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Jan Nepomucen Kamiński 
(1777 - 1855) 

Jan Nepomucen Kamiński był znanym autorem 
dramatycznym, przedsiębiorcą teatralnym, an
treprenerem, jak mówiono wtedy. Jednym 

z najbardziej cenionych jego dzieł jest „Zabohon" 
„śpiewogra", opera narodowa z muzyką Karola Kur
pińskiego. Kamiński dokonał przeróbki komedii Bogu
sławskiego, dał własną, oryginalną adaptację znanych 
„Krakowiaków i Górali'', pogłębioną pod względem 
społecznym. Głośny utwór „ojca" teatru polskiego, W. 
Bogusławskiego, przerabiany był zresztą wiele razy 
np. przez Anczyca i K. Estreichera. 

Jan Nepomucen Kamiński debiutował w teatrze w 
1794 r., potem współpracował z Bogusławskim. Dostar
czał przekładów, z literatury francuskiej, niemieckiej, 
angielskiej, podobno suflował, napewno grał. W 1800-
1803 r. pracował w teatrzyku zwanym „u Wronowskie
go". Następnie przez trzy lata prowadził regularny, za
wodowy teatr w Kamieńcu Podolskim. Wtedy był już 
znanym inscenizatorem, grał główne role, uczył prawi
deł sztuki aktorskiej. Do 1809 r. teatr Kamińskiego 
działał w Odessie gdzie stworzono mu znakomite wa
runki. W 1809 r. Jan Nepomucen Kamiński założył 
teatr we Lwowie, którym śród wielkich trudności kie
rował przez lat kilkadziesiąt. 

Jan Nepomucen Kamiński był zasłużonym tłuma
czem obcej literatury dramatycznej, dokonał w sumie 
200 przeróbek i przekładów m. in. Szekspira, Goldonie
go, Calderona, Schillera. Wraz z Ludwikiem Dmuszew
skim (1777-1847), Alojzem Fortunatem Żółkowskim 
(1777-1882), Janem Jasińskim (1806-1879), Marcinem 
Szymanowskim (1775-1830) stanowił czołówkę teatru 
polskiego w tamtych czasach. 

Teatr nasz wystawia „Zabobon" pod nowym tytułem : 
.,Jedzie teatr jedzie„" 

IAP 
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JAN NEPOMUCEN KAMiiQ'SKI 
lltorrafla: J. GolQbłowakl 1 1811 r. 

'VlLBBLM SZEWCZYK 

Ideowa kariera „Krakowiaków i Górali" 

„Zabobon'', uważany słusznie za utwór o mocnych akcen
tach społecznych. ceniony byl już dawniej. jako sztuka re
prezentacyjna dla określonego nurt.u patriotyczno-ludowego 
w naszej dramaturiHI. Gdy w roku 1932 sprzymierzono w jed
ną całość oba tfksty, Bogusławskiego „Krakowiaków I Góra
li" I jego kontytuację, „Zabobon" Kamińskiego, gdy w ta
kiej formie przedstawiono je publiczności warszawskiej w 
nowym, nle<tPtv krótko l5tnlejącym teatrze popularnym -
Tadeu~z Boy-Żeleński "łusznle w swej recenzji zauważył, że 
„jak pierw,,.; „Krakowiacy I górale" są przygrywką do po
wstania Kościuszki. tak clrurlzy wróżą już zniesienie pań
szczyzny. świt zbllżające1rn się porównania klas". J równo
cześnie wiele mówi o stopionej w ten sposób sztuce, czy o 
każdej z nich z O"obna, wyrażony przez Boya sąd, że . . każde 
niemal zdanie w tej sztuce mogłoby pociągnąć za sobą sąż
niowy komentarz". 

Wyra~tał ten n11rt z Po<Hota politycznego. na które padały 
krwawe 1uż refleksy hl!'"torll narodowej. Służył samoobronie 
narodowej nie tylko w te„trze, gdvż•wypowladane w nim sło
wa łatwo sle mogłv pozbyć swego scenicznego kostiumu. by 
krążyć pomledzv 111dźml Jako hasła. o czym niech by tylko 
świadczyła ta zwrotka Bardosa z „Krakowiaków l Górali"': 

Służvć sweJ 'ojczyźnie miło, 
Choćbv I o głodzie 
Byle światło w ludziach było, 
A sława w narodzie. 

w Bogusławskiego „Krakowiakach I góralach", w Ich poli
tycznej aluzyjności czuło się złowrogi pochód wydarzeń, zło
wrogi a przecież nie niweczący nadziel, nie będący w stanie 
wyteplć re<?tPk patriotycznej otuchy. Kamiński, sięgając po 
wątki z „Krakowiaków I górali" l podkreślający to w sa
mym tytule swe1 sztuki. stara się dać otuchę nową, bo I obra
zy życia sa nowe. T"m je!'Zcze ważny był sto<unek obywatela 
do ojczyzny. do walki o utrzymanie jej wolności •. tutaj po~ta
cie ekonoma l rządcy E<Prowadzają problem na Inna platfor
me. gd1le nasvcony treściami społec?.nyml lnac7.e1 każe mv
śleć o obronie ojczvzny, o jej oczC'klwanych wolnościowych 
zrywach, o obowiązkach i tej powinności wynikających. 

li 



Niewiele mamy przekazów o tym, jak przyjmowano Kamm
skiego „Zabobon", zresztą najczęściej grany wraz 'Z Bogu
sławskiego „Krakowiakami I goralami". Z tym większą skwa
pliwoscia skorzystajmy z ustaleń Zdzisława Grota, historyka 
sceny polskiej w Poznaniu w latach 1782-1869 („Dzieje Sceny 
Polskiej w Poznaniu", Poznań 1950). · 

Grano wlec tutaj „Krakowiaków 1 górali" w obu wersjacll 
we wrzesn1u is.z: 4 wrzcsnla wystaw10no „starych" Bogu
sławskiego. nazaJutrz „nowych" Kammsklego. :.!.arowno na 
jednych, jak i na drug1cn „dom do nauotu cyi napemlony". 
ząaano powton.o:nia, ""ego m. In. ze wzg1ęau na n1eoezpie
c:..en>two manl1e>tacji poutycznej nie mo:wa było uczya1ić. 
I cuoć: nawet i•1emcy ooecn1 na spektaklu wyraża11 się o nim 
z uznaniem po>złY donosy do Berlina. Zaniepokojony tym 
mlnlSLer prusKi schuckmann donosił wlaa.wm prusi.<im w 
Po:<nanlu: „:.!.espoiy po1skie nie tylko z Warszawy, ale l z 
Krakowa pozwaiaJ'I soou' podoono na wystawianie utworów 
o w1e1ce saoa!lwyc11 tendencjacll, a zwlas.<cza tak zwanych 
„Krakowiaków" ..•• 

Ale w roku 1838 „Krakowiacy 1 górale" oraz „Zabobon" zno
wu gos"Zczą na scenie poznansJ.uej"", przy czym recenzenci, jak 
pod„je Urot. uznali „:t.:aoooon" za „najp1ęknlcjszą, najpoe
tyc.w1ejs„ą, najoaruz1ej narodową z s.<tUK dr„matyc.<uych 
pobklcn". Oczywlsc1e trzcoa w tym wypaoku uwzględnić na
stroje, jakle wowczas w Poznaniu panowały. 

Mlell „Krakowiacy i górale" naśladowców 1 kontynuatorów, 
nie tylko w Kammokim, ktory pr„cowal rown1ez nad c..:ęscią 
trzecią, ale jej nie ukonczyl. TaKle trzecie ich częscl powsta
wały za to pod piorem Stanisława Krzesińskiego („Hocznlca", 
1841) i Aleks„nara Łactnowsluego („Strachy I skaruy", 18'i2). 
Karol Łstre1chcr. historyk teauu poi.siucgo, stwor..:ył w roku 
1805 „KraKow1„kow i '.Gawlslan". w więKszoscl wypadkow 
były to Jednak proby nieudane, utwory mizerne, chce czasem 
I to dosc czesto grywane na scenach ludowych. 

Jeżel! za kontynuatora tego nurtu w dramaturgu polskiej 
uznamy równicz Władysława Ludwika Anczyca, to przede 
W&"Zystkim dlatego, iż zamierzał on rozwinąć śmiały arty
styczny zamiar J::1ogu,·1awsklego I Kamiri.sklego, którzy wpro
wadzili lud na scenę. Niestety Anczyc działał już w Innej epo
ce I jako mUośnik ludu dbał przede wszystkim o jego oswia
towy i moralny awans, sądząc, że lud sam sobie nie da rady 
w pańszczyźnianych warunkach. To spowodowało, niezależ
nie od szlachetnoscl zamiaru, Iż jego „Chłopi arystokraci" 
stall się ulubiona sztuką właśnie dla szlachty I mieszczan, 
dworujących sobie ze smlesznostek ludu, przedstawl;mych na 
scenie, luau. ktory wyrokami historii wymknął się spod ich 
bezwzględnej kurateli. 

Nieraz jeszcze załamywać się będzie ta linia rozwoju patrio
tycznej, lu loweJ dramaturgii polskiej, mającej przecież 1 tę 
zasługę, że ~zynila teatr powszechnym, jakim pragnął być. 
Przejdzie w· ~c ów teatr powszechny, co nie zawsze oznaczało 
rzeczywista Jei?O popularność, przez mielizny chłopomań
stwa przejdzie przez dekoracyjne sztukmistrzostwo, póki w 
latach, gdy wraz z ludem do życia stawać pocznie świadomy 
swych celów proletariat przemysłowy - wołanie o teatr lu
dowy nie nabierze cecłl proiramowycłl, ldeowo-pom;ycan;ycłl. 
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Takie próby zarówno dramatyczne jak i teatralne pojawiają 
się szczególnie w okresie II Rzeczypospolitej, przy czym oży
wią teatr zarówno nowe tendencje artystyczne, jak i trndy
cyjny przekaz społeczny. ~pośród wielu prób warto wymie
nić zwłaszcza godne uznania wysili<! łódzkiego teatru robot
niczego, z „Smlercią na gruszy" Wandursklego jako ze &'ztu
ką rep_rezentacyjną dla nowych dramaturgiczne-teatralnych 
wcJelen owego nurtu. 

Wracając do Jana Nepomucena Kamińskiego: jakież były 
IOS'Y nie tvle Jego „Zabobonu", Ile samej idei tworzenia po
dobnych sztuk? On, który pod koniec życia wpadł w długi 
(w llscl~ do Adama hr. Zamoyskiego blaga o pożyczkę" ... je
zi;ll mnie lichwa tak srodze z każdego grosza ogo!Gcać, shań
b1en1c:m co ,i;o~zlny zagrażać, zmysłów do sił i pracy odbie
rać nie bedz1e l doczeka slEl w plędzleslqciolecle śmierci w 
teatrze lwowskim okollcznosc!nwej premiery „za~o':lonu". 
Ale doczeka s1e przede wszystkim ważniejszej r·eczy- że w 
prowadzonym wówczas przez Tadeusza Pawllko.,;;sklego tea
trze lwowskim powstaje żelazny repertuar a do tego żelnzne
go repertuaru należeć będzie obnk „Pana Jowi'llsklegn" _ 
„zac;z~rowane koło'', obok „Wesela" l 

11
Warszav1,;ianki" -

„K~scmszko PO<;! ~aclawlcaml". N~ejedna z tych sztuk po
wst~~ mogła dz1ęk1 t~mu, ze pojawili się „Krakowiacy 1 gó
iale , że pewnym trescwm torował drogę Kamiński w swoim 
,,Zabobonie''. 

WILHELM SZEWC"'ZY~ 
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WIESŁAW MIRECKI 

Nasza inscenizacja 

Widz nasz któremu, w miarę posiadanych talentów 
i możliwo:scl, z jak największym oddaniem służymy, 
spodziewa się słusznie, że przynajmniej raz w sezome 
Teatr Zagłębia sprezentuje widowisko bardziej wy
stawne, rozśpiewane i roztańczone. Jest ono potrzebne 
ponad wszelką wątpliwość, $tanowi spełnienie społecz
nego zamówienia. Obok treści polityczno-ideowych 
również i taka działalność rozrywkowa „relaksowa", 
stanowi o zaangażowaniu się społecznym teatru. 

Rok 1969 jest szczególnie ważny, święcimy w nir:n 
przecież dwudziestopięciolecie Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej. Każda pozycja repertuarowa w tym 
okresie winna być szczególnie starannie dobrana i 
zrealizowana. Dotyczy to . oczywiście i obecnego wido
wiska muzycznego. Kierownictwo artystyczne teatru 
pragnęło sprezentować naszemu widzowi rzecz możli
wie mało znana oryginalną i bogatą. Wybór padł na 
Zabobon" .lana' Nepomucena Kamińskiego. Ta. ja!- ją 

~kreślił autor „zabawka dramatyczna ze śpiewk::uni w 
trzech aktach" była malo grana, gdyż ze wzglQdu na 
temat.kryła się zawsze w cieniu „Krakowiaków i Gó
rali" Wojciecha I3ogu ławskiego, których jest konty
nuacją. Wielka popularność która rozsławiła „Krako
wiaków i Górali" oraz bla~k otaczający działalność oj
ca teatru rolsk!ego, nie po 7 wolily dziełu Kamińskiego 
osiągnąć powodzenia należnego jcw pracy i świetnej 
muzyce doń skomponowanej przez Karola Kurpińskie
go. Muzyka ta, acz znakomita, zmieniała jednak cha
rakter utworu i z „zabawki dramatycznej'', „Zabobon" 
stał się rodzajem opery narodowej. 
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Biorąc na warsztat naszego teatru dzieło Kam1nsk1e
go i Kurpińskiego potraktowaliśmy je jedynie jako 
zasadniczy materiał, kościec, trzon, na którym posta
nowiliśmy oprzeć własną propozycję widowiska mu
zycznego. Utwór napisany przeszło sto lat temu, po
siada w swej treści momenty które dziś zabrzmiałyby 
nie tylko ckliwiej i naiwnie, ale wręcz fałszywie, a 
muzyka w swej formie jest nie do przyjęcia w realiza
cji widowiska na scenie teatru dramatycznego. Jednak 
zasadniczy materiał, miąższ, artystyczna treść wydała 
nam się dostatecznie atrakcyjna, by podjąć się dużej 
pracy, bardzo trudnej, lecz bardzo urzekającej. Nale
żało porobić zasadnicze skróty w tekście, odrzucić mo
menty operowe, dostosować muzykę do „dramatycznej 
zabawki", znaleźć dla niej określoną formę widowisko
wą, formę własną, bliską odczuciom dzisiejszego wi
dza. Tam gdzie na skutek skrótów powstawały pewne 
luki, uzupełniliśmy je sięgając do autentycznej twór
czości ludowej regionu krakowskiego. W akcie trze
cim wykorzystaliśmy fragmentarycznie materiał ze
brany przez Leona Schillera w „Godach Weselnych". 
Autor starej piosenki aktorskiej „Jedzie teatr jedzie", 
która stała się piosenką ramową całego widowiska, jest 
nam, przynamniej ciotychczas, nieznany. 

Zdajemy sobie sprawę z tego, że stopienie tylu ele
mentów w jednym wspólnym teatralnym tyglu nie 
zawsze daje harmonijną całość. Znamy wagę ryzyka 
artystycznego podjętego przez nas. Ale w sztuce tylko 
ryzyko, śmiałość koncepcji. dają, choć niezawsze, 
osiągnięcia. 

Wiesław Mirc:cki 
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TRADYCJA I NOWATORSTWO 
TEATRU KAMINSKIEGO 

(FRAGMENT) 

„Forma sceniczna, którą Kamiński najcięściej się 
posługiwał i do której jego scena miała może nienaj
lepsze, ale wystarczające warunki, była inscenizacja 
w stylu romantycznym. Powstaje więc pytanie na 
czym ona u niego polegała, kiedy ją stosował i czy ro
bił ją konsekwentnie. Kamiński żywił szczególne upo
dobanie do romantycznych miejsc akcji: starych zam
ków ruin tajemniczych lasów, zakazanych oberż, gór, 
urwisk, j~zior oraz wszelkich sfer piekieł i niebios. 
Dysponował sporym zapasem tych dekoracji w maga
zynie. Wstawiał je więc swobodnie do każdej sztuki, 
która tego potrzebowała. Da się to bardzo dokładnie 
wyczytać z egzemplarzy teatralnych. Stosował zmiany 
otwarte, loty, zapadnie, apoteozy. Przy tym dbał o 
drobne realia - szczegóły kostiumu, rekwizyty. A ak
torzy łączyli w swej grze silną ekspresję i patos z cha
rakterystycznością i dokładnym przestudiowaniem po
staci. Starał się w ten sposób Kamiński godzić swoje 
zamiłowania z żądaniami krytyki. Tak więc do insce
nizacji romantycznej wkradała się realność właściwa 
sztukom kameralnych". 

„Na lata antrepryzy Kamińskiego przypada jedno 
z największych zjawisk w polskim teatrze. Jest to 
twórczość Aleksandra Fredry - od debiutu aż do 
pierwszego zamilknięcia". 

Barbara Lasocka - „Teatr lwowski w latach 1800-

1842", Piw 1967. Str. 257, 258 

NASZ ZESPÓŁ 

Dzisiaj prosimy o rozmowl} Mieczvsława 

Łęckiego - aktora. 

O ile dobrze wiemy estrada i w ogóle małe formy 
teatralne pociągały Pana zawsze. Ostatnio występuje 
Pan w Kabarecie „Sruba". Czy łatwo jest łączyć estra
dę z dużym repertuarem? 

M. Łęcki: Na to pytanie odpowiem nieco szerzej. 
Uważam, że obie formy artystyczne, estrada i duży re
pertuar, doskonale się uzupelniają. Uprawianie obu 
gatunków sztuki bardzo wzbogaca warsztat aktorski. 
Doświadczenia zdobyte na estradzie niejednokl'otnie 
bardzo pomagają w opracowaniu roli dramatycznej i 
odwrotnie. Wbrew ogólnemu przekonaniu stwierdzam 
że praca na estradzie jest znacznie trudniejsza. W wiel~ 
kim repertuarze pomaga aktorowi kostium, dekoracja 
partnerzy, reżyser, a na estradzie aktor zostaje sam'. 
z publicznością, którą nie zawsze łatwo jest zdobyć. 
W każdym razie współczesny aktor nie może zasklepić 
się w jednym gatunku sztuki. 

Które ze swoich ról wspomina Pan jako szczególnie 
wiele znaczące dla Pana? 

M. Łęcki: Każda z granych ról zostawia po sobie ja
kiś trwały ślad. Tak się szczęśliwie złożyło, że miałem 
możność grać wiele ciekawych ról, chronologicznie bio
rąc, od Gucia w „Slubach panieńskich" A. Fredry (w 
reżyserii nieo'dżałowanego Jerzego Leszczyńskiego) po
p:zez Zbyszka w „Moralności Pani Dulskiej", dwukrot
nie Mazepę w „Mazepie" - Juliusza Słowackiego, 
Księcia w „Zagładzie eskadry" - Korniejczuka, Guida 
Bardi w „Tragedii florenckiej" - Oskara Wilde'a, Pap
kina w „Zemście" - A. Fredry, po Przełęckiego w 
„Uciekła mi przepióreczka" - St. Żeromskiego i Jana 
w „Pierwszym dniu wolności" - L. Kruczkowskiego. 
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MIECZYSŁAW ŁĘCKI - aktor 

Największym sentymentem darzę rolę Stańczyka w 
„Weselu" - St. Wyspiańskiego. Po długim szeregu 
tzw. „amantów" pociągają mnie role charakterystycz
ne. Chętnie zagrałbym Cyrana de Bergerac - J. Ros
tanda. Caligulę - A. Camusa i Makbeta - W. Szeks
pira . 

Jak mógłby Pan scharakteryzować teatry, w tkórych 
Pan pracował? 

M. Łęcki: Rzewnie wspominam - Teatr Ziemi Opol
skiej w Opolu (sezon 1949/1950). Charakteryzował się 
dobrze dobranym repertuarem i gorącym zaangażowa
niem artystycznym całego młodego zespołu aktorskie
go, któremu radą i doświadczeniem służyli występują
cy gościnne tacy artyści jak: Jerzy Leszczyński, Irena 
Horecka, Feliks Chmurkowski, Mieczysław Borowy, 
Zbigniew Koczanowicz i inni. Opole miało w tym 
okresie świetną, kochającą swój teatr publiczność. 
Najdłużej - przez 7 sezonów - pracowałem w Tea
trze im. St. Wyspiańskiego w Katowicach, gdzie dość 
często zmieniali się kierownicy artystyczni i w związ
ku z tym obok spektakli wybitnych zdarzały się i sła
be. Przez scenę tego teatru przewinęła się cała plejada 
znakomitych reżyserów i aktorów i w dalszym ciągu 
jest to placówka o wielkich możliwościach. A mój 
obecny teatr? To duże ambicje, ciekawe plany i żeby 
nam starczyło sił i środków na zrealizowanie zamie
rzeń. 

JAP 

l.'i 



Wicedyrektor: ANTONI GRAZIADIO 

ZESPOŁ ADMINISTRACYJNY 

Główny Księgowy: Tadeusz Kuszej 

Kier. Organizacji Widowni: Barbara Matraj 

Kier. Działu Ogólnego: Maria Misiaszek 

Kier. Zaopatrzenia: Janina Szymańska 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kier. Techniczny: Jerzy Kotula 

Brygadier Sceny: Albin Bryła 

Kier. Pracowni Modelarskiej: Jerzy Trzeciak 

Kier. Pracowni Malarskiej: Aleksander Rużyło 

Oświetlenie: Stanisław Masłowski i Marian Dąbek 

Akustyk : Maciej Kędzierski 

Kier. Prac. Kraw. Męskiej: Adam Szymański 

Kier. Prac. Kraw. Damskiej: Halina Rostowska 

Kier. Prac. Stolarskiej: Jan Ciszowski 

Kier. Prac. Perukarskiej: Katarzyna Rzepka 

Rekwizytor : Maria Marcinkowska 

Pomoc Krawiecka : Janina Zientara, Maria Gołąb 
i Janina Kurdziel 

Przedsprzedaż i sprzedaż biletów w kasie Teatru od 
godz. 13-19. Organizacja widowni, kasa - telefony · 

66-11-27, 66-04-93. 

PROJEKT DEKORACJI JERZEGO KAŁUCKIEGO 
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