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„Ten ojciec naszego teatru wziął od Fran

cuzów to, co jest podstawą sztuki aktorskiej: 

dobry ton w · najrozleglejszym tego słowa zna

czeniu i pierwsze fundamenta aktorskiego rze

miosła, ale tchnął w to swojego ducha. Nau

czył swoich ludzi patrzeć na życie brać 

z niego wzory do żywych figur. Aktorzy jego, 

wpatrzeni w swojego mistrza, . szli posłusznie 

za jego radami. Uczyli się patrzeć na życie 

tak jak on, który nie pominąt żadnego zda

rzenia, aby nie wyciągnąć korzyści dla swojej 

sztuki". Wincenty Rapacki 
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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
w roli Bardosa 

TADEUSZ CHABROS 

\VYKSZTAŁCICIEL SCENY 
NARODOWEJ 

Wykształcicielem, ojcem sceny narodowej -
nazywano i nazywamy do dziś Wojciecha Bo
gusławskiego. Czy oznacza to, że przed Bo
gusławskim nie było w naszym kraju insty
tucji, któraby przynajmniej w przybliżeniu 
mogła spełniać rolę teatru w takim wymiarze 
w jakim znamy go obecnie? Na pytanie to 
możnaby odpowiedzieć i tak, i nie. Były bo
wiem przed Bogusławskim różn e przejawy ży
cia teatralnego - pocza,wszy od jarmarcznych 
popisów średniowiecznych igrców i frantów, 
popr zez ludowe komedie rybałkowskie aż do 
tea trów dworskich, rodzimych i sprowadza
nych z zagranicy całych zespołów aktorskich 
i śpiewaczych, produkujących się w języku 
włoskim, francuskim czy niemieckim. 
Jednakże dopiero Bogusławski potrafił stwo

rzyć nie jakieś efemeryczne zjawisko, służące, 
mówiąc najogólniej, celom rozrywkowym, ale 
trwałą instytucję , świadomą swych celów i 
zadań scenę narodową, predestynowaną do 
spełniania ważnych . misji społecznych i ar-
tystycznych. · 

Nie znaczy to oczywiście, że scena ta 
powstała , jak za dotknięciem różdżki czaro
dziejskiej z chwilą objęcia przez Bogusław
skiPgo• w i783 r. dyrekcji teatru w Warszawie. 

Droga do Teatru „ogromnego" była długa i 
uciążliwa. Bogusławski rozpoczął pracę od 
podstaw, a praca ta, to nieustanna walka z 
konkurencją cudzoziemskich widowisk, na 
które snobowała się ówczesna publiczność, 
t roska o rodzimy, zaangażowany w polską 
współczesność repertuar, walka z ambicjami 
i intrygami aktorów, i wreszcie, aktualne 
i dziś w polskim teatrze, borykanie się z trud
nościami finansowymi. Aby wszystkie te 
trudności pokonać, aby wyjść z nich nie 
tylko obronną, ale i zwycięską ręką, trzeba 
było rzeczywiście niespożytych sił, wielkich 
walorów charakteru, uporu i wiary w zwy
cięstwo idei przez niego reprezentowanych. A 
idee te to przede wszystkim teatr walczący, 
teat r służący postępowi i reformom społecznym, 
teatr idący jednym nurtem z życiem i losem 
narodu. 
Każda nowa premiera w teatrze Bogusław

skiego służyła aktualnym potrzebom społecz
nym i określonej, demokratycznej wymowie. 
Kiedy stronnictwo patriotyczne w obliczu 
groźby rozbiorów dążyło do uchwalenia Kon
stytucji, Bogusławski wystawia „Powrót posła'" 
J. U. Niemcewicza, komedię ośmieszającą sta
roszlacheckie zacofanie i wyraźnie angażującą 
się po stronie tych, którzy dążyli do reform. 



Wkrótce potem wystawia napisany, przez sie
bie ciąg dalszy „Powrotu", „Dowód wdzięcz
ności narodu", oraz komedię Wybickiego 
„Szlachcic mieszczaninem". Oba te utwory 
były apotezą, idei formułowanych przez po
stępowych posłów na Sejmie czteroletnim. 
Następna komedia Bogusławskiego „Henryk 
·v1 na łowach" potępiała nierówności społecz -
ne; podobnej tematyce poświęcony był jego 
kolejny utwór „Król i młynarz" . I wreszcie 
w . roku 1794, roku insurekcji kościuszkowskiej 
powstaje największe dzieło Bogusławskiego 
„Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale". 

Trudno ze względu na szczupłość m1eJsca 
napisać tu coś więcej o człowieku, o którym 
ze względu na jego zasługi dla teatru pol
skiego można pisać tomy. Dlatego też pozwolę 
'sobie na zakończenie zacytować fragment 
świetnego esseju Zbigniewa Krawczyńskiego 
o ojcu naszej sceny narodowej: „Gdy wdzięcz
nym wspomnieniom ogarniamy życie i pra
cę Bogusławskiego, gdy zadajemy sobie pyta
nie, co ten człowiek w ciągu półwiekowej 
·działalności dał scenie polskiej, jedna tylko 

istnieje odpowiedź: wszystko. Stworzył repe r
tuar, na k tórym scena polska opierała swój 
byt przez wiele lat, uformował zespół aktor
ski i przez utworzenie Szkoły Dramatycznej 
zapewnił teatrowi stały dopływ nowych sił 
zainicjował nowoczesne metody gry aktorskiej 
i reżyserii oparte na zasadach zespołowych, 
pokonał uprzedzenia miłośników cudzoziem
szczyzny do talentów i możliwości artystycz
nych polskich aktorów, rozbudził miłość do 
rodzimego teatru w całym kraju, ugruntował 
byt opery polskiej, podniósł wysoko godność: 
aktora i jego zawodu, a przede wszystkim 
nadał teatrowi polskiemu oblicze ideowe, uczy
nił scenę narzędziem walki o najszczytniejsze 
ideały ludzkości. Był nie tylko rewolucjonistą 
społecznym i politycznym, ale i artystycznym. 
Piękny człowiek, żarliwy demokrata, wielki 
artysta teatru. 

ALINA ALEKSANDROWICZ 

„KRAKOWIACY I GÓRALE" 
CZYLI O ODWAŻNYM I DOSTOJNYJVT. 

LUDZIE POLSKIM 

O sztuce tej mówiono, że stała się zarzewiem 
insurekcji kościuszkowskiej. Prapremiera, która od
była się 1 marca 1794 roku wstrząsnęła bowiem ca
łą stolicą. Ju:I: w czasie pierwszego przedstawienia 
przerywano aktorskie wypowiedzi hucznymi oklaska· 
mi, a warianty arii śpiewano nazajutrz na ulicacb 
Warszawy. żywiołowej recepcji komedioopery nic 
sposób zrozumie(: bez paru wyjaśnień historycznych. 
„Cud mniemany czyli Krakowiacy i Górale" wy
stawiony był rzeczywiście w przede dniu insurekcji. 
Sądzono nawet, :l:e Bogusławski był członkiem re
wolucyjnego sprzysiężenia i w: myśl wskazówek or
ganizacj napisał programowe wezwa e do solidar
nej walki całego narodu. Tradycja przekazała rów
nież domysł, poparty zresztą częściowymi dowoda· 
mi, :l:e autorem najbardziej bojowych piosenek w 
„Krakowiakach i Góralach" był jeden z organiza
torów powstania - Hugo Kołłątaj. Nic też dziwne
go, że władze ju:I: po trzech przedstawieniach „zdję
ły z afisza" tę sztukę, a Bogusławskiemu, który 
nazwany został „arcy 111ebezpiecznym rewolucjonistą", 
groziło aresztowanie. Kiedy 17 kwietnia Warszawa 
powstała, teatr - dawną trybunę agitacji politycznej 
zamieniono na szpital, a niektórzy aktorzy wstąpi
li w szeregi walczących. W ten sposób sztuka zwią
zała się z :tyciem, a życie nadawa<: zaczęło właści~ 
wy sens aluzjom zawartym w tekście. Dlatego też 
nie są najwa:l:niejsze w „Cudzie mniemanym" kon
flikty miłosne dwojga młodych bohaterów - Stacha 
i Basi, a spory Krakowiaków i Górali wydawa<: się 
mogą bez zastosowania politycznego klucza błahe 
i nic nie mówiące. Sztuka miała bowiem przemycić 
pod postacią miłosnej, niewinnej komedyjki wezwa
nie do wolnościowego boju, Dlatego też drobny na
wet wypadek jest w tym utworze pretekstem do 
różnych aluzji politycznych. 

Ale zachęta do powstania nie wyczerpuje jednak 
celu politycznego widowiska. Sztuka miała wezwa<: 
CAŁY naród do wystąpienia przeciwko wrogowi 
zewnętrznemu w myśl zasady: „Nie ma zysku w 
takim boju, który czyni krzywdę bratu''. Dlatego 
nie dochodzi do zasadniczej walki między Krako
wiakami 1 Góralami, a Bardos - uosobienie oświe
ceniowego „rozumu" i „cnoty" pogodzi swoją elek• 
tryczną machiną zwaśnionych. Dlatego też, wbrew 
pojawiającym się w sztuce elementom sentymen
talnym, nie można zamkną<: utworu w ramach kon
wencji sielankowej. Niewątpliwą zasługą Bogusław
skiego jest ukazanie prężności ludu, jego olbrzy• 
miej energii i gotowości rewolucyjnej. Lud ten 
rządzi się swoistymi prawami, decyduje o własnYll) 
losie bez udziału dworu czy jego reprezentantów~ ../.... 
rządców lub ekonomów. Aby uwypukli(: moralną 
wartoś(: ludu kontrastuje się wady szlachty z pra
wością zarówno Krakowiaków jak i · Górali. Nie jest 
to lud oczekujący pomocy czy ginący z nędzy. Bo
gusławski, nawet wbrew prawdzie społecznej akcen
tuje jego piastowską nieomal goilnoś<: i chłopską 
tężyznę. 

W związku z politycznymi założeniami utworu 
intryga „Krakowiaków" nie jest zbyt wyszukana 
i misterna, a charaktery występujących postaci są 
proste Jak zasadniczy wątek akcji. Była to bowiem 
sztuka narodowa i ze względu na zawarte tam 
myśli i ze względu na specjalną konstrukcję sbio-



rowego bohatera - malowniczo ukazaną gromadę 
wiejską. Tę koncepcję widowiska podkreślała rów
nież muzyka, skomponowana wprawdzie przez Cze
cha, Stefaniego, ale akcentująca znane w Polsce 
motywy muzyczne. Wielki ładunek ideowy sztuki 
sprawił też, że dalsze przedstawienia „Krakowia• 
ków i Górali" stawały się jednoczełnie patriotycz
ną manifestacją. Utworem tym witał teatr Bogu
sławskiego legiony polskie i ich wodza, Dąbrow• 
skiego. W dniach powstania listopadowego sztuka 

ta zmieniła się na scenie warszawskiej w wielką 
demonstrację kół rewolucyjnych. Po latach okupacji, 
w roku 1946, Teatr Wojska Polskiego w Łodzi przy
pomniał społeczeństwu doniosłą sztukę Bogusław
skiego. „Krakowiaków", opatrzonych aktualnym 
prologiem i epilogiem wystawił wówczas Leon Schil· 
Jer. Tradycją narodową uświęcono więc w naszych 
dziejach zwyczaj witania doniosłych wydarzeń paA· 
stwowych utworem Bogusławskiego o odważnym, 
wesołym l dostojnym Jednocześnie ludzie polskim. 

„ 



„Ocena działalności Wojciecha Bogusławskie
go - wyłącznie pod artystycznym punktem 
widzenia byłaby umiejszeniem zasług „ojca 
sceny narodowej", który... uważał teatr przede 
wszystkim za szkołę obyczajów i traktował go 
jako trybunę, z której najsilniej można głosić 

idee narodowe i państwowe. Bogusławski był 

artystą-obywatelem... Teatr Bogusławskiego 

był zwierciadłem dążności narodu, propaga
torem haseł wolnościowych i szermierzem idei 
społecznych. Pod tym względem... odegrał po
dobną rolę jak rewolucyjny teatr francuski". 

Wiktor Brumer 
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Zespół 

Kr a ko w i ac y: 

Maria Kobylarz 

Mari a Nowaczyńska 

Jadwiga N . owiszewska 

Ewa Tabaczewska 

Miroslaw Be · rgman 

Tadeusz Iwanow 

owiszewski Ryszard N . 

Andrzej Wnuk 

Góra 1 e: 

Ad· riana Krzysiak 

Alicja Kochańska 

Wanda Mikulska 

'" Irena Pasierbiak 

Krystian Buszk · . iewicz 

Lech Ch d . o ziakiewicz 

"' 0 rowolski Jó-ef D b 

Janusz Krzysiak 

t·· . . 

wokalny 



Saliśd · baletu: 

Danuta Abramowicz 

Wiesława Kociniak 

Hanna Miklasińska 

Zbigniew Dobkiewicz 

Józef Ignaczak 

Zespół baletowy: 

Krystyna Dajnowicz 

Wiesława Gryczan 

Eulalia Przyborowska 

Halina Starzyńska 

Monika Wiechcińska 

Krystian Buszkiewicz 

Konrad Miazga 

Kazimierz Niećko 

Zdzisław Niewiadomski 

Kazimierz Sosnowski 

Góralski 

Krakowiak 

Polonez 

Oberek 

Tań ce : 

„Godzi się tedy, by kult Boguslawskiego nie 

byl obowiązkiem jedynie artystów teatru i tea

trologów, by artystyczną i spoleczną dzialalność 

reformatora wszystkich rodzajów poezji dra

matycznej i kunsztu scenicznego, pierwszego 

apostola „teatru walczącego", twórcy pierwszego 

teatru monumentalnego, teoretyka gry aktorskiej 

na zasadach zespolowych utwierdzonej, pierw

szego, ·który w Polsce o teatrze robotniczym 

:myślal, a aktorów do zrzeszania się w spółki 

pracownicze zachęcał - by donioslej wagi dla 

potomności dzielo jego życia przez nią poznane 

bylo i pokochane, a testament jego rzetelnie 

wykonany zostal". 

Leon Schiller 
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„Bogusławski był tym duchem w dziejach 
kultury polskiej, który przepoiwszy sporadycz
ne wystąpienia ogniem twórczej organizacji, 
zbudował trwałe fundamenty nowożytnego 

teatru w Polsce i każdemu z czynników skła
dających organizm teatralny dał tak silne 
podstawy, że odtąd zyskały możność świetnego 
rozwoju. Od jego wystąpienia po podłogach 

scenicznych stąpać zaczęły postaci żywe 

prawdziwe, teatralne sznurownie zmuszone 
zostały do służenia celowym nakazom, pod 
paludamenty wzbijać się zaczęły skrzydła 

ideałów, a w orkiestrach ozwały się hymny 
radosne, że teatralność polska z przygodnych 
ścieżek wyruszyła na bity gościniec do jakie
goś celu wiodący. Od tej chwili teatr nasz stał 
się polski, publiczny i zawodowy, a te trzy 
cechy charakteryzują pojęcie teatru narodo-
wego". Henryk Szletyński 

ORKIESTRA: 

I skrzypce 
Jan Łokaj - koncertmistrz 
Ryszard Komorowski 
Henryk Wyrzycki 
Jerzy Woźniak 
Stanislaw Szymczyk 
Jerzy Zaprawa 

II skrzypce 
Adam Biskupski 
Czeslaw Książek 

Altówka 
Andrzej Wilk 

Wiolonczela 
Antoni Oczkowski 
Bolesław Świątkiewicz 

Kontrabas 
Włodzimierz Teluk 

Flet 
Zygmunt Kulikowski 

Obój 
Józef Kolek 
Franciszek Leszczyński 

Klarnety 
Konstanty Giedrys 
Jan Zaborowski 

Trąbki 
Edward Drzazga 
Mikołaj Lipko 

Puzon 
Tadeusz Drabi1'iski 

Perkusja 
Erwin Szary 

Fagot 
Bolesław Strawa 
Waltornie 
Henryk Król 
Stanisław Taracha 
Fortepian 
Stanisław Chromcewicz 



Zespół techniczny : 

Bolesław Masłowski 

Kierownik Techniczny 

Franciszek Strzyżewski 

Brygadier sceny 

Antoni Bogusz 

Kierownik pracowni stolarskiej 

Klementyna Roztworowska 
Kierownik pracowni krawieckiej 

Sabina Wójcik 

Peruki 

Sta·ltislaw Taracha 

Buta for 

Jadwiga Taracha 

Rekwizyty 

Stanisław Wójcik 

$wiatło 

Ul.Lclwika Dębowska 
Eugenia Staniewska 
Edward Bobrvk 
Czeslaw Kowalewski 

Garderobiani 

Edward Młynarczyk 
Edward Piesto 
Tadeusz .!nieżko 
Jan Szczepaniak 
Tadeuaz Wo;no 

Maszyniści sceny. 
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PRZEZORNY 

ZAWSZE 

UBEZPIECZONY 

LUBLIN 
PROWADZI 

bardzo atrakcyjne ubezpieczenia 

ruchomości domowych od 

e pożaru, powodzi. huraganu 

e kradzieży z włamaniem, rabunku 

e szkód wodociągowych 
i kanalizacyjnych 

e odpowiedzialności cywilnej 

Składka ubezpieczeniowa wynosi 2 zł od jednego 

tysiąca sumy ubezpieczenia którą ustala łącznie od 

wszystkich ruchomoki - s a m u b e z p i e c z o n y 

Po I is y 
wydawane są odręcznie 

Ponadto P Z U p'roponuje zawarcie ubezpieczeń: 

• re n t odroczonych lub natychmiast 
płatnych 

• zaopatrzenia dzieci 

• jednostkowych na życie dożycie 

• i innych 

Wszelkich Informacji udzlelajq I przyimulq zgłouenla ubezpieczeń 
Inspektoraty Powiatowe PZU I ajenci ubezpieczeniowi 
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