
TEATR MIEJSKI 
im. W. BOGUSl:.AWSKIEGO 
W K A L s z u 



PROGRAM 



11KRAKOWIACY I GÓRALE" 
By wytłumaczyć P. T. Publiczności naszej, co skłoniło Dyrekcję 
Teatru do wybrania na inauguracyjne przedstawienie „Krakowia
ków i Górali", musimy sięgnąć do genezy utworu, który w dwóch 
swoich wersjach, najpierw ojca teatru polskiego, Wojciecha Bo
gusławskiego, a później dyrektora sceny lwowskiej, Jana Nepo
mucena Kamińskiego, krzepiły serca polskie przez wiele lat 
w zaborze rosyjskim i austriackim. „Cud" czyli „Krakowiacy 
i Górale", będący operą, a raczej komedy,jką ze śpiewami w/g 
·określenia lgn. Chrzanowskiego jest niewątpliwie najlepszym ze 1
wszystkich utworów Bogusławskiego nie tyle ze względu na swoją 
literacką wartość, ile ze względu na swą szlachetną, obywatelską, 
patriotyczną tendencję. Była to bowiem sztuka, która prze

dziwnie utrafiła w ton duszy narodowej przed powstaniem Kościu
szki, a po powstaniu . gdy zawiodły nadzieje, stała się wyrazem 
narodowych uczuć i wiary, Że „lud kmiecy dźwignie Polskę swymi 
plecy". 

Utwór Bogusławskiego zaczął wywierać olbrzymi wpływ, będąc 
przez długie lata najpopularniejszą pozycją naszego repertuaru, 
wystawiany dla uświetnienia każdego donioślejszego wydarzenia 
narodowego. Elastyczny tekst tego melodramatu pozwalał i sa
memu twórcy i innym przygodnym autorom dorabiać nowe śpiewki 
i kuplety, nawiązujące do zdarzeń aktualnych. 

Najsilniejsze echo znalazł „Cud" w twórczośc i dramatycznej Jana 
N. Kamińskiego, który przedłużył jego treść w swej sztuce, zaty
tułowanej „Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale". 

Autor nazwał swój utwór zabawką dramatyczną ze śpiewkami 
i w przedmowie zaznaczył, Że do napisania tej sztuki skłonił go 
dotkliwy brak dzieł szczerze narodowych i dlatego to pozwolił 
sobie napisać dalszy ciąg powszechnie znanycli i tak ulubionych 
„Krakowiaków i Górali" W. Bogusławskiego. 

Do prowadzenia tej sztuki przyczynił się niemało wybitny talent 
kompozytorski Karola Kurpińskiego. 
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Oprócz postac!, znanych z utworów Bogusławskieg.o, wp~o.wadza 
Kamiński jeszcze komiczną postać Ekonoma z panszczyzmanych 
czasów i administratora podkrakowskiej wsi Mogiły - P· Py· 
sznickiego. 

Treść sztuki jest następująca: 

Stach, syn zagrodnika Wawrzyńca, kocha. Basi~, _córkę młynarza 
Bartłomieja; dziewczyna odpłaca mu wza1emnosc1ą, ale macoc~a 
Basi, Dorota, podkochując się sama w. Stac?u, w ~elu pozbyc1~ 
się „konkurencji" przyrzekła rę~ę . Bas_1, Gora~ow1 Bryndusow1. 
Na szczęście dla Basi i Stacha z1aw1a się we wsi ~tudent Bardo.s, 
który różnymi sposoban_ii l??t_ra_fi (u ~og_usławsk1~~0)_ dopom~c 
młodej parze, urzeczyw1stmc 1e1 pragmema.. Kammsk1. oparł s1~ 
w swej sztuce na założeniu, że .Bryndus me rezygnuj~ z ręki 
Basi lecz razem ze skłonną do mtryg Dorotą przekupuje E~ono~ 
ma, 'który nie pozwala na małżeństw.o Basi z~ St~chem. Pomewaz 
z tego powodu przyszło do utarczki słowne], m.1ędzy Ekonomem 
a studentem, który ujął się za pokrzywdzonymi, ~konom wyp~
dza studenta ze wsi, z pomocą parobków, a Goralom ~ł~tw1~ 
porwanie Basi, za co. otrzy~uj7 ~O t~larów od ~ryndusa. S~1gan1 
Górale zamykają Basię w 1askm1, ktora uchodzi za smoc~ą 1amę. 
Uwalnia dziewczynę Bardos, który przebra~y z~ cz~r?wmka, na
pełnia przerażenie~ Góral~,. zamyka _z kolei w 1askm1 _Ekonom~ 
i Dorotę i zapewma szczęsc1e młode] parze. ~od ~on17c sztuki. 
Bardos, jako spadkobierca swego stryja staje się dz1edz1cem wsi 
Mogiły i zdobywa sobie miłość włościan. 

Uwydatnienie doli ludu wiejskiego_ w okresi~ pańsz~zyźnian~go 
poddaństwa i podkreślenie w okresie mettern1chowsk1ego uc1~ku 
dążności narodowej i patriotycznej, przekazanej przez poprzedn.1ka, 
zjednała i utworowi Kamińskiego wielką popularność, utrzymującą 
się do ostatniej chwili na polskich scenach. 

J. K. 
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SZTUKA W TRZECH AKTACH 
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JANA NEP. KAMINSKIEGO : muzyką KAROLA KLIRPINSKIEGO 

PYSZNICKI . . . .. 

EKONOM 

BARTLOMIEJ, mlynar: 

DOROT A, jego żona . 

BASIA, córk.1 młyn.:ir:.:t 

ZOSIA, pr:yjaciólka B.Jsi 

BRYNDUS 

MIECHODMUCH 

JANEK . . . . 

STACH .... 

BARDOS, student : Kr.Jkowa 

KRAKOWIACY, KRAKOWIANKI 

GÓRALE, GÓRALKI . . . . . 

Reżyseria zbiorowa. 

Tańce ukl,1du WANDY BONCZY. 
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Rzecz d:ieje si<; w Mogile, wiosce pod Kr.Jkowem. 

Dekoracje: EDWARD MARSZALEK 

Kierownik liter.Jeki: WANDA POLANKIEWICZ. 
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Zbigniew GRACZYK 

Rom.m CICHOCKI 

ŻYRO 

K.J:imier.J SZAlAJSKA 

H.Jnn.J 

Celin.J 

Witold 

I gon 

Ludwik 

Leopold 

DOBRZANKA 

lĄCZKOWSKA 

SKROBAlA 

MELINGER 

TROJANOWSKI 

GRZEGORZEWSKI 

St;in1slaw WINIECKI 

SE:UCHACZE INSTYTUTU MUZYCZNEGO 

Dyrygent: Dyr. O. RUPPEL. 

Primaballerina WANDA BONCZA. 

_...._.........,..._..,._..-..-...w~~--._,-.,_-...-.-~....,,..._.-....-_......-....~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~„~-..-....-. 

~-.~).~~~~-~-..,..,,...,..-'°".,_..,,,--....-....-.,.,.,...,....,....,, 

'\1 ',, 
..,.,,......, ....... ~.,.r...r...r~.,,,..,,,....,.~-- .......... '·~--" ~,..,,....,,...~ 



Istota Teatru 
i jego społeczno - kulturalne znaczenie 
Gdyby nas ktoś zapytał, co stanowi istotę teatru, nie odrazu uda
łoby nam się odpowiedzieć trafnie na to pytanie. Dopiero po 
dokładniejszym zanalizowaniu zagadnienia zgodzimy si(?, że o te
atrze nie decyduie ani budynek, ani kostium ani dekoracia, nawet 
nie jest niezbędne w nim słowo czy dźwięk. Naibardziej uprosz
czony teatr sprowadza się do samei akcji, do niemego gestu -
i mimo to nie przeslaie być teatrem. Pierwsze ludy azjatyckie 
mają teatr bez dramatu, tylko mimika, taniec i ściśle mechanicz
ne ewolucje stanowią tam podstawę akcji. Nawet widz nie jest 
niezbędny, bo publicznością może być dla siebie sam wykonawca. 
Bez względu na to, czy teatr będzie miał taką najprostszą postać, 
czy znaną nam dobrze formę współczesnego dramatu, akcja w nim 
wszelka jest w założeniu udana, nieprawdziwa, zmyślona. Wiemy 
o tym dobrze, a jednak wszystkich widzów wiąże jakby jakaś 
cicha umowa, polegająca na tym, że owa fikcja stanowi dla nas 
prawdę, inną niż rzeczywistość, niemniej iednak prawdziwą i rze
czywistą. Nie chodzi tu tylko o stwierdzenie psychologicznie wy
tłumaczalnej formuły - mundus vult decipi - ale niewątpliwie 
kryje się za tym instynkt wrodzony człowiekowi i występujący 
jako funkcja biologiczna, oczywiście w różnym stopniu nasilenia, 
ale zato powszechnie, bez względu na rasę, szerokość geogra
ficzną, czy stopień cywilizacji! Istnienie tego popędu wrodzonego, 
zmuszającego człowieka do uprawiania teatru w życiu, możemy 
zaobserwować u dziecka, któref1o życie jest wypełnione teatrem 
po brzegi i u dorosłf?go człowieka, który częściej, niż sam sobie 
zdaje sprawę. „robi teatr", „gra". 
Ta w podświadomości dziecka i dorosłego tkwiąca wiara w fikcję 
jest niewątpliwie znaną nam z psychologii zasadą rekompenso
wania niedoborów życia naszego realnego, od którego chcemy, 
jakże często, uciec choćby na chwilę w świat poezji, ulec jego 
magicznej sile działania, doznąć tajemnej radości, jaką sprawia 
nam oglądanie w teatrze nawet rzeczy smutnych. 

z. ~olei należ~ stwierdzić, że od zarania istnienia najprymiłyrlJ· 
me1s~y~h chocby for"! teatru, wiążą się one zawsze jaknajściślej 
z relrgią. Głęboka wiara albo pierwotny zabobon, zależnie od 
stopnia cywilizacji stoi u kolebki każdego teatru - czy to będzie 
te_atr. Ajschilosa, czy pasyjne widowis_ka chrześcijańskiego śred
niowiecza, czy nasz wędrowny Turoń, czy taniec dzikich dokoła 
ognia. 

Jeśli ~ozważymy aspekt socjologiczny różnych dziedzin sztuki, 
to stwierdzimy bez trudności, że do sztuki truba się społecznie 
wychować i przygotować tak samo jak wychowujemy się do 
ob~?U:ania z ludź:rzi . i cal'!'m szeregiem zjawisk naszego jakże 
zrozmcowanego zycza zbwrowef1o. Kazde bowiem dzieło sztuki 
f!rzedstawia wartość społeczną, podlega jako wytwór człowieka, 
istoty .naw_skroś społecznej, wszystkim prawom społecznym, a 
c~ .waznte1sze, prawa te gruntuje, stając się doniosłym czyn
mkiem społecznym świadomości narodowej i ogólnoludzkiej. Jest 
jednakże bardzo wielka różnica w ilości czy wartości pierwiast
ka społecznego we wszystkich innych dziedzinach sztuki z jednej 
strony, a w teatrze z drugiej. Dzieło muzyczne, plastyczne lub 
literackie powstaje indywidualnym wysiłkiem twórcy i również 
indywidualnie przyswaja je sobie słuchacz, czytelnik czy widz. 
Tymczasem taka „kontemplacja w odosobnieniu" utworu dramaty
cznego jest nie do pomyślenia. Poezja dramatyczna u narodzin 
swoich związana ze zbiorowymi obchodami religijnymi otrzymała 
pi~tno_ spolecz?ości, bez którego samo jej istnienie byłoby po
zbzawwne takze artystycznego uzasadnienia. Dramat jako utwór 
lite~acki jest '?rzeznaczo~y dla sceny. I dopiero na scenie uzy
sku1e ~wą tworczą pełmę, zaczyna pulsował. życiem i osiąJ1a 
zakreslony zawsze przez autora cel - zbiorowego wzruszania 
widowni. Nie tylko od strony widowni odznacza się teatr naj
szerzej pojętymi pierwiastkami społecznymi, ale i od strony 
sceny. Jeśli teatr literacki ma żyć na scenie i trafiać do serc 
i u_mysłów .widzów, niezbędnie potrzebny jest do tego również 
tworczy rezyser, aktor, dekorator, czasem muzyk, wreszcie li
czny personel techniczny, w którym nawet robotnik ustawiający 
kulisy mniej lub więcej twórczy bierze udział. Jak widzimy 
oparty jest teatr na wysiłku zespołowym, a ostateczna forma 
sztuki, jaką on przedstawia widzowi, jest wynikiem harmonijne· 
go połączenia wszystkich sztuk z tym, że podobnie jak na kon· 
cercie i_esteśmy w teatrze świadkami stale odradzającego się 
aktu tworczego aktora. W zbiorowym oddziaływaniu teatru na 
zbiorowo reagującą widownię leży najdonioślejsza wartość te· 
atru jako podstawowego czynnika upowszechnienia kultury. 



Moment reakcji zbiorowe) widza, który na dobrym artystycznie 
przedstawieniu czuje się związany wspólnotą uczuciową z sąsia
dami bez względu na różnicę, jakie go mogą dzielić od nich pod 
względem wykształcenia, inteligencji, środowiska społecznego, jest 
ciągle stwierdzanym dowodem ' katartycznego- oczyszczającego
dzialania sztuki teatralnej, w której nie tylko bohater odgrywa
nego dramatu przechodzi koleje upadku i dżwigania się, lecz 
wrażenie Io przeżywa i widownia. Przeznaczeniem bowiem teatru 
wedle znanego określenia największego z dramaturgów świata
Szekspira - jest „służyć niejako za zwierciadło naturze, poka
zywać cnocie własne jej oblicze, złości-żywy jej obraz, a światu 
i duchowi wieku postać ich i piętno". Grzech i cnota, szczęście 
i upadek, mądrość i głupota ukazują się w niezliczonych, dostęp
nych dla każdego widza, plastycznych obrazach Na oczach .jego 
greckie Przeznaczenie czy chrześcijańska Opatrzność rozwiązuje 
swe nieodgadnione zagadki, rozplątuje gordyjskie węzły konfli
któw i ostatecznie pozwala triumfować na scenie prawdzie. 
W zwięzłym szkicu nie sposób przedstawić wyczerpująco wszyst
kie społeczno-kulturalne aspekty teatru - tego najwspanialszego 
instrumentu oddziaływania na zbiorowość ludzką. 

Rola teatru w powojennej Polsce urasta do olbrzymich wręcz 
rozmiarów, bo teatr chwili obecnej jest powołany - wedle słów 
znakomitego teatrologa, J. N. Millera - do wypełnienia straszli
wej luki, jaką w świadomości i umysłowości zbiorowej narodu 
wytworzyły sześć lat panowania Dżyngischana Zachodu. 

J. Korcala 
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