzi wysokiej dostojności daleko mniej SZC7.ę81iwych ode mnie. Mój 
ojciec był ·ubogim ogrodnikiem, krwawo pracował, aby mógł ubogo żyć; ja 
wolałem być occianem. Udało mi się dystylować rozmaite octy i musztardy, 
które się bardzo podobały i dziś stały się jedne z najsławniejszych." 

Od tej chwili musiało być r.z.eczą oczywistą, że/ .. ./ w 'llla.ce occia17.ll Bogusławski 
utożsamiał się po trosze ze Starym Dominikiem. Prz.emawiał nie tylko w imieniu 
postaci, którą grał, ale także we własnym imieniu" 

(Op. cit.) 

Tego rodzaju identyfikacja nie zapewnia oczywiście akceptacji publiczności. Do tego 
potI7.eba jeszcze by, widownia znalazJa w kreacji coś z siebie. -

"'/IJaka occia17.ll momentalnie zaskarbiła sobie łaski widzów, do czego w dużym 
stopniu przyczyniła się gra Bogusławskiego w roli Dominika, mędrca z ludu, z j~o 
niez.achwianą pogardą dla pokus tego świata, nie podważając jednak ani życzliwosci 
dla bliźnich, ani wiary w sens i pożytek własnej pracy. Role operowe z lat 
osiemdziesiątych uczyniły Bogusławskiego popu]amym. Rola Starego Dominika u 
jednym 7.amaehem dała mu sławę." 

Ci si( fundują w 111llry, 
Ci w koszt<Mne ubiory, 
Ci biednych drą ze skóry, 
Ci w karty robią zbiory. 
Niech grają, niech si( stroją, 
Niechaj budują dziwy. 
Ja zawsze pcham tacz/ct: moją 
I jestem z niq szczęśliwy. 

(Op. cit) 

Wylożenie mysli, jasno nawet sformułowanej, nie uwsze wystarcu, by odbiorca ją 
zaakceptował. Sama akceptacja "rozumem" nie gwarantuje siły · oddziaływania 
rzeczywistego przeżycia zracjonalizowanej treści. Pom.eba jeszcze formy. 
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" ... w 'lllące occia17.ll (Bogusławski) dopisał sobie piosneczkę, (której nie ma w 
oryginale). Sciśle mówiąc napisał sobie kuplety, tzn. kilka strof kończących się zawsze 
takim samym refrenem. We francuskim teatrze jarmarcznym XVIII w. takie kuplety 
zrobiły niesłychaną karierę, przy czym tekst ~wano tam do dawniejszych melodii, 
powszechnie znanych, dzięki czemu publicznosć momemalnie je sobie przyswajała. 
Bogqsławski postąpił podobnie. napisał swe kuplety na melodię piosenki, znanej 
wówczas powszechnie - jak twierdzi - pod nazwą Jłbaecjanki. Znamy na szczęście 
melodię~ 1*necjanki, smutną, prostą, łatwo wpadającą w ucho, więc potrafimy sobie 
wyobrazic nie tylko przebieg tej sceny, lecz także nasttój, jaki przypuszc7.ałnie 
wywołała na widowni. Był to chyba nastrój dość osobliwy/ .. ./ 

/ .. ./ z dziury w suficie, nad pierwszymi rzędami parteru posypały się ulotki. Na 
małych .karteczkach, które widzowie chwytali w locie, widniała Piosnka na notę 
wenecjanki na żądanie publiczności wydrukowana". Odtąd cała Wclrszawa śpiewała 
razem z Bogusławskim: " Niech grają, niech się stroją, niechaj budują dziwy"." 



Gdy na świat zwrocam oko, 
Wukę go w moim lwl.e, 
m <kwono mz wysoko, 
Drugi mz jest na dole. 
'/hic Cl.(SIO postać swoją 
Odmienia los zdradliwy ! 
Ja - zawsze pcham taa)u: moją 
I jestem z nią sia.ęśliwy. 

Premiera odbyła się 23.10.1790 r. 

(Piosnka m Z. Raszewskim w Jfbjciech &guslawskt) 
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REALIZACJA ~11JK W. BOGUSŁAWSKIEGO 

w TEATRZE NOWYM 
- •HENRYK VI NA LOWACH• - premiera 5.0'l.1953 r. inscenizacja i reż. Kazimierz Dejmek, 
ICCDOgrafia Józef Rachwalski 

- •SPAZMY MODNE• - premiera 5.U.1953 r. inscenizacja i reż. Kazimierz Dejmek, scenografia Józef 
Rachwalski 

- •S'lKOŁA KOBIET• - premiera 11D4.1969 (Mała Sala) reżyseria Thdeusz Byrski, scenografia Iwona 
Zaborowsb, muzyka Zbigniew Wtsmiewski 

W)'IDwioao również 

- Wincaliego Rapackiego •.BOGUSl..AWSKP - premiera U.11.1979 r. reżyseria \\bjciccb Pilarski, 
scenografia Zenobiusz Stndecki, opracowanie lllUZ)CZDC -Tomasz Kiesewetter. 
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Kasa teatru czynna codziennie (oprócz poniedziałków) 
w godz. J3•-J9", tel. 36 08 47, uJ. Więckowskiego 15 

Biuro Obsługi WJCbDw czynne codziennie (oprócz niedziel) 
w godz. 9"'- 16•, tel. 36 08 47, ul. Więclrowsldego 15 
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1. Wojciech Bogusławski. (Ryt. J. Ligber wg anonimowej 
miniatury, 1SoJ.) 

E :z:em rz bez łałny 


