
Wojciech 
Bogusławski

i 
Teatr 

Narodowy

by Juliusz Lewandowski 6b



Wojciech 
Bogusławski
1757 -1829 

• Ojciec sceny
narodowej, aktor, 
reżyser, dyrektor
teatru.



TEATR 
NARODOWY

• Najstarszy istniejący do dziś teatr w 
Polsce, założony w 1765 w Warszawie 
przez króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego.

• Powołanie narodowej sceny było 
jednym z elementów projektowanej 
przez króla reformy edukacji, 
obyczaju i życia kulturalnego 
upadającej Rzeczypospolitej.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski


TEATR 
NARODOWY
•Początki Teatru 
Narodowego 
sięgają 
•epoki 
Oświecenia

Czyli XVIII 
wieku



TEATR 
NARODOWY
• Premierowym spektaklem 
było wystawienie : 
"Natrętów" Józefa 
Bielawskiego, komedii 
opartej na pomyśle 
zaczerpniętym z 
Molière’a.



Siedziba teatru
• Operalnia Saska na rogu ulicy Królewskiej i 

Marszałkowskiej służyła teatrowi jedynie 
przez kilka lat. Szybko popadła w ruinę i 
została rozebrana w 1772 roku.

• Zespół przeniósł się do Pałacu Radziwiłłów
na Krakowskim Przedmieściu, a potem, w 
roku 1778 do budynku na placu Krasińskich.

• W 1833 roku Antonio Corazzi ukończył 
nowy gmach teatralny swojego projektu i 
Teatr Narodowy wyprowadził się z budynku 
przy placu Krasińskich.

• Po klęsce powstania listopadowego władze 
rosyjskie niechętnie patrzyły na 
kontynuowanie działalności Teatru pod 
szyldem Teatru Narodowego. Z rozkazu 
cara nazwano go Teatrem Wielkim.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Prezydencki_w_Warszawie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antonio_Corazzi


TEATR 
NARODOWY
• Gmach Teatru Narodowego 

oddano po wojnie Wojsku 
Polskiemu, które sfinansowało jego 
odbudowę.

• W 1985 wybuchł pożar, który 
zniszczył scenę i jej otoczenie 
oraz widownię; gmach ocalał.

• Teatr Narodowy otwarto ponownie 
19 listopada 1996 roku, w rocznicę 
pierwszej, osiemnastowiecznej 
premiery.



Wojciech Bogusławski

• Polski aktor, śpiewak operowy, reżyser, pisarz, 
dramatopisarz, dyrektor Teatru Narodowego w 
Warszawie i założyciel teatru w Kaliszu.

• Wojciech Bogusławski jest autorem 80 utworów, 
znaczna część z nich została opublikowana. 
Zajmował się adaptacjami i tłumaczeniami. 
Przetłumaczył między innymi z niemieckiego 
„Hamleta” Szekspira.

• Jego najsłynniejszym dziełem jest „Cud mniemany, 
czyli Krakowiacy i Górale” z roku 1794. Była to 
pierwsza polska opera, do której muzykę 
skomponował Jan Stefanii.



„Cud mniemany, 
czyli Krakowiacy
i Górale”
W. Bogusławski dbał o rozwój sceny 
narodowej nie wahając się nawet 
przed pewnymi ustępstwami na 
rzecz zaborców. Szczególnie silnie 
dało się to dostrzec w okresie po 
upadku powstania 
kościuszkowskiego. Mimo to cieszył 
się autorytetem wśród 
pracowników, a także wśród 
mieszkańców Warszawy.



„Cud mniemany, czyli 
Krakowiacy i Górale”

• Dzieło swoją premierę miało

• 1 marca 1794 roku
• w Teatrze Narodowym w 

Warszawie.

• Polska była wtedy już po dwóch 
rozbiorach i zbierały się nad nią 
kolejne czarne chmury.

Autor traktuje się tę operę jako 
pobudkę do powstania 
kościuszkowskiego.



„Cud mniemany, czyli 
Krakowiacy i Górale”

• W listopadzie 1793 roku Bogusławski znalazł się na 
tajnym zebraniu na Podgórzu w Krakowie. Miał 
słyszeć jak Kościuszko przemawiał, że bronią 
przyszłych Polaków będą kosy, a strojem 
narodowym będzie strój krakowski, motywy te 
wplótł do swojego libretta. Sama opera nie odnosiła 
się wprost do ówczesnej sytuacji politycznej. Ot 
zwykła komedia miłosna, w której żona młynarza 
próbuje odbić narzeczonego swojej pasierbicy. 
Mimo to, po premierze publiczność nie miała 
wątpliwości, iż cała historia jest alegorią.

• - Mówiono wprost, że Krakowiacy to Polacy, a 
Górale to Moskale.



„Cud mniemany, 
czyli Krakowiacy i Górale”

• Co do patriotycznej wymowy tego 
dzieła wątpliwości nie mieli rosyjscy 
zaborcy, którzy zakazali wystawiania 
go Bogusławskiemu na scenie, pod 
groźbą zesłania na Sybir.

• prapremiera dzieła odbyła się 1 marca 
1794 roku, a więc przed trzecim 
rozbiorem Polski i na ponad trzy 
tygodnie przed złożeniem przysięgi 
(24 marca) na Rynku Krakowskim 
przez Tadeusza Kościuszkę 
ogłaszającego akt powstania przeciw 
zaborcom: Rosji i Prusom.



„Cud mniemany, 
czyli Krakowiacy i Górale”

• Bogusławski należał do spisku 
poprzedzającego powstanie i w "Cudzie" 
przedstawił w sposób wprawdzie 
zawoalowany, ale dla wszystkich czytelny 
(publiczność odebrała spektakl 
jako pobudzenie do walki o niepodległość) 
zarys ówczesnej sytuacji politycznej.

• Utwór wymierzony był przeciwko Targowicy i 
zaborcom. Tak więc biorąc pod uwagę 
konteksty polityczne, "Cud" od chwili 
premiery, która odbyła się w przełomowym 
okresie historycznym naszej 
Ojczyzny, związał się z historią Polski.



„Cud mniemany, 
czyli Krakowiacy 
i Górale”
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