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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 



LESŁAW EUSTACHIEWICZ 

DWiEŚCIE LAT 
TEATRU POLSKIEGO 

Sezon teatralny 1965/66 rozpoczyna się w konstelacji 
wspomnień . Datę 19 listopada 1765 r. uważa słusznie histo
r!a kultury polskiej za datę przełomową w dziejach teatru 
narodowego. Moi.na wprawdzie uznać już w . XVI i XVII 
za okres prehistorii nowożytnego teatru polskiego, ale to, 
co było w owych wickach przcjawem t eatralnych zaintc
resowai1 i potrzeb, miało charakter węższy niż w dobie 
Stanisława Auguste. było złączone z mnie j lub bardziej 
zamkniĘtymi środowiskami społecznymi - z dworem kró
lewskim, z dworami magnackimi, ze szkołą, z widowiskami 
kościelnymi - a nic z życiem całego społeczeństwa. Etapy 
owej rene.ansowej i barokowej prehistorii teatru w Polsce 
wyznaczały lata 1510 (krakowskie przedstawienie łaciński e
go dialogu ,_.Ul.?/Ssis prudentia in adversis" w obecności 
Zygmunta Starego), 1.578 !„Odprawa poslów greckich" w o
becności Stefana Batorego), 1592 (początek rozkwitu dwor
skiego teatru w epoce 'Nazów -- przedstawienia w czasie 
uroczystości weselnych Zygmunia III), 1662 (dworskie przed
stawienie „Cyda" w przekładzie Andrzeja Morsztyna) . Wiek 
XVII dołącza do listy dat jeszcze rok 1744 (reforma t ea
tru szkolnego dokonana przez Konarskiego). 

I chociaż w wieku XVI i XVII dostrzec możemy intere
sującą żywotność satyryczno-obyczajową komedii rybałtow
>kiej, głębokie wrośnięcie amatorskiego teatru w system 
pedagogiczny szkół zakonnych, teatromanię Władysława IV, 
trzeba jednak obiektywnie stwierdzić, iż ziemiańska decen
tralizacja życia w ramach obyczajowości i struktury spo
łecznej staropolskiej nie sprzyja rozwojowi teatru, który 
jest zazwyczaj przejawem procesów urbanizacji. Rozległa 
sieć teatrów magnackich w dawnej Polsce miała ograni
czony zakres promieniowania i wiązała się z wąskim tylko, 
zamkniętym kręgiem publiczności teatralnej. 

Dopiero Stanisław August już w pierwszych miesiącach 
swego panowania zaczął snuć plany ożywienia życia teatral
nego w Polsce, w czym obok przedstawień włoskich i fran
cuskich w \IVarszawie zasadnicza rola społeczna miała przy
paść publicznemu teatrowi polskiemu. Przedstawienie „Na
trętów" Józefa Bielawskiego w 1765 r. było pierwszą reali
zacją tych postulatów. 

W roku jubileuszowym teatry w naszym kraju zwracaja 
~ię w stronę Oświecenia, planując lub realizując nowe in
scenizacje sztuk Wojciecha Bogusławskiego, Franciszka Za-



blockiego i innych reprezentantów mądrego dydaktyzmu 
i rzetelnej artystycznej roboty wieku XVIII, ale oczywiście 
uczczenie rocznicy założenia pierwszej polskiej sceny naro
dowej nie tylko w granicach tego retrospektywnego odcinka 
repertuaro\vego się zamyka. Jak dotąd - odnotować przede 
wszystkim należy wkład nauki polskiej w teatralną rocznicę 
w postaci cennej, źródłowej, obfitującej w mnóstwo nie
znanych lub mało znanych faktów, a przy tym napisanej 
w sposób literacko bardzo atrakcyjny, książki Mieczysława 
Klimowicza „Początki teatru stanisławowskiego (1765-1773)". 

Teatr w czasach Stanisława Augusta torował sobie zrazu 
z trudem drogę wśród wiróv.r historii. Mimo rwania się nici 
bezpośredniej ciągłości, mimo szeregu lat pustych, zdołał sie 
umocnić organizacyjnie i sp . łnić obowiązki wychowawcze 
wobec narodu wchodzącego w burzliwy i trudny okres swej 
l'gzystencji, a przy tym nic .rezygnował z dostarczania swvm 
widzom rozrywki, zabawy, estetycznej przyjemności. · 

Teatr stał się przesłanką rozwoju dramaturgii, oknem 
otwartym na kontakty ze światem. Nauczył się mówić gło
~no i szeptem, bez ogródek i w alegorycznej masce, bezpo
srednią apostrofą lub zaszyfrowaną aluzją. Był niekiedy 
najlepszą publicystyką swego czasu, umiał regulować ciśnie
nie emocjonalne. 

Oddając należny hołd bezspornym zasługom Bielawskie
go, Bohomolca, Krasickiego, Adama Kazimierza Czartory
skiego w kształtowaniu fundamentów teatralnych , skupia
my się wszakże zgodnie z tradycją przede wszystkim przy 
postaci Wojciecha Bogusławskiego. Jego cień unosi się nad 
początkami teatrn w Polsce, choć nie był uczestnikiem hi
storycznego spektaklu ,,.Natrętów". Dystych Ludwika Osiń
skiego tak streszczał wielostronność twórczą Bogusławskiego: 

„Krzywdzące głos ojczysty mniemania umorzył, 
Pisał, grał i grających na czas późny stworzył". 

Literacka, aktorska i pedagogiczna działalność w jednej 
osobowości twórczej nie powtórzyła się już w dziejach pol
skiej sceny w tak harmonijnych proporcjach jak w biografii 
autora „Henryka VI na łowach'·'. Ta skromna komedia uzna
na była przez współczesnych za czyn r ewolucyjny ze wzglę
du na siłę, z jaką unaoczniła problem nierówności społecznej. 
Także i dzięki niej teatr warszawski, a więc teatr polski 
w ogóle. stał się teatrem świadomości politycznej, reflek
syjnej i aktywnej zarazem. To właśnie z jego desek w ro
ku 1791 w , Dowodzie wdzięczności narodu" rzucił Bogu
sławski okrzyk: „O, jak jest losów ludzkich układ niepo
pojęty : człowiek wolnym się rodzi, a niewolnym staje". 
Można było zmienić słowo „człowiek" na „naród" i nic lepiej 
nie mogło wyrazić gorzkiej mądrości kończącego się wieku. 

W płomieniu przedwczesnej i tragicznej rewolucji gasł 
teatr stanisławowski. Ale kurtyna nie zamknęła ani losów 

narodu, ani dziejów teatru. Posiew roku 1765 i posiew Bo
gusławskiego nic zmarniał. O teatrze wieku XIX można 
powiedzieć słowami wiersza Artura Oppmana: 

„A gdy daleki rapsod był pałasza 
I legli w grobach bitew archanieli, 
O mowo polska, święta mowo nasza, 
Dość, żeśmy cud twój z desek tych słyszeli." 

W sto lat po premierze „Natrętów" - we wrześniu 1865 
kronika teatralna odnotowuje w Warszawie premier<,: 

„Strasznego dworu" Moniuszki. Dziś, po dwustu latach od 
pamiętnej daty otwarcia nowego gmachu opery w mieście, 
które przed dwudziestu przeszło laty było skazane przez 
wroga na zagładę, stanowi akcent niemal symboliczny. „Tyś 
był, teatrze, Z\vierciadłem narodu" woła Oppman w cyto
wanym wyżej wierszu. Od nas wszystkich ludzi teatru 
i widzów zależy, by zwierciadło sceny pozostało piękne 
i prawdziwe, mądre i ludzkie. 



WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

HENRYK VI NA ŁOWACH 
Sztuka w :i aktach (4 obrazach) 

OS OB Y : 

HENRYK IV, król angielski 

M ILORD RYDYNG, synowiec pierwszy ministra 

LURWELL, służący Milorda 

FERDYNAND KOKL, strażnik lasów królewskk 

MAŁGORZATA, żona jego 

RYSZARD. syn ich 

ROBERT, młynarz 

BETSY, córka j ego 

PANOWIE DWORSCY 

GA.JO\VT 

M ACIEJ GRZYBOWSKI 

ROMAN MICHALSKI 

STEFAN MIENICK1 

WŁADYSŁ_;l\.\,' LASOŃ 

BARBARA GRUDZIŃSKA 

WŁODZIMIERZ NOW AK 

WŁeDZlM IEIIB-DOBRZAŃSKI 

ELŻBIET A ST AROSTECKA 

GZESt.AW GORKA 
KAROL OBIDNIAK 

M.tl.RCIN T ALARCZAK 
M-l~Ł-A-J ŻYRG 

„Scena jest w lesie Szerud w okolicach miasta Mansfield , niedaleko Londynu". 

Reżyseria: Scenografia : 
:WARIA WIERCIS°SKA ZENOBIUSZ STRZELECKI 

Asystent reżysera : Kierownictwo muzyczne : 
IVT ARCIN TALARCZAK RYSZARD GARDO 

Muzyka: 
KAROL STROMENGER 
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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
Ze wszystkiego, co wiemy o Wojciechu Bogusławskim 

\Vynika, że był człowiekiem niezłomnej woli, ogromnej ener
gii, zimnej i spokojnej wytrwałości, zadziwiającej, choć 
wcale nie emocjonalnej odwagi. Można przypuszczać, że 
syn rejenta poznańskiego, gdyby dożył wystawienia „Zem
sty" bliższy by się czuł Milczka, niż Raptusiewicza. Nic 
w nim nie było z histerii i improwizacji pierwszego autora 
i reżysera polskiej sceny, Józefa Bielawskiego. Nie było też 
nic z doktrynerstwa jego następcy i zięcia~ Ludwika Osiń
skiego. Bogusławski umiał znaleźć czas na wszystko i nie 
załamywał się wobec żadnej trudności. To on skonsolidował 
i wychował zespół, odnalazł nowych autorów, a wśród nich 
- · wielki talent Zabłockiego, autora „Sarmatyzmu" i „Fir
cyka" (jak również: Niemcewicza). Już w pierwszym dwu
nastoleciu miał w dorobku 21 sztuk własnych, w tym 8 ko
medii, 1 dramat i 21 oper. 

Początkowo głównym jego celem było zdobycie i wycho
wanie publiczności, zjednanie jej dla polskiego teatru ,. prze
łamanie panujących pod tym względem uprzedzeń. Od 1790 
roku w czasie Sejmu Wielkiego, konsekwentnie angażował 
swój teatr w walkę Stronnictwa Patriotycznego. Twórca 
sceny polskiej, Stanisław August, od razu w nim wyczuł 
sprzymierzeńca. Można by przypuszczać, że nietrudno było 
płynąć z prądem. mieć w żaglach pomyślny wiatr królew
skiego poparcia i sympatii dużej części opinii; liczyć na 
oklaski oświeconych patriotów, niecierpliwych mieszczan, 
rewolucyjnie nastawionego ludu. Ale następne lata wyka
zały, iż Bogusławski potrafił dochować wierności także i w 
odmiennej, niepomyślnej, sytuacji. We wrześniu 1792 roku, 
gdy wojska carskie zajęły już Warszawę i opanowały cały 
kraj, gdy wszystko zależało od wszechwładnej a bezwzględ
nej Targowicy - autor „ Henryka VI na .lowach" nie zmie
nił ani jednej litery w przygotowanej sztuce, pełnej aluzji 
do targowickich zdrajców. Trzech Milordów w tym tekście, 
utożsamiała publiczność z przywódcami Targowicy: Szczę
snym Potockim, Rzewuskim i Branickim. Teatr wibrował 
oklaskami i podnieceniem, gdy ze sceny padły słowa, od
noszące się do rządzącego stronnictwa. Spostrzegli to za
równo: tajni emisariusze przygotowującej się już Insurekcji 
Kościuszkowskiej (jeden z nich pisał, że „mocno sobie po
tłukł dłonie od klaskania"), jak i struchlali Targowiczanie. 
oraz obcy dyplomaci. Spektakle zawieszono. Ale Bogusław
ski, z zimną krwią, użył zręcznego argumentu w obronie 
t e j sztuki: „jeżeli powszechne moralności zasady, nie wy
mieniając osobiście nikogo znalazły się sprzecznymi ze zda
niami oskarżających mnie osób, nie moja w tym \vina". 

Podtrzymywanie zakazu byłoby w tych warunkach - przy
znaniem się Targowiczan do popełnienia - zbrodni. 

Nasuwa siQ tu pewne przypuszczenie, chyba uzasadnione. 
Jednym z wodzów konfederacji targowickiej, która przy po
mocy carycy, próbowała przekreślić Konstytucję 3 Maja, 
był Szczęsny Potocki. Otó:~ polityk ten, dumny i bezwzględ
ny, przeżył w młodości dramat nasuwający analogie z „Hen
rykiem VI na łowach". Ojciec Szczęsnego, oburzony meza
liansem syna, który się ożenił z niezamożną d7Jewczyną, 
Gertrudą Komorowską - kazał ją zamordować . Owa histo
ria zrobiła wted y olbrzymie wrażenie, a po latach odezwała 
sil;'. echem - w „Marii" lVIalczewskicgo. Bogusławski mu
siał o niej słyszeć i na p ewne sobie zdawał sprawę, że nie
jedno ze zdań jego sztuki, w których mówiono o porwaniu 
bezbronnej dziewczyny mogło, wśród wzburzonych nastro
jów antytargowickich, zabrzmieć jak aluzja do dziejów Ger
trudy Komorowskiej Nawet, gdyby to nie b~·lo zamierzone 
przez autora. 

Zapewne, że była gruba różnica między porwaniem i u
wiedzeniem - a mordem. Ale konflikt podstawowych zasad 
etycznych z sytuacją społeczną stanowi pomost między dra
matem Gertrudy a bolesną przygodą Bctsy. Przecież boha
terka Bogusławskiego została nie tylko uprowadzona i oszu
kana. Groziło jej wywiezienie do Ameryki, a więc los Manon 
Lescault i innych ówczesnych ofiar handlu żywem towarem. 
Na daleki kontynent wywożono wtedy ... prostytuki. Więc 
nie o uwiedzenie tutaj najbardziej chodzi. Matka Betsy ba
gatelizuje sprawę uwiedzenia. obraca ją w żart. Łatwo sic 
z nim godzi - narzeczony dziewczyny, Ryszard. Ale perfidia 
i bezwzględność ludzi wyzyskujących swą pozycję, idących 
„po trupach" stanowi główny przedmiot ataku podjętego 
przez śmiał0go i nieliczącego się z r yzykiem autora. Nie 
c pruder\ę tu chodziło, ale o sytuację, w której możliwy 
był dramat Komorowskiej, czy inne fakty analogiczne, np. 
w ówczesnych Niemczech mord na dworze bawarskim (do 
czego nawiązywał potem Habbel '" swej sztuce „Agnes 
Bc>rnrmeer"). Oczvwiście dziś, po blisko dwustu latach, 
ta problematyka „Henryka \TI na łowach" mocno przybla -
dla, niemniei sztuka pozostaje uroczą komedią o myśliw
skiej przygodzie króla (w którego osobie można domyślać 
się Stanisława Augusta). 

'Narto zwrócić uwagę na jedno jeszcze. Sztuka Bogu
sławskiego rozgrywa się przeważnie w lesie. Było to śmia
łością z punktu widzenia poetyki ówczesnej; au tor próbo-
wał się z niej usprawiedliwić w posłowiu do wydania z ro-
ku 1821. Owe usprawiedliwienia o rok tylko wyprzedzalv 
wielkie manifesty pclskiego romantyzmu, jakie dał MickiEc'
wicz. Próbując, jeszcze w 1821 roku. wykazywać SW:'\ zgod
ność z klasycznymi „trzema jeclno~ciami", Bogusławski nie 
dostrzegał, ile w jego sztuce analogii z niektórymi :.itwo-



I-ami „patrona'" romantyków, S zekspira". Wyrafinow&na 
j(,st ironia finału, którą z goryczą podnosi Ferdynand Koki, 
jedna z najciekawszych postaci t ego utworu. Nawet w szczę
~ciu znajduje p:w;od y do „zastanowie!1ia się nad dziwacz
nym losów zrządzen i em''. „Lat dwadzieścia dźwigałem ka
rabin . służył em vvicrnie ojczyźnie, wygrałem kilka bata
liów -- nic dano mi feniga w nagrodę„. Dałem królowi 
kwaśnego cicnku~zu i twarde 1 óżko w komorze - zostałem 
za to urzędnikiem w irlkim i do ter.o boga t ym".Ta ironia ma 
<:mak s zckspirow~ki. Ale nic należy jej uważać: za objaw 
pesymizmu, jak to czyni~~ niek tórz ~- ko rnC'ntatorzy. Bogu -
sławski protestuje przeciw zakłóceniu harmonii świata; jego 
głos jest ostrzeżeni em, że jak u Szek sp ira „świat wyszedł 
z normy". 

Nie ma więc jakie j ś zasadnicze j zmian y tonu w stosunku 
dn późniejszych „ Krakowi aków i. góral.i." . „Ojciec sceny na
rodowej" szedł krokiem równ~·m , konsekw cr,tnie realizując 
swój program. W okresie pruskim mógł już, w 1799 roku 
mło demu Dmuszewskicmu s ugerować, że praca w teatrze 
stanowi równic ważną służ bę dl a narodu, jak walka w le
gionach. 

Choć jeszcze za Księstwa \Va rszaw sll:icgo nic zostaje wy
brany do warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk ze 
względu na swój s an ak torski. Bo!'(usławski godno~ć teatru 
polskiego podnió~ ł n a wyżyn>· nieprzeczuwane. W połowic 
XIX wieku, tworzyła s i ę dokoła niego piękna i zasłużona 
l~genda . Dowodem są urywki z p amiętnika Januarego Ho
szowskicgo, przytoczone w programie w arszaw skiego Tea
tru Narodowego, z okazji wy~tawicnia ,,Henryka VI na l.o 
<1;uch" w 1958 roku. Pamiętnikarz spotkał Bogusławskiego 
we Lwowie. tuż po trzecim rozbiorze, gdy wystawiał „ Ham
leta" i , .Spazm11 moane". Ciekawa jest jego charakterysty
ka: „Przyjrzałem mu się pilnie. Wysoki, szlachetnej 1 dum
nej postawy, więcej Szweda czy Duńczyka niż Polaka przy
pominał, t ym bardziej, że mniejsza żywość gestu i wstrze
miężliwość w okazywaniu przyjaźni, niezwykła u Rodaków. 
w to tym bardziej wierzyć kazała". Potwierdza więc Ho
szowski przypuszczenie o żelaznej samodyscyplinie syna re
jenta poznańskiego . Ale r ewelacyjnie brzmią słowa, które 
pamiętnikarz wkłada w usta Bogusławskiego na temat 
„Hamleta". Bogusł awski zmienił zakol'1czenie szekspirow
;.,kiego utworu, ratując życie królewiczowi dutiskiemu. 
,.Hamlet żyć , a berło po podłym zdrajcy objąv.rszy, ukocha
ną Ojczyznę przez dokonanie obowiązków , do lepszych chwil 
prowadzić powinien ''. 

.Jeśli to ścisłe, można przypu szczać, że Bogusławski ja
sno sobie u świadomił dlaczego i z jakimi zadaniami powziął 
,,. młodości decyzję o wstąpieniu do t eatru, który stał się 
narodowym. 

BOGUSŁAWSKI W KALISZU 
Teatralna działalność Wojciecha Bogus!awskiego nic o

graniczała się tylko do Warszawy . Prawie co roku, w okre
sie letnim wraz ze swym zespołem udawał się w kilku
miesięczny objazd kraju. Do wojaży tych z jednej strony 
skłaniała ·dyrektora Tea tru Narodow ego chęć poprawienia 
ciągle zachwianego budżetu scenY, którą kierował, z dru
giej zaś powodowało nim pragnienie szerzenia kultury tea
tralnej w całej Polsce. W podróża ch tych specjalne miejsce 
zajmował Kalisz : w Dz.ie jCl ch Teatru Narodowego Bogusław
ski tak wspomina picnvsze spotk ani e z naszym miastem: 

Odebrawszv właśnie w t vm czasie od obywateli kali
~ki~h w ezwanie do ich takie s tolicy, zostawiłem jeszcze 
artystów moich na miejscu, a am pospieszyłem dla prze
konania się osobiście, czy potrafię znaleźć: sposobność za
dość uczynienia ich żądaniu . Było to także miasto, w bli-
kości którego mieli dawni<'j moi rodzice własność swoją . 

Mogłyż nie pociągać mnie do ni ego równie przyjemne 
uczucia? 

Przybywszy do Kalisza, im łaskaw iej od szanownych 
obywateli przyjęty, tym dot kliwiej zm artwiony zostałem , 
że w całvm tym mi ście ani jednego nie znajdowałem gma
chu, któryby do pomieszczenia w sobie najpomierniejszcgo 
nawet teatru mógł być przydatnym. 

Widząc bezskuteczne chęci moje, już miałem wy~cżdżać. 
l:icdy jeden z m iej sk ich w~gierskiego r~du obywat eli, pod~ł 
mi mvśl w ystawienie: tvmczasem drewmanego gmachu. kto
regob~1 daĆh i śc i an >' ·d eskami tylko obite, zasłaniając od 
wiatr~ i słotv mogły dać sposobność urząd zenia wewnątrz 
sceny i potr;ebnych siedzell dla widzów; o f i aruj ąc mi ~o
starczyć wszelkich do t akie j bu?o;vy potrzebi:yc!1 maten~
łÓ\V, które razem mogłyby posłu z ~· c do post aw1ema w czasie 
porządn iejswgo t C' at ru. 

Trudno mi by ło p rzc zv.;y ci ęży ć w sobie ws t ręt, jaki uczu
wałem do umieszczenia znakomitych w id zów w tak nikczem
nym zabndowaniu, a do t ego przy pierwszyr:i widowisk 
moich do tej stolicy zaproszeniu; ale słysząc ogo~nc zap~\".
nienie publiczności , że b ez w szelkiej odrazy w kazd ym m1eJ
scu mile przyjmuje u s łusi moje , podany mi projekt doko
n ać przed s ięwzią łem. 

Uko11czono ca lkowicie w :->pomniany gmach w dwóch iy
"Odniach, w ciągu któr ych r.'.li ałem sposobność: powrócenia 
do Poznania, gdzie zamknąwszy reprezentacje mo je 27 lip
ca, w dwóch dniach do Kalisza przybyłem i tak spi~sznie 
urządziłem, w nowo w ybudowanym gmachu, wszelkie do 
dawania widowisk przygotowania, że zaraz ~ sierpnia otwo
rzyłem mój teatr komedią: Ton Wielkiego Swiata. 



Ktokolwiek znał w owym czasie miasto Kalisz, które 
przez cały dzień niemal pustym bywało, rozumiał zapewne, 
że ledwie kilkunastu ochoczych do uczęszczania na wido
wisko znajdzie się amatorów. 

Ale zdziwił się bez wątpienia i nie pomału, kiedy około 
godziny 6 wieczorem, ujrzał mnóstwo powozów jeden za 
drugim jadących , w których pospieszali mieszkający w bli
skości obywatele z całymi rodzinami swojemi na teatr, a po 
skończonym widowisku, powracali w nocy do domów, zo
stawiając znowu miasto jak było, bczludnem. 

Przez cały miesiąc sierpień, codziennie bez przerwy gry
wając, w jednej nędznej budzie, bez żadnej wygody i ozdób; 
tyle wszelako, przez samo ojczystych widowisk zmiłowanie, 
pozyskałem ich dobroczynnych względów, że dochody moje 
nadspodziewanie znaczne, ułatwiły mi sposobność utrzyma
nia antrepn•zy przez resztę lata. 

Obowiązki moje względem Warszawy nie pozwalały dłu
%ej bawić w Kaliszu. 

Wyjechałem więc pierwszego września, z nieodmiennym 
przedsięwzięciem postawienia na przyszły rok dogodniej
szego teatru w tern mieście, w którem tak łaskawego do
znałem przyjęcia". 

Był to rok 1800; data 2 sierpnia otwiera burzliwą, pełną 
wzlotów i upadków historię sceny kaliskiej. Zasługą Bogu
sławskiego jest nic tylko to, że ją stworzył, ale i to, ż2 
przez wicie następnych lat rozpoczętą w Kaliszu działalność 
kontynuował: stworzył tradycję tak potrzebną dla wszelkich 
inicjatyw kulturalnych. 

„Na Bogusławskiego patrzeć trzeba nie tylko w Warsza
wie, ale wszędzie, gdzie dla polskiego teatru było coś do 
zrobienia; sfera jego wpływu i energii przenosi się z miej
sca na miejsce; ciągłość pracy przerywa się, jeżeli ją z jed
nego tylko ogniska obserwować, nabiera natomiast spoistości, 
rozjaśniona myślą, która nigdzie pracownika nie opuszcza
ła: dżwignąć będzie można, grać na nim po polsku i o ile 
się da. grając powiedzieć co trzeba i kiedy trzeba ... " 

WŁADYSŁAW BOGUSŁAWSKI. wnuk Wojciecha. 

„Niosę ja w swoje ustronie dwa nieocenione skarby: spo
kojne sumienie i to najdroższe przekonanie, że (ile w mocy 
mojej było) dopełniłem obowiązku stanu, w którym mnie 
przeznaczenie mieć chciało. Sławę moją zostawiam zdaniu 
potomności: a jeżeli w sercu choć jednego prawdziwego Po
lrtka pozvskam wdzięczne starań moich wspomnienie, jesz
cze na tamtej stronie grobu szczęśliwym będę". 

WO.JCIECH BOGUSŁAWSKI 
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