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Opera w trze~h aktach oryginalnie napisana . przez 

.WOJCIECHA BOGVSłA WSKIEGO 
z muzyką . 

JANA S'IEFANIEGO 

W dwóchsetlecie pieiwszego vvystawienia utworu 1 marca 1794 
w warszawskim Teatrze Narodowym 

ZA POZWOLENIEM ZWIERZCHNOŚCI 
w Toruniu, nakładem Teatru im. Wilama Horzycy 

Roku Pańskiego 1994 

Wojciech Bogusławski 

PIOSNECZKA 

Świat srogi, świat przewrotny, 
Wszystko na opak idzie, 
Kto niewart - pan stoicr'otny, 
A człek poczciwy w biedzie. 

Lecz rozum górę bierze, 
Tym sobie życie słodzę; 
I ja porosnę w pierze, 
Choć dzisiaj boso chodzę. 

Niemądry, kto wśród drogi 
Z przestrachu tra<:i męstwo, 
Im sroższe ciernia, głogi, 
Tym milsze jest zwycięstwo. 

Na górze mieszka sława, 
A szczęście jeszcze wyżej ... 
Lecz gdy chęć nie ustawa, 
Wnet się człek do nich zbliży. 

lm sroższy los nas nęka, 
Tym mężniej stać mu trzeba, 
Kto pociło przed nim klęka, 
Ten próżno wzywa nieba. 

Mnie chociaż głód dojmuje, 
Lecz duszy mej nie szkodzi, 
Śpiewaniem biedę truję, 
Wesołość troski słodzi. 

§~~~~i rzyszła. mi myśl wystawienia na scenę tych weso~ych i rubasz

nych Krakowiaków, którzy śpiewając uprawiają · ziemię, śpie

~~9 wając biją się za nią. Swieży dowód ich męstwa pod Racławi
e~~~~~ cami zapalił mój umysł; • lube mojej młodości wspomnienia, 

drogie chwile, które na tej ziemi przeżyłem, nauki, które w 

niej brałem, związki krwi, które mnie tam łączyły, wszystko to przed moi

mi stanęło oczyma. Wezwałem całej mojej pamięci, całej zdolności do od

malowania ich zwyczajów, zdań, uczuć, mowy i zabaw; a w krótkim czasie 

napisawszy znajomą aż nadto operę: Cud czyli Krakowiaki i Górale, z uło

żoną przez JPana Stefani muzyką, dnia 1 marca wystawiłem na scenę. Za
dziwił Axur, zabawiła Rzecz rzadka, ale Krakowiaki pozyskały wszystkich 

serca, zapaliły wszystkich umysły. Stosowność, jakiej z ówczesnymi oko

Wojciech Bogusławski. 
(Ryt. J. Ligber, 1803) 

licznościami domyślano się w tej operze, 

sprawiła, że po trzech ciągłych onej wy

stawieniach zakazaną została. Ci, którzy 

w niej nic więcej oprócz wesołej zaba

wy nie upatrywali, zasmucili się jej zgo

nem; lecz ten chwilowy letarg wkrótce 

ją, w świetniejszej epoce, wrócił do 

życia. 

Wojciech Bogusławski 

(• Jest to informacja mylna. Bogusławski napi

sał Cud przed wybuchem Powstania Kościusz

kowskiego.) 



Cud mniemany w Teatrze Narodowym. (F. A. Lohrmann, 1794) 

J-0ha.nn Gottfried Seume (1794) . 

„KRAKOWI A CY I GÓRALE" 
W WARSZAWIE 

~~~~~§~~ ystawienie w stolicy sztuki 
teatralnej pod tytułem Kra-
kowiacy wyw-0łało niesły-chany 
entuzjazm. Jest to utwór o te
matyce narodowej przedsta
wiający z wielkim talentem 

~~~~~~3 kłótnię wieśniaków pochodzą
cych z okol,i-c Krakowa. Rosyjski poseł miał 

początkowo zastrzeżenia co do owego przedsta
wienia, ponieważ jednak marszałek hrabia Mo
szyński osobiście zaręczył, że nie będzie w tym 
spektaklu nic zdrożnego, zezwolono ostatecznie, 
aby się odbyło. 

Autor, pan Bogusławski, igrający ludzkimi 
namiętnoś,ciami jak piłką, równie dobry patrio
ta jak autor, dał dowód sweg-0 mistrzostwa w 
samej sztuce i jej wystawieniu. Lączy ona w so
bie nadzwyczaj zręcznie w jedną całość dramat, 
wodewil i balet. Porywająca. muzyka oparta 
została częściowo na rodzimych pieśniach !udo~ 
wych, częściowo na dyskretnie przejętych mo
tywach z najlepszych utworów zagranicznych; 
tylko ktoś o bardzo chłodnym usposobieniu 
mógłby się nie poddać ogólnemu entuzjazmowi. 
Na ogólną liczbę trzech przedstawień udało mi 
się dwukrotnie być w teatrze i muszę wyznać, 
że nigdy nie doznałem większego, głębszego 
i trwalszego wrażenia. Polity<:zne aluzje tej sztu
ki były bardzo odległe i niezbyt istotne, miała 
ona jednak charakter patri<>tyczny. Kilku z czo
łowych aktorów najprawdopodobniej weszło w 
porozumienie, uzupełniali bowiem arie wstaw
kami, które wnet wyparły właściwy tekst, po
wtarzane z nieukrywaną radością. Wstawki te 
przeniosły się szybko z teatru między lud, a wy-

padki pad Kra'k-0wem uczyniły z wszystkich 
warsżawian śpiewaków operowych. Nawet ro
syjskie orkiestry wojskowe . grywały ulubione 
arie z ulubionej opery. Rosyj·ski generał dowie
dziawszy się o wszystkim, co zaszło, zabronił 

dalszych przedstawień; lecz utwór, trzykrotnie 
już odegrany, odniósł skutek. Balet Werbownicy, 
koń<:zący przedstawienie, w każdej innej oko
liczności uznany byłby za całkiem niewinny, 
lecz teraz podobnego co i sama sztuka doznał 
losu. Głuchy szmer niezadowolenia rozszedł się 

wśród publi<:zności; coraz· częściej zaczęły się 

ukazywać śmiałe paszkwile, a nawet zaczęto 

głośno się odgrażać. 

Teatr Narodowy. Mal. Z. Vogel, 1785 

Antoni Trębicki (1794) 

NA PREMIERZE 
„KRAKOWIAKÓW I GÓRALf' 
~§~~~~B-odH tacy zdraj<:y, jakimi byli 
I: Szczęsny Potocki, Kossakow-

ski, Ożarowski, Zabiełło, A.n-

i~~!! kwicz i ich poplecznicy, fał
szem tylko powleczone mieli 
swe lica, uprzejmość, grzecz
ność, podchlebne wyrazy, by 

sobie zjednać stronni:ków, dały zaraz dorozu
miewać się o ich tajemnym celu, by wzbiera
nym zwiedzionych orszakiem od stryczka swe 



szyje zasłonić lub aby doprowadzeniem zamia
rów potencjd, której podle zaprzedaM się, wyż

szych dos"tojeństw, hojniejszyoh nadgród za 
upodlenie i zniszczenie ich ojczyzny dostąpił. 

Każdy krdk śmiały takowych ludzi niknął 

wposzrzód tysiąca kroków trwogi i wątpliwości. 
Cóż 1epiej może śmiechu godna prawdziwa nie
dorzeczrióść tych wszystkich narzut:onych wład
ców naszego królestwa jak p02wolenie grania 
farsy Krakowiaków, właśnie do przypadku wów
czas napisanej, zachęcającej do powstania i pu
blicznie zapowiadającej ichmościom, co się nie
bawem z nimi stanie. Po pierwszej zaraz repre
zentacji, po oklaskach całej publiczności napeł

niającej teatr, można było snadnie zgadnąć, o co 
idzie i w jakim zamiarze sztuka ta napisana. 

Kiedy obrotny Bogusławski śpiewał tę 

piosenkę : 

Bo jak się nie uda, 
Cnota weźmie górę, 
To nie będą żadne cuda, 
Ze ty weźmiesz w skórę -

dfa lepszego objawienia, że niewinną gra farsę, 
obracał się do loży Ożarowskiego i wprost do 
niego przytonmego adresując się, palcem mu 
kiwał. $miał się z głupstwa tego Ożarowski, pa
trzałem na to własnymi oczyma, najpewnie w 
duszy jego wesołość nie _panowała. Kładli się ze 
śmiechu na swoich stołkach generałowie i ofi
cerowie moskiewscy, których był ulubionym 
autorem pan Wojdech, i pewnie nie zgadywali 
dowcipu. Lecz cały parter, loże, galerie, para
dys huczały z oklasków, trzęsły się od tupania 
i cztery razy dane fora dowiodło i dowieść było 
powinno najbardziej ograniczonemu, jaiki jest 
sposób myślenia powszechny i zemsta na zdraj
cach jaką radość powszechną sprawi. Dopiero 
po tej pierwszej reprezentacji poczęli matado
rzy targowickie zgadywać cel tej komedii. Po
częli nad nią rozmyślać, przywoływali do tłu

maczenia się Bogusławskiego. Zręczny ten aktor 
umiał się usprawiedliwić, umiał ich odurzyć, 

ale ·najlepiej umiał sobie bufonadami ująć Igel
sroma i Moskałów i komedii.a ta pospolita w 
zwykłych zdarzeniach, ale jak najważniejsza 

w położeniu ówczesnych umysłów, nie przesta
wała kilkanaście razy, już nawet w czasie po
wstania, wojska bawić Moskałów, zapalać pu
bliczność, a zdrajcom przepowiadać, jaki ich los 
czeka. 

rakowiacy i Górale są nie tyl
~~g!!g ko najbardziej narodową ko
s: medią, jaką wydało polskie 

Oświecenie. Niewątpliwie u
,.......=-- skrzydLiła ich historia; kuple-

~~~~~~~~ ty i piosenki przemieniła w po
i; pudkę Insurekcj1i. Krakowiacy 
i Górale okazali się wzorem polskiej sztuki pa
triotycznej, najbardziej przemawiającym do na
rodowej wyobraźni; wszystko jest tutaj w swo
jej prostocie niemal genialne: student ze swoją 
machiną elektryczną, roztańczeni chłopcy i dziew-

~~~~~ 
µ\§~~~~ 
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częta, wstążki Krakowiaków i ciupagi góralskie, 
wiejskie amory i patriotyczna piosenka. Kra
kowiacy i Górale od początku mieli być sztuką 
okolicznościową. Ale jej znaczenie przerosło 

wszystkie zamierzenia autora. Była to sztuka 
okolicznościowa na powstanie narodu. Nic więc 
dziwnego, że ją polska hi·storia jeszcze parokrot
nie powtórzyła w tej samej roli. 

Jan Kott 

Cud mniemany. Partytura. 

Autograf Bogusławskiego. 

nym, ale tym, który miał w polskim Oświeceniu 
bogate tradycje, liczył wielu miłośników i zbie
raczy - na „kaHnowym" erotyku, przyśpiewce 
i krakowiaku. Poezję tę uważano za przejaw 
naturalnej radości życia, za element składowy 
pierwotnej Arkadii zlokalizowa-nej na terenie 
rodzimym. Dzięki umiejętności połączenia ele
mentów burleskowych, przejętych z folkloru 
i konwencji licycznyoh ze staropolskiej sielanki 

dokonał się awa_ns bohatera ludowego, została 

sformułowana zasada ,inarodówości" w litera
turze i teatrze. Wysokie walory artystyczne 

sztuki Bogusławskiego sprawiły, że Cud mnie

~any należy do trwałych wartości polskiego 
dramatu i grany jest z powodzeniem do dnia 
dzisiejszego. 

Mieczysław Klimowicz 

Jan Stefani 
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Herb Swinka Herb Pomian Dworek Bogusławskich w Glinnie w XVIII w. 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

Wojciech Bogusławski. (Lit. J . Sonntag, 1820) 

~ 
FABRYKA CUKIERNICZA KOP€RDIKC!M 

"Ili' 

ul. Żółkiewskiego 34, TORUŃ, TEL 310-03 ... 09, TI.X 552243, FAX 318-31 

i=;====:::::;ii Mor, reżyser, dyrektor tea
tru. Urodził się 9 IV 1757 r . 

~::=::~9 we wsi Glinno pod Pozna
niem. ·Zmarł 23 VII 1829 r. w 
Warszawie. Był synem Leo
polda Bogusławskiego herbu 

'=§~~~~~~~ Swinka, rejenta ziemskiego li poznańskiego, i Anny Teresy 
z Linowskich herbu Pomian, 

ojcem Rozalii, Stanisława i Teaodora Bogusław
skiCh. Możliwe, że był także ojcem Bogusław
skiej, niewiadomego imienia, aktorki wileńskiej . 

Jego ojciec pochodził z drobnej szlachty 
i odziedziczył tylko część wsi w Kaliskiem; 
własną pracą dorobił się wsi Glinno, ale utra
cił ją w 1777. Matka umarła wcześnie, Bogu
sławski zawdzięczał jej jednak koligacje, bar
dzo przydatne w jego późniejszej działalnoś·ci. 

Studia odbywał w różnych miastach, najdłu
żej w Krakowie (1770-73); ukończył je podobno 
w Warszawie u pijarów. Latem 1773 przebywał, 
zdaje się, na dworze Sołtyka w Krakowie i, być 
może, uczestniczył w przedstawieniach atnator
kkh. W 1775 został oddany jako kadet do pułku 
gwardii pieszej litewskiej stacjonującej w War
szawie. Tu dosłużył się ·stopnia podchorążego, 
poczem wystąpił z wojska (dymisja nosi datę 
24 II 1778). Po krótkiej nauce, której · udzi~lal 
mu ówczesny antreprener, L. Montbrun, debiu
tował jako aktor w komedii Fałszywe niewier
ności, zapewne, w roli Walerego. Tego samego 
lata spróbował swych sił jako autor adaptując 
francuską komedię Amant, autor i sluga (w lip
cu?), a także jako śpiewak operowy 1(Antek w 
Nędzy uszczęśliwionej, 11VII1778). Zaangażo
wany na stale, pogłębiał swe umiejętności ; gry 
aktorskiej uczył go wówczas francuski aktor 
Dainville. W 1781 po zamknięciu sezonu (7 IV) 
wyjechał do Lwowa i występował tam w zespo
le T. i A. Truskolaskich, wrócił jednak do Tea
tm Narodowego (pierwszy wyi;tęp 12 III 1782), 
przypuszczalnie obejmując stanowisko reżysera. 
Popierany, jak sam wyznaje, przez inspektorów 
królewskich do spraw teatru, F. Woynę i A. Mo
szyńskiego, wywierał coraz większy wpływ na 
fosy tej instytucji. W 1783 został dyrektorem 
zespołu polskiego w antrepryzie J. M. Lubomir
skiego (inauguracja 7 V?) , a po jej załamaniu -
samodżielnym antreprenerem (inauguracja 7 IX). 

Niezmiernie ruchliwy i przedsiębiorczy, or
ganizował już wtędy przedstawienia poza War
szawą. W początku 1783 uruchomił własny teatr 
w Poznaniu (latem przejęty przez Lubomirskie
go i chyba jeszcze tego roku zwinięty); w 1784 
dał cykl występów w Dubnie, podczas kontrak
tów i w Grodnie, podczas sejmu. (-) W stycz
niu 1785 :z.nów występował ze swoim zespołem 
w Dubnie. Stamtąd wrócił do Warszawy, nie 
wmowił 1jednak przedstawień, lecz udał się z 
większośdą aktorów na Litwę. Różne okolicz
ności każą się domyślać, że popadł wówczas w 
niełaskę u Stanisława Augusta. W 1785 w zim:' e 
założył stały teatr polski w Wilnie i prow:id:>: ił 
go .przez pięć lat. 

Wezwany, jak twierdził, przez samego króla, 
przyjechał z aktorami wileńskimi do Warszawy 

·w początku 1790, po występach w Dubnie, 
·i objął powtórnie antrepryzę Teatru Narodowe
go (pierwsze przedstawienie po powrocie 14 II, 
jeszcze na zasadzie występów gościnnych; inau
guracja nowej antrepryzy 7 IX 1790). Odtąd 
przez cztery lata grywał tylko w Warszawie. 

Scisle związki. ze stronnictwem patriotycz
nym, którego wysiłki popierał i propagował, wy
robiły mu wysoki autorytet społeczny Po klę
sce 1792 pozostał wierny królowi, nie ukrywająt.: 
jednak wrogoś·ci wobec Targowicy. Wedle wia-

·Elementy 
scenograflł 

i rekwizyty 
zostały 

wypofyczone 
teatrowi 
przez 

MUZEUM 
WSI 
MAZOWIECKIEJ 
w Sierpcu 

ul. Narutowicza 64 
tel 7S-28-83 



cygodnych informacji przystąpił do spisku i na 
jego polecenie napisał operę Cud mniemany, 
czyli Kra~owiacy i Górale wystawioną l III 1794, 
dość powszechnie uważaną za „pobudkę do re
wolucji". IgelstOm zawiesił przedstawienia Cudu 
i podobno chciał aresztować Bogusławskiego (do 
czego wszakże · nie doszło). Podczas powstania 
Bogusławski - ·pracował w Deputacji Indagacyj
nej badając korespondencję Targowiczan zdo
bytą 18 IV. Następnie na żądanie Rady Najwyż
szej- Narodowej otworźył teatr (11 X 1794) i pro
wadził go do upadku Warszawy. Na krótko 
przed szturmem Pragi wysłał część kostiumów 
i rekwizytów do Zdfinowic pod Jędrzejowem; 
4 XI 1794 sam udał się do tej miejscowości. 
W końcu grudnia pojechał stamtąd do Lwowa, 
gdzie zorganizował teatr polski dzierżawiąc bu
dy.nek od niemieckiego antreprenera. (-) 

W maju 1799 wrócił do Warszawy i po raz 
trzeci został antreprenerem Teatru Narodowe- . 
go. Zmuszony do walki z konkurentem niemiec
kim, K. K . Dobbelinem, popadł w zatarg z wła
dzami pruskimi. (-) Swego rodzaju ugoda, za
warta w Poznaniu z O. Vossem, ministrem 
Prus Południowych (3 VII 1801), zażegnała nie
bezpieczeństwo; wbrew oczekiwaniom Dobbelina 
Bogusławski nie został aresztowany ani wysie
dlony i nadal prowadził swój teatr. W jesieni 
1804 utworzył zespół niemiecki i utrzymywał 
go - obok polskiego - do wiosny 1806. W ten 
sposób udaremnił zamiary niemieckiego rywala 
i obronił dla swego teatru swobodę ruchów w 
całych Prusach Południowych. 

(-)W 1810 poczyniono na wniosek Bogusław
skiego pierwsze roki w kierunku upaństwowie
nia Teatru Narodowego. Powstała Dyrekcja 
Rządowa (z J. U. Niemcewiczem jako preze- · 
sem), a teatrowi· przyznano subwencję w wyso
kości 36 OOO złp rocznie. W zamian za tę po
moc Bogusławski zorganizował Szkołę Drama
ty<:zną (otwarcie 4 VI 1811) i utrzymywał ją 
własnym kosztem do końcll swej antrepryzy. 
Utworzył również Fundusz Wysłużonych Akto
rów. W 1814 sprzedał swe uprawnienia i ru
chomości teatra1ne swojemu zięciowi, L. Osiń
skiemu. Ostatnie przedstawienie antrepryzy Bo
gusławskiego od!było się 30 IV 1814. Odtąd Bo

.gusławski był już tylko aktorem w zespole L. 
Osińskiego; latem występował jednak na własną 
rękę, początkowo z własnym zespołem; później 
sam w zespołach innych antreprenerów. 

w 1825 otrzymał tytułem' emerytury dzierża
wę rządowego folwarku Jasień w ekonomii Lu
bochnia. Tam urządził swą główną siedzibę, 
jednak zimą nadal występował w Teatrze Na
rodowym. L. Osiński wycofał się wówczas z 
antrepryzy. W teatrze powstało zrzeszenie, a Bo
gusławski wszedł do jego władz, najpierw jako 
członek komitetu doradczo-kontrolnego, potem 
przewodniczący komitetu kierowniczego (24 II 
1826) . Po mianowaniu nowych dyrektorów (L. 
Osiński i L. A. Dmuszewski, 1 VI 1827). wystąpił 
już tylko trzy razy, .po raz ostatni jako Fryde
ryk Il w komedii Koszyk wiśni (20 XI 1827). 
Latem 1829 bawił. w Warsza~ie, być może przy
patrując się koronacji- Mikołaja I, ti.1 zachoro
wał i rpo kilkutygodniowej chorobie zmarł w 
dzierżawionym od dawna dworku na Nowolip
kach. 

Jako aktor zaczynał od ról amantów. Miał 
do nich, zdawałoby się, doskonałe warunki. 
Wysoki (177 cm wzrostu), bardzo szczupły, ale 
proporcjonalnie zbudowany, był powszechnie 
chwalony za swoje obejście „nadzwyczaj zręcz
ne", „najdelikatniejsze". Oczy miał niebieskie, 
we.irzenie ujmujące, głos niski, podobno „prze
śliczny". Nigdy jednak ni.e dorównywał najsław-
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usługi leasingowe 
obsługę płatności w handlu zagranicznym (SWIFT) 
usługi maklerskie 

• //,•t. /f' ' '/;./', I'. -- -
Scena z opery Axur 

karty płatnicze BIG VISA BUJSNESS CARD oraz Pol Card 

Oddział Operacyjny w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 34/36, tel 230-36, 265-13, fax 285-33 



Bogusławski jako Bardos. 
(F. A. Lohrmann, 1794) 

niejszym amantom tego czasu. Pierwszę sukce
sy przyniosły mu r-0le basso buffo caricato we 
włoskich operach, które sam tłumaczył i wy
stawiał poczynając od 1779. Najwyżej wzniósł 

się jako aktor w czasach swej drugiej antre
pryzy. Wtedy to stworzył typ sceptycznego, ale 
zarazem pogodnego „mędrca z ludu", zwydę
sko pokonującego wszelkie przeciwności, naj
pełniej wypowiadającego się w stosownej „pios
neczce". W 1790-94 powstały trzy kolejne wcie
lenia tej postaci: Stary Dominik (Taczka occia
rza), Ferdynand Kokl (Henryk VI na lawach) 
i Bardos (Cud mniemany, czyli Krakowtacy 
i Górale). 

Czwartą rolą tego rodzaju był woziwoda 
Mikeli w Dwóch dniach trwogi. Poczynając od 
lat dziewięćdziesiątych coraz chętniej grywał 

okrutnych tyranów, jak np. Axur (Axur), nie
szczęśliwych starców, jak np. Lear (Król Lear), 
szlachetnych obrońców wiary, sprawiedliwości 

i honoru (Stary Horacjusz w Horacjuszach, 
Wirginiusz w Wirginii, Nałęcz w Ludgardzie, 
Luzynian ! w Zairze). Te role, cenione przez 
zwykłą publiczność, były jednak gorzej ocenia
ne przez krytykę. Bez zastrzeżeń przyjmowa
·no jego kreacje starych, mądrych żołnierzy. 

Jako autor przerobił lub· przełożył około 

osiemdzisięciu komedii, tragedii, dram i librett 
operowych. Większość z nich miała wyjść w 
piętnastu tomach Dziel dramatycznych. W rze
czywistości Bogusławski przygotował do dru.: 
ku tylko dwanaście tomów, z których pierw
szy ukazał się w 1820, a ostatni około 1830. 
Wychowany w kulcie francuskiego klasycyzmu, 
z biegiem czasu coraz bardziej oddalał się od 
tego kierunku. Obok tragedii klasycznych 
wprowadził na polską scenę Szekspira (pięć 

tragedii, w tym Hamlet, którego sam przetłu

maczył z niemieckiego przekładu Eschenburga). 
Z upodobaniem wystawiał opery i dramy, w 

Bogusławski w tytułowej roli Axura. 
(F. A. Lohrmann, 1793) 

których precyzja słowa, najwyżej ceniona przez 
klasyków, ustępowała sugestywności obrazu, 
zwiększanef jeszcze przęz śpiew i muzykę in
strumentalną. Jego własne sztuki są w wielu 
wypadkach scenariuszami takich widowisk i w 
pełni oddziaływały dopiero wtedy, kiedy Bo
gusławski je sam reżyserował, osiągając nie
raz w tej dziedzinie niepospolite wyniki. Bar
dzo muzykalny, interesował się również malar
stwem, kolekcjonował obrazy i sztychy, sam 
nieźle, rysował. Jako reżyser ściśle współpra

c-0wał z malarzami, których potrafił trwale 
związać ze swym teatrem (I. Maraino, A. Smu
glewicz, J. B. Plersch, A. Scotti). Przyciągnął 

również do teatru dwóch wybitnych muzyków: 
J. Elsnera (którego zwerbował we Lwowie z 
tamtejszego teatru niemieckiego) i K. Kurpiń

skiego. Krytyka, wspierana przez środowisko 

literackie, nieufnie przyjmowała: jego poczyna
nia, ostro atakując go pod koniec trzeciej an
trepryzy (1812-14), a nawet później, gdy był 

już tylko aktorem (1815-16). Natomiast u _zwy
kłej publiczności zyskał niebywałą popularność. 

W czasach stanisławowskich nazywano go 
„polskim Molierem". Po 1795 zyskał sobie mia
no „ojca teatru" (co miało znaczyć, że opiekuje 
się teatrem jak ojciec). Zdumiewająco żywo

tny, pomysłowy i pracowity, w zasadzie łagod
nego usposobienia, choć jednocześnie bardzo 
sprytny i, jak wykazały najnowsze badania, dla 
przeciwników często bezwzględny, był rzeczy
wiście oddany instytucji, z którą nie mógł się 

rozstać, nawet wtedy, kiedy już siły go opusz
czały. W latach dwudziestych grał z wielkim 
trudem, tracąc pamięć i słuch; mimo to każdy 
występ Bogusławskiego, powszechnie zwanego 
Nestorem, stawał się wtedy manifestacją naro
dową. Nie był romantykiem, ale nadał teatro
wi kierunek, który obrali polscy romantycy 
domagając się, aby! teatr „pobudzał do działa

nia umysły opieszałe" (A. Mickiewicz). Roman-

PRZEDSIĘBIORS1WO 

ENERGETYKI 
CIEP.LNĘJ Spółka z o.o. 

TORUŃ 
ul. M.C. Skłodowskiej 41 
tel. 39-19-31 do 33 

39-17-11 
39-19-13 

tlx: 0555115 
fax: 39-17-59 

Bogusławski jako Nałęcz w Ludgardzie. 
(Lit. J. Ligber, 1818) 

tycy też najtrafniej ocenili znaczenie jego tea
tru, który zwłaszcza po upadku państwa, pol
skiego „w ręku Bogusławskiego był, można po
wiedzieć, przewoźną Akademią" (S. Witwicki). 

Duży wpływ wywarł na rozwój polskiego 
aktorstwa jako nauczyciel. Swoje wykłady 

przygotował do druku pt. Dramaturgia, czyli 
Nauka sztuki scenicznej dla Szkoly Teatralnej 
napisana prze.2{ Wojciecha Bogusławskiego w 
Warszawie 1812. (-) · 

W latach dwudziestych napisał pamiętnik 

pt. Dzieje Teatru Narodowego i ogłosił go w 
dwóch tomach swoich Dziel dramatycznych. 

Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-
-1965, PWN, Warszawa 1973. 
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DRAMATURGIA 
czyli 

XAUliA SZ'l1Jiil SCENICZNEJ 
dla Szkoły Teatralnej 

JAK WYOBRAŻA 
SIĘ SZACUNEK ? 

O WCHODZENIU 
NA SCENĘ 

O MIMICE W UCZUCIACH 
BOLEŚCI 

napisana przez 

Wojciecha Bogusławskiego 
Oyrekmra Teaffu Warszawskiego 

w Warszawie 1812 

CZĘŚ( DRUGA 

MIMlli& 
O WESOŁOŚCI 

W śmiechu oba znkątki gęby 

wciag<1Jil S•G i wznoszą 

O SZCZEGÓLNYCH 
ODMIANACH GŁOWY 

O MIMICE W UCZU
CIACH BOLEŚCI 

Smutek W}-Obrażasię przez wznie
sione do środka czoła brwi, opu· 

szczone powieki. usta otwarte 
1 w zakątkach obwisłe 

WŚCIEKŁOŚĆ 

Mimika ubóstwienia, w którym dziek· 
Czyflienle, ~okl szacunek i uwielbienie 

razem się znajdują 

Stanie więc na scenie powinno zawsze 
~brażać charakter. ob)CzaJe 

Opuszczenie członków 
Jeżeli pochodzi z wielkiego żalu 

lub słabości 

W pogardzie i sl){Jerstwie zwierz· 
chnia warga podnosi się 

z jednej strony 
Widzimy ludzi wielkim 
gniewem uniesion)Ch 

O UCZUCIACH 
I NAMIĘTNOŚCIACH 

i skłonności udawan)Ch osób 

O ZAZDROŚCI O ŻALU 

JAK WYOBRAŻA SIĘ 
PODZIWIENIE ? 

O UCZUCIACH I 
NAMIĘTNOŚCIACH 

Podziwienie v.ynikające z niespo: 
dziewanego poznania 

pr~emnoścl 
Przelęknienie gwałtov.rie 

O PRZESTRACHU O ZAZDROŚCI 

Q 

Och! Och! na tej drodze grozi 
szałe~stwo: 

Przestraszony 
prl]Widzianą t:,4ko marą 

Obmierzły przeciv.riiku muszę jej unikać 

Coś szepcą między sobą, 

a zazdrość serce nęka 
Nie, Już nie znajdę żadnej 

pociechy na świecie ! 

1-mo 

Kto by przyszedłszy na repetycją nie umiał 
dobrze na pamięć sobie wyznaczoną i oddaną 
do nauki rolę i nie chciał jej udawać, jak mu 
każą, będzie karanym wytrąceniem z pensji 
miesięcznej czerwonych złotych dwóch . 

2-do 

Kto by się ważył podczas repetycji .zwady 
jakie robić lub dać okazję drugiemu, · będzie 
karanym wytrąceniem z pensji miesięcznej 
czerw. zł cztery. 

3-tio 

KtQ by się ważył podczas repetycji lub ko
medii przydawać, ujmować lub odmieniać sło
wa albo też gesta, które nie są podczas repe
tycji aprobowane, będzie karanym wyttące
niem z pensji miesięczne~ czerw. zł jeden. 

4-to 

Kto by nie przyszedł na repetycją zawczasu 
podług naznaczonej godziny, będzie karanym 
z pensji miesięcznej wytrąceniem żłotych ośm. 

5-to 
't" 

Kto by się ważył hardo odpowiadać lub kon
tradykować w czym swoim przełożonym pod-

czas repetycji, będzie wzięty pod areszt pod 
przepadkiem pół pensji miesięcznej, aktorce 
zaś' wytrącona będzie pensja miesięczna . 

6-to 

kto by się ważył odchodzić z teatrum przed 
zaczęciem komedii albo się nie chciał zaraz 
ubierać czy się prędko, czy się późno będzie 
miała zacząć komedia, także gdyby się akto
rowie . do loży cisnęli, gdzie się aktorki ubie
rają, będzie karanym wytrąceniem z peńsji 
miesięcznej czerwony złoty jeden. 

7-o 

Kto by się ważył przyjść pijany na repe
tycją lub komedią , będzie karanym wytrące
niem z pensji miesięcznej cz. zł dwa. 

8-vo 

Kto by hałasy i burdy po mieście robił i pi
jatyką się bawił lub też o godzinie jedenastej 
w wieczór w stancji nie znajdował się, to pro
porcjonalnej karze pieniężnej lutp aresztownej 
podług wielkości ekscesu podlegać będzie. 

9-no 

Kto by z aktorów albo aktorek nie obwie
ściwszy zwierzchności chciał według daty kon
traktu kończącego się dziękować, odprawionym 

ani odprawiona nie będzie, jeżeli tej odprawy 
przynajmniej ćwiercią roku przed datą kon
traktu żądać nie będzie. 

10-mo 

Kto by zwierzchności swojej na jakimkol
wiek · bądź miejscu należytego nie uczynił po
szanowania, którego powinność i polityka wy
ciąga, ten będzie karanym wytrąceniem pół 
pensji miesięcznej. · 

11-mo 

Gdyby jeden drugiego powadziwszy się ude
rzył, będzie karanym straceniem pensji mie
sięcznej i pod aresztem do woli zwierzchności 
zostawać będzie. 

12-mo 

Pieniądze z pensji wytrącane będą składane 
w kasie na praemia dla tych, którzy najprzód 
w statku i przykładnych obyczaiach, a potem 
wł udawaniu swych roli będą innych celować 
lub też obrócone będą na nadgrodę zniewagi 
od krzywdzącego uczynionej . 

Co dla lepszej wagi i wiary ręką moją wła
sną przy przydśnieniu pieczęci podpisuję 

Dat. w Warszawie dnia 1 sierpnia -roku 1766 
Tadeusz Lipski 

K[asztelan] L[ęczycki] K[awaler] O[rderu] O[rła] 
M[ajor) Z[ocus]s[igilli] 



WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
J 

CUD MNIEMANY. czyli KRAKOWIACY I GORALE 

Osoby: 

Bartłomiej, młynarz 

Dorota, jego żona 
:Basia, córka młynarza 
z pierws~j żony 
Wawrzyniec, furman 
Stach, jego syn 

Jonek, przyjaciel Stacha 

Bryndas, Góral 
narzeczony Basi 
Morga!, drużba Bryndasa 

- WŁODZIMIERZ MACIUDZIŃSKI 
JERZY GLIŃSKI 

- JOLANTA TESKA 
- MAŁGORZATA ABRAMOWICZ 

MARIA PAPROT-MACHNICKA 
- MIECZYSŁAW BANASIK 
- PAWEŁ KOWALSKI 

IRENEUSZ MACHNICKI 
- SŁAWOMIR MACIEJEWSKI 

GRZEGORZ WISNIEWSKI 
- WITOLD SZULC 

ZBIGNIEW PRZYBYLSKI 
- ZBIGNIEW PRZYBYLSKI 

WITOLD SZULC 

KRAKOWIACY 

MAŁGORZATA ·ABRAMOWICZ, MAŁGORZATA CHOJNOWSKA, 
MARIA KIERZKOWSKA, ZOFIA MELECHÓWNA, KAMILA 

MICHALSKA, MARIA PAPROT-MACHNICKA, JOLANTA TESKA, 
AGNIESZKA WAWRZKIEWICZ, RYSZARD BALCEREK, 

MIECZYSŁAW BANASIK, JERZY GLIŃSKI, PAWEŁ KOWALSKI, 
IRENEUSZ MACHNICKI, SLA WOMIR MACIEJEWSKI, 

WŁODZIMIERZ MACIUDZIŃSKT, TOMISŁAW RYCZKO, WOJCIECH 
SZOSTAK, MICHAŁ MAREK UBYSZ, GRZEGORZ WISNIEWSKI 

oraz statyści. 

Reżyseria i inscenizacja: 

Swistos, drużba Bryndasa - NIKO NIAKAS 
Bardos, - MICHAŁ MAREK UBYSZ 
student z Krakowa TOMISŁAW RYCZKO 
Miechodmuch, organista 
Stara baba 
Zośka, panna· młoda 
Paweł, pan młody 

Ksiądz 

Pastuch 

GÓRALE 

- RYSZARD BALCEREK 
- ZOFIA MELECHOWNA 
- MARIA KIERZKOWSKA 
- GRZEGORZ WISNIEWSKI 
SŁAWO MIR MACIEJEWSKI 

- JERZY GLIŃSKI 
WOJCIECH SZOSTAK 

- IRENEUSZ MACHNICKI 
PAWEŁ KOWALSKI 

TATIANA PAWŁOWSKA, EWA PIETRAS, ANNA 
ROMANOWICZ-KOZANECKA, TERESA STĘPIEŃ-NOWICKA, 
WANDA SLĘZAK, MARZENA TOMASZEWSKA-GLIŃSKA, 
JAROSŁAW FELCZYKOWSKI, NIKO NIAKAS, ZBIGNIEW 
PRZYBYLSKI, WITOLD SZULC, WITOLD TOKARSKI, PAWEŁ 
TCHÓRZELSKI oraz statyści. 

Muzyka : Scenografia: 

ANDRZEJ ROZHIN JAN STEFANI ANNA RACHEL 

Opracowanie muzyczne: 
JERZY DOBRZAŃSKI 

Choreografia: 
JACEK TOMASIK 

Kierownictwo muzycz.ne : 
WLODZIMIERZ SZYMAŃSKI 

Kierowni<Ctwo wokalne: 
ROMANA KREBSÓWNA 

Przygotowanie partii chóralnych: 
MIECZYSLA W MAZUREK 

W przedstawieniu gra Toruńska Orkiestra Kameralna pod dyrekcją 
WLODZIMIERZA SZYMAŃSKIEGO 
Konsultacje i korepetycje z logopedii artystycznej oraz 
stylizacja dialektyczna: 
BARBARA MICHAŁOWSKA-ROZHIN 
Asystent reżysera: TERESA STĘPIEŃ-NOWICKA 
Asystent scenografa: BARBARA STEC . 
Asystenci choreografa: KATARZYNA BILSKA i MACIEJ PASTERNAK 
Akompaniatorzy: MAGDALENA CYNK, HANNA GŁUSZEWSKA, 
JUSTYNA SA WICKA, BARBARA ZADROGA 
Inspicjent: ANNA .POPŁAWSKA 
Sufler: ALINA POKORZYŃSKA 

SPEKTAKL GRANY JEST Z JEDNĄ PRZERWĄ 

PREMIERA 1 MARCA 1994 ROKU 

Publiczność luberska w 1835. Mal. F . Pęczarski 

W _prog,ramie wykorzystano pozycje: Zbigniew Raszewski Boguslau;ski, 
PIW 1972 ; Zbigniew Raszewski Krótka historia teatru polskiego, 
PIW 1978, Teatr NarodQU?y 1765-1794 . pod red. Jana Kotta, PIW 1967 
Mieczysław Klimowicz ·oświecenie, PWN 1975. 

Dyrektor i kierownik artystyczny 
KRYSTYNA MEISSNER 
Wicedyrektor 
JAN HARAJDA 
Kierownik literacki 
ANNA BLASZCZAK 

Kierownik techniczny - Jacek Gajewski, bry
gadier - Janusz Czarnecki, światło - Wal;
demar Boruń, akustyk - Tomasz Baranowsk~, 
garderobiane - Irena Baumgart, Danuta C~o3-
nacka Anna Krajewska, Krystyna Tada3ew
ska, f~yzjerki - Anna Rycz~k,. Krysty~a Stan; 
kowska, rekwizytorzy - Maria i Bogumił Górni. 

Kierownicy pracowni : krawieckiej damskiej -
Krystyna Gajewska, krfiwieckiej męskie.j, -:-
Janusz Malek stolami - Tadeusz Kammski, 
malarni - W~ldemar Pakulski, pracowni aku
styczno-elektrycznej - Piotr Frqckiewicz, re
kwizytorni - Bogumił Górny; prace farbiar
skie - Maria Brozdowska. 
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Opracowanie graficzne: Lech Tadeusz Karczewski 

Druk : Drukarnia Kujawska w Inowrocławiu, 
ul. Cegielna 10/12, tel. i fax: 734-65 


