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M. Bacciarelli: WOJCIECH BOGUSŁJ\. WSKI 

Henryk Szłetyński 

„WYKSZT AŁCICIEL SCENY NARODOWEJ" 

Kiedy dnia 1 maja 1783 roku przed drzwiami aktora Bogus ł awskiego, który dnia 
tego z woli króla został dyrektorem widowisk polskich, niemieckich i baletu, zacią
gnęła wartę straż honorowa z dwóch huzarów złożona, a przy odgłosie porannej 
janczarskiej muzyki ułożono zaraz repertuar, by nieodwłocznie zacząć widowiska, 
Wojciech Bogusłavrski miał wówczas lat dwadzieścia i sześć. Odtąd rozpoczęła się 
jego historyczna działalno~Ć, którą zdawna rozumiemy jako fundamentalną dla teatru 
polskiego, samego Bo:;usławskiego nazwawszy ~'}' ksztalciciclem Sceny Narodowej. 

Nie znaczy to oczywi~cie, by do wystąpienia Bogusławskiego teatru w Polsce zu
pełnie nie było. Lecz były to wydarzenia teatralne, nieraz pierwszorzędnej wagi arty
stycznej lub społeczno-narodowej, dorywcze zazwyczaj przedsięwzięcia, nie obejmu
jące teatru w nowożytnvm znaczeniu sztuki zorganizowanej i całą społeczność kraju 
trwale obejmującej. To dopiero, poważne nieraz, fragmenty teatru, urywki teatralno
ści. Bogusławski bvł tym duchem w dziejach ·kultury polskiej, który przepoiwszy 
sporadyczne wystąpienia ogniem twórczej organizacji, zbudował trwałe fundamenty 
nowożytnego teatru w Polsce i każdemu z czynników, składających organizm teat
ralny, dał tak silne podstawy, że odtąd zyskały możność świetnego rozwoju. Od jego 
wystąpienia po podłogach scenicznych stąpać zaczęły postaci żywe i prawdziwe, teat
ralne 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 jakiegoś celu 
wiodący. Od tej chwili teatr nasz stał się polski, publiczny i zawodowy, a te trzy 
cechy charakteryzują pojęcie teatru narodowego. 

Nie trzeba chyba zaznaczać, jak ważnym momentem w ocenie działalności Bogu
sławskiego jest chwila dziejowa, w której było mu nakazanym dokonanie dzieła nie
zwykłego. Był to czas najtrndniejszy, jaki sobie można wystawić, ale zarazem sprzy
jający przez podniesione ambicje, gorąco atmosfery estetycznej a przede wszystkim 
przez dążenia wolnościowe i rewolucyjne, które coraz silniej przychodzić zaczynały 
do głosu . Była to chwila kiedy na lat sto dwadzieścia zamykała się Polska państwowa 
a mocnym życiem otwierała się Polska polityczna, społeczna, kulturalna, socjalna, pu
blicystyczna. 

Jak to często w dziejach kultury polskiej bywało i bywa, Wykształcicicl Sceny 
Narodowej dokonał pracy, którą zwyczajnie pięciu lub sześciu ludzi spełnić powinno. 
Więc przede wszystkim zracjonalizował spraw<; repertuaru, sam dostarczając mu 
kilkadziesiąt pozycji . Już tylko drukiem ogłosił ich sześćdziesiąt w dwunastu tomach, 
po pięćset stronic każdy. Były w przeważnie tłumaczenia, przeróbki, przystosowa
nia, a więc repertuar według sposobu w całej Europie wówczas naturalnego. Ale 
w repertuarze Bogusławskiego znalazły się nazwiska najwybitniejszych dramatyków. 
Za jego czasów na scenę polską wkroczyli: Racine, Voltaire, Beaumarchais, Mari
veaux, Schiller, Lessinf;, Goldoni, Alfieri, Sheridan. W jego to dyrekcji odśpiewano 
„Flet zaczarowany" Mozarta. On pierwszy wystawiał Szekspira po polsku, z prze
róbek Ducisa i Schroedera coprawda, ale w tych tylko wersjach wprowadzano go 
wtedy na scenach europejskich ; on dał publiczności „Hamleta"; on to poś1 ód licznych 
komedii Moliera zwrócił uwagc:; na genialną „Szkole,: żon" . 
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Zaspokajaj,1c potrzeby swego teatru, które narzucało życie, Bogusławski kreślił 
pewną ściśle uplanowaną politykę repertuarową i ze wszystkich sił chciał ją przepro
wadzić. A zdobywając repertuar w głębokiej trosce o jego charakter rodzimy, wpro
wadził na scenę wszytskich niemal autorów dramatycznych w Polsce ówczesnej dzia
łających. Od Niemcewicza, Zablockicgo, Krasickiego, Trembeckiego, Bohomolca, aż 
do wyrobników literackich przewin.;ly się przez dyrekcję Bogusławskiego rękopisy 
polskich dramatyk6w, w znaczniejszej ilości wypadków zdobywając wielkie powodze
nie. 

W jego własnej, oryginalnej twórczości znajdujemy utwory, alegorycznie przeciw 
zaborcon· i krajowej reakcji wycelowane, niby armaty, które dla niepoznaki szychem 
teatralnym zasłoniono; wystarczy wspomnieć „Henryka Szóstego na łowach". A już 
chyba nie trzeba przypominać „Krakowiaków i Górali", kt6re stały się jednym z naj
trwalszych dziel polskiego repertuaru, a w których rozbrzmiały owe słowa: „Wszy
stko z ludem - nic bez ludu", tak znamienne dla ścisłego związku Bogusławskiego 
z Polską Kościuszki, Kołłątaja i Staszica. 

Ażeby wypełnić wielkie zadania teatru, trzeba mieć zespół aktorski. Nie aktorów, 
lecz zespól aktorski. W chwili, gdy Bogusławski oddał się w służbę teatru, bywali 
przygodni aktorzy i przygcdnie ze sobą grywali. Były woźny trybunalski, Karol Bo
romeusz wierzawski, który łamiąc palce u lewej n;ki, uciekł był przed długim wię
zieniem za jakieś przestępstwo, by wstać komediantem, nosił tytuł „Primus Poloniae 
actor"". Z Rydzyny, z teatru dworskiego księcia Sułkowskiego przybył znakomity 
później aktor Kazimierz Owsiński. I oto Bogusławski łączy niesfornych histrionów 
w zespół, którego znaczniejsza grupa pracuje ze sobą przez lat kilkadziesiąt, wyku
wając podstawy pracy i tradycji polskiej sztuki aktorskiej. Będąc niezwykłą siłą atrak
cyjną, jako wielka indywidualność dla dążących pod jego przewodnictwo artystów, 
Bogusławski przepoił ich prac.; zrozumieniem obywatelskim. Przeświadczył swoich 
kolegów i ucrni6w, że razem z nim broniąc godności polskiej mowy, są jej chorążymi. 
Stworzył podstawy polskiego zespołu scenicznego. 

Choć Bogusławski osi:.:p~ał wyniki znakomite, choć w trupie jego rozbłysło wielu 
artystów wybitnych, by tylko Truskolawskich, Owsińskiego, Hempińskiego, Ledó
chowską wspomnieć, ta zasługa mogłaby przecież być doraźną korzyścią dla jednego 
pokolenia. 

Wielko{;ć Bogusławskiego lei.y w tym, że sięgał w dal, że rzucił w przyszłość 
polskiego aktorstwa nieustanną, trwałą i celową ewolucję. W roku 1811 z wyłączne) 
inicjatywy i według projektów Bogusławskiego powstaje pierwsza polska Szkoła Dra
matyczna, której uczniowie, według słów Założyciela, „przyzwoite ich stanowi biorąc 
nauki, sposobili się do zastąpienia w czasie przez śmierć albo podeszły wiek ustępu
jących aktorów". I dlatego drugi wiersz napisu na medalionie z wizerunkiem Bogu
sławskiego i na jego cześć skomponowanym, głosił, że nietylko „pisał" i „grywał", 
ale „i grających na czas późny stworzył". Bo w tej szkole dramatycznej, która w pew
nym okresie liczyła więcej niż setkę uczniów, wykładał słynny Bonawentura Kudlicz, 
ukochany uczeń Bogusławskiego, którego Wyspiański w „Nocy listopadowej" przed
stawił. Bogusławski swoją wiedzę fachową przelał na Kudlicza. A uczniami Kudłicza 
zostali: Jan Seweryn Jasiński i Adam Chełchowski. Jasiński, sławny pedagog i reŻY,
ser, objął po Kudliczu kierownictwo s7koły. Za jego czasów uczyli się w niej dwaj 
znakomici potem aktorzy i nauczyciele sztuki aktorskiej: Anastazy Trapszo i Emil 
Deryng. Uczniem Anastazego Trapszy był Józef Sliwicki. A Emil Deryng prowadził 
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w Warszawie w łatach osiemdziesiątych szkolę dramatyczną, w której sposobił się do 
zawodu scenicznego Mieczysław Frenkiel. Ze szkoły Derynga wyszedł też Edmund 
Rygier, który otworzył arkana sztuki aktorskiej przed Stefanem Jaraczem i Juliuszem 
Osterwą. A drugi z wymienionych uczniów Kudlicza, Adam Chełchowski, był jego 
prawdziwym spadkobiercą, przejął jego system nauczania i wvdał całą plejadę ucz
niów, pośród którvch najwybitniejsi to Jan Królikowski i Wincenty Rapacki. Ucz
nierr. Królikowskiego był Józef Kotarbiński; u Rapackiego pobierali nauki: Stanisława 
Wysocka i Aleksander Zelwerowicz. J\ teraz uprzytomnijmy sobie, ilu w tej chwili 
na scenach polskich posi;darny uczniów Kotarbińskiego, Frenkla, śliwickiego, Wy
sockiej, Zelwerowicza, Jaracza, Osten ·y. Na niektórych spadła szczęśliwa i głęboka 
odpowiedzialnośc nauc .~ania innvch. Oto dlaczego kiedy mowa o Wojciechu Bogu
sławskim my, polscy scenarze, iak nas Słowacki nazwał, z najgł<;bszą pokorą wobec 
Mistrza mistrzów naszych, a z durni wobec świata stwierdzamy: „My wszyscy -
z niego". 

Nie poskąpiła natura Bogusławskiemu ani jednej z cech, którą pełni ludzie teatru 
bywają obdarzani. Oto już w czterv łata po założeniu szkoły dramatycznej, Bogu
sławski, zniechęcony stosunkami wa r,zawskimi i napa~ciami prasy, planuje zabranie 
całej grnpy absolwentów do Poznania, celem utworzenia tam now ego, odmłodzonego, 
na świeżych podstawa(:h opartego teatru, czyli Jakbyśmy. to dzisiaj powiedzi li, a\ ·~n
gardy. Bogusia" ski miał wtedy łat 57. Zamierzenie nie przyszło do skutku z po" odów 
admini~tra~yjnych, ale jest rysem znamiennym dla tego człowieka, którego zresztą 
stale w1dz1my nie tvlko w pięciLt ~·idkich miastach polskich. \V różnych okresach od
wiedza on Grodno, Biały~tok, Dubno, Wilno, Kalisz, Łowicz, niosąc sztandary sztuki 
polskiej aż do Gd,111ska. 

Działalność teatrów wędrownych, datująca się w Polsce od Średniowiecznych igr
ców i frantów, dzi~ki Bogusławskiemu uzyskuje ogromny rozmach i w dłu<>im okresie 
niewoli staje się jednym z pierwszych czynników życia. Odtąd przemierzaf.1 kraj wę
dr~wne ze~p~ły ~ktorskie, bu_dząc dusze, żłobiąc charaktery, a błyskawicą słowa pol
skiego rozsw1etłaJąc mrok wieczoru. To oni, cyganie M lpomeny w obstrzępionych 
p~łerynach.' stal.i się budzicielami ciwy miast i miasteczek. To o nich mogła śpiewać 
piosenka, ze szli borem, lasem, z głodu przymierając czasem. To dawno w mon-ile nie
pamięci skryte "'ysilki, bóle serdeczne, chwili:: cichutkich triumfów i łzy za~vodów ; 
~ b_rater~two nędzy przy biednej łojówce w brudnym zajeździe, wędrówki w szarudze 
Jesienne) na nędznym wozie z n:iiwnymi dekoracjami i rpzładowane temperamenty 
na scenic skleconej na beczkach i grymas humoru na kabotyńskiej masce starego komi
ka, dwa serca młode, zlączo~e _miłośc~ą prz; srebrzystym gobelinie kwiatów mrozu 
na s~y?ach karczm~ przydrozneJ, pom;ęte wst<;gi benefisowe, i pościgi naiwnych wie
rzycieli, ~spólna wieczerza w zajeździe, lub przy wypadkowej gościnności we dworze 
szlacheckim ... 

!ego teatr.u JUZ nie~a. A przec1ez dzisiaj w Polsce Ludowej jakże 
domosłą ~ozyC)ę tworzą O~Jazdy poszczególnych teatrów docierających do najdal
szych. kran~ów nas~ego kraiu .. ~e tea~ry objazdowe o~oczon~ _są miłością społeczeń
stwa 1 s?eCJalną opieką czvnmkow panstwowych w naJsluszme1szym zrozumieniu ich 
olb_rz~m1~go ~n.a~zenia i ofiarnej pracy. Wspomnijmy i pamiętajmy zawsze o wielkiej 
roli p10mersk1eJ Jaką wobec tej dzi:ilalności spełnił Wojciech Bogusławski Sceny Pol-
skiej Wykształciciel. ' 

Praca B~gu~ławsk~ego nosiła charakter społeczno-organizacyjny, ale przepojona 
była dynamizmem Ściśle artystycznym. Akcja organizacyjna wynikała tu z bolesnej 
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jeno konieczności, że nikt inny jej nie podt.j1110wal. Lecz w zakresie twórczo-artystycz
nym zdziałał Bo,:;uslawski nie mniej. A żył \V czasach, kiedy sztuka dramatyczna uzy
skiwała fundamenty teoretyczne. Już w Niemczech znano dobrze Ifflanda, którego 
postać tak cz<;sto z Bogusławskim zestawiamy; już Lessing głosił m. in.: „Mamy ak
torów, nic mamy sztuki aktorskiej", a Goethe ż,1dał od swoich artystów, by studiowali 
natur<; dla pra\vdy uczuć, a rzeźb-; k l ~sycznł dla piękna c i ała człowieczego na scenie. 
Już we Prancji wielki T .1lm a n.:wolucj o n izował sztuk ę aktorsk ~1 a Diderot j uż b) l na
pisa ł swój „Paradoxe sur le comedicn"' który po dz ień dzisiejszy jest jednym z fun
J nmcntów pojmowania p rocesu gi') ' aktorsk iej. Już w Anglii działał refor 1atorsko 
Garrick. Bo)!u,Jawski i tuta j nie odsnje od swoich europejskich kolegów. W pamięt
nym roku 1812, hedy ba-' nety Kniazie ;v icza i Dąbrowski e~o sz ł y przez Polskę, pis?e 
skrom ny traktat pod tytulcm „Dram ;i.turgija czyli N auka Sztuki Scenicznej". Na 
dowód, jak ni eustaj ~1 co aktual ne 7 awarł tam myśli , niech posh ży ur ywek nast~pujący: 
„O ecni, a n ie J z1abncy na >c,·nie '.lktorow ie też same co widze okazywac w inni 
uczucie ... Ten roJza j mim iki , naj' ięcr j zanied 1an · na sceni · naszej, wielkQ jest prze
s zkodą dla dobr ~o W ) 5tawieni:t w iciowisk. . 1\'i<lzimy aktorÓ\\ z oboj~tnośc i :t ro1.
mawiaj ~cych mi.;dzy sob.i \\' trn cn~ . gdy kto rozpacn w nies7Cz śc i ach, albo umiera 
na sern ic. \V takowem 7d::irzcniu jedno nicp trzelm e r z ejści c przez tcarr stoh cc j na 
scenie m oby, odwrac.1 OCZ )' patrz \q h od dz1< L i:J ceko akt ra, j dcn nieprzyzwoity 
kom iczny lub prze :i J_,_ rn:go żal u ol .1z sprn ~ ia w v. idzach, kt6rzy to spostrzegli, 
śm iech. Pow i 111ośc. i 1 '· i~c jcsr ni . gra j'le~ eh , ~1 obecnych na scenie aktor6w W) braża.: 
t h e s me po~t::tW} i porus7enia, jal ieb) mieli, gd yby rzecz, wi~cie znajdo \', ali sict 
przy zdarzeniu takowem, na jakie i: at1 :.q ... 

Czvż nie jest rzccz.1 zastano ' ienia g J n.11 :le to o co i h1siaj j sz te '\ · lcz)' my 
co l. ien ni , podcz~s h 17.Jej prc.\by , lwio jt ż dc~kona l c zn ne :V') kszta łc i iclowi naszej 

cny ... ? A p«zecie:l j ż ·li ta k pisa ł , w znaczy, że wymaga ł tei;o od sv. oich al.to ·6w . 

Lud_zie, któn eh życi e jest w; pclnien;cm wi l ~icgo dzi la, zosta'I'. i"l ją ~d z i eś w koli
cow .j taz ic zamkni1;c i..: ' woi ch W) sill r)w w C?\ nic synretyczn) m, z Jośw 1aJe1el1 ca
l .go ż rc i a wynikaj;}c ' rn . T ak im CZ) nem w dziej.1ch Boguslaw~k iego b} Io zainicjowa
ni i przeprowadzenie opieki fi nanso ej pa11stwa nad teat rem. W roku 1810 7:ttwi r
dzono proj kt Bo:; usl .iwshe~o zorganizo'I' :m ia stal j rzqdow j dyre cj1 tcat rÓ\ • z <ub
wcnc.i.1 roczną . l3ogusl::wskicn1u wit;c zawdz1 ,cz::imy ,. !{:"Owadt.cnie ZJ.sady opieki pai1-
st •; o ej n:d szruk.1 ·arr::tl 11 ;1 . . i'CZc ~1) low 1 system, przez niego opracowany. przetrwa ł 
l::it p rn szlo stc , a d z i ś prry 0111 '.n : ian iu spraw y oq;anizacji teatralnej wid1.imy rów
niei. jak jes t żvwotn v, na na j ~ l ęb szvm zrozumieniu potrzeb teatru opar t : . Toteż kiedy 
powiadamy : „Testament B µ, u s lawsk iq~o " - ni e są to slow, uroczystości jubil uszo
wych, ale wyraz y napełn ione naj r ea l niejs zą trdcią. 

A teraz przeczytajm y ostatn ie zd111 ie parnit;:rnika tych niezwyld) eh zasług, wyda
nego na schyłku Życia pod tytul e n „Dzieje T eatru Narodow ego"'. Oto co na zakoń
czenie . wej książki umęczony praq dvrektor napisał: 

„Sław<; moją zo;,cawiam potomno~ci, a jeż li w sercu choć jednego prawdziwego 
Polaka pozyskam wd:~i~czne starań moich wspomnienie, jeszct.e na tamtej stronie 
grobu szczęśliwym bt;dę". 

Niechaj nikomu me przyjdzie na myśl podejrzewać, że słowa te: „jeżeli w sercu 
cho.: jednego Polaka pozyskam ... " s:i fałszywą pokorą, obłudnie przesłaniającą wy
sokie przeświadczenie o swoich zaslu~ach. Kto dobrze wgłt;bił się w tę kronikę życia 
Boguslawskiego, komu książka jeg;o przepaliła rozsądek i fantazję, kto na jej kar-
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:t~cli . chce widzieć odbicie swych pragnie11 stłumionych, nieziszczonych i często nie
z1szczalnych, ten wie, że owe słowa końcowe plyną z dostojnej skromności i męskiej 
prostoty wobec CZ) n6w spełnionych. Z iastanej przez siebie nicości i bezradności stwo
rzył Bogusławski polski teatr, działalność jego była wielkim wkładem w budowaniu 
zręb~w . kultury narodowej, każdy dzień jego życia przyczyniał sic; do wzrostu siły 
pl~m1ema, a on sam, wszystko co czynił, sądził sprawą zwyczajną, Z\ ykłą i co
dzienną. By ł to p il(lrny czlowiek, goq cy demokrata, wielki Polak, znakomity curo
pejcz} k . 

On jeden ucz:nił to, co gdzie indziej czyn i ł y pokolenia. 15yła w nim energia 
nadludzha. N a szerokich błoniach poi kiego teatru, dziś bujną zielenią i dojrzałym 
o:v.ocern pora~t::i j:i~ych , w7nosi si na horyzoncie potc;żna ~rani to wa postać 'yks:t.tał
c1c 1 e1~ Narodowe) S_ceny, a on S:lm jest nam bliski, swój, jest w każdym teatrze 
polskim, nas<. v. sparn aly, dobry Kolega. 

Henryk Szletplski. 

Zbigniew Krawczykowski 

WOJCIECH BOGUSI.A WSKI 

„Przczn.1Czeniem m oim /ryło przeciwnościom nigdy nie 
1ileg~ć, a ot';i.Jartym i śmiałym postępowaniem 11ajc /Jy
trz 1:1.m: zaum yd z, ć podsti;py " . 
(W ojn ec h 1Jog1 slawsk·i . „D ziej.' T atm N .n ad ow ego") . 

120 lat mini; lo od chw ili, g<ly tl umy rodaków odprowadz iły na cmentarz Po
wą:d,.~w~k i ~- W a rszawie doczesne szcz.1tk1 w i !kiego ioni a pol kiej sztuki tea
tralnej, Ojc1echa Bo0usławsk i cgo, z k tór.:go n«zwiskiem zrosło sic nierozdzielnie 
zaszcz7 tne miano „ojca teatru polskiego". • 

Na tabli cy pai 1 i ~1 tk0\ ·ej mm :sz z ir.o znany dw uw1 sz Ludwika Osióskicgo: 

„Krzywdzące głos OJC7 ysty m niemania 11morz vł, 
Pisał, grał i grających na czas p6źny stw~rzyl " . 

t} eh Z \\ il(z lych a w. mowny h ·low ach zaw iera si r; całokształt działalności 
Boguslawskiego - gorącct;o patrioty , aktora, autora, reżysera i wychowawcv mło
dego pok~lcn i_a akro rskie" O. Dzia ł alności tak wszechstronnej , tak niestrudzonej i tak 
blogoslaw1oneJ w skutkach dla sceny polskiej. 

Trudno m6wić o Bo„uslawskim bez uczucia naj g ł ębszego szacunku i podziwu 
dla tego ty tana sceny, k t1:Sry ze zdumiewając ym zapalem, energią i poświęceniem 
przez całe ży c_ie ~ro1:il_ pr::iw _Polski do własnej sceny narodowej, do ojczystego jc;zy
ka, do w łasnt'j w1clk1eJ sztuki. 

Wojciech Bo~uslawski urodził si.; we wsi Glinno pod Poznaniem 9 kwietnia 
1757 roku. O jego d zieciństwie i młodości wiemy bardzo niewiele. Pierwsze nauki 
pobierał w konwikcie pijarów warszawskich, naste;pnie przebywał na dworze bi
skupa k_rakowskiego, Kajetana S~łtyka, wreszcie wstąpił do wojska. Widocznie je
dnak. nic by la mu _sądzo_na ka~1e~a wojskowa, bo w r .. 1778 zostaje zwolniony 
z wojska na włas~e ząda_me, ~ wKrotce potem rozpoczyna JUŻ pracę w teatrze. Jakie 
były powody te) nagłej zmiany zawodu nic wiemy dokładnie. Prawdopodobnie 
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jakieś intrygi i pominięcie w awansie podrażniły ambicję młodego podchorążego 
i skłoniły go do porzucenia stanu, w którym „rzadko zasługa, ale częściej intryga 
wygrywa". 

W swoich uroczych, chociaż obfitujących w omyłki „Dziejach teatru narodowego" 
sam Bogusławski pomija tę sprawę milczeniem, wspominając tylko lakonicznie o „cio
sach nieprzyjaznej fortuny" , które go „poniewolnie stan aktorski obrać przymusiły". 
W innym znów miejscu pisze: „wyrządzona mi niesprawiedliwość w innym stanie, 
w którym ojczyźnie mojej w młodości służyłem, była przyczyną rozpaczy, która 
mnie do teatru wtrąciła". 

Trudno nam dzisiaj uwierzyć, żeby to były jedyne pobudki, które kazały Bo
gusławskiemu wst<wić na scenę. '\(r każdym razie, patrząc na działalność „ojca 
teatru polskiego" z perspektywy przeszło ; tu lat, błogosławić musimy tę „nieprzyja
zną fortunę", jej to zawdzięczam) bO\-.. iem jedną z najpiękniejszych kart historii 
naszego teatru. 

Jako dlugoletni kierow nik teatru narodowego, Bogusławski dźwigał na swych 
barkach zadanie niezw ykle ci-:żkie i odpowiedzialne. Ustawiczna walka z konku
rencj~ obcych widowisk, z brakiem rep rt 1:i.ru, z ambicjami i intrygami aktorów, 
z zacofaniem i złym smakiem ówc;-.esn j publiczności, gustującej w cudzoziemskich 
widowi;kach, nieustanne hoq kanie się z kłopotami pieniężnymi - oto cierniowa droga, 
po której kroczvl, wiodac scenę polską ku wyżynom, na których nigdy przed nim nie 
mogłaby się była znaleźć. Gd y jeszcze Jo tych wszystkich trudn~ści dodamy tarapaty 
z c nzurą zaborców, wrogą wszystkiemu co polskie i polskość przypominające, zro
zumiemy, jak wiele h:lrtu ducha i samozaparcia musiał mieć Bogusławski, aby mimo 
wszystko nie u1;iąć sic; i dzielo swoje prowadzić do ko11ca. 

Mówiąc o teatrze 13o~ usławskicgo, trzeba przede wszystkim podkreślić jego doniosłe 
znaczenie spoleCJne i polityczne. Teatr Bogusławskiego to teatr walczący, teatr słu
żący wiernie sprawie postępu i reform społecznych. 

Wiktor Brum r, tak mówi o misji obywatelskiej Bogusławskiego oraz o ścisłej 
łączności jego teatru z życiem: „Ocena działalności Wojciecha Bogusławskiego wyłącz
nie pod artystycznym punktem widzenia byłaby umniejszeniem zasług „ojca sceny 
narodowej", który ... uważał teatr przede wszystkim za szkolę obyczajów i traktował 
go jako trybunę, z której najsilniej można głosić idee narodowe i pa6stwowe. Bogu
sławski był anystą - obywatelem. Spełniał swą misję artystyczną jako posłannictwo, 
a walka jego z przeciwnościami nie była jedynie walką o te lub inne hasła artysty
czne, lecz równocześnie walk<1 o przeistoczenie teatru w placówkę obywatelską. -
Teatr Bogusławskiego był zwierciadłem dążności narodu, propagatorem haseł wolno
ściowych i szermierzem idei społecznych. Pod tym względem ... odegrał podobną rolę, 
jak rewolucyjny teatr francuski". 

Wystarczy tu przypomnieć pamiętne przedstawienie „Powrotu posła" Niemcewicza, 
kiedy to teatr stał się terenem żywiołowych manifestacji ku czci postępowych patrio
tów, obradujących na Sejmie Czteroletnim, albo operę Bogusławskiego „Krakowiacy 
i Górale", która była hasłem bojowym do powstania kościuszkowskiego, a potem 
przez długie lata zagrzewała Polaków do walki, do wytrwania, do jedności i bra
terstwa. 

A „Henryk VI na łowach" oryginalna komedia Bogusławskiego, która spotkała 
się z ostrymi spr7eciwami targowiczan za swoją wyraźnie demokratyczną tendencję 
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i śmiało wysunięty problem nierówności społecznych? Albo noworoczne przedstawienie 
„Ottona z Wittelsbach" gdy rozrzucone pomiędzy widzów wierszowane powinszo· 
wanie o treści patriotycznej spowodowało oburzenie władz pruskich, które zabroniły 
Bogusławskiemu nawet pokazywać się w teatrze. 

Rozpatrując dokładniej działalność Bogusławskiego znajdziemy więcej przykładów, 
świadczących o tym, jak często „ojciec sceny narodowej" popadał w kolizję z czyn
nikami rządzącymi - tak polskimi, jak i później zaborczymi. Gorący patriota 
i szczery demokrata, oddany całym sercem sprawie postępu i reform społecznych, 
znajdował ~iły do walki, czasem po prostu nadludzkie, w idei którą ukochał i której 
pozostał wierny do końca swego pracowitego żywota. 

Czytając dzisiaj jego pamiętniki, nazwane „Dziejami Teatru Narodowego", podzi
wiać musimy jego niesłabnącą energię, iście Ulissesowy spryt i talenty dyplomatyczne, 
dzięki którym dawał sobie radę z podstępami i intrygami wrogich mu łudzi. Nawet 
w ut"'.orach zatwierdzonvch już przez cenzurę potrafił przemycać słowa i myśli, 
które budziły czujno~ć społecz.eństwa, apelowały do jego uczuć patriotycznych i pod
trzymywały je na duchu. 

Bogusławski rozumiał i wi.erzył, że podstawowym warunkiem ocalenia narodu 
i państwa polskiego jest demokratyzacja ustroju społecznego, zniesienie niesprawie
dliwego klasowego podziału, zainteresowanie sprawami państwa szerokich mas ludu 
miejskiego i wiejskiego. Jego działalność w okresie Sejmu Czteroletniego wskazuje 
wyraźnie na bliskie związki z ożywionym rewolucyjnymi prądami obozem postę
powych patriotów, grupujących się w słynnej Kołłątajowskiej „Kuźnicy". Bogusławski 
brał czynny udział w walce o ideały społeczne i narodowe zarazem, a teatr uczynił 
narzędziem tej walki. Wciągnięcie teatru w służbę społeczną, zespolenie jego zadań 
z potrzebami chwili dziejowej, nadanie mu wyraźnego ideowego oblicza - oto naj
bardziej charakterystyczne cechy działalności Bogusławskiego. 

Dzisiaj, gdy staramy się rozszerzyć granicę wpływów kulturalnych i artystycz
nych, gdy upowszechnienie sztuki stało się jednym z naczelnych i najbardziej palących 
zadań, gdy dążymy do jak najściślejszego powiązania teatru z aktualną rzeczywisto
ścią i jej przejawami, działalność arrystvczna i społeczna Bogusławskiego nabiera 
specjalnej wyrazistości i wymowy. Boć przecież on to właśnie pierwszy zrozumiał, 
Że teatr musi być dom;pny dla wszystkich, że nie może być tylko rozrywką dla 
wysoko urodzonych i majętnych, że sztuka jest jednym z najważniejszych czynników 
w kształtowaniu duchowe~o oblicza społeczeństwa. On pierwszy wysunął konieczność 
opieki i kontroli państwowej nad teatrem i jego pracą w służbie dla państwa. 

Z tą postępowością i śmiałością sądów łączył wyjątkową w swej epoce nowo
czesność poglądów na sztukę aktorską i reżyserską, pragnąc ją oprzeć na zasadach 
pr~cy zespołowej, która dzisiaj jest nieodzowna w każdym twórczym, uczciwie pra
C~Jący1? teatrze. Pod koniec życia opracował szczegółowo projekt „nowego urządzenia 
w1dow1sk narodowych" w stolicy. Projekt ten, umieszczony w pamiętnikach Bogu
sławskiego, świadczy o jego nowatorskich dążeniach, o jasności i przenikliwości umysłu, 
o grunto

1
w1.1ej znajon_iości teatru i jego zadai1. Przede wszystkim jednak jest to 

chlubne sw1adectwo Jego demokratycznych zapatrywań, każących mu już wówczas 
myś!eć o teatrze dla tzw. „ludzi niższej klasy", o teatrze dla mas, w którym za 
mm1mali:ą opla~~ ludzie pr~cy mogliby ~na~eźć godziwą rozrywkę. 

„Pr~Jekt mOJ był zamkiem na lodzie, był może marzeniem niezupełnie jeszcze 
u~dro;w1onego umysłu" - pisał Bogusławski, nie bardzo wierząc, aby te rojenia mogły 
k1edys przyoblec się w kształty realne. 
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Jakże byłby szczęśliwy, gdyby mógł widzieć, że to, co uważał za fantazję roz
gorączkowanego umysłu, kiedyś, po latach, w Polsce Ludowej stanie się rzeczywi
stością. Ze jego testament znajdzie wykonawców, którzy nie tylko udostępnią teatr 
masom robotniczvm, ale i nic będą już ich nazywać „ludem niższej klasy", uważając 
ich za pełnowartościowych obywateli, za poważnych odbiorców wszystkich rodzajów 
sztuki, a nie jedynie „komedji, komedio-oper i wszelakich krotochwil". Bogusławski, 
pomimo całą swoją rewolucyjność i postępowość, nie mógł swych marzeń posunąć aż 
tak daleko. Mimo wszystko był dzieckiem swojej epoki, członkiem rodziny szla
checkiej, która w owych czasach przy najbardziej demokratycznej postawie, na „lud 
niższej klasy" patrzyła nieco z górv, przez okna szlacheckiego dworu. 

Działalność Bogusławskiego nie ograniczała się tylko do sceny warszawskiej. Ze 
swoim zespołem jeździł po całym kraju, docierając do najdalszych jego zakątków, 
krzewiąc wszędzie zamilowanie do teatru, do ję z yka polskiego, do polskiej sztuki. 
Wilno, Kalisz, Poznań, Lwów. Łowicz, Kraków, Gdańsk - oto poszczególne etapy 
wędrówek artystycznych Bogusławskiego i jego trupy. W kilku miastach, a więc we 
Lwowie, w Poznaniu i w Kaliszu dzięki jego staraniom i. energii wybudowano nowe 
gmachy teatralne. 

Wnuk i biograf Wojcie1.:ha, \'<'ładysław Bogusławski mówi, że „na Bogusławskiego 
patrzeć trzeba nic tylko w Warszawie, ale wszędzie, gdzie tylko dla polskiego teatru 
było coś do zrobienia. Sfera jego wpływu i energii przenosi się z miejsca na miejsce, 
ciągłość pracy przerywa si~ , jeżeli ją z jednego tylko ogniska obserwować, nabiera 
natomiast spoistości, 10zjaśniona myślą, która nigdzie pracownika nie opuszczała: 
dźwignąć teatr gdzie będzie można, grać na nim po polsku o ile się da, grając powie
dzieć co trzeba i kiedy trzeba, a pamiętać zawsze, że się wyszło z Warszawy i do 
Warszawy godzi się powrócić". 

Potrzeba zapełniania luk ubogiego repertuaru kazała Bogusławskiemu, aktorowi 
i reżyserowi, stać się również autorem dramatycznym. Na ogól, stosując się do panu
jącej naówczas mody przerabiał, tłumaczył i przystosowywał do polskich warunków 
sztuki francuskie, an!!;ielskie, włoskie, niemieckie. Zaznajamiał w ten sposób publiczność 
polską z europejską twórczością dramatyczną. Bogusławskiemu zawdzięczamy pierwsze 
u nas przedstawienie Szekspirowskiego „Hamleta", którego wystawił w przekładzie 
własnym, dokonanym jednak nic z oryginału, lee~, z niemieckiej przeróbki. On pierw
szy wprowadził również na naszą scenę „Emilię Galotti" Lessinga oraz Sheridana 
„Szkołę obmowy" i wicie, wiele innych utwor6w. Spuścizna Bogusławskiego obejmuje 
około 80 dzieł dramatycznych - tragedii, dramatów, komedii, krotochwil i oper. 
Wszystkie one nie świadczą o wielkim talencie dramaturgicznym czy literackim 
autora, są jednak wielce wymownym dowodem jego najlepszych chęci, jego patrio
tyzmu i znajomości europejskiej literatury dramatycznej. Oryginalnych jego dzieł 
znamy niewiele. Należy tu przedt;: wszystkim wymienić „operę narodową" - „Cud 
mniemany czyli Krakowiacy i Górale", komedię „Spazmy modne", melodramat 
„lskahar", komedi~ „Henryk VI na łowach", oraz „Dowód wdzięczności narodu", 
będący dopełnieniem „Powrotu posła" Niemcewicza. Zresztą, gdybyśmy chcieli stoso
wać dzisiejsze kryteria oceny, wśród dzid Bogusławskiego nie znaleźlibyśmy ani 
jednego, które zasługiwałoby na miano oryginalnego. W każdym z nich wykazać 
można mniej lub więcej wyraźne zapożyczenia i wpływy autorów obcych. Nie 
zapominajmy jednak, że ongiś pojęcie oryginalności było zupełnie inne niż dzisiaj, 
a to co dziś nazywamy zapożyczeniem, było zjawiskiem spotykanym u największych 
nawet pisarzy (z wielkim Szekspirem na czele), którzy z całą swobodą wykorzysty-
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wali w swych utworach pomysły innych, a zwłaszcza obcych autorów. Nie mieJmy 
więc za złe Bogusławskiemu, że czerpał pełną dlonią z bogatych zasobów dramatu 
europejskiego, jeżeli w ten sposób m6gł wzbogacić naszą literaturę dramatyczną o kilka 
interesujących pozycji. 

Ale nie tvlko $Cena dramatyczna ma Bogusławskiemu tyle do zawdzięczenia. Ten 
wszechstronny artvsta teatru utorował także drogę operze polskiej i ugruntował 
jej pozycję. On t; bowiem przerobił i uzupełnił komedyjkę Bohomolca pt. „Nędza 
uszczęśliwiona" i z muzyką Macieja Kamieńskiego wystawił na scenie teatru naro-

WO ]CIECH BOGUSŁAWSKI (rys. A. Prodowski, sztych. J . Hopwood) 

dowego jako pierwszą operę polską, „cudo jak naówczas wszystkich zadziwiające, 
cudzoziemcom lękającym się wzrostu tej sztuki niemiłe a rodakom mocno upodo
bane" - jak mówi sam Bogusławski w swych pamiętnikach. Za tą operą poszły 
następne, które z czasem przekonały spoleczeństwo, że Polacy mogą dor6wnać cudzo
ziemcom, a nawet ich przewyższać we wszystkich rodzajach sztuki. 

I jeszcze jedna zasługa Bogusławskiego, o której nie wolno nam zapomnieć - to 
podniesienia aktorstwa do godności nie tylko każdego innego ogólnie szanowanego 
zawodu, ale nawet do roli zaszczytnego posłannictwa kulturalnego. Ten duchowy 
ojciec teatru polskiego, wvbiegając mvślą w przyszłość i lękając się o losy z takim 
trudem utrzymanej sceny ojczystej, założył pierwszą w Polsce szkołę dramatyczną, 
~kąd wyszło niemało talentów, które później scenic polskiej przysporzyły chwały. 

11 



Minął już wiek cały od chwili, gdy Bogusławski opuścił na zawsze sceną naro
dową. Ale pamięć o jego heroicznych wysiłkach i wieko~omnych za~ługach. d~a 
teatru polskiego przetrwała wśród ludzi teatru, wśród_ wsz~stk1ch_ tyc~, k_torym. bliskie 
i drogie są losy polskiej sztuki. Legenda Boguslaw~k1ego .J~St. w1eczn1e ~y"".'a l p~ze
chodzi z jednego pokolenia aktorskiego na drugie. Dz1S1aJ, gdy . reahzuJ~my Jeg~ 
testament, bardziej niż kiedykolwiek „godzi się, by kult Bogusławskiego - Jak mówi 
Leon Schiller - nie bvł obowiązkiem jedynie artyst6w teatru i teatrologów, by 
artystyczna i społeczna .działalność reformatora wszystkich rodzaj6w poezji dr_ama
tycznej i kunsztu scenicznego, pierwszego apostoła „teatru walczącego", twórcy pierw
szego teatru monumentalnego, teoretyka gry aktorskiej ~a zasada~h zespołow~ch 
utwierdzonej, pierwszego, który w Polsce o teatrze robot~1cz~m myslał, a aktor~~ 
do zrzeszania się w spółki pracownicze zachęcał - by domosłeJ wagi dl_a potomnos~1 
dzieło jego życia przez nią poznane było i pokochane, a testament Jego rzetelm~ 
wykonany został". 

Zbigniew Krawczykowski 

Tadeusz Mikulski 

SPOJRZENIE NA DRAMAT STANISŁAWO WSKI 

Literaturę dramatyczną stwarza teatr. Chyba w żadnej dziedzinie twórczo~ci li~e
rackiej nie występuje z równą silą „zam6wienie społeczne", co w teatrze. Epoki, ktore 
nie roz~ inęly bogatszego życia teatralnego, nic-' mają - dramatu. 

Patrzmy na „Odprawi; posłów greckich" Jana Kochanowskiego: trzeba było do
piero weseliska Zamoyskiego (12 stycznia 1578, w Jazdowie pod Warszawą), aby 
dzieło czarnoleskie mogło przeżyć swoją premierę. Gdyby Zamoyski nie ponaglił 
wtedy przyjaciela, „Odprawa posłów greckich" poszłaby - jak sam autor przewi
dywał żartobliwie - „molom na pokarm albo na trąbki do Apteki" (zostałaby zatem 
pocięta w rękopisie albo użyta lnnicbnie do pakowania towaru. po kramach krako"".': 
skich). „Odprawa" uniknęła wprawd:tie podobnego losu, ale me zdołała przy~zymc 
się w ramach poetyki renenansowC"'j do powstania w Polsce dramatu humamstycz
nego. 

Okres kontrreformacji wieku XVII zna teatr królewski i teatr dworski, oba jed
nak działające w zamkniętych Środowiskach spolecznych, bez większego wpływu ~a 
wykształcenie gust6w teatralnyl,h. Zupełnie wyjątkowo pisarz pracuje w tym czasie 
dla teatru (Andrzej Morsztyn przekłada wybornym St)lem „Cida" Corneille'a, Stani
sław Morsztvn tłumaczy „Andromach.;" Racine'a.„). Dzieła te, podobnie jak „Od
prawa" prz~cl stuleciem, wyraziły zamiłowania teatralne jednostek, ale nie umiały 
założyć w Polsce teatru klasycznego. 

Dopiero epoka Stanisława Augusta, o~lnowiciel~ literatury, ożywiła. t,w~r~zo~ć 
i uzyskała własny repertuar teatralny. Dowiem 8 maja 1765 r„ w sam dz1en 1m1emn 
królewskich, została otwarta w „Opernhauzie" warszawskim - pierwsza scena pu· 
bliczna. 

Scena ta przechodziła zmienne koleje, popadając raz po raz w kryzysy organiza
cyjne i finansowe. Ale utrzymah się do końca Rzeczypospolitej, w rę~a~h kan:ierdy
nera królewskiego Franciszka Ryxa, który w r. 1776 uzyskał przywilej Stanisława 
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Augusta na prowadzenie teatru (odkupiony od książąt Sulkowskich). Ryx przekładał 
nieraz pożytek osobisty nad program kuluralny i nawet można wątpić, czy go w isto
cie rozumiał. Ale mimo licznych i sprawiedliw
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ych zarzutów, jakie stawiamy pod jego 
adresem, dopiero stały teatr warszawski, rozwijający się z uporem, nie bez walki z cu
dzoziemcami, stworzył warunki, w których mógl powstać i zaczerpnąć siły polski 
repertuar teatralny. 

Z ubogich tradycyj staropolskich do czasów Stanisława Augusta nie przedostało 
się wiele. Dramat Kochanowskiego. chociaż wystawiony „na teatrum'' w najbliższym 
sąsiedztwie Warszawy, był już dokładnie zapomniany. Teatr klasyczny przychodził 
wprost z Francji, bez potrzeby uciekania się do dawnego pośrednictwa Morsztynów. 
Z widowiskowych zasobów poprzednich żx ł jedynie i dopracowywał się zasługi kul
ttiralnej teatr szkolny, który można było oglądać na przedstawieniach corocznych 
w konwiktach S7.lacheckich u Teatynów, Pi jarów, Jezuitów, jak kształcił zamiłowania 
teatralne młodzieży i s!użył pedagogii szkolnej. 

. Tu w łaśnie, na scenie jezuickiei, Franciszek Bohomolec wystawił 25 komedii szkol
nych, wydobytvch z obcych wzorów teatralnych, gromadząc pierwsze doświadczenia 
dramatyczne. Nicopodal, w konwikcie „dla młodzi szlachecki j" u Pijarów, Stanisław 
Konarski przekłada literatu r ę dramatvczną francuską i porywa ię do dziel samodziel
nych, jako autor tragedii starożytnej „w smaku narodowym" pod tytułem „Epami
nondas" (1756). Teatr szkoln\' epoki, przeniknięty obecnie postępową ideologią oświe
cenia, stanowi formalnie kont)' trnację widowisk szkolnych wieku X II. Umiemy 
wsk zać ten jeden tylko pomost teatralny między stuleciami. 

Uległa całkowicie zapomnieniu samorodna, pełna siły komicznej komedia rybał
towska, która na przedmieściach Krak owa, na rynkach miasteczek Podgórza karpac
kiego, w karczmach po rci'-5tajnych drogach i / małych izbach ~zkolnych bawiła 
w zapusty widzów te;:ttralnych z pierwszej polow) XVII wicku. (Trzeba było pasji 
naukowej Karola Badeckiego, aby whaczyć i odkryć to niezwykle zjawisko polskiej 
tradycji teatralnej da1vn) eh czasó, 1 ). Teatr stani~ławowski nie wie nic o tych dziel
kach z plcbej;kicgo repertuaru i zapewne pogard z iłby nimi, gdvby ktokolwiek odwa-
7.y l się zalecić je do grv lub naśladownictwa. Zaledwie scena kot':cowa „Krakowiaków 
i górali" Wojciecha Iloguslawskie~o (IV, 9), kiedy organista Miechodmuch zapowiada 
ma karadę uciC"'szną z Bachusem, najwyra;,niej przeniesioną na wieś z komedii grywa
nej w zapusty - /.aledwit. scena owa pozwala domyślać sit;, że Bogusławski miał 
pewną znajomość tego starego repertuaru scenicznego. Ale chyba on jeden. 

Na potrzebv teatru warsza N"skiego, który z pewnymi przerwami pracuje do 
schyłku państwa, powstaje niebawem żywa twórczość teatralna w języku polskim. 
Twórczość ta - obyczajem wieku - czerpie wątki i pomysły z literatury cudzoziem
skiej, przede wszystkim francuskiej i włoskiej, przygodnie także niemieckiej i angiel
skiej. Dzieła europejskiego repertuaru rozrzucają po Warszawie stanisławowskiej nie 
tylko księgarze i podróżnicy, ale także liczne trupy wędrowne, niemieckie, francuskie, 
włoskie, które niemal w każdvm sezonie można widzieć i oklaskiwać w teatrze Fran
ciszka Ryxa. Pod silnym naporem cudzoziemczyzny powstaje naraz ambicja naro
dowa - aby sprostać obcemu teatrowi. W rywalizacji z pisarzem-cudzoziemcem, 
równie jak z cudzoziemskim aktorem, rozwija się dramat polski za Stanisława Au
gusta. 

. Adam Czartoryski, sam pisarz dramatyczny, w trosce o prawidłowy rozwój sceny 
narodowej, zaleca autorom swojego pokolenia specjalny tryb twórczości teatralnej. 
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Skoro nie mamv i nie dojdziem y szybko do własnego repertuaru w teatrze, trzeba po
niewoli uciec się do przeklad6w. Ale prz~klad~ nie .m?~ą być wi~rn~, d~ko1:1ywan_e 
dosłownie , jak na żądanie lektury szkolne): m~Fl sluzyc mneJ sceme'. mneJ w1d_owm. 
\Y/ przedmowie do k~rnedii _ „Panna na w~damu" (1771) ~zar_tor'.'sk1 " poucza. pisarz~ 
teatralnych , by zapozyczali z ohcego dzieła „plan te;,. mo~c . mu ygę. , a w1ę_c pła 
og6lny i nawet akcję utworu. Nie należy jednak ogramczyc_ się do tC_J martwei. czyn
ności kopiowania. Cudrnzicmską „plant<;, mo:ż.e i intrygę" pisarz sta111sla~owsk1 ~rze
nosi z nakazu Czartoryskie~o Ha scenę p::ilską „przez osoby, zachow~iące. kraio_we 
zwyczaje" . W ten sposób odbywa si-r _j eden z naj~iekawszych pro~cderow 11tC;ack1~h 
czasów Stanisława Augusta. Jest to literatura naslado\vcza, n~ p1cr:'sze ~poirzcme, 
gdy zaczniemy badać jej tematykę i wzory li terackie. Ale ?kazuJc s:''OJe o~li~zc. p:aw
dziwie narodowe, gdy wzory i źródła cudwziemskie oraz ich polskie rozw1męcia 1 za
stosowania poddamy uważn iejszej anali zie. 

Pisarze teatralni za <:;ranislawa Augusta realizują pilnie wymagania Czartery~~ 
kiego, nawet n nim został sfo nm1low;ine. (bo,vicm Czartoryski ~j ą ł w ramy t~o;u 
lite rackiej praktykę, która obowi ąz yw::i.b J UŻ oddawna) . I na. tC) drod~e - wsrod 
mnÓ:;twa dziel t!umaczonych z obcych li teratur - dramat stamslawowsk1 doszedł do 
arcydz ieł w zakresie si.tu ki przekh d u, by \Ysl·aza~ „Syna marnotraw nego" Woltera 
pod piórem Stani la":a T rembecki ~o i „Pi gmaliona" Russa pod piórem Kajetana 

W c;~ i crsk i c•' O. 
j\ ponad ro - wobec rorn ąc) eh zam6wic{1 sceny - ro7 ·ija si(( bo" :lt.~ twórczoś ' 

teatral na Fr::i.nci zka Zabł ockiego , któ · ~ jest naj lep ·zym p rzykładem tcoru ~7 . rtor) 
ski et-';O. Zablocki korzysta bez Ż<' n:ld} z lit;: rat ury europejskie j, skąd przeno~t do swo: 
ich komedii c:kcj.; i nawet charnl-. tt' r' postaci. Ale p~St((puj :-: c . w ten spos_ob, potrafi 
z wielką umie_i((tn oś cią „un a rodow i ć źród la" określc 111 e Lu~w1 k :i Bi.:rnack1e o), pr;r. -
nieść zdarzenie do Polski , uczyni~ z niel:'o konflikt obycza1owv lub społeczny , ktory 
toczy si r; w pałacyku •ar zaw~kim czy dworze szb~hc ::kim i uj;rn n i_~ ~a l.: prawdc; 
rze-7ywisto ~ci polskiej wicku XVlJI. Oto dbcz go „Fircyk w zalotach ' me Jest tylk~ 
przek ł adem kom edi i Romagnesi 'ci,;o, a ,,Sarmatp m" ,---:- tylko przekładem . komedn 
H auteroche'a. Oba te dzicla, naró n i z cal :i twórczosc1ą teatralną Zabłock1e;;o , na
le żą d historii polskie j litcratllry q ramatyczncj. 

P rzeb) waj.1c w tak_icj szkole, dran'.a~ stanislawo;v_ski pokus i! sic; ~'. rc :zc_i e o tw~r
czość oryginalną. z w1<,kszym h b mmqszym szcz.;sc1cm pr6buią tut~) ~ił 1 talcm_ow, 
które gdzie indziej wypo,1 iedzia!y si~ z \vir;kszą siłą: Ignacy K rasicki, autor kilku 
komedii na potrzeby m:1lej scenki w Hcilsbergu (dzisiaj Licbark na Warmii); Józef 
Wybicki , kt6ry w czasie Sejmu Czteroletniego zaba -ia się kome~ią i dr~mat~m; Fran
ciszek Karpiński, zniechęcony szybko, że i komed~a „Cz~nsz" 1 :ra~~d1~ 111st?ry~zna 
„Bolesław III" C?yli „Judyta, królowa polska" udaią mu się gorzcJ, mz s1elank1; Fran
ciszek Kniaźnin, kt6ry dowiódł racz.:j patriotyzmu, nie zaś zdolności dramatycznych, 
swoja „Matką Spartanką", a zaciekawił nier6wnie bardziej operą w trzech aktach 
„Cyg,anie", gdzie realizm przedstawienia usiłował pokonać konwencję literacką. 

\Y/rcszcie w dziejach dramatu za Stanisława Augusta spostrzegamy prawo, kt6re 
z równą mocą wystc;puje w każdvm materiale literackim i w każdej epoce: Pisarz, 
związany silnie z życiem, przestaje troszczyć się ~ wzory i modele literackie .. G~y go 
pochłonie pasja spcstrzegania, nurt zdarzeń wspołczesnych, potrzeba znalez1ema dla 
nich wyrazu artystycznego, potrafi rzucić książki i zostać pisarzem. tw6rczym, samo
dzielnym. 
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Dowiedli tego z wielką energią teatralną: Juli an Ursyn Niemcewicz, autor „Po
wrotu posła" , pierwszej komedii politycznej w teatrze polskim (1791) i - mimo 
wszystko, to znaczy mimo oczywiste zależności literackie - Wojciech Bogusławski, 
autor „opery w 4 aktach, oryginalnie napisanej ", sławnego widowiska, pełnego śpie
wów i gwary ludowej pt. „Cud mniemany czyli Krakowiacy i G6rale" (1794), na 
kt6re w przeddzień insurekcji Kościuszki, 1 marca 1794, biegła cala Warszawa, 
oszalała z emocji patriotycznej. 

Tak szybkimi krokami dramat za Stanisława Augusta - jak cala literatura tego 
okresu - przeszedł ważną drogę rozwoju: od naśladownictwa obcych do wyrażenia 
własnego życia, od szkoły do twórczości . 

Tadeusz Mikidski 

• 
Zbigniew Krawczykowski 

„HENRYK VI NA ŁOWACH" NA TLE EPOKI 

Najważniejsz) m okresem w dziejach t atru 13oguslawskiego są ostatnie lata wicku 
18-go, k iedy na scenic ukazują się polskie utwory orygin, Inc, związane z ypadkami 
natury społeczn<'.j i polit ycznej, a świadczące o śc isłej t,czności teatru Bogusia 'skicgo 
z życien: i losami narodu. 

A na ród przeżyw:i chwile wielkie i donios!c. Był to okres olbrzymiego rozkwitu 
myśli politycznej w Polsce. Niezado wolen ie większo~ci narodu z panuj ącego porządku 
spo!e zm go, ucisk chłopów, mieszczaństwa i drobnej zlachty, rządy magnaterii 
i wyższego duchowid1stwa, poczucie bezsilnob wobec zaborczych dążeń sąsiednich 
moca1s~v - wszystko to stwarzało konieczn ość jak najszybszego przepro ~'adzenia 
reformy w wnt; trznej i zupelnego przwbrażenia oblicza społeczeństwa w duchu dc
m kratycznym. 

W t) eh warunkach wiadomości o w ybuchu rewolucji francuskiej tr afiał) w Polsce 
na wielce poJatny grunt i pot1;gowaly rewoluc 'ine nastroje: poprzez warstwy oświe
cone, szlacht_, z:imożn i cjsze mieszczańsr ~' o docierały do warstw najniższych, najbar
dziej upośledzonych, które, nie orientując si ę dokładnie w zachodzących w świecie 
przemianach, miały jednak świadomośl.'. swojego poniżenia i krzywdy. 

Nic wi<;c d1iwncgo, że obradujący w tym czasie Sejm Czteroletni (1 788- 1792) 
poruszył wszystkie umysły. Zebrany pod hasłem przeprowad zenia reform wewnętrz
nych miał za zadanie naprawić 11 iesprawicdliwość społeczną , na kt6rej opierał się 
ustr6j Polski. Najbardziej fw iatlc i szlachetne ·jednostki należały do obozu postępo
wego. Najleps7e pióra owej epoki walczyły z dawną ciemnotą i przesądami o po
stęp i sprawiedliwość społeczną. Gl6wnyrn ośrodkiem propagandy rewolucyjnych haseł 
była słynna Kuźnica Kołl~tajowska. 

Okres Sejmu Czteroletniego wydal najbogatszy plon publicystyczny. Niektóre pisma 
periodyczne wywoływały niesłychanie cięte dyskusje, toczone w pismach ulotnych. 
Wszystkim wydarzeniom sejmowym towarzyszy ło mnóstwo paszkwil6w, satyr, in
wektyw, parodii. Rewolucja francuska stała się bronią wszystkich partii. Dla postę
powc6w była wzorem i podnietą, dla zwolennik6~· starego porządku - postrachem. 

Walka o reformę spolecmą i polityczną była jednocześnie walką o wolność i nie
podległość narodu polskiego. Jedynie przez wciągnięcie do akcji wszystkich klas 
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i stan6w można było pozyskać silę zdolną obronić niepodległy byt narodu, kt6ry jest 
zasadniczym i naczelnym warunkiem demokracji. 

W tych ważnych dla narodu dniach, kiedy kwestia istnienia lub nieistnienia Polski 
zależała od powodzenia obozu demokratycznego, nazywanego w6wczas stronnictwem 
patriotycznym, teatr staje się jednym z najskuteczniejszych środk6w agitacyjnych po
stępowych patriotów. Głoszt'nie hasd demokratycznych ze sceny ułatwił znakomicie 
fakt, że kierownictwo teatru spoczywało w rękach Wojciecha Bogusławskiego, kt6ry 
uważał teatr za „szkolę obyczajów", postępu i miłości ojczyzny. A kiedyż ta „szkoła" 
·mogła lepiej spełniać swoje zadanie, jeżeli nie w okresie, gdy tylu warchołom i wstecz
nikom trzeba było dać kilka lekcji patriotyzmu i zdrowego rozsądku? 

Bogusławski, pozostając w ]rnntakt:ie z Kołłątajem i jego Kuźnicą był człowie
kiern rewolucji społecznej i pod tym kątem należy oceniać jego działalność w tym 
rewoluc ;jnym okr sie . Ch~rakterystycrne światło na postać Bogusławskiego rzuca 
jego prZ) należność do ruchu wolnomularskiego. W epoce stanisławowskiej wolno
mularstwo dochodzi do dużego znaczenia i z wielkopańskiej rozrywki staje się poważ
nym czynnik iem post~pu. Już same nazwy lóż: „Przesąd zwyciężony", „Szkoła 
mądrości", „Ciemności rozproszone", wskazują 11a to, że wolnomularstwo stanisła
wowskie postawiło sobie za cel walkę z ciemnotą i przesądami. 

Stanisław August należał do loży „Pod Trzema Hełmami" i popierał czynnie 
ruch \volnonrnlarski udzielaj ąc mu cz.;:sto pieniężnego wsparcia. 

W „braterstwie" wolnomularskim możemy między innymi srnkać wyjafoiema 
specjalnej życz li wości Stanisława Augusta w stosunku do 13ogusławskiego i źródła 
hymnów poch alnych , wygłaszanych pod adresem króla przez Bogusławskiego. 
w „Dziejach Teatru Narodowq~o". Dopiero przystąpienie króla do haniebnej Targo
wicy ozic;:bilo w Bogusławskim to niemal balwuchwałcze uwielbienie. 

Na tle stosunków wolnomularskich specjalnego zabarwienia nabiera zażyłość Bo
gusia"' skiego z Elsnerem, jasnym si~ staje również wpływ, jaki wywierał na „ojca 
teatru polsh:go" stolnik Mo~ąński, mistrz pierwszej Wielkiej Loży polskiej. 

Wybitni wolnomularze, jak jeden z twórców Konstytucji Trzeciego Maja, Ignacy 
Potocki, poslowic: Kazimierz Sapieha, Matuszewicz, Adam Czartoryski, Soltyk, Li
nowski, tuszczcwshi i inni, mieli duży wpływ na przebieg obrad sejmowych. 

W okresie ~dv stronnictwo patriotyczne na sejmie dokladało wszystkich wysiłków, 
aby wobec groź.by rozbiorów przyspieszyć uchwalenie konstytucji, Bogusławski w dniu 
15 stycznia 1791 roku wYstawia „Powrót posla", pierwszą polską komedię polityczną 
Juliana Ursyna Niemcewicza, o~mieszającą staroszlacheckie zacofanie, a gloryfikującą 
dążenia partii postępowej. Rewolucyjne dążności i sympatia dla współczesnych wy
padków francuskich, zarówno autora komedii jak i W ojciccha Bogusławskiego, zna
lazły wyraz w słowach Walerego, ki:óry dziwi się, że Szarmancki wyjechał z Paryża 
w czasie tak doniosłych wydarzeń: 

„Właśnie wtedy w tym kraju ostać się godziło, 
Patrzeć n:i. naród dzielny, długo uciskany, 
Który poznawał siebie i rwał swe kajdany, 
Jak na gruzach tyranii wyniósł rząd swobodny. 
Był to widok człowieka rozsądnego godny". 

Ta pierwsza polska komedia polityczna stała się wydarzeniem dnia. Grano ją trzy 
razy z rzędu, a i p6źniej przez czas diuższy nie 5chodziła z repertuaru. Zapał i unie-

16 

sienie publiczności były tak wielkie, że Swierzawskicmu, graiącemu rolę Starosty;, 
jeden z widzów rzuci! woreczek ze zlotem na scenę. 

Manifestacje urządzane przez publiczność w teatrze wywołały protest warchoła 
sejmowego Suchorzewskiego. Osk:r.rżai1c na sejmie autora komedii i policję, kt6ra. 
udzieliła zezwolenia na jej wystawienie, Suchorzewski domagał się odebrania Bogu-
sławskiemu przywileju na prowadzenie sceny, „służącej złej sprawie". 

Na szczęście wniosek ten upad!, a Bogusławski nie zrażony napaściami, napisał 
niebawem i wystawił na scenie 15 września 1791 r. dalszy ciąg „Powrotu posła" pt. 
„Dowód wdzięczności narodu", a 25 listopada tegoż roku komedii( Wybickiego. 
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Afi5;; p:erwsz o przedstawienia „Powrotu Po. la" J. U. Niemcewicza. 

„Szlachcic mieszczaninem". Oba te urwory, wybitnie tendencyjne, głosiły ideały demo
kratyczne, chwaląc uównanie wszystkich stanów, które na mocy konstytucji majowe~ 
zdawało się tak bliskie realizacji. Wystawienie tych sztuk przez Bogusławskiego 
było apoteozą Sejmu Czteroletniego, konstytucji i jej postulatów. 

Niestety przedwczesny był entuzjazm Bogusławskiego. Konstytucja 3-go Maja 
w znikomej tylko części spełniła demokratyczne postulaty. Utrzymując w całej pełni 
panowanie szlachty, jedynie mieszr.zanom dała pewne niewielkie zresztą uprawnienia. 
O chłopach prawie w og;6le mowy nic było. Konstytucja była kompromisem dążeń 
postępow)'ch dtmokratów z konserwatyzmem szlacheckim, z reakcyjną Europą, kt6rejl 
nie chciano zbyt wcześnie zadrażniać. 
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Rychło jednak okazało się, Że kompromis ten nie m6gł doprowadzić do pożądane
<;;o celu. Nawet te umiarkowane reformy poruszyły do żywego zwolennik6w nie
naruszalności ?rzywilejów szlacheckich. Konfederacja Targowicka była wyrazem 
protestu tych ciemnych, zacofanych jednostek, którym obca była myśl o jakichkolwiek 
ustępstwach. 

. A, tymc~asem wrzc~ie rewo_lucyjne w kraju urastało do coraz to większych roz-
11_11a_r~w. N1,e~adowoleme_ z umiarkowanego charakteru Konstytucji stawało się coraz 
~1lmeis~e wsrod w_szystk1c~ stan6w. Nawet twórcy Konstytucji przekonali się teraz, 
~e m~ s l kompromisu_ zaw1?dła na ulej linii. Po~tanowiono chwycić się ostrzejszych 
srodko:v. \'ą p:zec1w1e11stw~e do dawnej ugodowości, teraz już występowano zupełnie 
otwar,c1e p:zenw_ szlacheckicnrn konserwatyzmowi, przeciw zdradzieckim magnatom, 
przeciw zmenaw1dzonyrn zaborcum. Odgłosy zwycięstw rewolucji i nowej rad) kalnej 
~onstytucji francu~kiej budzi ły wśród pom;powych Polaków entuzjazm i podniecały 
ich ~~1ysly. R~i'.wmęla się ożywiona akcja spiskowa, a liczne odezwy, ulotne wier
szyki 1 paszk vile podtrzymvwaly skutecznie rewoluq jne nastroje ludności. Ta wro"'a 
P.ostawa_ społeczeństwa ściągała OCZ) wiście coraz większe prześladowania i terr~r 
1 ar~ow'.cy. Cenzt_ira ulegla_ niesłychanemu zaostrzeniu. Nad teatrem, drukarni i księ
garn1 am1. ustanowt0no spccialny nadzór policyjny. Wszystkich, którzy wystC(pOwali 
"> obronie ludu, nazywano buntownikami i jakobinami. 

_W tych bu 1_-zliwy~h. czasach, gdy każdy objaw przynależności czy sympani do 
rn.ch u_ r~wolucyJ n ~r, o_ scq~al surowe r'.:presje targowiczan, Wojciech Bogusławski stoi 
oaw:1zn1e na str:tzy 1d a low demokr:ttyczn) eh i nic ustaje w walce o sprawiedliwość 
spolcczną, o wolno \: i niepodlcg lość nar du. Pn·ylączając się do ostrych atak6w na 
despo~. z m 11agnaterii. wystawi ł w 1792 roku swoją oryginalną, dziś prawie już za
pom'.1 1 aną ~o rn~d'. ..; pod ty~td e1:1 „H~nrvk VI na łowach " , w której g!osil, że wszyscy 
ludzie s~ ro_w111, ze. panow1 Illt: lll'.1Ją prawa gn..;bi O: i wyzyskiwać n1aluczkich, o wiele 
pr~ew~· zsza1ących ich . mor1lnie. Kwestia nierówności społecznych przern6wiła tutaj 
z zyw10lową wprost silą. 

. „!{.cnryk_ VI" to prze_ciwsta~vicnie rozp ustnego życia dworskiego prostocie i ucz
c1wosc1 ludzi skromnych 1 Llbog1ch. \\\'ystawienic tej komedii w momencie szalejąceno 
term;~ Targowic. było a_ktem ogromnej odwagi Bogusławskiego. . " 

\~1ktor Br~rr:c'.· w swej pracy o Boguslawskim słusznie nazywa tę komedię „jednym 
z ~aJr_ewolucyJ111e1szych czyn6w teatru polskiego". Wprawdzie sam Bogusławski po
d_al~; ze t~mat zacz_crpną l z _angielskiej powi~ści Dodsleya „Król i młynarz w Mans
f~ld , a historycy ~tteratur~' 1 teatru w~kazuJą zależność tej komedii od innych jesz
cze obcy~h un~orow sce~1czn~ch, to Jednak. :vszyscy jednomyślnie stwierdzają, że 
w korn.ed1i; t~ bogusla:nk1 w l.o~.ył ty le własnej mwencji twórczej, iż śmiało można ja 
n azwac oryg1~_alnym Jtg_o dz1e1em. Akcję sztuki ze względów cenzuralnych urnieścii 
auror_ w Angll!, ale aluzie do stosunków polskich są w niej aż nadto przejrzyste. 

~1erwszc przedstawienie „Henrvka VI" odbyło się 8 września 1792 r. „Oprócz 
zamiaru . popra';,Y narot~owyc~1 zdroiności - pisze Bogusławski w Uwagach nad 
„1:fenryk1e~ VI . -~ zna1azła iesz~ze ówczasowa publiczność powody do pochlebnego 
teJ ko11_1ed!l przy1ęc1a w_ wyborne) grze wszystkich prawie aktorów". w roli Kokla 
~ystąpił praw?ofodobme. sa~ Bogusławski, króla Henryka grai znakomity aktor 
~wc7:esny, K~z1~1erz Ows1{1sk1, Betsy - Franciszka Pierożyńska, Ryszarda - An
drzej M1erzynsk1. 

Sztuka spotkała się z ostrymi sprzeciwami władz i po dwóch przedstawieniach 
( 8 i 9 września 1792 r.) musiano ją zdjąć z afisza. Od autora zażądano wyjaśnień 
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i usprawiedliwiania się. „Nie mogłem nic odpowiedzieć - mówi Bogusławski -
nad to: że jei.eli powszechne moralności zasady, nie wymieniając osobiście nikogo, 
znalazły się sprzecznemi ze zdaniami oskarżających mnie osób, nie moja w tern 
wina". Jakoż po kilkudniowych staraniach udało się Bogusławskiemu wyjednać uchy
lenie zakazu i niebawem sztuka wróeila na scenę . 

Ciekawym dokumentem tych kłopotów Bogusławskiego jest afisz teatralny z dnia 
13 września 1792 r. „Dla zaspokojenia ciekawości wielkiej liczby osób - czytamy 
w afiszu - dowiadujących si..; co moment o wyroku, wydanym na tę sztukę pod
daną pod roztrząśnienie oświeconych osób, antrepryza donosi, że oko rozsądnej kry
tyki, nie znalazłszy w niej nic, coby prawu człowieka, prawom krajowym i czystej 
moralności przeci line b) o, ~ranie tej komedii zupełnie tak jak jest napisana, pozwo
liło, z tym obowiązkiem tylko, aby odtad tak tej sztuki jako i wszystkich innych 
nowych na potem autorowie publicrno~ci wiado iymi byli. Który rozkaz antrepryza 
wiernie dopclnir.jąc donosi. że au•orc n tej komedii jest pan llogusławski, dyrektor 
teatru narodow ~o. K omedia wkrótce wy d kowan :i. bc;dzie". 

O ogromnym zainteresowaniu , jal i utwór Bogusl a" ·sk ief: O :zbudził w społeczeń
stw ie, może ~w i adczy2 fakt, że \' ci. p 1 d ,. 1 lar (1791 i 1793 grano j ą lS razy, co 
na owe cz:isr stanowiło w 1le ~fo ;:i / 1i:i, liC7hę przcdsta~ ień i 4 razy w yd,1110 j ą dru·· 
kicm. Ponadto „Henryk V I" p r7.ez dłu~i czas hyl ulubioną pozyc ją amatorskich 
teatrów szkoln eh . 

\X'!adys ław Bogm bwski w swojej rm:praw ie o \'(Tojciechu \\ yra7.a zdzi wieni e, że 
„Henryk I " oparty „ jak riado mo. po p rostu na , n gdoci ~ z his torii ang ielski ej" 
wywoł ał prote ty w k•·;iju. A przeci1:ż am autor we wsti;pic do SWOJej komedii ws1 o
rnina o je1 aktu '.l!nym m.Ówczas W \ dźw ii; k11. Zrcs7.tą os:.1d/.my sami, CZ) uspraw1e
dliwionc by ł y z, rL uty, cz rni ne Bo~ushwsk i emu przez ówczesną cenzur\. 

Oto fra gment rozmowy fe r<lynand1 K ok la z M ilordem: 

„M i I or d : \X'ird).e o tym, zuc waly trefnisiu, że jestem milord Rydr ng, s 1nowiec 
ministra. 

Fe r dr n a n d: A co rq:o w cal t>bym si ę nie był domyśli ł , chyba z ty h kosztow
nych ubiorów, kt 're WPan dh · i~asz na sobie. Ale przyodziej takż mm1 
t wojego służalca, a zoba zysz j że li jab mil(dzy wami będz ie ró;i nica. 

Mi 1 ord: A już też nadto te j zuchwałości. Poczeka j, nauczę ja ciebie, niegodziwy 
hultaju, co to jest uszanowanie dla osób rnoj.:go stanu. 

Fe r dy n a n d: Mospanie ... Proszę \\' Pana, n, ·chże ten wyraz buhaja już ostatni 
rnz od niego słysz<;. 'W' inicn jestrm WPanu poszanowanie jako osobie wyż
szego stanu, alt: rozumiem, że ci t-;o w niczem nie uwl6cz\ , kiecl) rn6wię, że 
jesteś człowi~kiem do mnie podobnym ... Muszit ci powiedzieć prawdę: żoł
nierz, który lat dwadzieścia dźwiga! karabin na plecach, okryty bliznami 
ran, odebranych w obronie ojczyzny, wart jest, zdaje mi sic;, jednego pysz
nego młokosa, który prócz 7bytków i zgorszenia obyczajów, nic wic;ccj nic 
przyniósł swojemu krajowi." 

Posłuchajmy jeszcze piom1ki Ferdynanda, jedynej jaką Bogusławski w tej komedii 
umieści!: 

,.Kto żąda szCZl(Ścia od świata, 
Niech się do świata stosuje; 
Niech się przemysłem kieruje, 
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Niech nie ma wzgli;du na brata. 
Bo tam gdzie cenią powry, 
Tam szczerość niewiele nada: 
Intryga idzie do g6ry, 

Zasługa upada! 
Ani ci~ rozum zaleci, 
Ani ci~ cnoty wzbogacą ; 
Kto nie ma pierzy, nie wzleci; 
Gdyś biedny zawsześ ladaco. 
Ten błyszcz y , ten ma honory, 
Kto liczne złoto posiada: 
Intryga idzie do góry, 

Zasluga upada! 
Gdv nicmasz z bo~a'ctw zalety, 
Plaszcz się przed panem bogatym, 
Lub szukaj ladncj kobietv, 
Dziś szcz<;Ścic sprzyja ż~natym. 
\V świątvnic, w miasta, n,1 dwory, 
Wszi;dzie niesluszno~Ć si \ wkrada: 
Intryga idzie do góry, 

Zasługa upada! 

Czy możemy się teraz di'iwić, 'i.i: „Henryk VI na łowach" wywołał protesty ma
gnatów? 

Aż wreszcie ~ads~eJI yamiittny rok 1794, kiedy to Bogusia wski napisał i wystawił 
0 pcrit „Krakow 1acy 1 Gorałe" - apel. do całego ~polcczei'1stwa polskiego, aby w opar
~1 u o '~:1tHW)' ludowe stani,:lo . zgodme .w obronie zagrożonego kraju. Ta „opera na
wdowa , ~t;d;1ca ukoronowaniem patriotycznej i społecznej działalności Wojciecha 
Bogus.b":'sk1ego ma. ~harakter niemal że zamówienia społecznego i wskazuje wyraźnie 
na błt~k 1 kontakt JCJ autora z organizacjami przygotowującymi powstanie kościusz
kowskie. 

Zbigniew Krawczykowski. 

Karyna Wierzbicka 

PUBLICZNOSć TEATRAINA W WARSZAWIE ZA STANISŁAWA AUGUSTA 

P~ze~szt~lceni.e się prvwatneg? teatru królewskiego w publiczny przesunęło ciężar 
u~r~) 111) wam~ w1dow1s.k ?a ~ubh,czno.k \Y/ zwi.1zku z tym widownia staje się czyn-
111k1.em, z ktorym musi su; łtczyc kazdy przedsiębiorca chqcy osiągnąć powodzenie 
swei „antrepryzy". ~~łeżność te~tru o.cl widowni zrozumiał dobrze Bogusławski, pisząc 
~a ~er. temat: , ~ N::i1p1en;szrn1 .1 kornecznyi;i każdego publicznego widowiska przed
s1;b10rcy staran.1e~1 by.dz p.owm?o pod~ba..: ~ie; publiczności. Nierozsądkiem przeto 
b) loby w~sta~tac onc1 takie dzieła, ktore nudząc ją, odstręczają od teatru, a tern 
:;amem staJą sH; przyczyną jego upadku ·' .„ 

Zachęcić t<; publiczność do bywania w teatrze to zadanie, które mogło się udać 
tylko wtedy, gdv przedsiębiorca szedł po linii dogodzenia gustom widowni, co często 
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działo się z krzywdą dla repertuaru. Tym tłumaczy się ciężka droga, jaką musiała 
przebyć scena narodowa, nim zdobyła uznanie wśr6d publiczności. Bo jakiż to był 
poziom kulturalny widza okresu stanisławowskiego? 

Przeciętny widz - to produkt kultury francuskiej, zaszczepionej na surowym 
gruncie umysłowości sarmackiej. Przejąwszy się bezkrytycznie i powierzchownie tą 
kulturą, większość publiczności warszawskiej okazywała nieufność względem wido
wisk w języku narodowym, nie rozumiejąc ich głębszego znaczenia wychowawczo
społecznego. Ten brak zainteresowania teatrem polskim wśr6d szerokich rzesz widz6w 
wywoływał smutne refleksje w umysłach ludzi, kt6rym rozw6j rodzimej sztuki teatral
nej leżał na sercu. 

Do takich ludzi należ.al np. Adam Czartoryski, kt6ry tak ujmuje tę sprawę: 
„Obojętność tych, kt6rych rzeczą jest wszędzie i obowiązkiem zatrudniać się pro
mowaniem wszystkiego, co ma w sobie widoczną jakąś korzyść, płoche i bez sensu 
przepadanie kobiet osobliwie (nie wyłączając jednak z tej kolei i mężczyzn) za tą 
śmiesznością, kt6rej imię elegancji nadać podobało się (przywiązując się mylnie do 
kształt6w przesadzonych lub niedosadwnych modności zagranicznej) i najszczeg6lniej 
zakładając tę elegancję na pogardzie i brzydzeniu się mową i każdym kształtem naro
dowym, sprawiło to, że nie m6gł nigdy dojść teatr polski do tego stopnia doskonałości 
do kt6rego byłby doszedł pewnie znalazłszy pomoc, wsparcie, zachęcenie, przestrogi 
i ciągle w nim zatrudnienie się" . 

Konsekwencją obojętnego ustosunkowania się publiczności do widowisk narodowych 
była ich stała wegetacja. 

Ale nie tylko mała frekwencja widz6w na przedstawieniach polskich świadczy 
o słabyrr: zainteresowaniu naszym teatrem rodzimym, mówi o tym r6wnicż przegląd 
prasy wsp6lczesnej, w której na ogół brak artykułów na tematy teatralne. Te bowiem 
parę rozpraw, jakie zamidcił „Monitor" albo „Journal Litteraire de Varsovie", są 
jedynie dowodem dążeń do propagowania idei teatru narodowego przez poszczególne 
jednostki, kt6rym zależało na wychowaniu i oświeceniu społeczeństwa, nie są zaś wy· 
kladnikiem gustu i zainteresowa{1 szerszych mas widzów. Natomiast popularna „Ga
zeta Warszawska" nie zawiera prawie żadnych wzmianek w sprawach dotyczących 
teatru. (Dopiero od r. 1801 wzmianki i recenzje teatralne pojawiają się w „Gaze
cie Warsz." coraz czę~ciej. Przyp. red .). Znaleźć tam możemy jedynie od czasu do 
czasu .ogłoszenia o widowiskach, a i te zresztą nie tyle odnoszą się do widowisk pol
skich, ale informują o imprezach nrządzanych przez cudzoziemskie zespoły. Podkre
ślone zaś w nich są te momenty, które miały największą silę atrakcyjną dla publicz
ności. Treść tych krótkich przeważnie notatek reklamowych, nar6wni z formą ich 
redagowania jest dowodem małego wyrobienia artystycznego widzów, dla których 
były przeznaczone. 

Tłumaczy się to tym, że Of!6ł. publiczności chodził do teatru jedynie w celu zna
lezienia wesołej rozrywki, a nie dla szukania wzruszeń estetycznych wyższego rzędu. 
I dlatego właśnie organizatorzy imprez redagują swe ogłoszenia tak, żeby publicz
ność wiedziała, że dane widowisko ją zabawi. Sposoby zaś rozweselenia publiczności 
były nieraz bardzo naiwne. 'X' jednej z takich reklam umieszczonych na łamach „Ga
zety Warszawskiej" czytamy: „Dn. 2 marca ria teatrum tuteyszym, Arlekin będzie 
reprezentował komedyą pod tytułem: Arlekin rodzący się z jayka. W pierwszym akcie 
pokaże się wschód słońca za kt6rego przyczyną Arlekin z jayka wychodzi i poleci 
w powietrze. W drugim akcie nastąpią siedmiorakie przebierania się Arlekina nie-
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ustanne, w których będzie śpiewał piosneczki śmieszne y Arye z muzyką, będzie wy
wija! chorągiewką, będzie tańcował taniec angielski. W trzecim akcie będzie wielka 
transformacja, w której pokaże się teatr cały iłluminowany nowym y dziwnym spo
sobem". („Gaz. Warsz." z 1784 r. Nr 17). 

„Zamiłowanie publiczności do sZLlkania na scenie efektów czysto zewnętrznych 
z pominięciem głębszych zagadnień czy problemów spowodowało w.ielkie powodzenie 
bałet6w i dlatego balet jest w ciągu okresu stanisławowskiego jedyną imprezą, która 
przynosi niezawodne zyski przedsiębiorcom i którą dołącza się do widowisk narodo
wych, aby zwic;kszyć ich sil~ atr:ikcyj11ą. Połączenie widowisk narodowych z baletem 
było nawet urzc;dowo nakazane, bo 2. IV. 1777 r. Lubomirski w pozwoleniu na 
otwarcie komedii polskiej z:iznacza: „Pdeca się zaś antrepryzie teatralnej, aby dawane 
pol. komedye były z baletami". 

Przy ocenie przez publiczność widowisk teatralnych czynnikiem decydującym była 
uroda tancerek, a nie ich kunszt. Wielką wagę też przywiązywano do kostiumów 
i dekoracji. 

W celu dogodzenia tym ~woim zamilow:rniom nie wahał:: się widownia wywierać 
energicznego nacisku na d .rrekcjt; teatralną. Tak więc na przykład 14 października 
1775 r. publiczność zgromadzona w teatrze zaczc;la żądać wystawienia baletu, a nie 
komedii „I ndjaóska wdowa", która miała być odet;rana tego dnia, i zarząd wido
wisk musiał na to przystać .. Identyczne wymagania estetyczne miała zresztą w tym 
czasie i publiczność w innych krajach i dlatego teatr hamburski w roku 1780 nie od
ważył się wyst:iwić „Minnv Bar11h ·fm" Lessinga bez produkcji linoskoczk6w, a w roku 
1790 Schroeder musiał „Cłavigo" Goethego ozdobić baletem, w którym „tańczył 
gruby jegomość o dwóch głowach i czterech rękach". 

Osoby tworzące widownię przy zajmowaniu miejsca w teatrze kierowały się przy
należnością do swojej sfery towarzyskiej. 

„Premieres loges" z:ijmowałi ludzie z kół arystokratycznych. W łatach 1765 do 
1767 np. następujące osoby należące do „wielkiego świata warszawskiego" posiadały 
stały abonament teatralny: 

,Xsiążę Adam i jego rodzina - 4 osoby, 
Ksią7.ę Repnin, 
Książę Marszałek - 3 osoby, 
Hrabia Moszyński i jego rodzim - 3 osoby, 
Wojewo<la inflancki i jego rodzina - 4 osoby, 
Ksi1żę Opat, 
Pan Poniński, 
Koniuszy wielki, 
General artylerii, 
Hrabia Tarło". 

Część z tych osób niewątpliwie interesowała się szczerze widowiskami, ale więk
szość kierowała si.,: modą, kt6ra nakazywała spędzać parę godzin tygodniowo w teatrze 
i bywała tam prawie wyłącznic ze względów towarzyskich. Piękne panie zjawiały 
się m. widowni, aby oHniewać swymi strojami. Panowie również elegancko ubrani 
bez ceremonii zabawiali damy konwersacją, przechodząc z loży do loży w czasie 
przedstawienia i zwracaj:ic mało uwagi na to, co się działo na scenie. 

Do stałych bywalców teatru należał r6wnież i Stanisław August. Król brał 
codziennie pewną liczbę biletów dla personelu dworskiego (nie wyłączając służby, 
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kt6ra zajmowała m1e1sca na drugim piętrze) oraz miał stale rezerwowane loże,. 
do kt6rych zapraszał osoby zasługujące w jego mniemaniu na ten zaszczyt. - Za
szczyt zasiadania w lożach kr6lewskich bardzo sobie cenili ludzie o wyg6rowanych 
ambicjach towarzyskich, toteż starano się na wszelkie sposoby korzyst,;ić z tego przy
wileju jak najdłużej. 

Na parterze znajdowała się publiczność skromniejsza pod względem towarzyskim. 
Siedzieli tu oficerowie, urzędnicy dom6w magnackich oraz Średnia s:dachta, nie 
zajmująca żadnych specjalnych st:i.nowisk. 

Zachowanie 5ię przeciętnej publiczności teatralnej pozostawiało r6wnież dużo 
do życzenia, nie należy bowiem zapominać, że widz tego okresu to przeważnie 
szlachcic wychowany w tradycjach liberum veto, przekonany o tym, że mu wszystko 
wolno. Tym się tłumaczy bezceremonialne zachowanie się publiczności, kt6ra często 
nie zwracała zupełnie uwagi na przedstawienie a zabawiała się głośną rozmową ... 

Brak głębszego zrozumienia dla zagadnie11 teatru z jednej strony, z drugiej -
uprzedzenia społeczne powodują charakterystyczny stosunek publiczności do wystę
pującego na scenie aktora. A więc widz nie ma uznania dla aktora, jako dla artysty, 
bo nie pozwala mu na to małe wyrobienie pod względem estetycznym i nie widzi 
w nim człowieka równego sobie, bo stoją temu na przeszkodzie tradycyjne uprzedze
nia społeczne. Dlatego też zachowanie się widza wobec aktora jest nier6wne, kiero
wane fantazją, ale w istocie swej pr7cważnie jest obraźliwe, mianowicie w wypadku 
zachwytu nad widowiskiem r:z.uca się pieni'1dzc na scenc;, w wypadku niezadowolenia 
wygwizduje się aktora. I to drugie ma miejsce znacznie częściej. 

Gwizdanie w teatrze to, jak dowcipnie zauważył Boileau, „prawo, które się 
kupuje wchodząc przy wejściu" i stosowane bywa z błahych nieraz przyczyn. Wy
starczało czasem parę zdań, wymówionych przez grającego aktora, aby widownia 
protestowała w sposób głośny i nieprzyjemny ... 

Niesforne zachowanie się publiczności szkodziło oczywiście interesom przedsię
biorców teatralnych, którzy starali się aby podobne ekscesy były hamowane przez 
czynniki urzędowe. Prze\vażnie jednak instancja marszałkowska brała stronę publi
czności, na co wskazuje nastc;pujący wypadek. śpiewaczka włoska Banti została 
urażona śmiechem publiczności w czasie swego występu; wówczas przestała śpiewać 
i powiedziała: „tatwiej śmiać się niż śpiewać, proszę na moje miejsce, kto lepiej 
potrafi". Publiczność zawrzała z oburzenia. „J. P. Gurowski, marszałek W. X. Lit. 
sprawujący jurysdykcję, czując powszechności krzywdę, posłał zaraz z naganą tej 
śmiałości do tejże śpiewaczki i z nakazem, żeby nie bawiąc wróciwszy na teatrum 
publicznie sw6j grzech wyznała i przeproszeniem swój błąd zamazała, inaczej przy
muszonym będzie z powinności jurvsdykcji, gwałtowniejszym rozkazem nakłonić ją do 
swego wypełnienia nakazu". Ale na tym nie był koniec, gdyż na drugi dzień, tzń. 
17 września 1786 r. zastało wydane przez instancję marszałkowską prawo, które 
zabroniło aktorom obrażać publiczność, choćby byli przez nią prowokowani i odzy
wali się we własnej obronie, gdyż „publiczności są winni zawsze respekt i uszano
wanie, jako zysk dla nich przynoszącej". Za przekroczenie tego rozporządzenia były 
przewidziane wysokie kary nie tylko dla aktorów, ale i dla przedsiębiorców, którzy 
tolerowali niestosowne wymlPienia aktorów. 

Niesforna, źle wychowana publiczność Warszawy w okresie Sejmu Wielkiego 
była jednak zdolna do patriotycznych porywów. Pod wpływem ożywionego ducha 
reformatorskiego w 6wczesnej Warszawie zmienia się stosunek publiczności do wido-
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·wisk narodowych i w tym samym czasie, gdy w rewolucyjnym Paryżu scena propaguje 
hasła polityczne, a widownia staje się terenem walk partyjnych, ludność .~arsz~wy 
objawia zainteresowanie teatrem w związku z jego nową rolą wyraz1c.1ela 1~e.1, 
kt6re panowały wśr6<l tw6rc6w Konstytucji 3 Maja. Idee te znajdują swoJe odb1c1e 
w repertuarze wystawianym przez Bogusławskiego. 

Bogusławski, nie li;kając się niechęci partii konserwatywnej, odważnie walczy ze 
sceny o wyr6wnanie r6żnic społecznych i w walce tej znajduje zachętę postępowej 
części społeczeństwa. _ . 

Poparcie wielkiej części publiczności, jej zżycie się z ideami demokratycznymi 
głoszonymi ze sceny, zachęciło Bogusławskiego do wystawienia „Henryka VI na 
łowach" we wrześniu 1792 r„ w okresie rząd6w Targowicy, kiedy do władzy doszło 
stronnictwo zachowawcze, kt6re broniło praw arystokracji i ostro występowało prze
ciw wszystkim bojownikom o prawa ludu. To, że mimo terroru reakcji mszczącej 
się teraz za uchwały konstytucji 3 maja, odważył się Bogusławski wystawić szt~kę, 
w kt6rej jaskrawo przedstawił kwestię nier6wności społecznej i że sztuka ta miała 
wielką ilość przedstawień dowodzi, że w okresie dziejowych przełom6w teatr war
-szawski zdał swój egzamin. 

Karyna Wierzbicka 

(Fragmenty pracy pt. „Życie teatralne w Warszawie za Stanisława 
Augusta''. Warszawa 1949.) 

Wojciech Bogusławski 

WIADOMOŚĆ O ANGIELSKIEY POWIEŚCI 

z kt6rej wziętą jest myśl komedyi HENRYKA VI 

Drukarz Londyński, Dodsley, znany w liczbie Autor6w przez szacowną powszech
nie kronikę królów Angielskich, na pisaną w bibliynym stylu, wydawał pr6cz tego, 
różne małe powieści, pełne dowcipu, krytyki ówczesnych obyczaiów swoiego Narodu, 
i moralności. Ponieważ wystawiane w nich osoby rozmawiaią często pomii;dzy sobą 
w sposobie dialogów, nazywał ie Satyrami albo powieściami dramatycznemi, nieodwa
żaiąc si<; dawać im nazwiska komedyi, czem też w istocie niebyły. - Kilka takich 
powieści, posłużyły Angielskim Autorom za osnowi; do sztuk scenicznych; zpomiędzy 
innych Sklep jubiiera. - ślepy w Bethal Green, i Diabla Wrzawa, z nich ułożonemi 
zostały. Podobna powieść Dodsleya, Król i Młynarz w Mansfild, podała mi myśl uło
żenia osnowy komedyi: Henryk VI: na łowach. Kilka rozm6w, dla nader trafney 
krytyki obyczaiów, całkiem prawie wzięte, reszta osnowy zupełnie inaczey ułożoną 
i innemi osobami zapełnioną została. Okoliczności 6wczasowe kraiu, same przez się 
podały mniemanie o przystosowaniu do nich niekt6rych mieysc i wyraz6w tey sztuki~ 
to pt>zyskało iey nieiaką wziętość, a razem i prześladowanie, które wkrótce świętość 
prawdy zniszczyła. - Tak wiele razy po wszystkich, publicznych i prywatnych 
Teatrach, sztukę tę od lat ciągle 30 po kraiu naszym wystawiaią, że ośmielony tym 
pochlebnym wyborem, mogę ią nazywać Klassyczną.„ 

Przeb6g! słyszę iuż szyderskie śmiechy zapalonych krytyk6w„. widzę ich porywa
iących piora na zawstydzenie moiey dumy, zuchwalstwa, nierozsądku, nieumieiętności, 
nie„. nie„. Ale st6ycie Panowic! odetchnieycie z waszych zapał6w. Nazywam ia 
sztukę moię k/aHyczną, nie żeby miała być wzorową,' ale Klassyczną, to iest Szkolną 
dla· tego, że ią po wszystkich Szkołach, Liceach i Konwiktach nayczęściey Uczniowie 

24 

grywać zwykli; co ies.t dla mnie naypochlebnieyszym dowodem, że w mey praw
dziwa moralność i czystość obyczai6w znaydować się musi. 

Wojciech Bogusławski 
(wstęp do „Henryka VI na łowach"). 

IMIENINY BOGUSŁAWSKIEGO W 1803 R. 

„Dnia 22 Artyści teatru Polskiego, z przywiązania do Antreprenera swego obcho
dzili dzień Imienin iego, przez uczt.;, na którą wiele osób było zaproszonych. Do 
uświetnienia ie), piękne przy ł o7..yly się kun~zta. Artyści teatru śpiewali Kantatę, 
w kt6rey czułość i wdzięczność dla przewodnika swoiego wyrazili; ofiarowali mu 
potym kopersz tych icgo dobrze trafiony i wiersz następuiący: 

Do Wojciecha Bogusławskiego w dzień ieyo Imienin. 

Zacny Mężu, co w pośrzód przeciwności wielu, 
Do raz zamierzonego śmiało biegniesz celu, 
I właściwą talentom m::tiąc duszy stało(Ć, 
Pragniesz Słowiańskiey scenie nadać doskonałość, 
Już pożądany skutek wid:riemy twey pracy, 
Przestaną wkr6tce obcym zazdrościć rodacy. 
śmiech, radość, podziwienie i ponure ięki, 
I miłego śpiewania czarui ;ice wdzięki, 
Tyś sam w.kazał: iuż w świetncy iafoieią ozdobie. 
Liczni w drodze uczniowie towarz) szą tobie -
Śmiały przewodnik wszystkich zachęcił , uprzedził, 
I sam mieysce dla siebie przeznaczone zwiedził 
W świątyni zasług, kędy Melpomena rządzi, 
My ci ie przyznaiemy: potomność przysądzi. 

(Dodatek do „Gazety Warszaw skiej" Nr 33 z dnia 26 ki· ietnia 1803). 

BOGUSŁAWSKI - AKTOR W OPINII WSP0ŁCZESNYCH 

Z recenzji o „Horacjuszach" Corneille'a. 
„ .Przydać tu wprzody rnusierny wyznanie wdzięczności, od którey zapewne nikt się 

nie ·odpis-ze, dla JMć Pana Bogusławskiego, który do wystawienia tey sztuki skutecznie 
pI'zyłożył się graiąc sam jaik naywybomiey rolę starego Horacyus~a, i d,la JPani, Trus
kolawsk iey, w iktórey ustach, przeklęstwo Kamilli zdaie się, że iuż doszło samey dos
konałości„. 

(Dodatek do „Gaz. Warsz." Nr 35 z dnia 30 kwietnia 1802 r.) 

Dalej dane były: komedia Goldoniego „Lekarstwo bez recepty i apteki" i „Hora
cyu-ze". Tu powinieniem nadmienić, że r.ola stalfego Horacyusza z ta.kim tal en tem· była 
odegrana, a słowa: „Cóż miałem czynić?... Umrzeć!" - wypmvJed-ziane z ta1ką mocą, że 
artysta wszys1kich przeraził. Rola ta odtąd już nie zna.lazła godnego za,stępcy. Ten 
jeden wyrarz: umfJ:'Zeć! przyjęty był przeciągłym bra.wem, a w us.lach młod.ziei:y długo 
się powtanał. 

(Kazimierz Skibiński: Pamiętnik aktora) 

Z .recenzji o operze Wintera „Przerwana ofiara". 

.„C<Xż powiedzieć o pa111u Bogm;ławskim, który nietylko iako zasłwżony artista, ma 
praiWo do szacunku puhłi-cznego, ale ia1ko pi·s;arz, szacowne po sobie zos tawi pamiątki. 
Szkoła Obmowy, Henryk 6 na łowach, Spazmy modne, Axur, Krakowiaki, Flet c-zamo-
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xięski i tyle i:unych dzieł ?ramatycznych, .. częsc1ą oryginalnie nap~sanych, •częścią tłu· 
maczanych, z przystosowamem do zwycza10w Kraiowych, mówią za nim. 

( Dod. do „G,tz. W ar.<z." Nr 90 z dnia 9 listopada 1802 r.) 

Niemcy o Bogusławskim. 

. ~.gazety wydawaney w Berii ie przez pana Kotizebue, pod tytułem: „Der Freimii· 
th1ge umieszczamy tu z ukontentowaniem wypis następujący: „Na czele Polskieqo na
rodowego teatrn w .\l\farszawie, ies t m~ż wielkich talentów JPan Bogusławski, k tóry od 
~at 20tu grywaiąc p ie rwsze role, zasłuzone odbiera pokla ski , sam iest poetą tea tralnym 
1 z wielu obcych i ę-zyków szczęśliwie tłómaczy". 

(Dod. do „Gaz. W arsz ." Nr 7 z dnia ~ 5 sty czni,1 1803 r. ) 

O Bogusławskim ;w tragedii Szekspira „Król Lear". 

• „.Zostaw·~jąc. rozbió r :ey .sz tuki d nas tępnych iey reprezentacyi , tą razą powiemy 
tylk o o .gramu, ze '.1ay glowmeysza. w niey ro l Króla Leara, oyca prześ l adowa 'lego 
p rzez dw .e własne cork 1, m1 dzy k to re w „ ta rośc i J)odzie lił swe kraie, wystawi Cl na b ta 
prznz Pana. Bcgusla1 skie go w sp os b ic natu ralnym, i · Ji wie aż do łez wzruszającym . 
W ez·wam e iego na teat r p o skoń czeniu S7. u ki wś-;:ód powszechnych o_ a•ków , dow odzi 
zywe z iego gry u · ontentowanie p11 b liczn ości, i sta nowi pochw łę która n a ychlubnie 
szą icst w ten czas, gdy la spraw ie dliwie za·slu ż<> na„. ' 

( „G,u. W' arsz ." N r 29 z dnia 9 kwittnia 1805 r.) 

.„ znayduj ą się .''' tey sztu ce niektóre sytuacyE., tak t liwe 1 wzrusza1ące, ż spe h.
ta tor Id ąc za uczuciem serca, zapom ina w tym m omencie o błędach sztuki i p ri ·las _ 1·e 
tc_m u, co . go tak czu.l e r?z-;:e1"'n i.lo. Prócz tego n a a ~zym teatrze do dob rego prZ\ ' cia 
tei. s-tu i i, p rzyczynia si ę .a' „„ęcey \\')' borna gra P Bogi sławskiego w roli Leara, 
ktora ' o.1y s tk.ie inne ob k siebie gusi role, i zdaie się nic ~k o po ·rywać b łt;dy dzie ła. 

(, C .17. W' rJ7. ." 'r 35 z dni,1 30 1.wictnia 1805 r. ) 

O Bogusławskim w tragedii „Inez de Cas tro". 

. Dnia 6. t ra jedy a - „Inez cl e Castro", w które j Pan i Ledochowska , rol ę Jnez, n a 
m 1.eyscu Pan ny Boq uslawski y, a Pan Bogu sdaw ski, . Jfons a, na rnie cu Pana Zieliń
s · e go'. n iep r7)' tomnych ter 1 w War,.za wie, zastąp ili. - Pierwsrn p rzypo niala po
prz r-dmczą w tey-Lc roli pi [i~ ną qrę swoią ; drugi utwierdzi! przyznane sobie powszech
nie na naszym tea trze p ierwszeńs two . 

(„"' ,17. w ,1rsz." J 'r 54 z d11ia 8 lipca 1806 r.) 

O Bogusławskim w Wilnie (w tragedii Aliierego „Saul"I· 

Na pierwsze p rzedstawienie„. da na była tragedia Alfie rcgo „Saul". Y.l s7.ys · ie miej
sca były z aięte i ze dwieście osób wrociło do domów. Ci, kt órzy przyby i do tea.tru, 
procz wo jskowych, po więL zej czę:;ci byli we fra kach, a akademicy bez wyjąlku 
w mundurach . ·J3 y ło to narodowe śv,riQt o: witano z nakomhtego w k raju pisarza i a rtystę. 
Gdy się tylk o ukazał, trzyk ro nem i przeciągiem brawem przywita.no, wołając: Witamy. 
Nie odłączyły się i damy, które w l ożach p owstały i lą•czyły z braw em wy k rzykniki. 
Każdą scenę, ledw ie nie powiem p;iruszenie,. przyjmowano okla·s!kam ' , a po ukończeniu 
sztuki grzmiały nieustające braw . Nikt się nie odważył <l!rtysty przywoływać. Poznał 
tę dcli•kah10ść publi czności, wysz dl i w krótkich lecz czułych wyrazaich podziękował. 
Znowu ogromne i długie oklaski :zakończyły ten pamiętny wieczór. W czasie widowiska 
już na nas•t ępne wszys~kie loże były zapłacone i tak prawie przez cały pobyt. 

( f(,nimierz Skibiński: Pamietnik aktora) 

Wyboru dokonał ZbiKniew Krawczykowski. 

Uwaga: W zamies.zozonych wzmianlkach i w przedmowie do. ,,Henryka VI" zacho
wano pisownię orygi:nałów. 
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Wyjaśnienie w spraw ie „Borysa Godunowa". 

Dnia 31 stvcznia br. w „G zecie Robotnia.ej" ukazała się re cenzja Jana Ko t ;1 

z widowisk a „Pusz ·· n", w które j auto r podda ie kr ytyce s1<r · t „Bo rysa Godunowa", 
do1<onany p rzez drama turg ów nas1e go teatru . Ponieważ w yda je nam si ę, iż niek tóre 
za rrn y są nicumo: wow a c, uważ m _' z- toso1 'ne i kon' eczn c w ;a nic nieporozu
mienie, je k ie rece nzja ta mogla b11 d ić w n iezna ją :yrn oryg inału „Borvsa Gadu owa" 
widzu . 

Z uw<HT J ana Kotta wynik ~ . że pokazywanie clz'ciejszemu w idzow i j ed yn ie fragmen
tów „Borysa Gn dunow " j!"S t n ics ł usznP ze w-zqlcdn na n iezrozumia łość teks u . u tor re
ce•wji p i. ?e: „ orys Gorhmow" o1<r'>jony , p c)l"i~h · na ilka'la •c ie fra gmen tów prz<' sta l 
b •ć n ozum ialy". Mu im wyjac\nic , ie , ·Br ns Codn 1ow " jest oąoln i P •1711any za u twór 
bard10 trudny, nie tyl <0 ze wr.ąl~du 11a niejcunolitość poruszanyc h nrnblem ów, boqact vo 
i n iewspólm ierncś( poszC"Zegól 11ych W<1' ó , l f' cz talrie na fonn ę dram:ill1 oman tyC?.ne
g o, operu.jące gc skró tem czasowym. i pr tr">'cn nym , n ie uznaj lJCe!JO regul p rzebieg,1 akc ji 
i napięci a dra m lyczn go. „Bory'> Go chmow" jest u tw :m m 1lożonym z szc equ 
lu l 7.C: sob ·wirtZa,\ ch fragmentf>w i s-ln 1 dl ll: f! O u.Kazanie ~ ran}ch fr gmc·1 LÓV. 

nie zmienia charakle•u u tworu, a naw t w n1ehtórych ' :vnad a ch nadaje riągłość sce· 
n m, dzieją 'll1 sir w 1u wie, ur7.ez usunii;cie scen , .crdzi ·aqcl1 je i pre in -1,,
c vc·h wid a n <l ) O e bi twy z też do Pol<>~i M' żn a jcrlv n·e mirt za t 7.e~cnia en o 
tralno.;ci wybranych fragme ntow, j dnakże uzasadnienie na szcqo w b ru wydaje n~m 
s ię bardzo p roste . 

Na w~ tcm'r: m1 leży zazna czyć , że „Bn q .sa Godunowa" w calo~ci nie m nzna by!ohy 
d?is iaj wy<;! ilw ić zarówno ze \\M'.C]l', lu na W\mowę irlenlo rricrnq cakąo u•woru f P'sa· 
ne go pr1ec i cż „ piern szc j p oł1)wie IX wiE>ku ). j ;:i lt lPż na~'l'.i ctlenie sprawy po s1 ic j, 
~ tóre wymagał oby dzisiaJ specjal n g o, poLtyczneao k omc nl;uza Z l)'cl1 wzgh,dó v 1' i P 

r o nic tw o Tea trów Wrocław:~ 'eh, chc ,_ c ?arna jomi ·~ i rl.7ów z twó rc ośr ią c' am,ily 
czn ą Puc•k ina, a •Ó\ ·noczc~ i ie u11 ' \ 11ąć sznhlonow~o p r-1 cizy wani a k Jl-u, ni e.zw ią·n
!!lych ze s obą scenek, zdc cydo\•·ulo s i ę n dokon anie skról drama tu rg icznego. 

W wy l>on e h d'.Jlilenl w kicrowa·10 si~ ch ęcią wydob r iil gl ówn°go i rlz ś n jbur
,Jz i j istotnfg i Lie l< d\\'Pgo p roukmu, j<1kim je.t stosunek lu du do cara i boj<1 rów 
Wobec lego u u nięto w szystJ ·ic sce ny , z i ązane z rnman ty o: no- nsil cy jnym •; rJtkicm 
Dymit ra Sam ozwlilca, bardzo cie k ... we tea traln ie ale nic wp l ywającc na j a sn ość i zro
zumia ł ość 1a sa ni czego p ro Jem u. A więc : scen ę z mni : bcm Pimcmem, na dwri rze Pa
triarchy, w karczmie, w Po ~ce , Mniszchów i na polu bitwy. \IVarto podkrernć, ~.e 
wszystkie teatry, wystawittjące montaże pu s.zki nowskic, ogran' cza ly si ę do uka7ania 
scen Dymitra z Mar n ą Mnis1chów11 ą, które w prawdzie przedstawia j ą Puszkina jako 
dobrego dramaturga, al e nic nie mówią o jego postawie ideologio .ne j. Całkowite wy
kreślenie przez nas scen z Dymitrem nie wpływ na niezrozumiałość akcji, poniew aż 
w sprawę Dymitra wprowadza szczegółowo dialog Szujskiego z Vvoroty1iskim, a potem 
z Bory~em, sceny z Basmano wcm i in. 

Poza tym wykreślono z dwóch monologów Borysa ustępy, które dzisiaj mogłyby 
wywołać u widzów niedostatecznie przygotowanych historycznie pew ne wątpliwości. 
Dla przykładu cytujemy dwa tego rodzaj.u fragmenty (wg. przekładu Seweryna Pol
laka): 
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„Potem na um:tę wezwać cały lud, 
Wszyisi~kich, od wielmoż do biednego ślepca 
Wszyscy mi gośćmi - wszyst<k im drzwi o·tworem ". 
albo: 
„Nasyłał Bóg na rziemię na!Sz ą głód: 

Zaszl ochał lud, ginący śród katuszy, 
Ja im śpichlerze o tworzyłem, złoto 

Im rozsypałem, pracę im znalazłem: 
A oni mnie w sza.Jeństwie przeklinali. 
Pożarów ogień domy ich spopielił, 

Wybudowałem im domostwa nowe : 
A oni mnie o pożar ten winili. 
To czerni sąd: żądajmyż jej miłości!" 

. ,~a tom iasl nie usunięto i nie skrócono ani jednej sceny z ludem, ani też scen boja
row ~ cara. W obec tego zarzut .Ja na Kotta, że: „widz nie mógł zrozumieć, dlaczego lud 
się n;c bu n tLl]e , dla cz~go nap rzod blag~ Godunowa o wzi ęcie władzy, potem wdzi ra się 
na Krem l, aby w kon~u tylko. m1.lcze c" ,. wydaje nam się e ona jmnie j nieuzasadniony, 
gdyz Puszkin _ tak '. las.me, . a nie m ac"zeJ swój lud przedstawił, co zresztą potwierdza 
auto.r rcce nz1 i mow1ą~.' ze owczesny „lud nie dorósł jeszcze do tego, aby walcz yć świa
~om1e . o swoJ ~ p rawa . Prof. Kott posądza nas o „pogardę dla tekstu" Puszkina, a wła
snie pietyzm 1 sz~cu_nek dla tego tekstu nakazywał nam ukazać sprawę ludu w całości 
~awet : pe~ nym1 mck on ·e_k w nc j_am_i i nicdomów 'eniami Puszkina, jak np. następstwo 
s_cen os ,atn~ch: :;-: _pierw~ze1. "!' ktore1 lud rusza „na Kreml, na carski .pałac, Borysowego 
~zczc: ńca w1~zac 1 drugie j, kiedy ten sam lud lituje się nad „dzieciętami niewinnymi" 
I ,,trwa w milczeniu" . 

At .~o r recenzji w_ ~ól·~uje ak!toro~,. że „z fragmentów tekstu, nie mogli stworzyć 
postaci , Jak JUZ WYJa~ml 1smy, w skroc1e usunięto ca~kowicie niektóre postaci sztuki, 
ale tym, któ~e w,ystępuJą, _pozostawiono tekst w całości. Tak więc nie wys tępują w na
szy m u.kladz1e_: Samozwumec, Maryna, Mn~szech, panowie .polscy, Pimen, Warłaam 
1 Misaił, Patriarcha, natomiast poza nielicznymi, uzasadnionymi skrótami w monolo
ga ch Bo1ysa Godunowa i jedną sceną Szujrs kiego z Puszkinem (o której szczegółowo 
?powrndaJą B.orys.owi Siemion i Szujski), innym postaciom sztuki nie wykreślono ani 
Jednego zdama. Z powyzszych uwag wynika, że o zubożeniu postaci puszkinowski·ch 
mowy być nie może, a zarzuty możnaby wysunąć jedynie p od adresem Puszkina, że po
sługuje się w tym utworze tuiką a nie inną techniką dramaturgiaz.ną zarówno w budo
wie akcji jak i postaci sztuki. 

Kierownictwo Artystyczne P. T. D. 
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K R o N I K A P. T. D. 

Przedstawienie „Henryka VI na łowach" czynem zbiorowym Zespołów 1P. T. D. 

Zespoły P. T. D. we Wrocławiu odpowiedziały na apel Państwowego Teatru Pol
skiego w Warszawie. Przed ;;itawienie komedii Wojciecha Bogusła.wśk.iego „Henryk V! 
na łowach", mimo dużych trudności technicznych (konieczność synchronizowania prób 
aktorskich, muzycz.nych i tanecznych), zostało /Przygotowan e w rekordowym czasie 
5-ciu tygodni. Zespoły P. T. D. zrezygnowały z dni wolnych od pracy, odbywając próby 
2 lub 3 razy dziennie a niejednok•rotnie i w nocy. Personel artysty=ny, techniczny 
i aministracyjny, dając wyraz pełnego zrozumienia doniosłości tempa pracy w Polsce 
Ludowej, wykazały, że przy wspólnym wysiłku wszystkich działów można przygotować 
s:z;tukę niewątpliwie trudną w tempie godnym osiągnięł spotykanych dzisiaj w innych 
dziedzinach p racy. Pełen wymowy jest fakt, że ten zbiorowy wysiłek Zespołów P. T. D. 
do-tyczy sztuki Wojciec·ha Bogusławskiego, wielki ego pionie.ra po.lskiej sztuki teatra!· 
nej, wyznawcy ideałów demokratycznych i rewolucyjnych. 

Z działalności Koła Zw. Zaw. Prac. Sztuki i Kultury .przy !P. T. D. 

Na waJnym zebraniu Kola Zw. Zaw. Prac. Sztuki i Ku'itury p rzy P. T. D., k tóre od
było się w dn iu 13 mar.ca br. w Teatrze Wielkim, przeprowadzono wyb ory nowego Za
rządu Koła . Skład nowego Zarządu przedstawia się następująco : przewodniczący -
Marian Nowicki, zast'l!!lca przew-0dniczącego - Wiktoria Ry dzak, sekretarz - Edward 
K0tpacz, ska•rbn~k - Stefan Mierosławski, członikowie - Władysław Staszewski, Adolf 
Chroni•cki, Eugenia Sulek, zast pcy: AntO'Il ina Dunajewska, Broni sła•w Smoleń, Ryszard 
Tkaczyk, Aleksander Lustig, Wiktor Maciążeik. 

Na następnych z kolei zebraniach, kt&re odbywały się osobno dla każdej z poszcze
góilnych gmp p raicown ików, dokonano wyboru mężów zaufania. Mężami zaufania Ze
społu Artystycznego zostali: Irena Bołtuć-Sta•szewska, Halina Drohocka, Władysław 
Dewoyno, Zbigniew Korawczykowski; Personelu Technicznego: Arnold Bri·nkier, Jan Dzi
miński, Ka2limierz Gac, Antoni Jackiewicz, Stanisław Kołodziejczak, Sylwes.ter Meller, 
Karz imierz Sadownik, Zofia Zazula; Personelu Administracyjnego: Mgr Jerzy Szlemi!iski 
i Rudolf Galle r; Orkiestry - Konstanty Hajdamowicz. 

Występy [pozateatralne Zespołu P. T. D. 

W okiresie od dnia 17 ma.rea do l kwietnia br. odbyło si ę 15 występów pozateatral
nych, w których wzięło udział 60 osób Zespołu Artystycznego P, T. D. W tej liczbie 
5 występów odbyło się poza W·rocławiem : w Wałbrzychu .j Swidnicy. 

W dniu 25 marca br. n a aik.adt:mii ku czci Juliana Marcll•lewS:kiego wystą:pili bezin
teresownie: Ewa Krasnodębska, Magdalena Nowak owska, Henryk Bąk, Ryszard Micha
lak i Mieczysław Wald. 

A!kto11ka P. T. D. Jad wiga Gibczyńska recytowała berzinteresow.nie w KM. PZPR. 
(11 ma·nca br .) w ZMP. (14 marca br.), w KM. PZPR. (18 ma.rea br. z ·okazji Swięta 
Kobiet) . 

W koncercie zorganizowanym przez ZMP. w Tea·brze Popularnym wzięli bezintere
sowny udział artyści P. T. D.: Halina D1lieduszycka, Jadwiga Gioczyńska, Władysław 
Dewoyno, Tadeusz Skorulski oraz orkie>itra P. T. D. pod dyr. Jerzego Procnera. 

W skład jury konikursu \.Vojsk'()'Wych Zesp·olów Artystycznych zorganizowanego 
przez wirocłarwskie D. O. W. wes7Jli artyści P. T. D.: Halina Drohocka i reż. Czesław 
Sta&Ze-wski . 

W ,ramach opieki zespołu a0rtysty cznego nad świetlicaTJli, a•r.t. P. T. D. Jadwiga 
Hańs.ka objęła świetlicę szkoły podstawowej Nr 4. 
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Tabela występów pozateatralnych Zespołu P. T. D. 
od I września do 31 grudnia 1950 r. 

I Ogółem llliejsc.:owe 
Za miej- I Bezpłatne se owe 

R d j ---o z a I Wy- !Wyko- I 

l I , ste- llaw- Wy,1. ,Wyk. Wy•!. !Wyk. Wyst. ,\Vyk. 
pó~' I ców 

Odbud owa \Vur szawy 6 12 6 12 - - - I -

M-c Przyjaźni Polsko-Ha-

I dlieckiej 30 79 16 44 34 35 4 21 

D ni Stalinowskie ?- 51 H 36 11 15 2 10 ~.J 

Różne wyst<my rccyta- i torskie li"1 50 9 

I 
24 6 26 2 13 

Orkiestra I fal 7 154 - I - 4 88 

Współpraca ze świetlicami 6 8 5 I 5 1 ! 3 3 3 I 

Płatne 

Wyst. /wyk. 

6 I 12 

46 58 

23 41 

I 13 31 

3 I 66 

3 I 5 

Razem od lIX - do 31.X!l.4!11109 I 354 I iii i 27G I G2 I 791 15 ! 1351 94 1 219 

Tabela występów pozateatralnych Zespołu P. T. D. 
od 1 stycznia do 1 kw etnia 1950 r. 

Ogółem Miejscowf' 
Zam i ej-

Bezpłatne Płatne scowe 
R d j ----- -----o z a Wy- Wyko-

Wyst. ,Wyk. 
I 

Wyst. 1Wyk. stę- I Ha_w- Wyst. l\Vyk. Wyst. ,Wyk. 
pów CO\\ 

Dni Leninowskie 4 

I 
11 3 10 

I 
1 I 1 1 6 3 5 

Rocznica Armii Czerwonej 7 15 6 14 1 I 1 5 10 2 5 

Audycje Mickit>wicrnwsko- 5 ! 
I 

Puszkinowskie 3 1 2 2 

I 
3 1 2 2 

I 
3 

Inne wyst<;py recytatorskie 19 32 14 25 5 7 5 

I 
13 14 19 

Orkiestra 

I 
1 22 

I 
1 

I 
22 - -

I 
1 22 -

I 
--

Współpraca ze świetlicami 12 rn 10 11 2 2 2 3 10 20 I I 

1 azern od I.I - I.IV - 50 I 46 I 98 I 35 1 84 111 1 14 115 1 56 131 142 

Współpraca z Polskim Radio 

Ud I.IX - 31.Xll - 49 r. 

Od I.I- I.IV - 50 r. 

Hazem od I.IX - 49 r. 
do I.IV - 50 r. 
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I 19 

I 17 
I 

80 13 68 I 
I 

56 10 49 I 
6 12 I 

- I - 19 80 

I 
7 7 I - I 

- 17 56 

Konferencja prasowa. 

W dniu 20 maJrca br. w gabtnecie dyrekcjo P. T. D. odbyła się konferencja prasowa, 
w k tórej z ramienia P. T. D. wzięli udział przedstawiciele dyrekcji i k ierownicy posz
cze gólnych działów pracy. Kierownik artystyczny P. T. D. dyr. Henryk Szletyński za
znajomi! zebranych przedstawicieli p rasy z działalnością a•rtystyczną i społeczną P.T. D. 
w chwili bieżącej, zreferował SiPrawę odbudowy teatru im. Ga•brieli Zapolskiej oraz 
przedstawił zamierzenia repertu111rowe na najhliższą przy-szl>ość. W żywej dyskusji, k tóra 
rozwinęła się po przemówieniu dyr. Szletyńskiego, omówiono wiele is totnych proble
mów życia teatralnego Wrocławia. Specjalne zainteresowanie wywołała sprawa współ
pracy P. T. D. ze s.cenami ochotniczymi na te renie Wrocławia i województwa wrocław
skiego. 

P. T. D. przekroczyły plan pod względem frekwencji li ilofri przedstawień. 

Dane cyfrowe dotyczące planu i wykonania lic-i:bowego przedstawień oraz frek
wencji naszych teatrów, świadczą wyraźnie, że P. r. D. w okresie od września 1949 do 
kwietnia 1950 znacznie przekroczyły plan swoje·j działalności. Oto tabela sta•tystyczna: 

Okres 

od IX do 
XII 1949r. 

od 1 do 
IV 1950 r. 

od IX do 
Xll 1949 r. 

od I do 
IV 1950 r. 

planowano 

wykonano 

planowano 

wykonano 

planowano 

wykonano 

planowano 

wykonano 

'(.)~ 

""' :l o ..... 
,...... N 
- oo 

3 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

Teatr Wielki 

u 
"<.,;) -~ 
""' Q) o·-
;::: 8 

845 

871 

48 40.560 

62 54.002 

Liczba U'!Jd. bil. 

norm. I ulg. I bezpł. 

6.489 24.33611.623 

7.880 136.834 2.112 
. I 

80 32.448 

86.7 46.826 

845 39 32.955 4.027 15.101 1.006 61.1 20.134 

871 64 55.744 3.882 36.267 3.051 77.5 43.20(). 

Teatr Kameralny 

485 48 23.280 2.328 8.730 582 50 11.640 

485 71 34.4:l5 4.323 22.360 1.418 81.3 28.101 

485 42 20.370 20.489
1 

9.335 622 61.1 12.446 

481 48 23.280 3.72L 19.1551 1.721 88.9 24.603 
I 
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Udział Zespołu P. T. D. w akademii ku czci Juliana Marchlewskiego. 

W dniu 25 marca br. w sali Teatru Wiielkiego odbyła się ruroazysta a•kademia ku 
czci Juliana Ma rchlewsk iego, zorganizowa'.Il a przez Wojewódzki i Mie.jlSlki Komitet 
PZPR. W części artystycz.nej, .którą opiekował się reżyser P. T. D. Cze sław Staszewski, 
W7ięli udział il'irtyści P. T. D.: Ewa Krasnodębska, Magdalena Nowakowska, Henryk 
Bą;k, RyszaPd Michalak i Mieczysła,w Wald. Artyści P. T. D. recytowali wiersze Maja
kow>!kiego, Pasternaka, Dobrowo1'sk iego i dnnych. Dekoracje wykonali scenogra fowie 
P. T. D.: Bolesław Kamykowski i Mancin Wemel. 

O Wojciechu Bogusławskim. 

Z okaziji premiery sztuk i Wojciecha Bogu:;ła,wskiego „Henry k VI na łowach" Pol
skie Radio w e W1rocławiu nadało pogada·nkę mgr Zhi-gniewa Krawczykowskiego o dzia
łalności artystycznej i społecznej Bogusław kiego. 

Zapowiedziany w poprzednim numerze odczy t Zbigniewa Krawczykowskiego 
o Wojdechu ·Bogusławskim odbędzie się po p remierze „Henryka VI", w pierwszej po
łowie kwietnia. 
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PANSTWOWE TEATRY DRAMATYCZNE 

we Wrocławiu 
Dyrektor: Szczepan BACZYrilSKI. Kierownik Artystyczny: Henryk SZLETYŃSKI. 

WOJCIECH DOGUSłA WSKI 

HENRYK VI NA ŁOWACH 
Komedia w 2 częściach, 4 odslonach 

Adaptacja i teksly piosenek: ZBIGNIE'v\I KRAWCZYKOWSKI 

OSOBY: 
Henryk VI, król angielski 

Milord Rydyng 

Milord ! 

ivlilord lf 

M~lord III 

Lurwell, służący milorda Rydynqa 

Ferdynand Kok!. strażnik lasów królewskich 

Małgorzata, jego żona 

Ryszard, ich syn 

Robert, mlynarz 

Betsy, jeqo córka 

Gajowy I 

Gajowy II 

Gajowy III 

Dworzanin 

- LUDWIK BE1 OIT 

- - STANISŁAW ZACZYK 

- ZENON BURZYŃSKI 

-STANISŁAW GAWLIK 

- BOGDAN BAER 

-- TADEUSZ PLUCIŃSI I 

-WŁADYSŁAW DEW O 'N'.) 

- HELENA D1\BROWSKA 

- ST NIS:.A W JASIUKIEWICZ 

- MIECZYSŁAW N A WROCKI 

- ZOFI KOMOROWSKA 

- KAZIMIERZ HERBA 

- MIECZYSŁAW DEMBOWS'.<I 

- JERZY ADAMCZAK 

-- IGOR PRZEGRODZKI 

Żołnierze i damy dworskie 

J;-iscenizacja i reżyseria: MARYNA BRONIE\VSKA 
Dekcracje: ALEKSANDER JĘDRZEJEVVSKT I WIESŁAW LAN<'.;E 

Kostiumy: JADWIGA PRZERADZKA 
Muzy ka· KAROL STROMENGER 

Dramaturg: Ireria Boltuć-Staszew$kd 

Asystent reżysera: Mieczysław Dembowski 
InspiCJenl: Kazimierz Herba 

01kiestra PTD pod kierownictw m Jerzego Procnera 

Kierownik techniczny: Wiktor Roman 
Ki crown'-:y praco~ ni : stolarskiej -- Michał Prajsner, malarskiej 
Mal~sy.r:iil ian Gerschma n, modelatorskiej -· Jan Perwej nis, krawiec
kiej - Edward Waligóra, fryzjerskie) - Mieczysław Wojczy1'1ski. 
Bry gadier sce!1y: Edward Kopacz, Elektryk: Maksymilian h.empa 

Premiera 4 kwietnia 1950 r. w Teatrze Wielkim 

l uk.I. Graf. R. S. W. „Prd>d" Wroclaw -- J50b. 29 .!11.50. 2000 S?.l. F -1-31665 


