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... PRZYSZŁO MI NA MYSL WASZE MIASTO, KTÓRE JEDNI 
ZWĄ „ZŁYM MIASTEM", INNI STOLICĄ POLSKI ROBOTNI- . 
CZEJ, A KTÓRE DLA MNIE OD PIERWSZEJ CHWILI ZETKNIĘ
CIA SIĘ z. NIM, BYŁO MIASTEM DOBRYM, GDZIE CZĘSTO ' 
PRZYTUŁEK POLITYCZNY I ARTYSTYCZNY ZNAJDOWAŁEM, 
WŁASNIE DLATEGO, ZE SIĘ TU POWIETRZEM PRACY I PRO
LETARIACKIEJ TĘŻYZNY ODDYCHAŁO ... -

pisał Leon Schiller z okazji pierwszej swojej powojennej premiery 

w naszym teatrze. 

Wiemy, że do końca życia Dyrektor SchiHer ze wzruszeniem wspomi
'71al Swoje łódzkie czasy, do końca życia uczuciowo byl z naszym teatrem 

związany ... 

I Łódź pozostala wdzięczna SchiLlerowi za te wielkie wzruszenia, 
które przeżywała patrząc na Jego wspaniale inscenizacje, wspominając 
do dziś okres dyrekcji Schi!Lera ja.ko „wielki okres" Łodzi teatralnej ... 

I dlatego, gdy bezlitosna śmierć zabrała WieLkiego Artystę, zapragnę
liśmy uczcić Jego pamięć nie tylko słowem i wspomnieniem, lecz także 

czynem ... 

I wtedy postanowiliśmy wystawić naszemu wielkiemu dyrektorowi 
Zywy Pomnik - wskrzesić jedno z najwspanialszych Jego dziel - od
tworzyć Jego inscenizację „Krakowiaków i Górali" ... Zamierzenie to 
przekraczało sily i możliwości jednego łódzkiego teatru, ale pamięć 

Schillera pozostała nie tylko w tym teatrze, twórcę niezapomnianych 
inscenizacji wielkich oper polskich, uczcić zapragnęła również mloda 
opera łódzka. I tak zmierzywszy sity na zamiary - dwa zespoly naszych 
teatrów rozpoczęl>y próby „Krakowiaków" . .. 

Dziś, gdy zbliża się już premie-ra, możemy powiedzieć, że praca nad 
„Krakowiakami", nie była podobna do normalnych naszych prób tea
tralnych. Wielki zapal, entuzjazm ożywiał caly zespól, a gdy zabrzmia
ły tony niezapomnianych melodii ,,Krakowiaków" - zdawalo nam się 

chwilami, jak gdyby' Schiller był tu znów z nami ... 

Wierzymy, że wielki artyzm naszego Mistrza ożywi to przedstawienie, 
że na premierze ożyją znowu przepiękne, barwne obrazy ludowego 
widowiska, że schillerowscy ,,Krakowiacy ii Góra!L!#.' IDrócą 'l'!.a lód.z.k.ą 

scenę w takiej postaci, jak gdyby Schiiler byl jeszcze tu z nami. 

SABINA NOWICKA i FELliKS ŻUKOWSKI 
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LEON SCHILLER 
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KRAK0\\1IACY I GORALE 
Wiekopomne dzieło sceniczne twórcy postępowego narodowego teatru 

i komponisty cudzoziemskiego, który w Polsce, już chylącej się ku upad
kowi, stal się Polakiem i przybranej swej ojczyźnie, podobnie jak po

przednik jego, Maciej Kamiński, i późniejszy odeń Józef Elsner, cenną 
spuściznę pozostawU, od dawna czekalo na udostępnienie masom, dla 
których kiedyś powstało i które je ciepłem serc przez półtora wieku 
z górą przy życiu utrzymywały. 

Pierwsze wydanie tekstu Bogusławskiego, niewątpliwie z powodów 
cenzuralnych, ukazałto się, w postaci mocno skażonej, dopiero w r. 1841 
- w Berlinie. Przedrukowała je bez zmiany ubożuchna, choć zasłużona 
lwowska biblioteczka „Mrówki". W latach międzywojennych opracował 
tekst „Cudu mniemanego" (na podstawie odpisu znajdującego się w bi
bliotece Baworowskich we Lwowie) Eugeniusz Kucharski, opaflrzyl in· 
teresującymi i, pożytecznymi przypisami, przeznaczając dla Gebethne
rowskiej Biblioteczki Uniwersytetów Ludowych i młodzieży szkolnej. 
Po ostatniej wojnie, dzięki przemianom społecznym, które spowodowały 
wzrost zainte-resowania naszym postępowym dziedzictwem kulturalnym, 
oraz dzięki nap!ywowi warstw pracowniczych do teatrów - mogły ożyć 

na scenach naszych arcydzieła teatropisarstwa rodzi.mego, którym po
średnie tyLko miejsce wyznaczono w repertuarach Polski okupowanej 
i burżuazyjno-faszystows-kiej. Nie mówiąc już o Fredrze, który nigdy 
większym niż dziS nie cieszył się powodzeniem, czyż byloby możliwe wy
stawienie bez poważnegą ryzyka komedii Zabłockiego, Niemcewicza, 
a wreszcie Bogusławskiego, nie tylko utworów oryginalnych i swobo
dnych przeróbek, lecz również świetnie lokalizowanych przekładów, kry
jących w swej treści aktualne idee społeczne i polityczne? 

Wznowienie w teatrach Polski Ludowej „Cudu mniemanego" - tego 
polskiego „Wesela Figara", jak ktoś powiedział - jest właśnie nowych 
czasów wielkim tryumfem: dwieście przedstawień danych przez łódzki 
'.I1eatr Wojska Polskiego, przedwyborcza. akcja propagandowa tego teatru 
przy pomocy tego wodewilu w Warszawie, zapoznanie z nim 15 miast 
Czechosłowacji w czasie objazdu w r. 1947, olbrzymi sukces w Teatrze 
im. Wyspiańskiego w Stalinogrodzie i w Teatrze Narodowym w War
szawie, który mial zaszczyt wykonać „Cud" przed delegatami między
narodowego Kongresu Obrońców Pokoju, niezliczone tlumy robotników, 

chłopów, młodzieży i dziatwy szkolnej rozkoszujące się malowniczym 

milodźwięcznym, gorąco patriotycznym widowiskiem w teatrze radom

skim, kieleckim i w okolicy tych miast pod gołym niebem - oto fakty 
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w dziejach sceny naszej nie notowane. Wszystko się na ten niebywaly 
sukces zlożylo: dobra gra zespolu aktorskiego, śpiewaczego i taneczne
go, mistrzow&ka inscenizacja plastyczna Wladyslawa Daszewskiego, 
atmosfera ludowej widowni, bardziej podatnej niż snobistyczna-burżu
azyjna do wzruszeń, jakie daje rewolucyjna śpiew.ogra Boguslawskiego 
i tak wybornie zespolona muzyka Stefaniego. 

Pelna osiemnastowiecznej elegancji, a nie pozbawiona wdzięku ludo
wego i <prostoty, muzyka Jana Stefaniego miala jeszcze mniejsze szczę
ście do prób p·rzekazania jej potomnoki. Już w polowie ubieglego wieku 
„Cud" Boguslawskiego-Stefaniego ustąpil miejsca „Zabobonowi" Ka
mińskiego-Kurpińskiego, teatralnie efektowniejszemu i, być może, dla 
widowni nowszych czasów posiadającemu wyraźniejszą wymowę ideo
logiczną. „Cud" poszedi w zapomnienie. Niektóre tylko piosenki Stefa
niego spopularyzowaly się wśród ludu miejskiego lub ulegly różnorod
nym przeróbkom w mniejszego kalibru wodewilach i komedio-operach. 
Tańce zaś obok kompozycji Kurpińskiego, Damsego i in. weszly w sklad 
slynnego i <llugo w repertuarze Teatru Wielkiego utrzymującego się 

baletu pt. „Wesele w Ojcowie". 
Dopiero w setną rocznicę zgonu Wojciecha Boguslawskiego udalo się 

piszącemu te slowa zrekonstruować jego najcelniejsze widowisko, „okra
szając" je autentyczną muzyką Jana Stefaniego - której partytura, nie 
wiadomo dlaczego, uchodzila za zaginioną czy bardzo zdefektowaną -
i wystawić je na Starym Mieście pod golym niebem z .okolicznościowy
mi przyśpiewkami Or-Ota, w oprawie scenograficznej Karola Frycza. 
Muzyka chwalona swego Ci?asu przez Maurycego Karasowskiego i Alek
sandra Polińskiego zdobyla ponowne uznanie krytyków muzycznych 
i muzykologów. Wartość tego szlachetnego prymitywu potwierdzilo kil
kaJkrotnie jego wykonanie w Polskim Radio. Lecz powodzenie bodaj 
równe temu, jakie t.owarzyszylo narodzinom „Cudu", osiągnąl ten klej
not wodewilistyki polskiej w interpretacji łódzkiej. 

LEON SCHILLER 

Wstęp do Krakowiaków t góralt 
Polskie Wyd. Muzyczne, W-wa 1955 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
Przeznaczeniem moim bylo nigdy 

przeciwnościom nie ulegać, a otwar
tym i śmialym postępowaniem naj
chytrzejsze zawstydzać podstępy. 

Wojciech Bogusławski: 
D zieje Teatru Narodowego. 

125 lat m'inęlo od chwili, gdy tłumy rodaków odprowadziły na cmen
tarz Powązkowski w Warszawie doczesne szczątk.i wielkiego pioniera 
polskiej sztuki tea tralnej , Wojciecha Bogusławskiego z którego nazwi
skiem zrosŁo się niermdzielnie zaszczytne miano „ojc~ teatru polskiego". 

Na tabl'icy pamiątkowej umieszczono znany dwuwiersz Ludwika 
Osińskiego: 

Krzywdzące glos ojczyzny mniemania umorzy~, 
Pisał, gral i grających na czas późny stworzył. 

W t ych zwięzłych a wym:ownych słowach zaWliera się całokształt dzia
łalności Bogusławskiego - gorącego patrioty, a'ktora, autora, reżysera 
i wychowawcy młodego pokolenia aktorsk iego. Działalności tak wszech
stronnej , tak n iestrudwnej i tak błogosławionej w skutkach dla sceny 
p olsk '. ej. 

Trudno mówić o Bogusławskim bez uczucia najgłębszego szacunku 
i podziwu dla tego tytaina IS.ceny, który ze zdumiewającym z.a.palem, 
energli ą i poświęceniem przez całe życie bronił praw Polski do własnej 
sceny narodowej, do .ojczystego języka, dJo własnej wielkiej sz.tuki. 

Wojciech Bogusławski urodził się we ws.i Glinno pod Poznaniem 
9 kwietnia 1757 r~ku . O jego dzieciństwie i młodości wiemy bardzo ruie
wiele. Pierwsze nauki pob'ierał w koowikcie pijarów warszawskich, na
stępnie przebywał na dworze biskupa kraikiowskliego, Kajetana Sołtyka, 
wreszcie wstąpił do wojska. Wid-0cznie jednak nie była mu sądzona ka
riera woj skowa, bo w roku 1778 zostaje zwolniony z wojska na własne 
żądanie, a wkrótce potem rozpoczyna już pracę w teatrze. Jakie były 
powody tej nagłej zm~any zawodu, nie wiemy dtokładnie. Prawdopodo
bnie intrygi li pominięcie w awansie podrażniły ambicje młodego 
podchorążeg<> i Skłoniły go do porzucenia stanu, w którym „rzadko za
sługa, ale częściej intryga wygrywa". 

W swotch uroczych, choai.aż obfi/tujących w omyłkd, Dziejach teatru 
narodowego ooan Bogusłaiw!Ski IPOJl1ij.a tę sprawę milczeniem wspomina
j~c tylko lakonicznie o „ciosach nieprzyjazmej :fiortuny", które go „po
mewolnie stan aktorski obrać przymusiły". W innym znów miejscu 
pisze: „wyrządzona mi niesprawiedliwość w iilll1ym stanie, w którym 
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ojozy:źm.ie mojej w miłości shlżyłem, była ,przyczyną roz,paazy. która mnie 
do teatru wtrąciła". 

Trudno nam dzisiaj uwierzyć, żeby to były jedY111e pobudki, które ka
zały Bogusławskiemu wstąpić na scenę. W każdym razie, patrząc na 
działalność ,,IOjca teairu polskiego" z perspektywy przeszło stu lat, bło
gosławić musimy tę „nieprzyjazną fortunę", jej to zawdzięczamy bowiem 
jedną z najpiękniejszych kart historii naszego teatru. 

Jako długoletni kierownik teatru narodowego, Bogusławski dźwigał 

na swych barkach zadanie niezwykle ciężkie li odpowiedzialne. Usta
wiczna walka z korukurencją {)bcych widowisk, z brakiem repertuaru, 
z zaoofaniem i złym smak·iem ówczesnej publiczności, gustującej w cu
dz~emskich widowiskach, nieustanne borykarne się z kłopotami pie
niężnymi - ot.o cierniowa droga, po której kroczył, wiodąc scenę polską 
ku wyżynom, na których nigdy pr:red nim nie mogłaby się była zoo.leźć. 
Gdy jeszcze do tych wszystkich trudności dodamy tarapaty z cenzurą 
zaborców, wrogą wszystkiemu, co polskie d polskość przypominające, 
zr07iUmiemy, jalk wiele hallitu ducha i sam'Ozapaorcia musiał mieć Bogu
sławski, aby mimo wszystko nie ugiąć się i dzieło swoje prowadzić 
do :końca. 

Mówiąc o teatrze Bogusławskiego, trzeba przede wszystkrlm podkreślić 
jego doniosłe znaczenie społeczne i polityczne. Teatr Bogusławskiego to 
teatr walczący, teatr służący wiernie sprawie postępu i reform społecz
nych. 

Wiktor Brumer tak mówJ o misji obywatelskiej Bogusławskiego oraz 
o ścisłej łączności tego teatru z życiem: „Ocena działalności. Wojciecha 
Bogusławskiego wyłącznie pod artystycznym punktem widzenia byłaby 
umniejsz..eniem zasług „ojca sceny narodowej", który uważał t eatr 
przede wszysfJkim za szkołę obyczajów i traktował go jak.o trybunę, 

z której najsilniej można głosić ·idee narodowe i państwowe. Bogusław
ski był artystą - obywa.telem. Speł:.1 '.ał swą misję artystyczną jako 
posłannictwo, a walka jego z przeciwnościami. nie była jedynie walką 
o te lub Lnne hasła artystyczne, lecz równocześnie walką o przeistocze
nie teatru w placówkę obywatelską. - Teatr Bogusławskiego był zwier
ciadłem dążności narodu, propagatorem haseł wolnościowych i szer
mierzem idei społecZ111ych. Pod tym względem„. odegrał podobną rolę, 

jak rew,olucyjny teatr francuski". 
Wystarczy iu •przypomnieć pamiętne przedstawienie Powrotu posla 

Niemcewicza, kiedy to teatr stał się terenem żywiołowych manifestacji 
ku czci postępowych patriotów, obradujących na Sejmie Czteroletnim, 
albo qperę Bogu.sławskiego Krakowiacy i Górale, która była hasłem bo
jowym do powstania kościuszkowskiego, a potem przez długie lata 
zagraewała Polaków do walki, do wytrwania, do jedności i braterstwa. 
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A Henryk VI na lawach ocyginail.na Jwmedia Bogusła'W$kiego, która 
spotkała się z ostrymi sprzeciwami targowiczan ·za swe>ją wyraźnie de
mokratycz.ną tendencję i śmiało wysunięty problem nierówności spo
łecrzmycil? Albo noworocme 11>rzedstlarwie111ie Ottona z Wittelsbach, gdy 
rozrzucooe pomiędzy widzów wierszowane powinswwanie o treści pa
triotycznej SPQWodlowało <>burzenie władz pruskich, które zabroniły 

Bogusławskiemu nawet pokazywać się w tea•trze. 

W ojciech Boguslawski (1757-1829) 
Rys. J . Chodźko, sz tych J . Hopwood 

Rozpatrując dokład•n i ej dzi ałalność Bogusławskiego znajdziemy wię

cej przykładów, świadczących o tym, jak często „ojciec sceny narodo
wej" popadał w kolizję z czynnikami rządzącymi - tak polskimi, jak 
i później zaborczymi. Gorący patrtota i szczery demokrata, oddany ca-
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łym sercem sprawie postępu i reform społecznych, znajdował siły do 
walk.i, czasem po prostu nadludzkie, w imię Jdei którą ukochał i której 
pozostał wierny do końca sweg-0 pracowitego żywota. 

Czytatiąc dzisiaj jego pamiętniki, !lWllJW<łlle Dziejami Teatru Narodo
wego, podiziwi.ać musimy jego niesłabnącą ~.gię, iście Ulissesowy 
spryt i talenty dyplomatyczne, dzięki którym dawał sobie radę z piOd-· 
stępami i intrygami wrogich mu ludzi. iNawet w utw<>rach zatwJerdzo
nych już przez cenzurę potrafił przemycać słowa i myśH, które budziły 
czujność społeczeństwa, apelowały do jego uczuć patriotycznych i pod
trzymywały je na duchu. 

Bogusławski rozumiał i wiierzył, że podstawowym warunkiem ocale
nia ITTarodu i państwa polskiego jest demokratyzacja ustroju społecznego, 
zniesienie niesprawiedliwego klasowego podziału, zainteresowanie spra
wami państwa szerokich mas ludu miejskiego i wiejskiego. Jego dzia
łalność w okresie Sejmu Czteroletniego wskazuje wyraźnie na blisikie 
związki 2. ożywionym rewolucyjnymi prądami obozem postępowych pa
triotów, grupujących się w słynnej Kołłątajowskiej „Kuźnicy". Bogu
sławski brał czynny udział w walce o ideały społeczne i narodowe za
razem, a teatr uczynił narzędziem tej walki. Wciągnięcie teatru w służ
bę spt.Ołeczną, zespolenie jego zadań z potrzebami chwili dziejowej, na
danie mu wyraźnego ideowego oblicza - oto najbardzliej chara!ktery
styczne cechy działalności Bogusławskiego. 

Dzisiaj, gdy staramy •się rozszerzyć granicę wpływów kulturalnych 
i artystycznych, gdy upowszechn.ienie sztuki stało się jednym z naczel
nych i najbardziej palących zadań, ·gdy dążymy do jak najściślejszego 
powtiązania teatru z aktualną rzeczywistością i jej przejawami, działal
ność ar>tystyczna i sp ołeczna Bogusławskiego nabiera specjalnej wyra
zistości i wymowy. Boć przecież to on właśrue pierwszy zrozumiał, że 
teatr musi być dostępny dla wszystkich, że nie może być tylko rozryw
ką dLa wyiSdklo urodzooych i majętnych, że %tuka jest jedITTym z naj
ważniejszych ezynników w kształtowaniu duchowego oblicza społeczeń
stwa. On ~erwszy wysunął kioniecmość opieki i kontroli państwowej 
nad teatrem i jego pracą w służbie dla państwa. 

Z tą postępowością i śmiałością sądów łączył wyjątkową w swej epo
ce nowoczesność poglądów na s.ztukę aktorską i reżyserską, pragnąc ją 
oprzeć na zasadach pracy zespołowej, kióra dzisiaj jest nieodzowna 
w każdym twórczym, uczciwie pracującym teatrze. Pod koniec życia 

opracował szczegółowo projekt .,nowego urządzenia widowisk narodo
wych" w stolicy. Pr-0jekt ten, umieszczony w pamiętnikach Bogusław
skiego świadczy o jego nowatorskich dążen iach, o jasności i przenikli
wości umysłu, o gruntownej .znajomości teatru i jego zadań. Przede 
wszystkim jednak jest ·to chlubne świadectwo jegio demokratycznych 
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zapatrywań, każących mu JUz wówczas myśleć o teatrze dl.a tzw. „ludzi 
niższej klasy", -0 teatrze dla mas, w którym za minimalną opłatą ludzie 
pracy mogliby roaleźć godziwą rozrywkę ... 

Działalność Bogusławs\kdego nie ogranicza ·się tylko do sceny war
szawskiej. Ze swoim zespołem jeźdZ'ił po całym kraju, docierając do 
szeregu miast p!Olslkich krzewiąc wszędzie zamiłowanie do teatru, 
do języka polsk.iego, do polskiej sztuk.i. Wilno, Kalisz, Poznań, Lwów, 
Łowicz, Kraków, Gdańsk - oto poszczególne etapy wędrówek arty
styc2lllych Bogusławskiego ii jego trupy. W kilku miastach, a Więc we 
Lwowie, w Poznaniu i w KaLiszu dzięki jego staraniom i energii wybu
dowaruo nowe gmachy teatr>alne. 

Potrzeba zapełnienia tak ubogJego repertuaru kazała Bogusławskiemu, 
aktorowi i reżyserowi, stać się również autorem dramatycznym. Na 
ogół, stosując się do panującej naówczas mody, przerabiał, tłumaczył 

przystosowywał do polskich warunków sztuki francuskie, angielskie, 
włoskie, niemieckie. Zaznajamiał w ten sposób public2l!lość polską 

z europejską .twórczością d!ral!rulltycz.ną. BogusławSlkiemu zaiwdrz.ięczamy 

pierwsze u nas 'Przedstawienie Szekspir-Owskiego Hamleta, krt;órego wy
stawił w przekładzie wła<Snym, ddkonanym jednak nie z orygina!ł!u lecz 
z niemieckiej przeróbki. On pierwszy wp_rowadził również na naszą sce
nę Emilię Galotti L~ISiinga oraz Sher:dana Szkolę obmowy i wtiiele, w iele 
innych utworów. SpuściZITTa Bogusławskiego obejmuje dkoło 80 dzieł 

drnim~yO"lJilych - tragedii, dramatów, komedii, krrot.ochwil i oper. Wszy
stl<lie one nie świadczą o wielkim talencie dramatycznym czy literac
kim auto.ra, są jednak wielce wynwwnym dowodem jego najlepszych 
chęci, patriotyzmu i znajomości europejśkiej literatury dramatycznej. 
Oryginalnych jego dzieł znamy -niewiele. Należy tu przede wszystkim 
wymienić „QPerę nairodową" Cud mniemany czyli Krakowiacy 

i Górale, komedię Spazmy modne, mel-Odra.mat Iskahar, !komedię Hen
ryk VI na Łowach, oraz Dowód wdzięczności narodu, .będący diopełnie
niem Powrotu posla Nięm<:ewicm. Zresztą, gdybyśmy chcieli stosować 
dzisie~ kryteria oceny, wśród chieł BogrusłaiwS1k:iego nie znaleźlibyśmy 
ani jednego, .które zasługiwałoby na miaoo całkowicie oryginalnego. 
W każdym z nich wykazać można mniej lub wH:cej wyraźne zapożycze
nia i wpływy autorów obcych. Nie za,p.ominajmy jednatk, że on~ś pojęcie 
oryginalności było .zupełnie ·inne niż d:lJisiaj, a to co dziś nazywamy zapo
życzeniem, było zjawiskiem spotykanym u największych nawet pisarzy 
(z wielirim Szekspirem na czele), którzy z całą swobodą wykorzystywali 
w swych utworach pomysły innych, a zwłaszcza obcych autorów. Nie 
miejmy więc za złe Bogusławskiemu, że czerpał pełną dtonią z boga
tych zasobów dramatu europejsik1ego, jeśli w ten sposób mógł wzboga
cić naszą literaturę dramatyczną o k,ilkia interesujących pozycji. 
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Ale nie tyliko scena dramatyczna ma Bogusławskiemu tyle do mwdzię
czenia. Ten wszechstronny artysta teatru utorował także drogę operze 
polskiej i u~unt-Ował jej pozycję. On to bowiem przerobił i uzupełnił 

komedyj!kę Bohomolca pt. Nędza uszczęśliwiona i rz muzyką Macieja 
Kamieńskiego wystawił na scenie teatru narodowego jako pierwszą ope
rę pdlską, „cudo jak na ówc::lJalS iw.szystk:icll mdlziwiaijąoe, cud.wrziemcom 
lękająeym się wzrostu tej sztuki niemiłe, a rodakom mocno upod'Obane" 
- jak mów.ił sam B-0gusławskli w swych pamliętnikach. Za tą operą Po
szły następne, które z czasem przekonały społeczeństwo, że Pola-cy mo
gą doróW1I1ać cudzoziemcom, a nawet lich przewyższyć we wszystkich 
rodzajach sztuki. 

I jeszcze jedna '7Ja5ługa Bogusławskieg-0, o krtórej nie wolTIIO nam za
pomnieć - to podniesienie alkrtorstwa do godnośdi nie tylko każdego 
innego ·ogólnie szanowanego zawodu, a1e nawet, do roli zaszczytnego po
słannictwa kulturalnego. Ten duchowy ojciec teatru polslciego, wybie
gając myślą w przyszłość i lękając się o losy z ta!kim trudem utnzyma
nej sceny ojczystej, rołiOżył pierwszą w P.olsce szkołę dramatyczną, skąd 
wyszło niemało talentów, które później scenie polskliej przysporzyły 

chwały. 

Minął już przeszło wiek od chwili, gdy Bogusławski opuścił na zawsze 
scenę narodową. Ale pamięć o jego heroicznych wysiłkach i wiekopom
nyeh zasługach dla teatru ipolSkiego przetrwaba wśród ludti teatru, 
wśród wszystikich tych, którym blisklie i drogie są losy polskiej sztuki. 
Legenda Bogusławskiego jest wiecznie żywa i przech'odzJ. z jednego po
kolenia aJktoookiego na drugie. Dzisiaj, gdy realizujemy jego itestaimenit, 
w większym niż !k'iedykolwiek stopniu - móWlił Leon Schiller: 

godzi się, by kult Bogusliawskiego nie byl obowiązkiem jedynie ar
tystów teatru i teatrologów, by artystyczna i spoleczna dzialalność 

reformatora wszystkich rodzajów poezji dramatycznej i kunsztu 
scenicznego, pierwszego apostola „teatru walczącego", twórcy pierw
szego teatru monumentalnego, teoretyka gry aktorskiej na zasadach 
zespolowych utwierdzonej, pierwszego, który w Pol.sce o teatrze ro
botniczym myślal, a aktorów do zrzeszenia się w spólki pracowni
cze zachęcal - by donioslej wagi dla potomności dzielo jego życia 
przez nią poznane i pokochane, a testament jego rzetelnie wyko
nany zostal. 

ZBIGNIEW KRAWCZYKOWSKI 
Przedruk ze S c e n y W r o c ł a w s k 1 e j 

r. 1950, nr 3, s. 7-12 

KAROL STROMENGER 

JAN STEFANI 
O Janie Stefanim (1746-1829), pifilTWSzym kompozytcmz.e muzyki do 

Cudu, mniemanego czyli Krakowiaków i góraLi, sz~le tylko wfuado
mości praeikarzuje nam Maurycy Krailrow9ki w swym Rysie Historycznym 
Opery Polskiej (1858). Kilka drzieł 1SCeniC2lllych Stefaniego wymienia spis 

Jan Stefani (1746-1829) 

Qper wystawionych w Wai=wie. Dzieła te szybko schodziły z reper
tuaru, szły w z.a.pomnienie, rękopiisy lich częściowo zgiinęły. Ty.Jko Krako
wiacy i górale stale pojaJWiali się na S<!ellie w różnych przeróbkach 
tek:SJtowyah, z których najpopularniejszą byJJa „Zaba.wka Drama.tyczna" 
pióra J. N. Kamińskieg-0, Okraszona muzyką Karola Kurpińskiego 
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udaitmie motywy Stefainiego pairafraizująca. Mo·wa o Zabobonie czyli 
Krakowiakach i góralach (1816). Niektóre pa.rtie pi.erwowzoru są dZliś 

'J)Ono wąitpliwego au.torsbwa i nie dają W)'['aźnego .pojęcia o szituce kom
pozytorskiej Stefaniego, Murzyik ten pisząc dla .sceny wairszaiwskiej na 
p11zel'O!ll1ie XVIII i XIX wieku, mu.siał się liczyć ze skromnymi możliwo
ściami wYkonawcrzymi orkiestiry:, w której 11Wykle brakło dętych instru
menitów, - a również z prytrni.tywnym gustem publicr.ności. Nie zdaje 
się jednak jakoby Stefani miał cieilPieć z powodu pewnego skrępowa 

nia swych wyż.szych aspiracji twórczych. Zdaóe się, że równie chętnie 
przysbosowial .się do zamówień iz llliaka(ZU ahtwili, j.aik do portnv..eb swego 
tea.tru. W każdym rarzie elekitryzująca obecność Wojciecha Bogusław
skiego wyniOsŁa Siref.an'iego do rzędu wspóflwórców opery polskdej i od
dana była jemu część imsługi w popularnośai, jaką zyskali Krakowiacy 
i Górale. Powodzenie tej paitriotycrmej S7Jtu.ki ludowej ,trwało przez dłu
gie dziesiątki lart i dQPiero sukces Halki Moniusrmd usunął w cień naj
populiairniejsz.e do tego CZJaJSU widowisko muizy=e po1skiego teatru. Co 
prawda już nowe Krakowiaki Kamińskiego - Kul'1J>ińskiego prayćmiły 

dawną wersję Bogusł~ego - Stefaniego, niemniej jednak s1Zituka 
ludowa z czasów kościuszkowskich, IJ'()Zostaje w historii sceny polskiej 
poz;ye\ią ważną, ceruną i ładną. 

Podobnie jak w muzyce .pierwszej opery polskiej Nędzy uszczęśliwio
nej Maciej.a Kamieńskiego, tak i w Krakowiakach Stefaniegio, spoty
kamy również polskie melodie ludowe, ujęte w ogólnie obiegowy styl 
XVIII-wiecmych oper komicznych. Był to styl wiprawdzie różnego po
chodzenia, ałe przecież już po trosze ws.zecheuropejski. Włoskie opery 
powstawały nieraz w PeteinSbul'gu, francuskie opery komicrz.ne zad•omo
wiły się w reper:truarrize warsza.W!Skim. Kamieńs-ki i Stefani znali nie
miedde singspiele ·tzw. u Illa5 „śpiewogry", otarli się o Wiedeń i jego 
dość międzynia1·odowy r~ar operowY, a ,zwłaszcza o wiedeńskie 

teatry ludowe. 

Urodzony w Prad.ze Czeskliej, przybył Stefani w młodym wieku do 
Wied'llia. Jako orikiestrowy muzyk grywał zapewne w dwornkich zespo
łach skoro na wyjazd do Pol.ski musiał otrzymać poz.woleillie cesarza 
Józefa II. Możliwe, że zasiadał w orkiestrze przy wykonaniu włoskich 
opeir Krzy-wtofa W. Glucka, widział za.pewne opery szkoły neapolitań
skiej, do których •teklsty 1Pisał sławny, w Wiedniu osiadły Włoch, abbate 
Metastasio. Możliwe, że w Schonbl'wnnie brał udział w wykonaniu fran
cuslk:ich oper komiazmycl!. Gl'UIOkia. Jedna ,z nich L' Arbre enchante m a
przecie tytuł identyczny z pó:hniejszą, warszawską operą S-tefaruiego: 
Drzewo zaczarowane. Z pew1!1i0Ścią =ł Stefani wiedeński teattr łudowy, 
tea.tr o tradycjach miejscowych i · domorosłym humorze, teatr, który 
był pierwszą i najważniejszą rozrywką ludu wiedeńskiego. Niewytworny 
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(karcony przez ludzi Oświecen·iia) był to teatr tak wzięty, że koncerty 
- akademie muzyczne musiały odbywać się w godzinach popołudni'O
wych, bo wieczorem cała pu:bliczność chudziła do rteatru. Szltuki ludowe 
w .gwarze wiedeńskiej „Zauberipossy" (Krotochwile czarodziejskie) ze 
śpiewami i tańcami, czy efekil;y mach.iinerili. teatira1nej (Hohe Miaschinerie), 
a [przede wszystkim żywcem z ulicy pm:eniesione iPOstacie komediowe, -
oto elementy, które późnliej artY51tycz>nie uszlachetnione, miały wejść 

do tea.tru mozartowskiego. 

W cza<iach Stefaniego QPera warszawska wystawiała dZlieła kompozy
torów włoskich: Salieriego, Paisiella, Sacchiego, Mair1Jina, Cima;rosy Sar
tiego, .Anfosiego, później ·także Cherubiniego i Rossiniiego, francuskich: 
Gretry'ego, Monsigny'ego. Z dzieł Mozarta pojawia się w Warszawie 
naipmód drobiazg, •sielair1ka Bastien et Bastienne (z tekstem pocho
dzącym pośredlnio z Wiejskiego wróżbity J . J. Rousseau) - póŹilliej U.pro
wadzenie z Seraju, Flet czarodziejski, wresrz;cie w 1818 roku, Don Juan. 
Włosi warszawscy ośmies.za1i muzykę Mozarta, mówili, że są to „urli 
tedeschi" (niemieckie wyda), czuli się do tego stopnia monopolistami 
opery, że wszystkie poczynania oper narodowych piętnowa1i jako „orassa 
ignoranza" - rażący dyletantyzm! 

Bogus!awsk!i jako uczeń Montbruna m'ilall: SrLczególnliejsz.e zamiłow.an.ie 
do te.a<tru francuskiego. Dobrze rozrumiał, że scena polska nie może od
grodzić się od .repertuaru obcego, sam tłumaczył teksty włoskich oper, 
- ale wytknąws:zy sobie jasno cel i drogi teatru polS'kiego, niieraiz miał 
sposobność widzieć z żalem, jak publiczność warszawSka nie doceniała 
dzielnych, choć z początku wątłych, prób polSlkiej opery. W swoich 
Dziejach Tea.tru Narodowego Bogusławski wy.rz,uca pol.Skiej publiC!llll.ości 

jej obojętność i 1I1admierne wychwalanie sz,tuk obcych. Ale to już były 
cierniowe drogi wszystkich oper narodowych w Europie - niewłoskich 

i iprzeciwwłoskich. Dlatego pawodrlenie Krakowiaków i Górali miało 

znaczenie wyjątlrowe i było wydarzeniem dz.iej'Owym. ZaiPewne nie po
legało ono na czysto artystycznych wrażeniach odniesionych z mucyki 

Stefall'iego. 
Proste a celowe przystosowanie polskich melodii ludowych albo 

w Ludowym charakterze powziętych, do sztukli o jawnej tendencji i ży
wej aktualności, w czasach kiedy oczy Warszawy były zwrócone na 
Kraików i alktję Nalazelnika - ugimmtowało sulkoes Krakowiaków i zys
kało trwałe pmyiwiązanie [publiczności do widowiska patriotycznego, 
które - jak potem pisał Bogusławski, - „pozyskało serca wszys.1Jlctch 
i zaipail..iło umyisly wszystkich". 

Kiedy li jak zetknął się Stefanii iz Poliską? Według relacji Krasowskie
go, hrabi.a Kińs<ki miał ~rowadz.ić Czecha, Jana Stefaniego, do pałacu 
księcia And.rzeja PoniatowSkiego w Wiedniu. Książę o:ileniony z hra-
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bianką Kinsky utrzymywał wtielki dom w stolicy Austrii. W tym domu 
muzykalnym- nazwJsko Kińskich stale przeMja się w dziejach wiedeń
skiej muzyiki - możemy sobie wyobr.a-zić Stefaniego, przy pulpicie 
skr:zyJPka albo przy klawicymbale, grającego wobec .wytwornego audy
torium, wśród którego znajduje się klilkiuletni isyn gospodarza, urodzo
ny Wiedeńczyk, póŹ'IliejSiZY bohater $od Raszyna - iksiążę Józef Ponia
towS1kll1. KTól Stanisław Aug.usit potrzebuje muzyików dla swej kapeli, 
więc hrat króla, Anch'zej Poniatowski poleca mu Stefaniego, którego też 
zachęca do przyjęcia służby na dworze polskim. Wraz z kilkoma towa
rzysza.mi udaje się Stefani, .zdmą 1771 r. do Polski. Przez Karpa.ty, po
dróżni przebijają się poprzez zbójeckie bandy i cy,gańskie obozy. Stają 
wreswie w Krakowie, zatmymują się tam kilka dni i tu Stefani, może 
po raz pierrwszy w źYciu, słyszy polskie melodtie ludowe. 

W Wal'Szawie „mile !Przez kiróla przyjęty" wchodzi stefani w skład 

królewSk:iej lk~Li. Gra, dyryguje - w teatrze i w katedrze. Zostaje 
„kompolllistą królewskim". Osiedlił się w Warszawie i ożenił. Z czasem 
oddlal1 się tyllk:o koma><YLycji. Pisał msze, qpery, komedio-opery, wodewile, 
pieśni polonezowe, tańce polskie. Pierwszym najważniejszym wystąpie
niem kompozytora Stefaniego •była •niewątlpliwie muzyka do Krakowia
ków i górali.. 

Tylko t:rrz:y prnedstawien1a odbyły się w pamiętnym r<Jlku premiery 
Cudu mniemanego. Dailis.z:Y <tok ;przedstaiwień chwilowo przerwlafy wy
padki historyczne. Nie poszły jednak w niepalll1iięć aluzje polityczne 
i tendencje sztuki. Odtąd wars.zawslka publiczność miała słuch wy;osflrzo
ny na przenoś.nie paitrioty=e. Rówinie chętnie jaik i tendencje przyjęł!a 
też s~skti.e melodyjne „motyw.a, które wdiięc7lllde 1111aślladowane, lub 
pochwycone, dotąd są ulubione w kraju". W na~ępnej generacji opero
wej, śpiewy lud!Owe nie były nowośc:ią, już były stale zadomow.ione na 
pols'ki.ej scen!ie, wprowadozono je w coraz le,pszy;m ujęciu muzyw.nym, 
z bogatszą skalą odmian i rod1Zajową charakterystylką. Więc już nie Ste
fani ani Kurpiński przedstawiał „poloni·ca" epoki p!'Zedmonit,tszkowskiej. 

Nie tylko był Krupiński awtorem nowej wersji! Krakowiaków i góraii, 
ale również aiUltorem 1110wej muzyki do Wesela w Ojcowie ba.Jetu ludo
wego, do którego pierwszą muzykę naa>:isał znów Jan Stefani. 
Kurpiński wmżllliejszymi dzJi.rełami operowym'ii wchodzJiJ w c~, ldWy 

Kamieński i Stefani już odegrali swą rolę inicjatorów, - a jest postacią 
łącznikową, bo umiera w 1857 r . niemal w proodclrzień warszawskiej pre
miery Halki. I fak jedna genernoja przelkaz!Uje n.aat~ generacji po
chod·nię o1impijśką. A naczelnym inicjatorem wszędzie po-:z1ostaje -
Bogusłaiwski! On to naipisał tekst p.ierwszej opery polskiej, sam śpiewał 
paritię tenarową w Nędzy uszczęśliwionej, on to ze Slowakia Kamień
skiego i Czecha Stefaniego ziiobił kompozytorów sceny polskiej, - on 
odkrył talenty młodego Elsnera i młodego !Wmpińsk!iego. W tym samym 
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roku 1829 umiera Stefani i Bogusławski. Obaj zaczęlii działać jeszcze 
w epoce stanisławawsikiiej, aby dx>żyć dni już bliski<::h powstania listo
padowego i czasu pełnego zaiklwli!tania Chopina. Wpnawdzie w tych cza
sach pmedp<>w;stanliowych już nikrt nie pamiętał qper i operetek Stefa
nie"o tylko teatralne kroniki zachowały na papierze pamięć jego dzieł 
sc~i~n.yah jak Wdzięczni poddani, Rozyna, Rotmistrz Górecki, Polka 
(do słów Wybidkiego), Stary myśliwy, Papirius - aile Krakowiac:y 
i górale żyU w pamięci pubhi:crz..ności„ odżywa01Ji przy wznowileniaich, po

~stali pamiiąi1Jką .tealt!ru ,pQLSkiegio, pie!"W.ooimą ... Czyżby tytko pierwoci1t1ą? 
W Krakowiakach BoguslacwE'ldegio - Stef.ainiego, 1naiiwm.ym zaipewine 

dziele srzJtulk:i opel'~j. :tikwi iprrz.ecie prymityw;n,a mądmść, ~t.óra z oz.a
sem zatnciła się. A tą mądrością jest: dalWIIle iPOjmowanie polskiej ope
ry j.akio rodzaju teatru, a nile jako mUJzycznej \t\ylko spec}alności. Jeszcze 
w czasach MoniUiS<ZIDi zwiąrzJki opery z tea>trem draimaitycznym były żywe, 
,później Cibie strony ii~dly się ll1la ,,speaj.a:ll!lOŚci". Qpera wair~a1WĘka 

zazdrośruie strzegła S\Vy{:h teatralnych tmdycji, kt.óre w l'zeozywi'Stości 

były już tylko rutyną - reżysersko-alkrtJorSką, scenografi<mną. Mimo po
szczególnych wys.itków, np. o lepsze teksty operowe (Aleksander Ban
drowski, Jarosław Iwa.scldewicrz), imiędrzy litte11atami .a muzykami szerrz:yła 
się przeipaść . Mimo przygodnej ale rrodlki.ej wspóŁpiiacy teatrów drama
tycznych z murz:yOZ1I1Ymi, obie daliediziny żyły w stanie stałej i „zasadni
az.ej" sepairacji. Odl::J;pia:ło filę to niek~e, ZJWłiaszc:z.a na ri'.Illscen:.Za
cjach po!Jskich oper - dawniej.szych i nowych, na zaniedbaniu histo
ryazmego repertuaru operiowego ti. półoperowego. Pojęcie iii urzeczywist
nienie „integinalnego" tea1ir'll polskiego, chwała i zasługa Bogu.sławs..1':ie

go, przestało być p!l'zytkłaidem. A z tym pojęciem wiąże się w historii 
jak i w chwili obecnej ważne: pows:tanie widowiJSk o charakterze lu
dowym. Pierwszym, pięklnym pr:zy'kładem tego rodzaju są w polskim 
teatrre Krakowiacy i górale. 

KAROL STROMENGER 

Przedruk z Ł o d z i T e a t r a I n e j 
r. 1946/ 47, nr 3, s. 15-19 

PRAPREMIERA 
„KRAKOWIAKÓW I GÓRALI" 
1794. Ale brakowałio jeszcze pal.sklej qpenze tego, co jest każdemu na

rodowi najdroższym - narodowości. Flrzyszła mi myśl wystaw1ienia na 
scenę tych wesołych i rubasznycll Kraikowiaków, kitórzy śpiewając wpra
wiają ziemię, śpiewając biją się o nią. Swti.eży dowód ich męstwa pod 
Racławicami zap-alił mój l.llITlysl, l'Uibe mojej młod10ści wspomn!ienia, dro
gie chwile, które na tej zliemi przeżyłem, natlll!m, kitóre w n.iaj brałem, 

zwdą.zk.i knvi, kitóre mn.ie tam łączyły, WIS'ZyStkJo to przed moimi stanęło 
oczyma. Wezwałem całej mCYjej pamięci, całej zdolności do odmalowa
nia iJCh 2lWyazajów, zdań, uczuć, mowy i mbaw, a w klróltfkim cza:sńe na
pisawszy miajomą ai nadto qperę Cud czyli Krakowiaki i Górale z ułe>

Ż'Cmą przez JPana Stefiami muzyką, dnia 1 marea wystawiłem na scenę. 
Zadziwił Axur, ziaibaiwiła Rzecz rzadka, alle Krakowiaki pozySk:ały wszy-

Scena z próby „Krakowiaków i górali" z Bogusławskim w roli Bardosa 
(wg akwareli A. F. Lohrmana z 1794 r.) 

'. 17 



skii<:h serca, zapaliły wszystkiie umysły. SbosoWThość, jakiej z ówczas.o
wymi okolicz.nościami domyślano się w taj operize, !\Prawiła, że po trzech 
ciągłych onej wystawienia.eh zakaizaną została. Ci kltórrzy w niej nic 
w.Lęoej prócz wesołej wbawy nie upatry;wailii,, zasmucili się jej zgonem, 
lecz ten chwilowy letarg wkirótce ją w świetniejszej epoce wrócił do 
życia. 

* * 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 
Fragm. Dziejów Teatru Narodowego 

* 

Barwnie opisał przedstawienie Krakowiaków t GóraLt i nastroje Warszawy 
w czasie Insurekcji 1794 r. i na początku XIX w. poeta niemiecki Jan Gotfryd 
Seume, który przybył do warszawy w 1793 r. i pracowat w kancelarii amba
sadora Igelstroma. 

Nastrój warszawy przed rewolucją, jak również pie rwsze dwa przedsta
wienia Seume scharakteryzował w następujący sposób: 

„~ W stolicy sztuka teaitralna pod tyrt;ul-ern Krakowiacy podniosła ellltu
zjazm do nzadkiej wysokości. Ta sztu:ka - to utwór nairodowy tra1krbują

cy kłótnię wlieśniaków owej dko1icy z nzad!ką 7Jl'ęC2llliOścią. Rosyjskti po
seł miał zastrzeżenda prz.eciwfko pr.zed3bavv1iem.iu, poniewiaż jednak mar
szałek hraibia Moszyński osobiście zapewnił, że Illie zawiera on'<> nic 
zdvożne~, przedstawienie się odbylo. 

AIU.tor, pan Bogusłaiwsk:i., i~a.jący ludii.1k:imi namiętnościami jak pilika, 
a równie dobry patriota jak aUJbor, w samym tyni utworze i w jego 
odegira'!llilu. dowiódł całego swego mils'trzostwa. Jest ito ipołączenie dramatu, 
wodewilu, balebu, z nad7Iwyczajną z.ręC12mJOścią w jedną cal!ość spojonych; 
muzyka porywająca, część z właisnych pieśni ludowyoh, część w 1\P'Q

sób led'wlo dostrzegalny z naj1epsrzyeh utworów zagimntiamy.ch uło:lJona; 

trzeba byl-0 być bardzo :nimnym, by nie dać się unieść ogóLnemu enrtiu
zja2lmow.i. Na trzy pnzec'L.stawieruia udało mi się samemu dwa razy być 
w teatrre i muszę wyiznać, że nigdy więk!szegQ, głębsrleg-0 i trwalszego 
wi-ażenia nde spostrizegłem, al!1i g-0 sam nie dozmałem. Polityiczn.e aluzje 
tego utwmiu były bardzo dalekie i nie biardro istotne; a1e była to vzecz 
patriot)"C2llla. K.ilku pie:r1W.szych ak'borów najprawdopodobniej było w po
rozumieniu; śpiewali bowiem do melodii wariaJillty, które wmet właściwy 
tekst wyrugowały, a które pow'tar7lano z głośną vadością. WaJDi.aI'Jlty te 
przeni•osły się szybko z teatm między lud, a wyipadlkti pod K:rallrowem 
zmieniły wszystkich Wa.rszawian w śpiewaków qper.owych. Nawet ro
syjsk.ie orkiestry wojs kowe ~ały ulUJbione arie z sympatycznej tej 
opery. Wówczas rosyjski generał, dowiedział się o tynt, rotka2Jał za
bronlić prredistawienia; lecz utwór trzy raizy już odegiiany, odniósł slru-
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CUD MNIEMANY 
c z y l i 

KRAKOWIACY I GÓRALE 

13.ARbbs. student z Krakowa 

BARTŁOMIEJ, młynarz 

DOROTA, jego dtt"uga żona 

BASIA, jego cór<ka 

WAWRZYNIEC 

STACH, amant Basi 

JONEK, przyjaciel Stacha 

PAWEŁ 

l państwo młodrzi 

ZOŚKA 

Opera Narodowa w 4 aktach 
Wojciecha Bogusławskiego z muzyką Jana Stefaniego 

INSCENIZACJA LEONA SCHILLERA 
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URSZULA MODRZYfiSKA 
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ZBIGNIEW SKOWROlVSKI 

{ EDWARD KAMifiSKI ŚWITOS . 
WŁODZIMIERZ SKOCZYLAS 
JER2Y WALCZAK 
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TADEUSZ GAWROlVSKI KWICOŁAP 
CZESŁAW PRZYBYŁA 
JERZY WALCZAK 

GÓRALKA 
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l WIESŁAW WIERUSZ-KOWALSKI 

I 
BOŻENA DARŁAK GÓRAL I 
JANINA HAMERNIK 
KRYSTYNA ŁAPifiSKA 
URSZULA MODRZYfiSKA GÓRAL II 

{ WŁODZIMIERZ KW ASKOWSK1 
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{ JÓZEF A LIPifiSKA 
MARIA NARKIEWICZ 

EMIL KAREWICZ 

{ JERZY CWIKLifiSKI 
ZBIGNIEW JÓZEFOWICZ 

I REMIGIUSZ ROGACKI 
l MAREK SOBCZYK 

{ JERZY CWIKLifiSKI 
ZENON KACZANOWSKI 

{ TERESA ENSMINGER 
WALENTYNA LUSTIG 

{ RYSZARD KLARECKI 
JAN STOLARSKI 

JAN PIĄTKOWSKI 
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tek. Balet Werbownicy, kltórym kończyło się :przedstawienie, przy każ
dej inrnej okoli=ości bytby tak samo niewliininy, lecz teraz tak samo 
zDtaiczący, teg;o samego doonał losu. GŁuchy szmer niezadowCJ>lenia roz
szedł .się poaząlfJlrowo międrzy pu<bli=ością; następnie p~le staiwały 

się azęstymi i śmielszymi, a nawet mczętJo się głoŚil!o odgrażać. 

EDWARD CSATO 

Fragm. artyk. Wacława Zawadzkiego pt. Bo
guslawski w oczach. obcych.. P a m i ę t n i k 

T e a t r a l n y 1954, nr 3-4, s. 310-311 

SCHILLEROWSKA INSCENIZACJA 
„KRAKOWIAKÓW 1 GÓRALI" 

W ŁODZI 

W 1946 r. odbyła się w Łod:Zli premiena schilleoowskli.ej ilnscenizaeji 
Krakowiaków ·i górali. Prziedstawierie to zajmuje osobne miejsce nie 
tyllro w :r:zędzie inscenizacji Bogusławskiego na dzi&ejszych scenach. To 
niewąitplirwie szczyitowe dilliieło pow,ojenme Leona Schillera osiąg.a w re
:perbu,al'7le tycll lat pozycję wybitną i O@"omną populanność w społeczeń
stwie, Stało się talk, dzię!kli k!Olejnym pow1tónzenliiom ilnscen.iwa.cji w Ka
towicach, Kielcach i Wa.nsZJawie; w sumie żadne z wielklich pmeciista
wteń nie osiągnęŁo takich Hości widzów i rówrn:oaześnlie nJie zostało tak 
dobrze zaipamiętaine w świecie avty.styoznym. Do żadne@> też nie istnieje 
tak dokładinla partyrbura inscenizaix>'rska, dzięki k:tórej mamy d.Zliś moż

nosc speł!Il!ienda jedillegio z najbardziej podstaW101Wych obowiązków 

w.zględem pamięci Schillera - odtwomenia Krakowiaków i powsltaiwie
nia ich w żelaz.nym rapenbua.rze którejś z aroławych naszych scen. [ ..... ] 

Ze wse;ystki.ch dzieł BogtIBławskieg;o to właśnie bardro często było giry

wane .prrz:ez W1Srzystikie lata dZJielące naJS od jego pows!JrunJia, ale rówrno
<'Ześnie najwięlffizym podlegało uzupemieniom, przeróhkom, aktualiza
cjom. Sam Bogusławskd chętnJie p.rzystosowy:W!ał je do =ien.iających 
się o'.klo1rtoZJ11()Śai, po nim czyrnili to inni, aż Jan Nepomucen Kiamińs.ki, 
wielbiciel i reżyser sztuki „ojca sceny polskiej", „chcąc jej treść prze
dłużyć", zaczął ,;przy nowej piancie &nJUĆ wątek, g;diz!ie om go uszcziknął''. 
Powstał Zabobon, który rpapularnością rSWoją pnz.eściginął Cud mniema-
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11y. CharaklterystyCZllle jes.t, że 'Wiele z owycll przemiam. wpłynęło na 
stuszowam.ie rewdlucyjnych 'akcentów, jiakimi odrzm,aczali się Krakowiacy 
i góraie; i.eh S€!Il!S zaiwsrz:e rorzrumia11JO paitriotyC'llnie, ale nieraz part;rictyz
mCIWi temu niadalwam.o ci<llSily, zaścia!lllkowy, rerukcyjey cha·raik:ter. [·····1 
Toteż tr:weba było s:z:uksać do Krakowiaków nowego klucza. 

Schhl1er dotJarł dro ich tajemnic kluczem podrwójnym. Po pierwsze: 
kluczem historylCZl!lej analizy utwol'll, diostir.zeżeniem - poza liiteratU!I"ą -
dawrnegJO życia ze wszylSftk!imi jegn sprzOO"ZlillOścLami i lronfliikitlami, z jego 
drama.item i jego krasą; po cJ:r®e zaś - lcl.uc.zem naszej wielldej Ute
ratury nomanty<:'ZJ!ej. 

W artylmle z Cz a IS u [r. 1915] pils7ie Schruer: 

Dziś jak przed Laty nasi ojcowie, śpieszymy chętnie do teatru, 
gdy nam staroświecką tę komedyo-o,perę pokazać obiecują, a wshi
chujemy się w nią i patrzymy na nią z takim zajęciem, jakżeby 
aktuainą jeszcze byla. Bo historya Potski przez nią mówi. 

Gdyby nie diostrzeżono tej historii Polski w Krakowiakach, ich treść 
przy naljlbaird.'Ziiej dokładnej ainializlie dramaturgicz.ne;j, przy n.aj&kTuip.u
latniejiseym dk!reśleniu „głównego nuntu aik,cji", wyda się błaha. ot, 
naiW!lla historia mdloSlna, kłÓfflnliJa wiejiskńch c~aków z dlwu pobltl!Slkieh, 
ale dość obcych sobie środJow'iSk, o drzliewcrzymę, zabawne peryipetie mlo
dej żony sfJarego młynarrza, która ma ochotę go zdrlad:2Jić; wszystkie 
konflik.ty gzozęśJ.iwie ułag.odrzone przez wędmowrnego struiden1la. To nie
mal VJSZy'Stloo; to zasadni-OZY sens utworu przy czysto l.:hrera-Oltiej anali
zie. - Ale właśnie w tym rzecz., ile ta 1iiteraaka k.amva byha najzupeł
niej n.iewsipółm_i,erna z q.ak~irowanym w Krak.owiakach ogromnym 
ładunkiem myśli' paitriotycmio..,post®l()wej. I dla.tego wiclrrowie prapre
miery w Teatrze Bogru&-aw.skńego, ohoć uważają, że ,,polityczne zas·ttoSo
wainie tego utworu było n1a.der d.aleklie i nic nie znaczące", rów.n.ocześ.n.ie 
notują w pam'ięci· : „Tll'IZeba był.o być bard7Jo zimnym, aby się rue dać 
unieść powszechnemu zai!)ałCJlwi". A sam Boguisławski notuje rzecz smut
niejS'Łą: ,„stoSOW1IWść, jakiej z ÓWC'lesn,ymi olroliCZJiliOściiamL domyślano 

się w tej ~em:e, sprawiła, że po trzech ciągłych onej wyistawiendach 
zaklaminą zostaha". 

Dlątego głóW1I1ego nurtu utworu trrz.eba było S'LUkać w KrakowiakCLch 
n.ie w samej a!k.cji, a p.I'"lyn<ajmniej nie w ak<:ji, rozrumia.nej dosławtnie. 

TT'zelba pamiętać, ile roi się ;tam od metafor, a w każdej z nich drugim 
cz.dJcmem jest samo życie. Cud mniemany to wtuk.a nie o kłótni parob

c:za.ków, lecz o roziamie społoozeństlwa - to SZ'bulka wymie!r.z.ona w Tar

gowicę i naiw.ohzjąoa do jedności narodowej pod przewodem parti1 po
st®(>w.o-,pa.triotyC'Zlllej. Kiledy zaś taki sens sztuki Bogusła:wslciego uda 

się uikaz.ać n.a soenie, automatycznie zmajduj.emy odipowiedź na pytanie, 
jak zachować wierność hisfloryczną, a jednoc.ześnie stworzyć widowisko 
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Władyslaw Daszewski 

ah.-tualn:e, przemaWLaJące do żywych myśli i potrzeb duchowych nowo
czemiej widlowni. Czy mogło być ·COŚ namiętniej ·atktu.ailneg>o w owym 
roku 1946, roku w którym zawzięta walka klasowa toczyła się nawet 
w samym sejmie i rządizlie naszego państwa, w którym oficjalną „opo
i:zycję" tworzył PSL, a nieoficjallilą kCX1111Jrl'ewo1ucję UIPI"awiały k!rążące po 
rz:akątkach leśnych balilidy fia~ystowSkie? 
Pamiętać jednak nia•leży, że Krakowiocy byinajmniej nie stanowią je

dnolicie pr.zeprowadzlonej metafory, w k!tórej ten sam eleman.lt treści 
odgrywa mw=e jedinalkową rolę. Sami Kiraikowiacy J.'EU)re-Lentiują IW(JeW

no pozytywtną azęść narodu („Prz.y:szla mi myśl - piisze Bo~ -
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wysbawima na scenie tych We5'oły<:h i zabawnych Krakowiaków, któ
rzy śpiewając uprawiają ziemię, śpiewając biją się za ndą"), ale z góra
lami. jrest już jnac:ziej. Widz, paltrząc na. ruch czasem powinien. myślec 
o nadierająeych wojskach carowej, klledy indziej znów o adheren,tach 
parrtrui tairgoWliakiej, jest WTesz<:ie sporo i tak.ich momentów, kiedy 
w ogóle nie są oni niczym innym, tylko góralami, prezentującymi swój 
surowy, d?Jiilci iiolklor kcm1:1l:iasbujący z miękką barwinością krakowsk!iego. 
Mlynarkia. Dorota przeważin:ie użyta była jako pretekst do wyśmiania 
obyczajów „świata zepsutego", ale często również przejawia się w niej 
tęsklno\ta db wolinośei osobistej crz.y naE<>dowej. W ogóle najcrzęstszym 
środkiem, przez kltóry przemawiać mają ideowe treści u<flworu, jest alu
zja słowna, W)"ajkająoa z konklretnej sytuacji sceniazmej 00z głębszego 
powiązania z tokllem akcji, bez dbałości o jednoliilość czy konsekwencję. 
Aluzja taka całą swoją s.iłę czerpiie z jaskrawego uogóLnienia, jak na 
przykład owa talk dobitny sen.s mająca piosenka kirakowskliej gTU!py, 
końeząca ak;t drugi: · 

Nuze bracia, dzieci zony! 
Idźmy wsyscy, idźmy śmialo. 
Niech ten będzie zawstydzony, 
Kto by dziś mial męstwa malo. 
Gdzie o wsystkich idzie calość, 

Tam najpierwsa cnota: śmialość. 

Dlatego też najWlięk.Bzą trudność natury 'ideowej w im~jd. Krci
kowiaków SiPm-wia takie uporządk:ow.ainie tych wszystkich ahwji, na
pomknień i meita:for, aby dać całość jed1nolitą i ZirOZUJmialą; aby nawet 
niepnygotowany historyC1Jilie Wlidz mógł zaczeiipnąć z przedstawdenia 
bodaj cząstkę tej atmosfery, lctórą oddychała prapremiera w przededlniu 
Insurelkcji. Jalk wiadomo, aluzje starzeją się bairdalo łatwo, co po:miać 
można choćby z najroz.maitsrzyoo utworów saityiryczno-lkiatba.retowych, 
atakująeych świetnie rÓŻille siprawy, a po kilku latach już nieczytel
nych, skoro o samych sprawach za.pomiinamy. 

Schiller mstosował tu pomysł rziadki i świetny: próbował maleźć je
dn.ość ideową przedstawtlenia pnzez nawiązanie do samej prapremiery, 
do samego teatru Boguslawskti.ego, teatru pal;r1iotyC7Jilego i walczącego, 

WSiPółilworzącego czynem swoim ówczesną polską rzeczywistość. PT'zed
sta,wienie Schillerowskie, to niezwykłe wznowienie Krakowiaków, opo
wieść o da:w:nym teatrze dla współczesnego widza. 

Kiedy zgasły światła na wtidowmrl, rozlegają się rzewne refleksyjne 
tony bardosowej melodii - „świat srogi, świat przewrotny", dźwięczą 
cichutko, j«1lk we śnie jakim. Pm:ed kurtymą dwa promien,ie światła pa-
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dają na postacie w strojiach z ~oki klróla Stas-i.a: to aktor i akt0>rka 
teatru Bogusławskiego, kltórzy zjaw.iJi się pnzed nami i mówią: 

- Rodacy, w 1946 roku żyjący wolnością! l 
- Rodacy, którym los pozwoli! dożyć Zmartwychwstania Ojczyzny! 
- Słuchajcie nas, Rodacy! 
- Posłuchajcie opowieści o pewnej reprezentacji scenicznej, któ-

ra .odbyła się w teatrze .Narodowym w Warszawie dnia )1 marca 
roku 1794. I '1 

- A raczcie dać wiarę każdemu slowu naszemu, bowiem widowi
ska byliśmy świadkami ·i uczestnikami. 

- My aktorowie Teatru Narodowego, 
- My uczniowie i wspólbojownicy Wielkiego Wojciecha Bogu-

slawskiego, sceny tej antreprenera, 
- My żolnierze Insurekcji warszawskiej .z Kollątajowskiego, 

Kościuszki i Ludu naszego ducha ipoczętej ... 

Ale nie tylk<0 sam prolog i wstawka przed ostabn'im aktem, podające 
w największym skrócie d12lieje Teatru Narodowego na llle walk.i o za
chowanie nieipodległości, nadają inscemd.ziacj.i charakter „opowieści o pew
nej reiprezentacji scenicznej". Temu samemu celowi służy op['acowainie 
tekstu Z3rÓWI110 jak i parity;tiury muzycmej. Schiller wyszedł ze słusz

nego założenia, że komedio-opera Bogu.sławskliego w jej autentyCJZJnym 
kształcie nie może dlziś s wymi allW,jam.i d'Oitmz.eć tak daileko do ser.ca wi
dza, jak wówczas, gdy wyjaśniający ją materiał życtowy dosłO>Wnie 

„leżał na ulicy". Dllaitego zachowując bez zrrlilan cały wątek .fabularny, 
rozszerzył dY'gi:resje tak, że one zaazęly staruowiić najistomiejszy rdzeń 
utworu, one ZJCiecydowały ·::> jego k!Slztalcie. Z póżniejmych Krakowiaków 
Kamińskiego w.ziiął wiele p.i-osenefk i meLodii, kitóre bądź wspierały 

i nozszerzafy paitriocyCl'll!1Jo-wolnościowe aJU12Jje Cudu mniemanego, bądź 
też przygotowywały wrażliwość air.tystyazmą wridoWII1i, kierowały ją 

w okreśłonym kderuinku, :zJdJobywały ją banvrnym p.i$nem narodowej, 
ludowej mu;zyki. Dodał je=e mne elemenlty muzycrzme z ludowego re
pertuaru; również o.pmoowanie tekstu zm.ierz,ałio w kie:mmlku jak naj
!epszego Uikazania dziejo-wego momentu. Tak było z rnlą Bardosa, który 
przybrał charaktoc nieco zbliżony do późniejszych emisariuszy, pt·acu
jących z ludem i cLLa ludu, tak było też z wilnlk.rustowanym w z.alrońoze

n.ie man:ifestem KoścLuszk.i. NiewątipLiwtle miał tu Schlller najpełniejsze 
prawo do tego tY1Pu ada.ptaajd, skioro leżała ona w tmdycji utworu; tak 
samo ongiś Kamińsk-i we Lwowiie przy wejściu wojsk DąbroW5kiego 
kończył Cud mniemany S1Ceną ,paitriotyOZlllą („Ach, briacia, przyjaciele, 
radujcie się wszyscy. Bóg ispełnił •nasze 1PI10śby, już Pol.a.cy lbld.sk<0„. Nie
przyjaaielsklie hufce ziniszozone wstały - I n.ad czarnymi orły wzniósł 
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się orzeł biały"). Zgodnie z tym obyczajem lrończący utwór wodewtll 
W'l)bogacił się w inscenizacji Schillera o kilka zwrotek naw.iązujących 
już wy.raźnie d-0 naszej d2lisi.ejszo.ści. 

Koncei>cja „opowieści" wy.namiła się również w samym obrazie sceniaz
nym, w de!k:oracjach Daszewslci~go, kitóre choć całkowicie nowoczesne, 
miały w sobie jakieś dy\Skiretne napomnienia do soenowafii dawnego 
teatru - a także w prowadzeniu postaci. Schiller wywiódł cały tok 
przedstawienia z ducha mw:yki, jak wspomiin:aliśmy, bardzo w stosunku 
do orygjnaiu Stefaniego roZJWliini.ętej. PJ:-zez to charakter, j.ak byśmy .dziś 
może powiedzieli, „wodewilowy", zatarł się, a przedstawienie stało się 
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monurnenta01Jnym widowiskiem, o kJtórego charakterze zdecydowały owe 
elementy muzyC21I10-taI1eczJI11e w śpiewne. Sama perypetia m.iliosna jak 
gdyby ujęta rostala w nawias soen.ic2'Jily, jej prymiityiw nie był retuszo
wany, nie próbował Schiller jakiegoś psych<>Logizowan'iia, pogłębiania 

konfliktów - przeciwnie, 7iachował w;szystikie naiiwtn:ości i właśnie z po
błażliweg-0 do nich s.toounaru wydobył masę uroków. Zrytmi.oowainie ru
chu i gestu do muzyk.i i do wiersz.a, zachowlainie pewnej dyiSik>retmej ze
wnęt=oścd! '!Wrawtilo, że przy 2la.Sadniczym rea•l'irz.mile tego ujęcia był 

w owych prowadzących aikcję scena.eh pewien smak umO'Wll1ości, zaba
wy: że nie był to pełiny ołxraz rzecz.y,wistości, ale trochę ja'k gdyby mi
łość grana na teatr.ze. I w scenach oodi:ziajow.o-ilromd.oC!Zl!lych bybo rów
nież coś z tej bard.z;o delika.tnej umoW111ości: na pr.zyldad pasuw'iste 
rytmy Miechodmucha jak gdyby przyrriomilnać nam chciały szlagońskie 
fanfaronady imć pana Swtierzawskieg,o, „pierwszego polJSkiego a'kitora", 
pioserukd zaś swawo1ruie erotyczne podane były z tego rodimju saty-Tycz
nym nastawieniem, jak gdyby kierowa.no je do ZapSIUtej wUid.O\vni ów
czesnego modnego świata, a nie dzIBiej.szej. 

Ale poza naiwias „scein.iczn€!j dawności" wyjęty został cały olbrzymi 
materiał dygresyjny. Tu już nie dostrzegafo Się żadnego imifowan.i.a, 
tu przemawi!ało prosto i z całą powagą samo życie. Powag;a ta miała 
dwojakie oblicze, bo illlile dla dygresji poLitycrzm.o~łeczmych (jak ty
rady Bardosa, praemówieiruie waseline W.awn-zyńca, pi·osen!ka o tym, że 

„serce rtie slug:a", odcrzyban.ie manifestu KościluszJkowskiieg<> - w tych 
partiach słyszało się tony głębolro uoza~we, w.ziniosłe, nabr=JJałe bó
lem radością i wiarą w prawa ludzJloości) - a iillile dla treści fol!lclory
stycz.nych. W tych ostatnich powiaga równro'lilłacama była po prostu 
z ;>rawdą żyaiową, z oalftrowiitym wcielenńern się w syituację; obrzęd we
selny Iliie był udaniem, amJ. grą, lecz żywym, aUJtenityczmym obrazem, 
traktowanym z całym pmelronaniem o jego p.rawdrzii.wośai - 'tańce 

w drugim akcie, uka2l1.ljące we wspaniałym skirócie całą nieobjętą prrre
strzeń polskiiego tańca ludowego, oddane były z najwyżsrzy:m zapamię
taniem się, z cahkowitym brakriem pamięci o teatmze, scen.ie, widQW'lli. 

I to właśnie, że rzeazywti.istlość polity;cznej dygresj.i ora.z obrazu folk.Lo
rystycrz.nego praemawiała w .schillerow.skiej inscenimoji Krakowiaków 
z taką silą i ludzką prawdą, sprawi!Jo, że przeds.tawienie, przy całej 

swej nieporóW!Ilanej wtlenności epoce, było najgłębiej akrtruia1ne. Mamy 
w nim żyrwy ob.raz myśli Bogusławslkiego, racjonabiisty®ej i tmzeźwej, 
a równocześnie namiętnej, WZJburrzonej kionflilktami otacrziającej go rze
czywistości, mamy żywy obraz tego teatru i jego epOkli.. Obrorz: ten p.rze
rasbd na pewno ramy pierwotnego kis2ltałitu lromediio„opery, 'jest l"'OQ:le
glejszy, barwniejS'Zy, ba.rdz.iej rozsmakowany w prześlicznych 3'llC!'Legó
łacb daW111ego życia, a równiOC'Ześ.lliile głębiej i osflriz.ej syirutetyirujący; ale 
w tym wszystkim pows.taje wiar.ny orygtinałowtl, ~erip.iąc z Il'ieg.o każdy 
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zawiąa;ek myśli aby go rO'ZlWinąć i uwyrai,Iliić. W stworaemu zaś takiego 
obrazu pomogło Schillerowi to, że patmzył na dzieW Bogusławskiiego 
przez p:ry7.ffiat roman.tyki; pmrez; owe wszySt1k!iie żywe blliskie nam praw
dy, którymi rwzbogacillła n.arodlową św:iladomość k<>ntynuująca pos.tępowe 

idee Oświecenia wiellro ooma'Illtyaz:na poezj1a. 
W jednym ze swych parysklich w.y'kladów powiedi2liiał Miiodkiewioz: 

Nie należy się zbytnio dziwić, .że .pisarze epoki Katarzyny •l Sta
nisrowa Augusta nie pojęli calej powagi walki, której byli świad
ka.mi. Wspólcześ'ni -rzadko, dak wiadomo, oceniają donioslość wy
darzeń, wś-r6d których żyją; potrzeba. więcej niż geniuszu, żeby z-ro
zumieć .te-rażniejszość; potrzeba więcej niż talentu, żeby przewidzieć 
przyszlość ... 
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Zapev.nne, :ile do Bogusła.wskiego słowa te odinoszą się w zniaoznie 
mniejszym s.topmu, rriż ero w.iększośoi wl'U)óloze.5nych; że był on zawsze 
w pienwszych szeregach walk.i. 

Jego myśl była o&tra, a jeśli wyipowiada ją często w złiaigoOO.onej for
mie, za tio w.il!ldć wyipa.d1I1ie pn.ede wszystlkrlm cen.;ru,rę. Ntl.e ropom.inajmy 
jednak, :ile najbalrd2liej postępowe ówczesne myśli n.ie mogły być tak 
wykrystalizowane i pełne, j.aik: po latach społeoznych prób, że ro:z;wój 
myś1i wy.nlilka z rm;woju życia i dlatego dopiero obserwując ewolucję 
idei, potralfimy ocenić ich wielkość i siłę. Spojrzenie na Krakowiaków 
i góraii nie tylkio jako dz:ero Oświecenfu, ale również jako na. utwór 
zawóier<a,dący zapowredzi romJalnltyiz.mu, okarmło się irównli'eż 111!iezmliern.:e 
płodne teaitralnie; ale trzeba byłJO, aby zjawił się Schiller, który nJie 
potriaktował elementów romailityCllll.ych tego utworu mw:.ea1nie, w za
stygłej formie senlflymentalinej Ludowości, lecz wnial dostrzec w nim 
zalążJkii owych bogaatw, k;tóre prz)'lllli'OSły z sobą ideowe i artystyClZl!le 
doświadicrreniia roman~u. 

Ze wszys·fu!ich poetów śiwilata najb1iżej, naj.bardrz.iej wewnęllrrz.inie zżyty 

był Sch.iUer z MiC!kiewi.azem i to z.aró·wlll-O z MickiiewLczem.-poetą, j-ak 
i tr.vóircą myśli teatrialinej. Wdiad'Oillo o sławnej lekcj.i XVI, z klt&"ej na
tchruienie czerpał schillel'lowski teaik" monumentalny; wtladomo o potęż.

nej insceniwcji Dziadów. Niabomiast wymknęł-0 się dotychczas naszej 
uwadrz.e, jak silnie i111SCeniziacja Krakowiaków natchniona. jest Panem 
Tadeuszem, jalk dalece wywod!'l.i się z jego ducha. 

Mówię „nakłllillieni.e", bo cylllro takliego słowa moUiia tu użyć. Nie może 
być mowy o wpływie czy zależoości, kiedy oddziaływanie przejawia 
się w tak odmiennych formach, kiedy wszystko, co w ~pei Mi-Ok:ie
wioza wyirzeźbione jest i odmalowane słowem, tu wyiraża s'ię przez mu
zykę, kompozycję scenicm.ego ob:ra;zu, p1a1Sitykę ni ruch. DOltylmmy tu 
sprawy najgłębszej, sprawy uk!ształto.wania się postawy a.rieysty~:iin.sce

nizatora, kJ.edy realiwowany utwór wzbogaca się nagle nieporównanie 
przez weWIIlętiI""ZJne remi111iscencje innego dzieła - genialine~. Powstaje 
wów~s iinscenimcja ory~alna, ale natchniona przez poezję. 

To właśnie od<liiliaływianie dizteła Mickiewicza sprawiło, że wodewilo
wy ohara:kJter komediio--0pery Bogusławskiego zatarł się niemal zupełnie, 

że cały elemerut foł1kforystyCZilly, u Bogusławskiego jeszcrze dość ubogi, 
i dygresje, które były jakdmś bezpośredJilim odzywaniem się do publicz
ności w stosownych miejscach, butaj pr.zesłon.iły sobą W57JYstko inne 
i w kryiS'rlJtałowych formach swego ariY"znm mczęły ukazywać obraz 
świ:ata bard:zrej bezp;ośredJili i tyle bogatszy, niż zawarła go w sobie 
sta111oświecka akicja. Cale owe kurrlJS'7Jtowne operowanie scen.ic:mymi na
wiasami, kJtóre rónouje stosunek do odimiennych waratr.v d!?Jiela, ileż 

ma wewnętrznego pokrewieńs·twa ze stylem Pana Tadeusza, giętkim. 
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i coraz to iil!Ilym, będącym żywym przykładem wtbrowa'Ilm postawy 
twórcy wobec materii, którymi żywi się jeg·o wiiizja. . . 
Pamiętamy jak w Panu Tadeuszu żairlboblirwy tok opowiadarua prowa

dzący akcję z życzliwym uśmiechem i wtedy, gdy trwają amory, 
i Wttedy, gdy w soolJioowskim dworze wybuc.tiaiją awa:nttury_ .i .d:ama~cz~ 
nie toczy się bitwa - jak ten tok 2'JIIllien.ia się nagle, powazirNe.]e, m~1e, 
nabiera pa•tosu, dotykając spraw polityozmych, ~łeCll.II1ych. Albo Jak 

Vlladys&zw Daszewski: Projekt kostiumu Zbójnika 

równie, choć inaOZ'ej powazm1e1e - w najozyi91lszlym lixycinym nl.l!l'cie, 
ukamując piękno pl"ZY·I'IOdy czy obyC2'aju, wygrywając r-0-~em Wojs'kd.ego 
dzńeje las.u i polowan.iJa, lub przepysznymi baTWami WYll)ełruiając cytro 

<pillo:neza: 
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Nad imurawą czerwone połyskują buty, 
Bije blask z karabeli, świeci się pas suty [···] 
Rozkręcalo się, znowu skręcało się .kolo, 
Jak wąż olbrzymi, w tysiąc lamiący się zwojów; 
Mieni się centkowana, różna barwa strojów 
Damskich, pańskich, ·iżolnierskich, jak luska błyszcząca, 
Wyzłocona promieńmi zachodniego słońca. 

W Krakowiakach nie ma !mirabel i „pańSkich strojów". Ale bairw jest 
tyle samo 'ii równd..e wsparuiladych, wysnuitych iz krakowiskicll kfurerzji 
i góralS'lti.ch parzenic. I tylko takie pióro, jak to, l.dóre skil'eśllilo piizy
toarone wti.ersze, potrafiłoby w pełinli ,oddać mieniący się blask schille
rows.kiiego wicl'owi5ka - paruiewa~ wti.dowisko to właśnie :ziapłodnd.one 

zostało tymi Wlierszami. To jest po:winJOWactwo najgłębsze i nieslycha
niie raadkie. 

EDWARD CSATO 

Fragmenty artyk. pt. Boguslawskt na sce
nach Polskt Ludowej. Pa mięt n 1 k Te

a tra lny, r. 1954, nr 3-4, s. 389-399 

ŁÓDZKA INSCENIZACJA 
„KRAKOWIAKÓW I GÓRALI" 

W PRASIE 

„.jest to rzeczyW1SC1e cud pomysłowej insoeni.zacj.i i świetnej gry całego 
Zel'l!)Ohl! Znakomity reżyser pokazał tu znowu swe lwie pazury, nie 
przytępione latami niewoli i poniewti.erki w obozJie kvncentracyjnym. 
Tylko on jeden mógł porwać się na coś podobnego i ro2lW"i!nąć na tej 

szczupłej scenie tyle ,prawdzJiwego życia i ruchu, tyle pomysłowości -
i owiać to wszystko taką dozą sentymentu! Bo taki antyk trzeba gorąco 
ukochać, by móc go t ak po schillerowsku na nowo ożywić„. 
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* * * 
.. Krakowiacy Schillera, to spek:tailcl tworzący nowy, VJ1Spółczes.ny typ 

s:l'Jtuki. Nie od'rywamy się od .rea1ności ain~ na ~hwhlę, jesteśmy wciąż 
na ziemi, gesty, milny i okrZ>y'ki są wiernie skopiowane, pełine auten
tycznych inamiętności. - Ale - oto po r.az piel'W1SIZy Krakowiacy i Gó
-ra!e uka.zują się na scenie; oto isl,ylszymy dźwięki stylowej, osiemnaisito
wiecznej, ja1Jroy mozaPtow.skiej muz.yki, a (przecież pooiadającej już lu
dowe, taneczne akcenty; oto r07.itacra się [IDZJd naszymi oczyma panneau 
DaszewS'kiego, wyobrażające wieś Mogliłę ipod Kr.akowem, malowane na 
w:Wr dawnej dekoracji na płótnie z~jąoym scenę, wy&tylizowa.ne, 
o wyraźnych k<onrourach - jakby dawne ryciiny, ale bez ich pełnego 
zbędnych SZJC.Zegółów natu.rali:zrrniu, oto wreszcie oglądamy kostiumy wzo
rowane na hisiborycmnycll sbroja1Ch ludowych, ale talk bogaite kol·~stycz
nie i p~łoone, że Zlalllim się do nich przyzwyczaimy, robią 'WTa
żenie egzotycznych strojów l\V'Slchocliruich. - W~ to sprawia, że owe 
obrazy sceMczme, wierne i .rzeczywiste, są zarazem jakby nie z tego 
świata choć .go na chWlilę nie opuściiły. Tę dwoistość - prawdy ży
cia codziennego i poetyckiego konwenajcmalizimu S'l'l1Juki, oglądamy rów
nież w grze ICl/kto~iej [ ... ] Łódzkie przedistaiwienie Kraikowiaków daje 
n.am nowy rodzaj .sztuki : :re.o'llistyiaz.ną i 1poetyoką z.amarzem alegocię o wy
dźwięku społecznym ... 

Z. Kałuży11ski. O dr o dz e n ie, 1947, nr 1, s. 10 

* * * 
... W ka.żdej SZltuce olrnlicz.nościowej jest kawal histQrii. Trzeba go 

tylko wydobyć i .pokazać. Tak zrnbill: Schiller i otrzymaliśmy na.jpięk
n iejsze widowisko od aziaisu wyzwolenlLa. Nie ZJruaczy io, abym zgiadml 
się bez 1Za'91rrzeżeń ina rwszysllko„. Dopilsane p.rologii, jak wydają mi się, 

zbytnio śrubują znacZJilie Krakowiaków. Ta nairodowa opem ma okre
ślone grantce swojej pol.iJtyoz,nej zawartości, nie można ich za nadto 
przekraczać. Natomi·ast świetnym i <Celowym pomysłem 1było włąazooie 

d-0 tekstu „Ulllfrwersału Połanieckiego" li aiktual~c:ja k!U[pletów. Brzed
stawienie stało się trliumfem 111ie rtylko samego Schillera. K:ootiumy po
myślane zostały jako barwtne elementy baletu. MieH<Śmy moŻ!n-0ść rzad
kiej saty>Sfa'k!c:ji z oglądania ikoII11Pozyoji, w której .ruch i krolor współ
grały .z sobą . .r jakie kolory! Podzli.wiam Daszewskiego, który odnałazł 
jakiś .złoty ipodział pomiędrzy dekoracyjnością i stylow-OŚcią kostliumów. 
l nie wiem, c.zy Hryniewickiej czy Schhllerowi 1pmyn:ii.sać rCJ!ZlWią.zanie 

zbiorowych scen taneczny.eh, roumiewające Jaika umiejętnwścią pomie
.sz.czenia na maleńkiej sceruie 'khl:kud.ziesięcLu osób w ;peł.ni ruchu. I że 

się nie pozabidali, to był „cud mniemainy" ... 
;r. Kott. K u ź n i c a, 1946, nr 50, s. 9 
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* * • 
.. ,należy ~eślić decydującą a.-olę pracy illlScenizatora widowiska, 

Leona Schillera. Owo nieznane niemal u nas do1;yiohc:zias zry:tmitrowan:ie 
poszczególny.eh fragmentów i całości, iwymkające .z oparcia ruchu sce
niczne~ n1a 'cłl11alkzrie motywów muzy<l'Zll1,lycil, subtelne operowanie na
strojem, rue71WY'lda plastyka "SCen 7Jbilorowy<Ch, harmonirrowamde cza:ru
jącycll, '7jffijennydh obrazów :re świattłem, melodią, barwą i wreszcie sa
mo 'literackie przygotowanie tekstu. ukazujące tak wyraźnie właśdiwy 
sens utworu - ito wsz.ystilro (w takim połączenilll i takiej intensywności 
.artystyoi;nego wyrarz:u) może być dokonane przez jednego tylko w dzi-

siejszej Polsce artystę scen,y ... 
E. Csato. Dz 1enn1 k Ł 6 dz k I, 

1946, nr 341, s. 4 

.J 

Wladyslaw Daszewski: Projekt kostiumu Starej Baby 

37 



Wladyslaw Daszewski: Projekt kostiumu Bartlomieja 

* * * 

... Wy>Sf;awienie „~iewogry" jest wielkim suJk.cesem artystyCIZilyrn diy
re~rora Leona Schillera, zesipołu i Teatru Wojskia Polslk!iego. Jest to 
wi~oW'isk?, jakiego nie widzieliśmy 1nawet w p~edwojennym okresie 
naJlepszeJ kon.iWl'ktua-y avtystyczinej. Reżyser nie odbiegając od pier
W-O~O.I',u, połoz;ył główny :nacisk na elementy malarskie f barwność wi
?owi!Ska, pnzez W)"ZYS'kall'llie efe!k!tów balefx>wo-muzyez.nych, dapi'ero na 
1.ch tle ustaw'iiająo posZ'<.'z.egóLne „pemonae d!ramałii~". wsk!uteik: ozeigo 
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·akcja nabrała właściwego wyrarzu. Miano dość trudnych warunków 
techn±cmych dizięki pomysłowej .reżyserii i koncepcji dekoracyjnej, 
operowa.nie tlumem dało się szczęśliwie ol'-O'llWiązać, wydobY'W'ając w sce
nach zbiorowych pelnlię i naturalizlm ruchu, oraz kładąc silne akcenty 
na pierwias1Jki humonu il.udowego, w którego bogactwo obfituje sztuka„. 

J. Sokollcz-Wroczyńsk!. Głos R o bot n i czy, 
1946, nr 336, s. 5 

... * 
* 

„.Dobrze się stało, że komedio-operę Wojciecha Bo,gusławskiego 

Krakowiacy i góraie, którą w nowoczesir.ej i celnej :insceni:z.iacj<l Leona 
Schillera poznała już Łódż, zobaczyły Katowke i wiele mias t Czecho
słowaqji, uij111Zano wresi;cie tam, gdz'ie w r. 1947 po r.az 1P!erwszy odn.io
sla zdecydowal!ly t11humf. K.to w dniu Święta Ludowego wraz z killku
<l:z.tesięciotysięczm.ymi tłumami chłcpów oklaskhwał na trybunach war
szaw5kiej „Legii" to ~orywające widow.iSko, musiiał uświad'omić sobie, 
że jest fo w najlepszym :zmaczeniJu ,przedstawienia dla m 8!5„. Na wolnym 
poW1ietr:z.u nie utracił spektakJ \Swych wartości widowiskowych„. 

Z. Kwieciński. Ki-ak.owi acy i Góral e w plen erze, 
O d r a, 1948, nr ~3 , s. 3 

* * * 

„.TrudnQ ma oIY.isać moje \vnażenie z pięknej s.zltu k.i Krakowi a.cy i gó
rate, tę siJtulkę każdy obywattel musi obej·rzeć. Cieka/Wa treść, prrz.apiękne 
tańce i muzyka, Jrnn<Certawa gra artystów i WSlPaniałe delkoracje. Jestem 
skromlll.ym robotnikiem, ale wolę sobie ~eliszka wódki odmówić, a na 
to wLdowi:sko popatrzeć jeszaze parokrotnie. 

Wydaje mi się, że jaik Pol.sika długa i szeroka żaden teatr nie dok.ona 
tego, co zrobił Teatr Woj.ska Polskiego, w Łodali. 

Powiamiśmy być wdzięczni dy.reklcji, ll'eżyseram, artystom i wsz;ystk.im, 
którzy przycrzyru:il i się do \VY.sitaw:eniJa. Krakowiaków i górati. 

Chciallbym, żeby jak najwięcej ro.ootlllilków tę sztukę zoba·czyło, żeby 

wśród robotnilków było wielu zwolennilków <teatru. 

Andrzej Kołodziejczyk. Głos Robot n i czy, 
r. 1948, nr 341, s . 4, dz. Czytelnicy piszą 
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DekOTacje i kosti'1,Ully 

wykonano w Centralnych Warsztatach Teatrów Łód21kich 

Kierownik techniczny - Tadeusz Mierzejewski 

Kierownik pracowni: 

stolarskiej - Aleksander Krowiranda 

malairskiej Stefan Polanowski 

modelatorskiej Edward Wawrzyniak 

tapicerskiej Henryk Leśniak 

krawieckiej męskiej Zygmunt Ciesielski 

krawieckiej damskiej - Leokadia. StyCflyńska 

perukarni męskiej - Eugeniusz Kardini 

perukarni damskiej - Helena Podgórska 

szewskiej - Józef Wróżyński 

Glówny oświetleniowiec - Henryk Głowacki 

Brygadier sceny Zygmunt Zdziechowski 
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