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Prawdziwym zamiarem Komedyi iest 

bydź koniecznie powinna poprawa oby

czaiów. Sama zabawa, czynilaby onę nie

tylko mniey użyteczną, ale nawet i mniey 

pr;,yiemną. Smiać się można zawsze nie 

będąc i na Komedyi; bo tysiączne zdarze

nia i niedorzeczności nietylko na obszerney 

świata naszego Scenie, ale i w domowem 

zaciszu liczne codziennie daią do śmiechu 

powody. Ale wystawieniem cudzych śmiesz

ności odwracać nas od blędów godnych 

wyszydzenia, iest tylko dramatyczney sztu

ki udziałem. 



Eugeniusz Szwankowski . 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
(życie i twórczo ść:) 

Wojciech Bogusławski urodził się w Glinnie pod Poznaniem, 9-go 
kwietnia 1757 r., w skromnym dworku szlacheckim. 

Była to epoka schyłku feudalizmu, w jego rozkładowe.i postaci cza
sów saskich. Rzeczpospolitą rządzili magnaci i wyższe warstwy szla
c:heclde, a raz.pasanie i samowola d tów szlac:hec:kich doszła do szczytu; 
upadek miast, maksymalne nasilenie ucisku chłopa, straszliwa nędza 
wsi przy wzrastającej stale pańszczyźnie - to ponura rzeczywistość 

epoki. 

Bogusławski kształcił się w stołecznej Warszawie w szkole pijarów, 
gdzie zapewne zetknął się l do~kona!ym pijdrs kim teatrem sz l~olnym. 

Ukończywszy 18 lat życia zaciąga si t; do wo.iska, aby zostać oficerem. 
Jednak stosunki w wojsku, wzorowane na pru ·kim regulaminie. gdzie 
faworyzowano możnych i wysoko urodzonych, gdzie kupowano awanse, 
zraziły ambicje młodego chorążego. Pokrzywdzony, po 3-ch latach służby 
prosi o zwolnienie i wiąże swój los z teatrem. Przygotowany na scenę 
przez Francuzów: aktora Denville'a i dyrektora teatru Montbrun'a, bę
dzie umiał obce wzory twórcio przeszczepić na ojczystą scenę. Debiu
tuje w 1778 r. w komedii „Fałszywe niewierności" Barthe·go w teatrze 
grającym w sali pałacu Radziwiłła Panie Kochanku w Warszawie. 
W roku następnym teatr warszawski otrzymuje nowy gmach na placu 
Krasińskich, zwany Teatrem Narodowym albo Wielkim. W tym budynku 
będzie Bogusławski grał i działał z przerwami aż do roku 1827, do końca 
swych występów na scenie. Były to czasy rządów w teatrze przedsię
biorców cudzoziemskich. Oni to „dla własnego tylko zysku chwytając 
utrzymania narodowych widowisk albo je wzbogacen i opuszczali, albo 
przez nieumiejętność prowadzenia„. razem z nimi upadali". (Bogusław
ski: Dzieje Teatru Narodowego cz. I s. 4). Sam król Stanisław August, 
uważany za protektora sceny polskiej, jednak najwięcej lubił baletowe 
widowiska i to baletu obcego; zalew cudzoziem~zcz) z.n.v szczegóJn;e da
wał się odczuć w teatrze: opera włoska, nie zawsze śpiewana przez do
brych śpiewaków, francuskie trupy komediowe, niemieccy artyści, wresz
cie wspomniany balet, kierowany i ob~adzany pr zez cudzoziemc6"1,v, spy
chały polskie widowiska na Slary koniec. Upośledzenie polskiej sceny 
zaznaczało się jaskrawo w uposażeniu artystów: cudzoziemcom płacono 
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kilka razy więcej, niż najbardziej utalentowanym artystom polskim. 
lJprzywilejowanie baletu, którego widowiska dominowały liczbo"':o nad 
dramatycznymi, a nawet operowymi wyraża się m. m. w tym.' ze k<>
stiumy dla baletu sprowadzano z Paryża, co kosztowało olbrz. -m 1 ~ sumy : 
przeszło 50 tysięcy dla jednego przedstawienia. 

w tych warunkach byt sceny polskiej rwał się ciągle : po dwóch 
latach gry w Warszawie, Bogusławski zmuszony jest szukać lepszej doli 
we Lwowie w teatrze prowadzonym przez kolegów-aktorów Trusko
lawskich i Owsińskiego. Wraca do stolicy po 2-letniej przerwie i orga
nizuje pierwsze w Polsce zrzeszenie pod nazwą Akto ·ów Narodowycn.
W następnym - 1783 r . zostaje dyrektorem teatru w Warszawie, a jed
nocześnie otrzymuje przywilej na prowadzen·e teatru w Poznaniu, któ
rego dyrekcję powierza koledze. 

Pierwsza z trzech dyrekcji teatrainych Bogu„!awskiego w stolicy 
(1 1783-1784, II 1790-1794, III 1799- 1814) trwała tylko rok. Kryzys 
polityczny, intrygi dworskie uniemożliwiły Bogui>ławskiemu dłuższe 

kierowanie teatrem. Przerzuca się ~ięc do scen prowincjonalnych. 
w czasie sejmu organizuje teatr w Grodni0; wykorzystując kontrakty 
(wielkie targi) w Dubnie i związane z nimi zjazdy szlachty i kupców, 
organizuje występy w tym mieście. Wreszcie wi.1ze si na lat kilka 
ze stolicą Litwy - Wilnem, utrwalają tam byt doskonałego t atru . 
Wraca do Warszawy na wezwanie króla , bogatszy w do.:.wiadczenia orga
nizacyjne, jako najwybitniejszy polski działacz teatralny. Był to P -
czątek roku 1790, trzeciego roku sejmu czteroletniego, r oku tarć i nanid 
nad rodzącą się konstytucją 3 Maja. Teatr miał wziąć udział w walce 
o tę konstytucję, miał wpływać na opinię, urabiać szlachtę , ag;tować . 

Zawiązuje się porozumienie między młodym. p •łn:y m zapału dyrektorem 
teatru a obozem postępu - Kuźnicą Kołłątajowską i amym Kołłątajem. 

33-letni Bogusławski uczynił ze swego teatru bojowy ośrodek obozu 
wielkich reform politycznych i społecznych sejm u ztcroletn iego. Bogu
sławski, demokrata o jakobińskich tendencjach, docenił polity · ną 
i publicystyczną rolę teatru. jego funkcję w służbie hase ł k on5tytucji 
~ Maja. Teatr walczy w ostry sposób ze stronnictw em zacofania i ob
skurantyzmu politycznego, z obozem, który wkrót e p rzyjmie nal~-ę 

Targw.>wicy. Po zmontowaniu dobrego ze ·polu, po p rzebudowie i roz.,;ze
rzeniu gmachu teatralnego mógł Bogusław::.ki wyst<iwić szereg sztuk 
polsk iego repertuaru. Wystawienie przez I3ogu,;ł ..iwskiego „Powrotu 
Posła" Niemcewicza, spotkało się z ostrym protestem sarmackich kon
serwatystów: zażądali oni na sejmie sądu nad autorem. „Dowód wdzi<;
czności Narodu" pióra Bogusławskiego do dziś nic nie stracił ze swej 
wartości i często jest grany w teatrach Polski Ludowej. Wybickiego 
„Szlachcic mieszczaninem" był ilustracją ~zlach lnych ideałów konsty
tucji 3 Maja . 
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Rodzimy repertuar dopełniały liczne komedie Zabłockiego, m. in. 
chłoszczący szlacheckie przywary - „Sarmatyzm". Pierwszą rocznicę 
konstytucji uczcił Bogusławski wystawieniem dramatu Niemcewicza 
„Kazimierz Wielki" we wspaniałej oprawie scenicznej. Z repertuaru 
obcego wystawia m . in. utwory Voltaire'a , Lessinga, Corneille'a, 

Sheridana. 

Rok 1792 był przełomowym w dziejach Rzeczypospolitej rokiem 
walki w obronie Konstytucji 3 Maja, załamania się słabego króla, triumfu 
Targowicy. W tym czasie, już po objęciu przez nią rządów, w dniu 
8 września, niejako na otwarcie sezonu teatralnego 1792-93 roku, wy
stawia Bogusławski swego „Henryka VI na łowach". Najwybitniejsza 
pozycja po „Krakowiakach i Góralach" w obfitej twórczości autora, 
sztuka antymagnacka, o plebejskich akcentach, zwrócona przeciw targo
wiczanom, wywołała atak na Bogusławskiego. 

W swym pamiętniku w spomina o nim Bogusławski: „Rok ten (1792) 
pamiętnym jest szczególnie dla mnie przez chwilowe prześladowanie 

jakiego z powodu napisanej ... komedii „Henryk VI na łowach" doznałem . 

Po pierwszych dwóch wystawieniach sztuka ta, przez silniejsze naów
czas stronnictwo (Targowicę), zakazana, żwawych na Sejmie sporów 
stała się przedmiotem". Wyznaczony został nadzwyczajny sąd, który 
wezwał Bogusławskiego do wytłumaczenia się. Autor „Henryka" nie 
uląkł się: wyjaśniając zaatakował nawet przeciwników i sąd przyznał 

mu rację , „a sztuka powrócona na scenę, przy wielokrotnym powtarza
niu pozyskała mi dowody przychylności i szacunku rodaków, których 
wspomnienie jeszcze ostatnie życia moj ego chwile osładzać mi będzie" 

- kończy Bogusławski. 

Jednocześnie z wykon aniem na sc~nie sztuka ukazuje się drukiem 
to aż w trzech wydaniach, C'J świadczy o niebywałym w owych czasach 

sukcesie i popularności. 

Następne lata są okresem rozwoju opery polskiej pod rządami Bogu
sławskiego. Sprowadza on dobrych śpiewaków i organizuje zespół, który 
zdołał wyprzeć operę włoską, przewyższając ją „daleko doskonalszą od 
wło~ kiej grą artystów". Wystawia Bogusławski słynną operę Salierego 
do s łów Beaumarchais „Axur król Ormus" - sam gra i śpiewa tytułową 
rolę. Axur to opera n ader irudna do wykonania. Egzamin wypadł zna
kcmicie : Axur sta ł !i ię najwięk~zym sukcesem teatru Bogusławskiego 
osiągając w końcu roku jego dyrekcji rekordową liczbę 113 przed
stawień. 

Drugim ogromnym sukcesem była opera samego Bogusławskiego 

,.Cud mniemany czyli Krakowia cy i Górale". Wystawiona w Warszawie 
w przeddz ień w ybuchu rewolucji kwietniowej 1794 r. wstrząsnęła wi-
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downią. I ją również zabroniono grać po paru przedstawieniach. 
W „Henryku VI " był Bogusławski sędzią możnych, w „Krakowiakach" 
stał się „piewcą i obroi1cą pokrzywdzonego ludu wiejskiego". „Cud mnie
many", wielokrotnie przerabiany i aktualizowany przez autora, powracał 
zawsze na narodową scenę w chwilach doniosłych i' przełomowych, stał 

5ię pierwszą polską sztuką narodową. Wystawiany był na scenach pol
~kich od Krakowa do Gdańska i od Poznania do Białegostoku. Za dy
rekcji Bogusławskiego „Krakowiacy" osiągnęli 106 przedstawień, lecz nie 
schodzili z afisza. stając się najpopularniejszą sztuką polską. 

Sam twórca grał rolę Bardosa, a jak grał - niech świadczą słowa 
współczesne: „Pewny Fpekta1or (wid7.) narachował, iż „.gdy <?;rano „Kra
kowiaków" aktor grajacy rolę studenta, rolę, w której tyle myśli, tyle 
wierszy za~;ługują zaw~ze na ol<laski, ukłonił się 73 razy". 

Powiązania z bc•jowym obozem reform oraz z organizatorami kwiet
nio ej rewolucji zmusiły Bogusławskiego po upadku powstania Kościusz
kowskiego do wyja ;1du z Wa rszawy na wieś, a następ!'lie do przybycia 
do Lwowa. Tam organ izuje on scenę polską i buduje olbrzymi teatr na 
3000 widzów na wolnym powictr.lu. Usytuowany na stoku wJ.:górza na 
kszlalt amli leat ·•u : t'lrorzym ::kicgo, miał scenP, w obramowaniu kolumn, 
o og ·ornn~·ch nu O\ re czasy r m:miarach (27 m głębokości!). Mogła ona 
pomie 'ci l: tiumy sta tystów i liczny chór operowy, pozwalała też na efek~ 
towne sceny b itew, okalałe dekorqcje i użycie zmyślnych machin tea- • 
tra!nvch. R2pertua · teatru lwowskiego z „Hamletem" na czele (we włas
nym tiur aczeniul. oraz nowe talenty aktorskie, wyłowione i oszlifowane 
przez im(.; pan~ Wojciecha, dodały blasku scenie. 

Zmiana warunkriw politycznych, niepokoje, powiewy wolności idące 
,.z ziemi wl oskicj do pol skiej " , prześladowania cenzury austriackieJ 
i trudności fi nansowe zmusiły Bogusławskiego do powrotu do Warszawy 
(i 798). Rozpoc.!7.yna si · n· jdluższy, prawie 15 lat trwający, ostatni okres 
prowadzeni a teatn1 w ~tolicy , okres walki z rodzimą reakcyjną societą 

(wyi.c.l ·m l o,,·a rz~'s twem), ul:!g <: jącą wpływom francuszczyzny, i /. obcym 
okupant em pru~kim. Ta walk a omal nie kończy się uwięzieniem Bogu
sławskiego przez P1 usaków za rozpowszechnianie w teatrze ulotek z jego 
wierszem zapowiada.i:1cym odzyskanie wolności. Incydent kończy się 

prawie roczną banicją z teatru. 

W okresie letnim teatr Bogusławskiego wyjeżdża co rocznie do Po
znania, Kalisza i Łowicza. Bogusławski buduje w tych miastach, lub 
przer abi a gmachy tea1blne. Sława jego teatru dociera zagranicę: ściąga 
i;:,o do Białegostoku senator rosyjski, zaprasza do odzyskanego Krakowa 
Książę Józef Ponia tow·l\i. Odwiedza też Bogusławski Gdańsk. 

O poziomie teatru niech świadczy repertuar: 7 dramatów Szekspira 
(wprawdzie w przeróbkach, le przeważ.nie tak był grywany w Europie). 
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z „Hamletem" , .,Otello", „Królem Learem", „Makbetem" na czele; pi ::!rW
sze wystawienie „Zbójców" Schillera, dramat Goethego, sztuki Le5sing'.ł, 
tragedie Voltaire'a, Corneille'a (z „Cydem" na czele), Raclne'a i Chenie
ra; kilka komedii Moliera (m. in. „Amfitrion"), z dużym powodzeniem 
grane komedie Beaumarchais („Cyrulik". „Wesele Figara", „Eugenia"), 
komedie Goldoniego oraz Sheridana we własnych, twórczych prze

róbkach. 
z repertuaru rodzimego wznawia najlepsze komedie Zabłoc~ic(l.,l. 

sz tuki Niemcewicza i Wybickiego. Wprowadza nowe sztuki Dr ozd1wr
skiego (m. in. komedię „Bigos hultajfki"), kilkanaście sztuk Dmus:w'.·.r
skiego, w·~ród któryrh zdarzały się warto~ciowe pozycje o aktualne i 
treści, wernłe, zręcznie napisane, choć płytkie komedyjki Zółkow:;kiegr>. 
W tym cz ~1>ie d ebiutuje Sk'.łrceic Spaśród pol;;kiej twć.-;::zości poważn i 
wystawia tragedie Osińskiego. Lubieńskiej. Euzebiusza Słowackiego. 

Wężyka i Glińskiego. \\'prowadza równie% na scenę dramat przedrom;m
tyczny, ową słynną dramę, która tyle krwi napsuła warszawskim k:·yt) -
kom współczesnym i pół.niejszym. 

W repertuarze operowym słuchali warszawiacy i mie3zkańcy inn:-'rh 
miast polskich Mozarta, Salierego, XVIII-wiecznych Włrlchów u·a:>: 

francuskich muzyków czasów Dyrektoriatu i Cesarstwa. Z rOC:z1rne.1 
twórczości wystawił Bogusławski opery Stefaniego. Elsnera (przeszło 201 

i pierwsze utwory Kurpińskiego (m. in. „Dwie chatki" i „Pałac Lucype
ra"). Opery otrzymują przeważnie staranną oprawę sceniczną; część 
z nich osiąga znaczne powodzenie stając się podporą fin,..nsową te'.ltru. 

Pod wpływem Bogusławsk iego, często przy jego współpracy, po
wstają liczne komedio-opery, nie pozba\'!ione „wdzięku i zalet scenicz
nych". Oprócz samego dyrektora piszą je Dmuszewski i żółkowski
OJc1ec. Oni też , za przykładem Bogusławskiego, „celowali w przemyca -
niu pod okiem cenzury haseł rewolucyjno-narodowych, w przenośniach 

i żarcikach dobrze ukrytych, dla serc parteru tylko i paradyzu zrozumia
lvch" (L. Schiller). 

Łącznie wystawia Bogusławski w ciągu ostatniej 15-letniej dyrekcji 
przeszło 600 nowych sztuk, wszystkie reżyserując osobiście. Jednocześnie 
likwiduje Bogusławski przerosty widowisk baletowych, tak modnycn 
i popieranych przez wyższe sfery w XVIII w. Jego za~ługą jest odciąg
nięcie publiczności od baletu na korzyś~ dramatu i opery. 

Za nasów Ksi<; ·t•va ·warszawskiego, C7.asów wojen imperializmu 
napoleoń~kiego, Bogusławski wpada w długi, lecz nie opuszcza teatru 
i nie obniża jego poziomu; 7.walcza nurtujące pośród części aktorów 
cl a żenia do grania tylko bezwartościowego repertuaru - płaskich kome
dii i fars. Opracowu.ie nowoczesny, prekurrnrski pr ::ijekt sieci teatrów 
w stolicy, projektuje założenie parku· ~abaw ludowych, połączonego 
z teatrem dla szerokich mas, dla ubogiej ludności, poprzedniczki póź
niejszego proletariatu. 
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HENRYK VI .. . 

MILORD RYDYNG, SYNOWIEC PIER-
WSZEGO MINISTRA 

TRZECH INNYCH MILORDÓW 

LURWELL, SŁUZĄCY MILORDA 
RYDYNG ..... 

FERDYNAND KOKL, STRAŻNIK LASÓW 
KRÓLEWSKICH . . . . . 

IVIAŁGORZATA, JEGO ŻONA 

RYSZARD, ICH SYN 

{ 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

HENRYK VI NA LOWACH 
KOMEDIA W 3 AKTACH, 4 ODSŁONACH 

Seweryn Butrym 

Gustaw Lutkiewicz 

Adam Cyprian 
Stanislaw Skolimowski 
Zdzisław Suwalski 

.Tanusz Klosiński 

Andrzej Szalawski 

Janina Łukowska 
B rbara Ra h lta 

Wojciech Pilarski 

ROBERT, MŁYNARZ 

BETSY, JEGO CÓRKA . . „ . 

DWÓCH GA.JOWYCH 

ZOf,NIERZE . 

Rzecz dzieje się w lesie Szerud, w okolicach miasta Mansfild, niedaleko Londynu. 

Jó:ef Pilarski 
Marian Nowak 

f H awntI B dryńska 
·1 Wieslawa Mazurkiewicz 

Boleslaw Bolkowski 
Wacław Kowaiski 

Ta.d.aus Minc 
M a.r · Nowak 

Leopold Schmaus 

Tadeusz Teodorczyk 

Śpiewki finałowe łożone na podsta ;vie tekstów Bogusławskiego, Kamińskiego i in . 

Scenografia: JÓZEF RACHWALSKI 
Asystent scenografa: Iwona Zaborowska 

Opracowanie muzyczne: KAROL STROMENGER 
Układ finału: JADWIGA HRYNIEWICKA 

Kierownictwo techniczne: Kazimierz Mróz 
światło : Tadeusz Tutaj i Ryszard Staniszewski 
Peruki : Bogumił Szyjakowski. 

Inscenizacja i reżyseria: KAZIMIERZ DEJMEK 
Asystent reżysera: Marek Okopi1'1ski (PWSA) 

Dekoracje i kostiumy wykonano w Połączonych Warsztatach Państwowy :::h Teatrów w Łodzi 



Podczas kryzysu szuka oparcia w opiece pai'lstwa , doprowadzając 

do utworzenia rządowe.i dyrekcji teatrów z Niemcewiczem na czele. 
llzyskaną subwencję obraca przede wszystkim na założenie pierwszej 
w Polsce ~zkoły dramatycznej. Sam tę szkołę prowadzi. Zrujnowany 
wojnami napoleońskimi i związanym z nimi kryzysem gospodarczym 
Bogusławski rezygnuje w 1814 r. ze stanowiska dyrektora teatru. Nie 
porzuca jednak sceny: doradza swemu zięciowi Osińskiemu w kierowa
niu teatrem i gra nadal prawie do końca życia; organizuje zespoły objaz
dowe, złożone przeważnie z młodych aktorów i gra z nimi w szeregu 
miast. Odgrywa doniosłą rolę w zrzeszeniu aktorskim lat 1825- 27. Nie
zm~rdowany, czynny, znakomity wychowawca pokoleń aktorsk ich, dla 
których stworzył w a r sztat pracy -- teatry polskie w wielu miastach. 
Tłt:maczy. nadal sztuki i li brei ta operowe, co rok po iednej lub dwie. 
Opracowuje traktat o sztuce dramaty cznej , p i:>ze znakomite dzieje sceny 
polskiej, do dziś niewyczerpane źródło wiadomości. Wydaje 12 t omów 
własnych „Dzieł dramatycznych'· obejmu.i<1c:vch około 70 ~ztuk oryginal-
1:ych, przerabianych i tłumaczonych. co nie stanowi jednak całości jego 
utworów scenicznych. 

U współczesnych budził podziw jak•) ak1or: wzorując ~ię początkowo 
na francu~kiej szkole gry \Vypracowuj e z czasem twórczo własmi, re
alistyczną szkolę. 

Wspomnieliśmy o kreacjach aktorskich Bardo; a i Axura. Z czasem 
ptzechodzi do ról t ragicznych starców i ('harakl ery~t:rcznych: wstrząsał 

widzami jako Król Lear i siary Horac.iusz ; \'lZr ~zał jako Dominik 
w „Taczce occiarza" Merciera, rozśmit,szał jako pułkownik Zdawnialski 
w „Spazmach modnych" - komedii 'Nłas nego pióra. Krytycy nazywali 
jego grę „przedziwna". 

.Jako 1 eżyser pierw~zy w Polsce s to~owal komponowanie 
scen: i tak na przykład w operze „Telemak królewicz Itaki" uszykował 
grupy najpiqkniej i stornwnie do optyki t eatralne.i. S twierdzili to za
równo . ,pierw~i w Warszawie artyści", jak i krytyc~·. 

Swa t echnikę gry i umiej ęt ności starilł s iE: pc·zekaz,1C:· in \\"m: ile7 
mu zawd:-:icczają tacy akt orzy .iak Szymaneo;vski, Lcdóchow>ki. Zółkow
ski, Kudlicz. Pawłowicz (przedwczefm ic zmarły tr gik). 

Nawet. z mniej utalentowanych, jak Piqknowska i wta~nD córka Ro
zalia, zdołał wydobyć wcale dobre role. Sam zeszedł ze ~ceny mając lat 
70 w roku 1827. Żył jeszcze dw'.1 lab. 

* * 
„ 

Geneza powstama ~ztu~ci „Henryk VI n'.1 łowach" .ie>'t nader cieka\; a 
i skomplikowana. Młodziutki lO""'letni uczeń szkoły pijarskiej, Wojtuś 

Bogusławski, widział zapewne w doskonałym pijarskim• teatrze szkol
nym graną w 1776, komedię Col~e'go ,,La Parile de chasse de Henri IV" 
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(„Polowanlie Henryka ilV"). Komedię Colle'go grały w Warszawie w la
tach siedemdziesiątych XVIII stulecia trupy francuskie (1777) d niemiec
kie (1774/5 i 1781). Była też graną w Teatrze Małym w Ła2'Jienkach 

w 1788 r. I wtedy mógł ją oglądać Bogusławski już jako młody aktor. 

„Polowanie Henryka IV"' Colle'go wywodzi swój rodowód z poW'.ieści 
angielskiej, a właściwie z dialogu Dod::;ley'a „The King and the mili~•· 
of Mansfield" („Król i młynarz z M'lnsfield"), napisanego w 1737 r. 
Dialog został przetłumaczony na język francuski pod tyrri samym tytułem 
(,,Le Roi et le meunier de Mans:!t eld") przez Patu i wydany drukiem 
w 1756 r. Bogusławski akcję sceniczną swego „Henryka VI na łowach" 
wzorował zapewne na tłumaczeniu francuskim Patu. Akcja ta posłużyła 
naszemu pisarzowi jako kanwa do za3takowania T'.1rgowicy. 

Jak wiemy, premiera polsk3 odbyła się w teatrze warszawskim na 
placu Kra&~ńskich 8 września 1792 r. Sztuka odnfosła od razu duży suk
ces, powtórzona została 4 razy i grana jeszcze przez 12 wieczorów 
w następnych miesiącach. 

Wystawiona we Lwowie w teatrze Bogusławskiego, powróciła wraz 
z autorem na scenę warszawską w ostatnim roku XVIII w. i do roku 
J814 grana 'była prawie w każdym roku, zawsze z powodzeniem. W ro
ku 1815 osiąga 48 przedstawień, co było ogromnym i rzadkim sukcesem 
w owych czasach. Oglądało j ą ok. 40.000 widzów (Warszawa miała wów
czas tylko 80.000 mieszkańców) ze stolicy i przyjezdnych z prowincji. 
Oprócz Warszawy oglądały „Henryka VI" w wykonaniu teatru Bogu
sławskiego : Poznań, Kafo z, Kruków i Bi a łys to k. 

Grali w „Henryku" najśv;ietniejsi aktorzy polscy: sam Bognsł'.!wski 
grał Ferdynanda Kokla, s trażn:irn lasów królewskich ; tytułową rolę 

ikróla Henryka VI - Marcin Szymanowski, aktor ról bohatersk!ich o me
talicznym g!o~ie; Lurwella, slużącego , grai Alojzy Żólkowski - ojci<.>c, 
komik zn3komity, ulubi niec W :i.rszawy. N3wet m1Jeńką rolę gaj:>wego 
grał słynny Bonawentura Kudlicz, następca Bogus~awskiego jako reży~ 
~era i kierownika Szkoły Dramatycznej . Role kobi2.:2 powierzył Bogu
sławski Pięknowskiej , z którą t nk lubił gnć (rola Betsy) i Szcz.urkow
sk'. ej (Małgorzata, żona Ferdynanda). 

Za następnej dyrekcji Ludwika O"ińskiego „Henryk VI" gra-:-iy był 

nadal aż do zgonu Bogusławskiego. Spójrzmy na afisz z 1825 r.: Obok 
Bogusławskiego .i Szymanowskiego widzimy na nim nazwiska Damsego 
w roli Lurwell:a po zmarłym Żólkowskim i Aszpergera jako Ryszarda. 
Dmkonałą Betsy był3 Teres!:! P alczewska, jedna z czołowych akbrek 
teatru Os'ńskiego. Nie'Niellde role g9jowego i podoficera grali Rywack.i 
i Krzes:ński, dobrzy artyści i założyciele zasłużonych rodów aktorskich. 
Staranna obsad!:! dowodzi piety7.mu ze strony dyrekcji teatru w stosunku 
do sztuki Bogusławskiego. 
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„Henryka VI" grał nie tylko teatr Bogusławskiego, lecz i inne trupy. 
I tak w początkach 1807 r. grano go w Krakowie jako „dramę w 3 ak
tach" (Bogusławski nazwał „Henryka VI" komedią). W roli tytułowej 
wystąpił Niedzielski, a resztę ·gllównych ról obsadziła rodzina Kratzerów 
(Ferdynand, Ryszard i Betsy). 

... • * 
W dziejach teatru polskiego zajmuje Wojciech BogusławskJ zupełnie 

wyjątkowe miejsce; uważamy go słusznie za twórcę nowoczesnego teatru 
polskiego. On pierwszy w rozwoju sceny polskliej oparł się o szerokie 
warstwy ludności, on przyciągnął do teatru postępowe naówczas miesz
cz~ństwo. Leon Schiller nazwał go ojcem politycznej, walczącej o postęp 
sceny polskiej i krzewici.elem sztuki europejsklej. Pod jego portretem 
um:eszczono jakże słuszne słowa: 

Krzywdzące głos ojczysty mn'iemania umorzył : 

Pisał, grał i grających na czas póżny stworzył". 

Eugeniusz Szwankowski 
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PIOSENKA KOKLA 

Kto żąda szczęścia od świ ata, 

Niech si<: do świata stosuie, 
Niech ·ę przemysłem kieruie, 
Niech niema względu na brata 
Bo tam gdzie cenią pozory, 
Tam szczerośc niewiele nada : 
Intryga :idzie do góry, 

Zasługa upada! 

Ani cię rozum zaleci, 
Ani cię cnoty wzbogacą; 
Kto niema pierzy, niewzledi; 
Gdyś biedny zawsześ ladaco. 
Ten błyszczy, ten ma honory. 
Kto liczne złoto posiada: 
Intryga jdzie do góry, 

Zasługa upada! 

Gdy nie masz z bogactw zalety, 
Płaszcz się przed panem bogatym, 
Lub szukay ładnćy kobi<:?ty. 
Dziś szczęście sprzyia żonatym. 
W świątynie, w miasta, na dwory, 
Wszędzie ndesłuszność się wkrada : 
Intryga idzie do góry, 

Zasługa upada! 

Jako melodię do pieśni. „Kto żąda szczęścia od świata" użył Bogu
sławski popularną p:eśń francuską „Malbrouck s'en va-t-en guerre". 
W „Ludzie'• Oskara Kolberga (Serya VI. „Krakowskie" str. 250, nr 464) 
podany jest w całości tekst Bogusławskiego, wraz z muzyką francuskiej 
pierni, którą Kolberg przypisuje francuskiemu kompozytorowi Et. N. 
Mehul'owi (1763-1817). Pochodzenie tej melodii jednak nie jest ustalone. 
Pieśń o Malbrouck'u była bardzo popularna w drugiej połowie XVIII w. 
Niańka dzieci Ludwika XVI i Marii Antoniny śpiewała ją swym wy
chowankom. W Anglii śpiewano również tę melodię na teksty różne. 
(„For he's a jolly good fellow", - „We won't go home till morning"), 
popularna była ona też w innych krajach. 

Przypuszczalnie bohaterem tekstu o Malbrouck'u jest angielski wódz 
z pocz. XVIII wieku. książę Malborough. Jednak nazwisko Malbrouck 
pojawia się już w rycerskich poematach francuskich i w literaturze 
średniowiec7..nej innych narodów. 

Karol Stromenger 
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