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Autor „Zabobonu" 

Jan Nepomucen Kamtńskt - rys. G erson 

Jest dziś postacią prawie nieznaną. Przynależy nie
mal całkowicie do historii teatru. Ma w niej jednak 
swoje, i to dość ważne miejsce. Tyle, że jego popu
larność przeminęła tak, jak rozwiewa i zamazuje się 
pamięć o najznakomitszym nawet przedstawieniu, 
o wielkiej kreacji aktorskiej. Wydaje się mimo to, 
że w imię dobrze rozumianej tradycji polskiej kul
tury należy przypominać fakty i utrwalać bezsporne 
zasługi. . 

Jan Nepomucen Kamiński był związany z teatr em 
niemal sześćdziesiąt lat. Pełnił w nim różne obo
wiązki. Na początku był suflerem i inspicjentem. 
Dość wcześnie stał się aktorem. Wnet reżyserował. 
Bardzo szybko został organizatorem i inspiratorem 
życia teatralnego w różnych ośrodkach Podola 
i Ukrainy. Przez trzydzieści trzy lata był dyrekto
rem sceny we Lwowie. Później objął tam funkcje 
dramaturga. 

Zagrał co najmniej pięćdziesiąt ról. Najwcześniej, 
bo już w 1830 roku zrezygnował z aktorstwa. Ale 
w jego repertuarze znajdujemy sporo ważnych po
zycji . Niektóre postaci grał jako pierwszy w dziejach 
polskiej sceny. Na pewno na wymienienie zasługuje 
jego Makbet już z 1805 roku, Hamlet z 1812. Grał 
Starego Horacjusza w tragedii Corneille'a, Prezy
denta w Intrydze i miłości Fryderyka Schillera, 
Boratyńskiego w Barbarze Radziwiłłównie Feliń
skiego, Odoarda w Emilii Galotti Lessinga. Dla siebie 
przeznaczył rolę Ekonoma w Zabobonie. Aktorstwo 
nie było jednak chyba największą pasją teatralną 
Kamińskiego. Stanowiło raczej tylko dopełnienie jego 
wszechteatralnej działalności. A także było spraw
dzeniem teoretycznych dociekań nad z.a.sadami gry 
i wypróbowaniem możliwości ujęcia ról przed przy
stąpieniem do nauczania innych scenicznego za
wodu. 

Znacznie bardziej interesował go kształt literacki 
i artystyczny jego teatru. W latach 1809-1842 wy
stawił blisko tysiąc sztuk i dał ponad trzy tysiące 
przedstawień. W tym znajdowało się sporo utworÓ'IN, 
które on s.am tłumaczył bądź adaptował. W jego 
dorobku piśmienniczym odnotowujemy czterdzieści 
sztuk będących przeróbkami innych dzieł oraz osiem
dziesiąt przekładów. 

Wydaje się, że właśnie w formowaniu repertuaru 
i w nadawaniu im kształtu scenicznego znajdowały 
wyraz upodobania artystyczne Kamińskiego. Tu obja
wiał s;ę jego smak. To świadczyło o przynależności 
do określcnej poetyki literatury i teatru. Poprzez 
swój teatr, który pełnił jego zdaniem niezwykle do
niosłą rolę w kształceniu oraz urabianiu upodobań 
widowni, chciał wpływać na umysły i emocje Pola
ków z Galicji i Lodomerii. 

Nazwanie stylistyki teatru Kamińskiego nastręcza 
jednak spore trudności. Po prostu dlatego, że nie 
była ona jednorodna. Bo Kamiński chciał pogodzić 
osobiste fascynacje ze społecznym obowiązkiem, j.aki 
miała pełnić scena . Głównym jej zadaniem było wy-
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równanie zaległości w dziedzinie kultury, jakie miała 
ta część dawnej Rzeczypospolitej, a równocześnie 
wprowadzenie najnowszych odkryć l iteratur y dra
matycznej i ostatnich zdobyczy techniki teatralnej. 

Pierwszym, przez to nie zwy kle trwałym wzorem 
był dla Kamińskiego Wojciech Bogusławski. Gdy Bo
gusławski przyjechał do Lwowa w 1795 roku, Ka
miński był jeszcze uczniem tamtejszego gimnazjum. 
Prawdopodobnie dla teatru przerwał wówczas naukę. 
Wydaje się, że od swojego pierwszego nauczyciela 
teatralnego zawodu przejął oświeceniowy dydaktyzm, 
pewną szlachetną w intencjach tendencyjność sztuki, ~ 
moralizatorstwo. Uczył się młody Kamiński masoń
skich zasad szlachetności, wielkoduszności, mądrej 
powściągliwości, obowiązku wzajemnej pomocy ludzi 
i narodów, wybaczania krzywd. Przejął model an
treprenera teatralnego oddanego sprawie sztuki po
nad wszystko, nawet z wyzbyciem się własnych ko
rzyści materialnych i własnych zasług . Nauczył się 
od Bogusławskiego wcale niełatwej umiejętności 
ogarniania całego teatru i wypowiadania się w róż
nych jego dziedzinach. Zrozumiał ów podstawowy 
obowiązek sceny, której nie wolno przemawiać tylko 
do wybranych widzów, już ukształconych, ale która 
musi się zwracać do wszystkich. Która nie może za
domowić się wygodnie w jednym miejscu, lecz winna 
docierać do coraz to nowych miejsc, gdzie do tej 
pory nie znano jeszcze żadnego teatru. 

Z tych tendencji wywodzi się znaczna część tea
tralnego programu Kamińskiego. Także te najbar 
dziej ogólne dążności, określające nie tylko oblicze. 
teatru, lecz również powinności każdego człowieka. 
znalazły swój wyr.az w Zabobonie. Ale to osobna 
sprawa. 

Teatr Kamińskiego istotnie dawał we Lwowie do
brą lekcję Oświecenia. Była to lekcja cenna. Bo jak 
stwierdzi Kazimierz Wyka, „na tle Galicji i jej st.::
sunków społecznych żadna recepcja Oświecenia przt:d 
r. 1820 nie była spóźniona". 

Dyrektorska działalność Kamińskiego jest równo
legła do wielu zjawisk w literaturze i sztuce. W tym 
czasie, kiedy .autor Zabobnu organizował, a potem 
ugruntowywał we Lwowie swój teatr, Warszawa 
przeżywa klasycyzm, sentymentalizm, walkę klasy
ków z romantykami, mądrą publicystykę Mochnac
kiego . • Chwilowe załamanie się antrepryzy Kamiii
skiego zbiega się z wybuchem powstania listopadc
wego. Pewna odmiana upodobań następuje w tych 
samych latach, kiedy na emigracji powstaje III c zę{;'· 
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Dziadów, Kordian i Nie-Boska komedia. Schyłek 
dyrektorskiej działalności Kamińskiego jest w tych 
S:lmych latach, kiedy w Warszawie fozmuje się Cy
ganeria. 

Zatem owe trzydzieści trzy lata dyrektorskiej dzia
łalności Karmńskiego, kiedy towarzyszą temu tai{ 
odmienne zjawiska w literaturze, muszą także obej
mować różne tendencje i upodobania. Kamiński był 
zbyt wrażliwy i mądry, by nie wprowadzić tego, co 
nowe i nieznacznie nie odmieniać stylistyki dramatu 
i inscenizacji. Tak zatem wydobywanie w repertu
arze przez niego układanym, w jego twórczości 
adaptatorskiej i przekładowej, w jego pracach reży
serskich inności i nowości, nie świadczy o niekon
sekwencji i eklektyzmie, lecz jest dowodem zrozu
mienia podstawowego obowiązku teatru w każdej 
epoce: dorównywania swoim czasom. Przy czym 
w pewnych wyborach Kamińskiego możemy się do
patrzeć jego upodobań osobistych. Także widać będzie 
odmienność i nowatorstwo Lwowa w porównaniu 
z innymi ośrodkami· teatralnymi. 

Pierwszy odkrył dla sceny aż sześć dramatów 
Szekspira. Korzystał z przeróbek niemieckich, a nie 
francuskich. Bliższe duchowi oryginału były właśnie 
niemieckie. Odkrył również twórczość Calderona 
i wprowadził cztery jego utwory. Z niezwykłą wy
trwałością protegował twórczość Schillera. Sam tłu
maczył jego dramaty i poezje. Wystawił aż dziewięć 
tragedii. 

Dla widzów przygotowanych, wykształconych prze
maczał dzieła tych twórców, których romantycy 
uznali za swych patronów. Dla widowni plebejskiej, 
tak zwanej paradyzowej, wybierał dramy, jak rów
nież komedie. Najmniej miejsca użyczał utworom 
z kręgu klasycyzmu. Tak zatem widać, jak Kamiński 
wychowany na Oświeceniu, które zresztą zawsze po
zostanie mu bliskie, był może najbardzej romanty
zującym kierownikem literackim swojego teatru 
i w romantycznym stylu reżyserem. To łączenie 
dwóch odmiennych sposobów widzenia świata i dwu 
stylistyk w sztuce także chyba widoczne jest w Za
bobonie. Ale to znów osobny temat. 

W miarę wyliczania teatralnych zawodów, jakie 
uprawiał Kamiński, jego zasługi niewątpliwie rosną. 
Do tego trzeba jeszcze dodać jego reżyserię, troskę 
o dekoracje i kostiumy, pracę z aktorem, także prób~ 
zapisani.a myśli tyczących sztuki aktorski.ej i nauki 
scenicznego zawodu. Zresztą na teatrze nie kończą 
się ambicj e Kamińskiego . Były one znacznie rozleg-
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lejsze, już ponad miarę jego możliwości. Marzyła 1~u 
się katedi a Ue:: a tury polskiej na ufawersytecie 
lwowskim. Stanął nawet do konkursu, który miał 
wyłonić najlepszego znawce: przedm:otu i najbardzi~j 
utalentowanego p~dc:goga. Ponoć nawet wygłosił 

pełen polotu wykład. Mów~ono, że i tak jego o~ob;r nie 
wzięto pod uwagę w ostatecznych ro~wazaniacb, 
ponieważ był tylko aktorem. Myślał jednak Kamiński. 
nadal o pracach natury teoretycznej. Poświęcił się 
badaniom językowym. Ich efekt - artykuł zatytu
łowany Czy nasz język jest filozoficzny? - był ra
czej żałosny. Jeszcze znalazł czas na redagowamc 
dwóch najważniej.szych na terenie Lwowa pism 
dziennika Ga zet a Lwowska i literackiego 
dodatku - Rozm a i toś ci. Zajmował się tym 
w latach 1835 - 1848. 

Tak zatem, gdy się dziś wyltcza stanowiska i czyn
ności Kamińskiego, postać ta nagle zyskuje na zna
czeniu. Istotnie, kiedyś wymieniało się go zaraz po 
Bogusławskim. Chyba przede wszystkim ze względu 
na podobną rozległość teatralnych zainteresowań, na 
owo wszechogarnięcie spraw związanych ze scerni. 
Ze względu na umiejętne łączenie tego, co było naj
bardziej wartościową tradycją pol s.ką w dziedzinie 
obyczaju i kultury, z tym, co nowe w sferze myśli 
i sztuki. Podobna była u Eogusfawskiego i Kam:ń
skiego bezinteresowność w sprawach teatru. Łączyła 
ich energia, św:etny zmysł organizatorski, rzutkość, 
przedsiębiorczość. Co dzieliło? To, co na ogół nie
uchronnie rozdziela metropolię od prowincji. Ciążyło 
jednak na Kami.ńskim piętno prowincjonalizmu, i to 
tego rozległego i twardego, jakim była Galicja i całe 
tak zwane kresy południ.owo-wschodnie. Bogusławski 
najpierw ścierał się z królem, potem go bronił. 
Uczestniczył w wielkich rozgrywkach politycznych 
i spiskowych. Brał udział w spisku antytargowickim 
i w ruchu przedinsurekcyjnym. Jego teatr, zwłaszcza 
w latach 1790-1794 był jedną z donioślejszych in
stytucji publicznych. K,amiński był zawsze pokor~y~1 
petentem cesarza austriackiego i gubernatora GahCJl. 
Pisał petycje i wiernopoddańcze listy. 
Bogusławski był pierwszym wielkim twórcą pol

skiego teatru, co nie znaczy, że nie miał swoich ~~a
bych punktów. Kamiński był jednym z jego ucznio~ 
i następców. Stawia go to w trudniejszej pozycji. 
Bogusławski poza różnej wartości dziełami drama
tycznymi zostawił w spuściźnie Dzieje Teatru N~r?
dowego oraz Mimikę, Kamiński wątpliwej przewazme 
próby literackej przekłady i adaptacje oraz Myśl! 
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o umnictwie dramatycznym i rozważania Czy nasz 
język jest filozoficzny. Na tym tle Zabobon nabiera 
szczególnego blasku. 

To spowodowało, że Kamiński nie jest dzisiaj 
postacią żywą. Nie doczelmł się nawet swojej legendy. 
Bo największe i najbardziej oczywiste zasługi Ka
mińskiego przejawiały się w faktach i zjawiskach, 
które z biegem l·at wydały się oczywiste. Polegały one 
na organizowaniu, utrzymywaniu i wytyczaniu dróg 
polskiej scenie we Lwowie przez trzydzieści trzy lata. 
Był on jednym z tych, którzy w sferze świadomo

ści, języka i kultury przeciwstawili się rozbiororn 
Polski. Bo po;;irzez teatr utrzymał język polski, naro
dową świadomość, ojczyste tradycje. Scena ta w mi~
rę swoich możl~wości przechodziła przez wszystlne 
etapy rozwoju sztuki teatralnej. A po to, żeby zna
leźć się blisko tego, co wielkie i doskonałe, trzeba 
wypróbowywać gatunki. mniejsze, pośledniejsze. Nie 
zapominajmy, że wielką tragedię romantyczną po
przedził melodramat i powieść grozy. Kamiński chyba 
rozumiał, że różnorodność może doprowadzić clo 
odnalezienia formy najwyższej, najbardziej szlachet
nej. Przy czym wcale nie jest konieczne, aby ten sam 
człowiek najpierw dokonywał małych odkryć, a po
tem rzeczy wielkich. Przeważnie pierwszy przeciera 
drogę drugiemu. Kamiński był tym, który utorował 
dzieła innych. Przygotował im przyjęcie. Przed Mic
kiewiczem i Krasińskim odkrył Schillera. Przed Sło
wackim - Szekspira i Calderona oraz swoisty klimat 
i piękno Ukrainy i Podola. Przed Norwidem - ety
mologię języka polskiego. W przypadku romantyków 
nie możliwe są do udowo:lnienia jak'.ekolwiek związ
ki przyczynowe. Pewne pokrewiefstwo ich poczyna~ 
wynikałoby z tego, co nnywamy duchem epok'. 
Natomiast sp::-awd:rnlne są zasługi Kamińskiego dla 
je:>zcze jednego z wielk:ch - dla Fredry, któremu 
dostarczył instrumentu, jakim była scena i aktorz~, 
i którego utwory zawsze przyjmował do wykonania 
z najwyższym zapałem. 

Tak zatem przy okazji Zabobonu warto jeszcze raz 
przyjrzeć się jego autorowi - z rozwagą, bez łat~ych 
uniesień, ale ze zrozumieniem tego, co składa się nu 
kulturową tradycję narodu. 

Barbara Lasock'l 
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Teatralna kro11żka Lwowa 

Waty Hetmanskic we Lwowie z wlcloklem teatru w TwścloLe po
franciszkaiisldm - mai. F . Gerstcnbcrgcr w 1807 r. 

1774 
Pierwszy projekt utworzenia stałego teatru niemiec
kiego; autorami są: Preinfalk, Kobcrwein, Hellmann. 

1776 
Pierwsze austriackie przedstawienie zespołu . F. li.. 
Gi:itten:dorfa w szopie za bramą jezuicką. 

1777 

Gubernator Galicji, h r Henryk Auersperg przedstawia 
cesarzowej Marii Teres~e konieczność założenia sto.
lego teatru we Lwowie. Przywilej teatralny zostaje 
zatwierdzony. Dostaje go Włoch, Antonio Mezzodi. 
27 października we wsi Kutkorz pod Lwowem rod zi 
się Jan Nepomucen Kamiński . 

1780 
Z polskimi przedstawieniami występują aktorzy war
szawscy: 'Agnieszka i Tomasz Truskolascy, Kazimierz 
Owsiński, potem Pierożyńscy, Desznerówna i inni . 

1781 
Spółka aktorów polskich buduje amfiteatr w ogrodzie 
Jabłonowskich . 
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1782 
Przybywa Wojciech Bogusławski. Gra w zespole 
Truskolaskich. W repertuarze ro.in. Bewerley Saurina, 
Nędznik Merciera, Cyrulik Sewilski Beumarchais' ego. 

1783 
W końcu wrzesma aktorzy polscy wyjeżdżają. Wy
stępują zespoły niemieckie Józefa Hilverdinga (od 
1782, z przerwą) oraz Franza Antona Gi:ittersdorfa. 
J. N. Kamiński rozpoczyna naukę w szkółce parafial
nej w Kutkorzu. 

1784 
Występują aktorzy polscy z Lublina, wśród nich An
drzej Mierzyński . 

1786 
Trwają przygotowania do budowy teatru i sal redu
towych. 

1787 
Dyrekcję teatru niemieckiego obejmuje Toscani. 

1788 
Kamiński rozpoczyna naukę w gimnazjum we Lwo
wie. 

1789 
Ponownie występuje ze swym zespołem Bogusławski. 
Teatr niemiecki obejmuje Czech, Frnnciszek Bulla. 
Przerabia na teatr kościół skasowanego zakonu fran
ciszkanów. W programie znajdują się opery niemiec
kie i włoskie, dramaty, komedie, pantomimy i balety. 

1792 
Wydarzeniem sezonu staje się premiera Fletu zacza„ 
rowanego Mozarta. 

1794 
W grudniu przybywa z Warszawy Bogusławski . Za
staje we Lwowie aktorów polskich z zespołu Domi
nika Morawskiego. 

1795 
Bogusławski zawiera z Bullą kontrakt na 40 polskich 
przedstawień . W grudniu spisuje nowy sześcioletni 
kontrakt, w myśl którego cały teatr miał przejść pod 
jego zarząd. Umowa nie zostaje zatwierdzona przez 
ministerstwo skarbu i nie wchodzi w życie. 
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Wnętrze teatru lwowsktego podczas przedstawienia „Meclet", 1808, 
akwarela F. Gerstenbergera 

Kamiński przerywa naukę w przedostatniej klasi0 
gimnazjum i wstępuje do teatru Bogusławskiego. 

1796 
Bogusławski zawiera umowę na dwa lata. Zostaje sa
modzielnym kierownikiem sceny polskiej i niemiec
kiej. Przebudowuje teatr w kościele pofranciszkań
skim. Od 1 czerwca buduje amfiteatr. W maju rozpo
czyna starania o wprowadzenie na scenę lwowską 
Krakowiaków i górali. Do premiery dochodzi w lecie. 
W sezonie zimowym odbywa się aż 11 przedstawień. 

1797 
W repertuarze opery włoskie (po polsku), m. in. 
Axur, król Ormus Salieriego, komedie, komedioope
ry, również dramy, m. in. Groby Werony Ducisa 
z Szekspira. 
5 marca premiera Spazmów modnych Bogusław
skiego. 

1798 
9 kwietnia polska prapremiera Hamleta w przekła
dzie Bogusławskiego dokonanym z niemieckich prze
róbek. 
Bogusławski zawiera kilka krótkotrwałych umów 
z Bullą na przedstawienia polskie. 

1799 
W maju Bogusławski wyjeżdża ze Lwowa. 
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1802 
Kamiński prowadzi stały teatr amatorski. Przedsta
wienia odbywają się w pałacyku radcy Stanisława 
Wronowskiego. 

1803 
Kamiński wyjeżdża ze Lwowa. Występuje w Ka
mieńcu. 

1804 
Występy Kamińskiego w Dubnie, Mińsku Ki-
jowie. 

1805 
W Mińkowicach ukazuje się pierwszy polski prze
kład Hamleta. Autorem jest Kamiński. W Kamieńcu 
odbywa się polska prapremiera Hamleta w przekła
dzie Kamińskiego. 

1807 
Kamiński zakłada stały polski teatr w Odessie. W re
pertuarze komedie i preromantyczne dramy. 

1809 
W połowie maja Kamiński jest z powrotem we Lwo
wie zajętym -właśnie przez wojska francuskie. Da
je kilka patriotycznych przedstawień. Po powrocie 
Austriaków i zawarciu pokoju w Schonbrunn do
staje nakaz opuszczenia miasta. Uchyla się od niego. 

1811 
Kamiński zamierza przenieść się do Lublina. Zamiar 
nie dochodzi do skutku. 

1812 
Premiera Hamleta w przekładzie Kamińskiego. 
Teatr działa nieregularnie. Władze austriackie od
mawiają potwierdzenia jego bytu. 

1816 
22 listopada odbywa się prapremiera Zabobonu, czy
li Krakowiaków i górali. Do końca antrepryzy Ka
mińskiego grano go co najmniej 40 rnzy. 

1817 
Cesarz austriacki, Franciszek I, wyraża zgodę na pro
wadzenie we Lwowie stałej polskiej sceny. Kamiński 
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może dawać dwa polskie przedstawienia tygodniowo. 
W pozostałe dni gra teatr n iemiecki. 
10 marca debiutuje A. Fredro jednoaktową komedią 
Intryga na prędce. Nie ukazuj e się ani jedna wzmiai~
ka o tym przedstawieniu. 
7 października odbywa się premiera Z bójców 
F. Schillera w przekładzie J. N. Kamińskiego. 

1822 
Pierwsza licząca się premiera Fredry na scenie we 
Lwowie - Mąż i żona. 

1823 
Kamiński, który prowadzi teatr na własny rozrachtl
nek, jest zadłużony i grozi zawieszeniem przedsta
wień. 

1826 
Premiera Zycia snem Calderona. W miejscowej pm·· 
sie pojawiają się artykuły pisane z pozycji młodych 
romantyków. 

1825 
Sejm przyznaje teatrowi zapomogę w wysokości 
2000 zł reńskich. Przydziela ją ad personam Kamiń
skiemu. 

1830 
6 kwietnia Kamiński zamyka teatr, gdyż jest niewy 
płacalny. 
12 czerwca teatr przejmuje Prywatne Towarzyst\vo 
Przedsiębiorców. Jego prezesem zostaje Tadeusz Wa
silewski. Towarzystwo wybiera pięcioosobowy Komi
tet zarządzający sceną. Komitet powołuje dyrektora, 
który ma pełnić funkcje kierownika artystycznego, 
inscenizatora i reżysera. Zostaje nim Kamiński. 
W H a 1 i c z a n i n i e ogłasza Kamiński trzy roz
prawy: Czy nasz język jest filozoficzny?, Wywód 
filozoficzności naszego języka oraz Myśli o umnictwie 
dramatycznym. 

1831 
Wiosną następuje ponowny kryzys. Teatr zostaje 
zamknięty na wiele miesięcy. Dotychczasowy Komi
tet wstrzymuje działalność. Jesienią powstaje Komi
tet Aktorów, który obejmuje pełną władzę nad te
atrem. W skład pięcioosobowego Komitetu wchodzi 
Kamiński. 
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1832 
Kamiński przejmuje od Komitetu sprawy organiza
cyjne, finansowe i artystyczne. 

1833 
15 lutego odbywa się premiera Ślubó_w panieńskich. 

1834 
17 lutego odbywa się prem~ e1 a Zem.sty. 

1835 
Kamiński obejmuje redakcj ę G a z ety L w o w.-
s k i e j R o z m a i t o ś c i. 
Stanisław Skarbek zawiera z królewsko stołecznym. 
miastem Lwowem obszerny kontmkt tyczący budowy 
nowego gmachu teatralnego. 

1842 
18 marca Kamiński daje ostatnie przedstawienie '-N 

swoim teatrze. Następnego dnia Stanisław Skarbek 
otwiera nowy teatr Ślubami panieńskimi. Kamiński 
zostaje etatowym reżysecem . 

1845 
Kamiński dostaje od Skarbka wymówienie. Zabiega 
w sejmie o emeryturę. Dostaje ją w wysokości 500 
florenów rocznie. 

1848 
27 października umiera Skarbek. Dyrektorem teatru 
zostaje Juliusz Pfeiffer. 

1849 
Kamiński podpisuje z P.feifferem nową umowę. Jc~t 
to dożywotni kontrakt na stanowisko dramaturga. 
Kamiński ma obowiązek tłumaczyć sześć sztuk rocz
nie. Dostaje za to 960 florenów. Przysługuje mu je
den benefis. Z tego ostatniego okresu pochodzą takie 
utwory, jak Dziwak z uprzedzenia, czyli Staroświec
czyzna i postęp czasu, Diabe ł w zalotach czyli zarę
czyny Beliala. Kończy swój ostatni schillerowski 
przekład Wilhelma Tella. 

1854 
W kwietniu t eatr sk arbkowski obejmuje Tomasz An
drzej Chełchowski. 

1855 
6 stycznia umiera Kamiński. Pochowany na cmenta
rzu Łyczakowskim w e Lwowie . 

Opracowanie - B. L. 
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Grób J. N. Kamińskiego na cm entarzu Łyczakowsk im w e Lwowie 
(stan obecny) 
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Dwie części 
„Krakowiaków i Górali" 

Mimo wszystko trzeba je rozpatrywać obok siebie. 
Przynajmniej wówczas, gdy głównym przedmiotem 
rozważań jest Zabobon. Interesujące stają się wte
dy takie oto sprawy. Dlaczego Kamiński nie napisał 
utworu nowego, samodzielnego, tylko sięgnął właś
nie do Cudu mniemanego i dopisał do niego dalszy 
ciąg. Co podjął z oryginału? Czemu i w jakiej mie
rze pozostał wierny, a w czym utwór odmienił? Ja
kie Zabobon w porównaniu z pierwowzorem miał 
pełnić zadania wśród widzów? 

Aby dać odpowiedź na te pytania, trzeba jeszcze 
raz przypomnieć choćby tylko niektóre okoliczności 
powstania Cudu i prześledzić początkowe interpre
tacje utworu. 

Przypomnijmy, że wbrew początkowej legendzie 
Cud nie był pospiesznie pisany wnet po wybuchu 
insurekcji Kościuszkowskiej, by wzmóc atmosferę 
wojenną. Jego premiera odbyła się 1 marca 1794 
roku. 2 i 3 marca przedstawienie powtórzono. Po
tem sztukę zawieszono. Nastąpiły znaczne areszto
wania wśród polskich spiskowców. Panowała opinia, 
że opera Bogusławskiego „w alegoryczny sposób 
przedstawia cały system jakobinów". Bogusławskie
go uprzedzono o możliwości aresztowania. Nic się 
jednak takiego nie stało. 24 marca Kościuszko ogło
sił w Krakowie akt powstania. 19 kwietnia wybuch
ło powstanie w Warszawie. Przypomniano sobie 
wówczas Cud. Piosneczki Bardosa były drukowane 
w prasie i śpiewane na ulicach. Kiedy w paździer
niku teatr wznowił przedstawienia, najpierw zagra
no nową sztukę Kotzebuego Pustelnik na wyspie 
Formentera i zaraz potem przypomniano Krakowia
ków. Wnet jednak rozpoczęło się natarcie na War
szawę wojsk rosyjskich Suworowa. W przeddzień 
jego wejścia Bogusławski wyruszył na tułaczkę w 
kierunku Lwowa. 

Jak widać, Cud był nierozerwalnie powiązany 
z wypadkami rewolucyjnymi, choć sam rewolucyjny 
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nie był. Bo ostatecznie nakłaniał nie do rozlewu 
krwi, ale do zgody. A jednocześnie krzepił serca: 
Nie rozpaczaj, mity bracie - śpiewał u Bogusław
skiego Bardos - I nie trać nadziei. Wszak.że i po 
srogiej stracie Jest szczęście w kolei. Przy nas jesz
cze Bóg potężny Przy nas stuszność stanie. Jeśli Po
lak będzie mężny, To wolnym zostanie. 
Ponieważ poetyka dramatu tamtego okresu go

dziła dosłowność z aluzyjnością, starano się odnaj
dywać i tłumaczyć to drugie. Kim zatem mają być 
Krakowiacy, a kim Górale. Czy to Polacy i Rosja
nie? Czy lud i szlachta oraz jako przeciwnicy mag
nateria? Czy też po prostu ludzie spokojni i napast
nicy. Za trudne byłoby rozstrzygnięcie tego pytania. 
I zupełnie niepotrzebne. 

Wiadomo natomiast, że Bogusławski wykorzystał 
i rozwinął wcale nie nowy gatunek tak zwanej ope
ry wiejskiej. A i postać zbuntowanego przeciw scho
lastycznej wiedzy studenta, który pomaga prostym 
ludziom, też nie była nowa. Natomiast nowa, i to 
w sposób rewelacyjny, była sceneria opery. Choć 
czuło się jeszcze wyraźnie związek z klasycyzmem, 
to dawał o sobie znać autentyk charakterystyczny 
już dla dramatu i teatru XIX wieku. Tak zatem 
można by powiedzieć, upraszczając w tej chwili nie
co zagadnienie, że Cud mniemany był tym w sto
sunku do utworów poprzedzających, czym Zabobon 
w stosunku do Cudu. 

W legendzie stał się Cud niezwykle znacznym zja
wiskiem w teatrze polskim. Zastanawiano się jed
nak, czy przypadkiem nie było dwóch wersji śpie
wogry. Czy grana w Warszawie nie była bardziej 
radykalna i rewolucyjna? Czy nie do::hodziło w niej 
do walki wręcz między Krakowiakami a Góralami, 
jak to zapowiadała sytuacja wcześniejsz.a. Gdy przy
padkiem pogodzenie zwaśnionych stron dokonane 
przez Bardosa dzięki maszynie wytwarzającej prąd 
elektryczny, co kojarzyło się z charakterystyczną 
dla Oświecenia doniosłością racjonalnej myśli i wy
nalazku, nie nastąpiło dopiero we Lwowie. Tam 
przecież Bogusławski nie musiał wtopić sztuki w at
mosferę rewolucyjnego napięcia i walki. Wprost 
przeciwnie. Przystosowanie do sytuacji polegałoby 
właśnie na współpracy i zrozumieniu wzajemnym 
dwu grup narodowościowych. Zarazem wcale to nie 
wykluczało gorzkich dywagacji tyczących zła świa
ta i trudu życia, co zdarza się wszędzie i zawsz~. 
Taki charakter miała słynna strofa: Swiat srogi, 
świat przewrotny, Wszystko na opak idzie, Kto nie 
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wart - pan stokrotny, A człek poczciwy w biedzie. 
Tak jak sam Bogusławski, mimo że często znajdo
wał się w biedzie, nie tracił wiary, że będzie jesz
cze lepiej, tak i jego Bardos zalecał męstwo, siłę, 
przetrwanie i konieczność kierowania się rozumem. 
Lecz rozum górę bierze, Tym sobie życie słodzę; I ja 
porosnę w pierze, Choć dzisiaj boso chodzę. Niemą
dry, kto wśród drogi Z przestrachu traci męstwo, Im 
sroższe ciernie, głogi, Tym milsze jest zwycięslwo. 
Z tego ducha, a nie zaczepno-bitewnego wyrósł Za
bobon Kamińskiego. Takie słowa wypowiadane ze 
sceny lwowskiej były widzom niezwykle potrzebne. 
Nie znamy dokumentów, które by utrwalały przy
jęcie we Lwowie Cudu mniemanego. O jego niezwy
kłym powodzeniu świadczy tylko ilość powtórzeń 
przedstawienia. 

Napisanie Zabobonu potwierdzałoby tę niezwykłą 
przydatność śpiewogry i jej zawrotną karierę sce
niczną. Kamiński zawsze czuł, że słowo, jakie pada 
ze sceny, ma ogromną siłę oddziaływania. Ponieważ 
zależało mu na tym, aby w przeddzień rozmów ty
czących ostatecznego losu sceny, tuż po Kongresie 
Wiedeńskim, po którym w Galicji zanosiło się na 
różne ulgi i przywileje, głoszone hasła były i przy
datne, i popularne, uciekł się do rzeczy już spraw
dzonej. Do historii Krakowiaków i Górali. W ów
czas była ona synonimem polskości, narodowości, co 
w opinii rodaków podnosiło jej wagę. Tym skutecz
nie mogła oddziałać, i to na każdym z zaplanowa
nych odcinków. 

Fabularnie Kamiński rozwinął Krakowiaków sto
sunkowo skromnie. Górali zatrzymał jeszcze na 
dzień w Mogile i ponowił ich zabiegi o uzyskanie 
Basi jako żony dla Bryndusa. Inicjatywę spisku od
dał w ręce Doroty, która ułatwiła Góralom porwa
nie Basi. Bardos już zdążył zmienić swój status spo
łeczny. Z wędrującego akademika został rolnikiem, 
który orze, sieje i zbiera plony, tylko jeszcze mu to 
wszystko nie skoro idzie. Mogiła nic się nie zmieni
ła. Zabrakło tu tylko kopca Wandy, który jednak 
u Bogusławskiego był bardzo ważnym i łatwo czy
telnym symbolem przeciwstawiania się temu, co 
chce zdławić narodowość. Kamiński kazał teraz 
powtarzać swoim bohaterom historię, jakoby w pie
czarze w pobliskim lesie żył straszny smok, co może 
zjeść nie tylko barana, ale i człowieka. Opowieści 
o smoku mnożą się i są coraz bardziej przerażające. 
Przy czym na dobrą sprawę nikt w tego smoka nie 
wierzy. Jest on potrzebny dla wydarzeń scenicznych, 
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ale jest równocześnie bajką. Bardos nie ma już swo
jej machiny elektrycznej. Została utopiona w wo
dzie. Wykorzystuje więc niczym czarownik naiwną 
wiarę w strachy. Okazuje się, że łatwiej było Bar
dosowi rozwiązać konflikt w Zabobonie niż w Cu
dzie mniemanym. 

W utworze Kamińskiego nie ma takiej chwili, 
kiedy by się zdawało, że dojdzie do walki wręcz 
między obu grupami. Gdy Eardos widzi, że dzieje 
się krzywda Basi i Stachowi, bo ich miłość znowu 
napotyka na przeszkody, natychmiast działa. W su
mie znacznie tu więcej pozytywnych wskazań, od
woływania się do wzajemnej miłości ludzi i do 
miłości ojczyzny. Uczucia te określa Kamiński jako 
jedyne naturalne. Zabobon ciągle podkreśla owe 
prawdy elementarne, jak ta, że: Smaczny chleb i z 
solą, Gdy jem go z rodakiem. Skarby bez miłości 
Nie mają ponęty: Gdzie niema wolności, Za nic dy
jamenty„. Miło żyć w ojczy.inie Choć bieda doskwić
ra. Zabobon ma za zadanie krzepić serca i umysły 
lwowskiej widowni. Przekonywać ją o tym, że wca
le nie jest źle. 

To, co odmienne w porównaniu z utworem Bci
gusławskiego, okazuje się naiwnie romantycznym 
sztafażem. Również podobieństwo w owym pozy
tywnym obrazie świata zostało tu umocnione. Przez 
to związek z Oświeceniem jakby się pogłębił. Także 
dzięki zabiegowi czysto literackiemu, bo za taki 
trzeba uważać przemianę Bardosa w Cnotliwskie
go, który obdarowuje Krakowiaków wolnością. Do
bro zwycięża, pycha i zło zostają ukarane, miłość 
będzie się mogła dopełnić. Ten sposób został zapo
życzony z dramy. Wszystkie perypetie osobistej na
tury służą w sposób znacznie bardziej dosadny niż 
to był.o w Cudzie, do pochwały miłości, zgody, mę
stwa i chwały, które mają być warownią swobody: 
Choć burze, wichry zniscą zagony, Bądźmy wytr
wali, wrócą się plony. 

Trzeba jeszcze dodać, że Zabobon skutecznie speł
niał swoje powołanie. Ugodowość w Galicji była sil
niejsza niż gdzie indziej. A sztuka urzekała swois
tym pięknem, odwołaniem się do narodowości, po
dobnie jak Cud. Dopełnienie, jakim był Zabobon, 
odniosło pełny sukces - artystyczny i ideowy. 

Barbara Lasocka 

oz 

J. N. Kamiński 

Krakowiacy . 
l Górale 

Część trzecia 

Dw uśpiew 

BA RDOS 

Powićdz mi Jonku, wićsz ty, co kochan ie? 

Oj wiem panie, 
Oj wiem panie! 

JONEK 

BARDOS 

Znałeś ty kiedy to słodkie uczucie? 

JONEK 

Miałem raz w życiu serca kołatanie , 
Takem się zarzył, kieby wągel w hucie. 
Poznałem dzi ewę z carnemi ocyma, 
U nas niebieskie, zadna carnych nie ma. 
Takem ją kochał, tak je j ocy chwalił, 
Troseckę dłuzej, juzbym się był spalił. 

BARDOS (z uczuciem na stronie ) 

Święty płomieniu! 
W twoim strumieniu, 
W twoim jedynie, 
Rozkosz życia płynie! 

Ach jakeś błogi, jak słodko pieściwy, 
Kto tobą nie tlał - mógłże być szczęśliwy? 

JONEK (patrząc z oka na Bardosa - z uśmiechem) 

Juz ja uwazam na co się zanosi; 
Na miłość chory, ona go kokosi. 
Oj to pokusa, serce bierze w klesce, 
I tak w niem kole, kieb'igła w jadwisce; 
Kto ją chce dobyć, jesce bardziej wpycha! 

(z oznaczeniem) 
Zazył tabaki, niechze juz zdrów kicha? 
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BARDOS (w mar zen iu) 

Nic prawdaż J onku, 
W którą spoj rzysz stronę, 

P rzy pięknem dzionku, 
Zewsząd świat ci miły? 

Lecz byłby milszym ... 

JONEK (udajqc icestchnicnic) 

Gdyby elek miał zonq! 

BARDOS (z zapalem) 

Żonę? Jonku? ty chcesz tego dobra? 
Szu kaj, bier z ją ! ja ci dopomogę. 

JONEK (z pustotą. skrobiąc się w glou:ą) 

Dawnoć juz tęsknię do Jadama ziobra , 
Lec j abłko w gardle cyni jakąś trwogę . 

B11RDOS 

Tkliwa wza jemnosc słodzi ostre losy, 
Dłoń z dłonią łamie przeszkody oporne; 
Miło w uścisku odpoczywać cnoty 1 

JONEK 

Dyć ja ku temu dość m iewam ochoty, 
Wiem jak 'ię dziewka do chłopca kokosy, 
A le po ślubie, czy nurka nie pornę? 

(ktania się Barclosowi) 
Gdyby kto przykład chciał pierwej dać z siebie? 

BARDOS (poznawszy w Jonku pus totę - niby 
się namyśla; po tem z uśmiechem) 

Może się skłonię - ku bliźnich potrzebie! 

BARDOS i JONEK razem (z hum orem i roniczny m) 

Otóż to cnota, to uwaga święta; 
Człowiek poczciwy na bliźnich pamięta. 
Dla bliźnich z lodu w płomień się zamieni, 
Dla bliźnich kocha, dla bliźnich się żeni. 
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S p ie w ka OR G11 N I STY 

1 

Świat jest organ wystrojony, 
Wielkim dekiem organista ; 
W jakiez on nie zagra tony, 
Kiedy z ducha w cas korzysta. 
Kiedy miech się rozkołyse , 

W górę pójdzie az do banta, 
Miło kłapią w skład klawise! 
Organista tnie kuranta. 

2 

Co mi pany, co mi ludy, 
Gdy bez taktu w nieład lecą; 
Są to wprawdzie pysne dudy, 
L ecz bez miecha nie zabecą . 

Gdy je razem duch przeniknie, 
Piękna spoi harmonija, 
Wtencas mała z wielką kwikn ie : 
Gloria tibi, wiktoryja. 

3 

Gdy się we łbie skłócą n uty, 
A trelować zacną gółki; 

Bas takt bierze, rznie dopóty, 
Az powróci ton do spółki. 
Organista, to nie zarty, 
I na piano rad pamięta , 

W obie dłonie bierze kwarty, 
Kalikują mu cielęta. 

4 

Miejciez przeciez wzgląd Doroto, 
Zróbcie zgodę między nami; 
Wsak mnie tylko chodzi o to, 
Złącyć pytel z organami. 
Wtedy w odpust i niedzielę. 

Poprzysięgam na skarbonkę ; 

Będziem ślicne puscać trele, 
Pozna gmina, co mieć zonkę. 

Są to j e dyne zna ne fragmenty zamie r zone j przez J. N . Kamiń
skiego części trzeciej Krakowi aków i Góra l i . Opublikowały j e 
Ro z ma i to ś ci (Lwów) , 1832, nr 3 z 21 stycznia , s. 2S-26. 
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Kierownik nadzoru artystycznego 
Janina Kęstowicz 

Asystenci reżysera: 
Halina Jasnorzewska 
Lechosław Herz 

Konsultant muzyczny 
Janusz Jędrzej czak 

Asystent choreografa 
Jordan Stępniewicz 

Inspicjen t 
Maciej Zaremba 

Sufler 
Janina Biernacka 

Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Irena Michałowska 

Kierownik Techniczny 
Janusz Ciarkowski 

Brygadier sceny 
Henryk Albinowski 

Kierownictwo pracowni perukarskich: 
Halina Kawałek 
Urszula Tudek 

światło 
Krzysztof Solczyński 

Kostiumy wykonano pod kierownictwem: 
Genowefy Skrok 
i Wincentego Wtulicha 

Kierownik pracowni malarskiej 
Mikołaj Lędzion 

Kierownik pracowni modelatorskiej 
Jerzy Zalewicz 

Kierownik pracowni szewskiej 
Antoni Wichliński 

Kierownik pracowni tapicerskiej 
Eugeniusz Nowak 

Kierownik pracowni stolarskiej 
Józef Grzelak: 

Kierownik pracowni ślusarskiej 
Józef Filipowicz 

Akustyk 
Czesław Szydziak 
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