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Najczystszy z narodów ziemi, gdy osądza je światło błyskawic . 

Bezmyślny a przebiegły w trudzie zwykłego dnia. 

„Naród" Cz. Milosz 
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Od niepamiętnych czasów w naszej ojczyźnie dzieją się różne 
rzeczy pomiędzy jakimiś „krakowiakami" i jakimiś „górala
mi". Przed 200 laty na kolejnym polskim zakręcie dziejowym, 
ojciec naszego Teatru Narodowego Wojciech . Bogusławski 
stworzył polską Operę N a rodową „Cud mniemany. czyli Kra~ 
kowiacy i Górale". Przez ostatnie dwa wieki naszemu narodo
wi, a więc również „krakowiakom" i „góralom" towarzyszyły 
różne cuda. 
Obecnie chodzi o to, jeśli mamy pomagać sobie cudami, aby 
nie były one „mniemane". Wspaniała jest tradycja tego przed
stawienia. Realizując je dziś na scenie Opery Wrocławskiej 
posługujemy się motywami Panoramy Racławickiej, muzyką 
Jana Stefaniego i najstarszym zwyczajem, według którego 
reżyser gra również rolę Bardosa. Tak . czynił sam Wojciech 
Bogusławski. 

Natomiast Krzysztof Kolberger dokonał ponadto adaptacji 
inscenizacyjnych, a Wojciech Młynarski i Ernest Bryll 
stworzyli kilka nowych tekstów i kupletów. Zabiegi te po
winny posłużyć idei ciągłości historycznej tego jakże polskiego 
scenicznego arcydzieła. 
Niechże przyniesie on szczęście debiutowi reżyserskiemu 
Krzysztofa Kolbergera. 
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kierownictwo muzyczne 
Tadeusz Zathey · 

inscenizacja i reżyseria 
Krzysztof Kolberger 

choreografia 
Teresa Kujawa 

pyomysł scenograficzny 
Krystyna Zachwatowicz 

scenografia i kostiumy 
Ryszard Kaja 

przygotowanie chóru 
Małgorzata Orawska 

współpraca dyr ygenck a 
Stanisław Rybarczyk 

współpraca reżyserska 

Peter Włodarczak (Szwajcaria) 

asystent reżysera 
Adam Frontczak 

asystent choreografa 
Zbigniew Owcza rzak 

asystent scenografa 
Małgorzata Tracz 

efekty specja lne 
Janusz Król 

W ocenografii wykorzystano frag
menty Panoramy Racławickiej w. 
Kossaka i J. Styki oraz rysunki 
Andrzeja Mleczki 

konsultacja językowa 
Jan Mi1Jdek 

inspic jent 
Teresa Rylska 



Póki czuć będą jak czują Polacy, 
Pewni są ch'wały twoi _Kra kowiacy 

- pisał Jan Nepomucen Kamir1ski o Cudzie 
mniemanym Bogusławskiego - Stefaniego w 
1816 r., gdy we Lwowie wystawiał swój Zabo
bon, czyli Krakowiaków i Górali z muzyką 
Karola Kurpińskiego, sztukę powszechnie uwa
żaną za ciąg dalszy Cudu. 
Początki popularności Cudu mniemanego, zwa
nego niejednokrotnie „operą narodową", tkwią 
niewątpliwie już w pierwszych przedstawie
n iach, które się odbyły 1, 2 i 3 marca 1794 r. w 
Teatrze Narodowym w Warszawie. Opera, jak 
poświadczają wiarygodne źródła, „kryła w so
bie przebieg całej rewolucji", która wybuchła 
na ziemiach polskich w niedługim czasie po 
warszawskiej prapremierze. Niebezpieczny za 
mysł utworu odczytała cenzura rosy jska i po 
trzech przedstawieniach sztukę zdjęto z afisza. 
Nie na dłl!go, gdyź pod koniec insurekcji, gdy 
Suworow zbliżał się z wojskiem rosy jskim pod 
Warszawę, „w teatrze dla wzniecenia ochoty 
do boju powtarzano Krakowiaków i Górali bez 
końca". Już wówczas piosenki z opery Cud, 
a zwłaszcza Bardosa Swiat srogi ... , stały się 
własnością ogółu Polaków. . 
Krakowiacy i Górale to opera (w rzeczy samej 
operetka) zakończona wodewilem, którego tekst 
ulegał zmianie, przystosowaniu zależnie od wa
runków i okoliczności, w jakich sztukę wysta
wiano. Pojawił się więc „Cud mniemany" z no
wymi wodewilami podczas insurekcji kościusz
kowskiej, w epoce napoleońskiej ,' podczas J>Q:
wstania listopadowego i rewolucji krakowskiej 
1846 r. 
Z Warszawy wywiózł Bogusławski Krakowia
ków i Górali do Lwowa, gdzie latem 1796 r. 
pokazano ich w amfiteatrze. W kilka lat póź
niej Cud mniemany zapowiadały także afisze 
wileńskie, mińskie, krakowskie, grodzieńskie 
oraz poznańskie, kijowskie, lubelskie .. Zespół 
Macieja Każyńskiego z Mińska Litewskiego 
odważył się nawet zawieźć ulubioną operę- do 
Moskwy (1803 r.). Tenże Każyński z aktorami 

wileńskimi w 1806 r. pokazał Krakowiaków w 
Petersburgu w obecności cesarzewicza Konstan
tego, który nazajutrz przysłał sto rubli sr. za 
swoją lożę. 

Przedstawienie krakowskie z 26 lutego 1846 r . 
zamyka niejako epokę, w której „myśl pier
wotna utworu" była żywa dla publiczności. 
Zapisano wówczas : „Widzieliśmy wystawę Kra
kowiaków i Górali po raz pierwszy w tym du
chu, w tej myśli, nawet i treści, w jakim jq 
stworzył dzielny patriota, ojciec teatru naszego 
Bogusławski". Oficjalnie już w 1825 r. recen
zent lwowski dostrzegał jedynie jej „okresy po
wierzchowne", uznając, że „duch, w którym 
była pisana, uleciał z czasem". Podobnie pisa
no we Lwowie w 1840 r.: „Publiczność ogląda
jąca Krakowiaków lubuje w tym wiernym 
i niewymuszonym obrazie życia sielskiego, któ
remu rozkoszna i miła muzyka Stefaniego, 
wyssana z wesołych śpiewek mieszkańców nad
wiślańskich i przeciągłych dum górali, godnie 
odpowiada". Patriotyczne przedstawienia Kra
kowiaków i Górali podczas powstania listopa
dowego i rewolucji krakowskiej wydobywały 
więc z ukrycia ich powołanie i misję. W la
tach pięćdziesiątych XIX w. Cud mniemany 
utracił zdecydowanie popularność sceniczną. 
Zniknął na lat kilkadziesiąt z Warszawy, 
a przez pozostałe sceny, z wyjątkiem Wilna 
i wędrownego zespołu Pawła Ratajewicza, wy
stawiany był sporadycznie. Swoją karierę tea
tralną ugruntował w tym czasie Zabobon. 
Na motywach muzyki Stefaniego tryumfy sce
niczne odnosił balet Wesele w Ojcowie (pre
miera w 1823 r.). 
W teatrze dwudziestolecia międzywojennego 
kilkakrotnie wystawiano Zabobon, do którego 
włączono niewielkie fragmenty z Bogusław
skiego. Krakowiaków i Górali Bogusławskie
go - Stefaniego, z fragmentami Zabobonu, 
ujrzano natomiast 20 lipca 1929 r. na Rynku 
Starego · Miasta w Warszawie w reżyserii Leo
na Schillera. Po raz drugi „operę narodową" 
Schiller wystawił 30 listopada 1946 r. w Tea-
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trze Wojska Polskiego w Łodzi. Dzięki tej in
scenizacji Cud mniemany powrócił na stałe do 
repertuaru scen polskich. 
Wyjątkowość Krakowiaków i Górali polega na 
ich wszechstronnej . prostocie formy oraz uni
wersalnym przesłaniu treści. Gdy jednak spoj
rzymy za kulisy powstania utworu i jego sce
niczny żywot, ogarnia nas niemałe zaskoczenie: 
Oto sprawa libretta, powstałego wraz z muzy
ką w krótkim czasie, napisanego wierszem, co 
w przypadku sztuk Bogusławskiego należało do 
rzadkości. Na uwagę zasługuje pytanie: czy 
libretto, które przetrwało w tradycji literac
~iej, _dzięki egzemplarzom rękopiśmiennym 
i koleJnym edycjom, jest efektem zasadniczej 
przeróbki we Lwowie w 1796 r. Po lwowskiej 
premierze Krakowiaków brneńskie czasopismo 
Allgemeines Europiiisches Journal donosiło bo
wiem: „Ta opera była niedawno już grana w 
Warszawie, najpierw jednak w Krakowie w 
całkiem innej postaci. Obecnie została zupełnie 
zmieniona, tak również maszyna elektryczna 
doszła jako całkiem nowa, i nie zostało w niej 
już nic gorszącego, oprócz kilku swawolnych 
słów gdzieniegdzie w piosnkach". Uznanie po
wyższej informacji za wiarygodną mogło by 
sugerować, że tekst warszawskiej prapremiery 
był zdecydowanie wyraźniej agitujący na rzecz 
insurekcji i Bardos nie wygłaszał pojednaw
czych deklaracji (ponieważ nie było maszyny 
elektrycznej), lecz mógł stanąć w mundurze 
przewodząc Krakowiakom (Polakom) w zbroj
ny starciu z Góralami (Rosj anami). 
Najprawdopodobniej już podczas pierwszych 
przedstawień Cudu pojawiła się nieprawdziwa 
informacja o autorze libretta. Wskazywano w 
niej, że „sławnym poetą", który „słowa tej 
opery napisał" jest Julian Ursyn Niemcewicz. 
Wiadomość ta była raczej dymną zasłoną dla 
p1?ra Bogusławskiego. W niektórych kręgach 
miała kilkuletni jednak żywot . Jeszcze około 
1800 r. oficyna Pillerowska we Lwowie wy
drukowała ulotkę z polsko-niemieckim tekstem 
piosenki Bardosa Swiat srogi ... , bałamutnie ·po-

dając, że napisał ją Niemcewicz. Rzecz miała 
się podobnie z lwowskimi afiszami Krakowia
ków z tego okresu. Natomiast afisze warszaw
skie przez wiele lat wymieniały jedynie twórcę 
muzyki - Stefaniego. 
Ba~ania ,nad tekstem Krakowiaków - o napi
samu ktorych Bogusławski wspomina w swoim 
pamiętniku - pozwoliły ustalić rodowód kilku 
fragmentów. Weselne oracje Bartłomieja Wa
wrzyńca i Miechodmucha są parafrazą b~roko
wych Roksolanek Szymona Zimorowicza. Kre
ując postać Górala autor wykorzystał staropol
ską pastorałkę. Postać studenta Bardosa z za
ćmieniem w kieszeni" mogła mieć naton~iast 
swój pierwowzór w niemieckim singspielu Pe
tera Wintera Student żebrak. 
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1 marca 1794 r. warszawski Teatr Narodowy 
huczał od oklasków. Publiczność nagradzała 
artystów wielokrotnym „fora" („podoba się na 
przykład publiczności jaka piosnka, jaka myśl, 
jaki wiers~ i na nie wola fora, to jest: żeby 
drugi raz powtórzono to, co tak przypadło jej 
do smaku"). Bardosa grał wówczas Wojciech 
Bogusławski, Stacha - Dominik Kaczkowski, 
Młynarza - Józef Nacewicz, Basię - Ludwi
ka Iwańska, Dorotę - Magdalena Jasińska. 
W pozostałych rolach pierwszoplanowych wy
stąpili: Andrzej Rutkowski - Jonek, Karol 
Swierzawski- Organista, Jan Ryłło-Furman 
oraz Jan Szczurowski jako Bryndas. Wszyscy 
z wymienionych tu artystów mieli za sobą co 
najmniej kilkuletnią praktykę teatralną, a 
Swierzawski już w 1765 r . grał w pierwszych 
przedstawieniach Teatru Narodowego. Role 
Bardosa, Doroty, Basi, Stacha, Jonka i Bryn
dasa powierzone zostały najlepszym śpiewakom 
ówczesnej opery polskiej. 

Wymieńmy jeszcze kilka dat w związku z Kra
kowiakami. W 1804 r . Johann Samuel Kaul
fuss, doktor filozofii i profesor Królewskiego 
Gimnazjum Poznańskiego pisał o melodyjności 
języka polskiego na przykładzie piosnek Sta
cha i Basi z „ulubionej opery". Niewątpliwa w 
tym zasługa kompozytora opery - Jana Ste
faniego, Czecha z pochodzenia, który od 1779 r. 
był członkiem orkiestry królewskiej w War
szawie. Już w czasie podróży do Polski. notował 
podobno zasłyszane melodie z okolic Krako
wa. - Rok 1825. Józef Górecki na scenie war
szawskiej w roli Miechodmucha nie „zachował 
czystego wymawiania słów", robiąc z „s" „sz", 
z „c" „cz". Mówimy tu o zjawisku szadze
n ia. Góreckiemu wytknięto szadzenie, wcześ
niej bowiem sławny Alojzy Żółkowski „nigdy 
nie używał tego sposobu". Ocalało ono jednak 
od zapomnienia, stając się znakomitym efek
tem komicznym. Gdy w 1841 r. w Berlinie 
ukazało się drukiem pierwsze wydanie Krako
wiaków; w roli Miechodmucha szadzenie od
notowano. 

* 
Publiczność wrocławska pamięta zapewne Cud 
mniemany wystawiony w 1976 r. w Teatrze 
Polskim. W roli Doroty wystąpiła wówczas 
Jadwiga Skupnik; była w niej doskonała, uży
wając określenia Bogusławskiego powiedzieli
byśmy: „do nienaśladowania". 

Zbigniew Jędrychowski 

Relacja Johanna G. Seumego, sekretarza amba
sady rosyjskiej 

Wystawienie w stolicy sztuki teatralnej pod ty
tułem „Krakowiacy" wywołało niesłychany 
entuzjazm. Jest to utwór o tematyce narodowej, 
przedstawiający z wielkim talentem kłótnię 
wieśniaków pochodzących z okolic Krakowa. 
Rosyjski poseł miał początkowo zastrzeżenia co 
do owego przedstawienia, ponieważ jednak 
marszałek hrabia Moszyński osobiście zaręczył, 
że nie będzie w tym spektaklu nic zdrożnego, 
zezwolono ostatecznie, aby się odbyło. 
Autor, pan Bogusławski, igrający ludzkimi na
miętnościami jak piłką, równie dobry patriota 
jak autor, dał dowód swojego mistrzostwa w 
samej sztuce i jej wystawieniu. Łączy ona w so
bie nadzwyczaj zręcznie w jedną całość dramat , 
wodewil i balet. Porywająca muzyka oparta 
została częściowo na rodzimych pieśniach lu
dowych, częściowo na dyskretnie przyjętych 
motywach z najlepszych utworów zagranicz
nych; tylko ktoś o bardzo chłodnym usposobie
niu mógłby się nie poddać ogólnemu entuzjaz
mowi. Na ogólną liczbę trzech przedstawień 
udało mi się dwukrotnie być w teatrze i mu
szę wyznać, że nigdy nie doznałem większego, 
głębszego ·i trwalszego wrażenia. Polityczne 
aluzje tej sztuki były bardzo odległe i niezbyt 
istotne, miała ona jednak charakter patriotycz
ny. Kilku z czołowych aktorów najpmwdopo
dobniej weszło w porozumienie, uzupełniali bo-

wiem arie wstawkami, które wnet wyparły 
właściwy tekst, powtarzane z nieukrywaną ra
dością. 

J.G. Seume, Einige Nachrichten iiber die 
Vorfiille in Polen im Jahre 1794. Leipzig 
1796. 

Z podręcznika Kaulfussa, 1804 r. 

Jak wiele ma zdatności do śpiewania polski ję
zyk przez zakończenia na samogłoski, przeciągi 
ich i miękkie spółgłoski, wyjaśnić można pa
roma przykładami. Wybieram do tego dwie 
arie z ulubionej opery „Krakowiacy (Cud)": 

Kiej się kobieta usadzi, 
Choćby był chłopak ze skały, 
.Tak jemu wągiel podsadzi, 
Ze wnet zapali się cały. etc. 

Zauważa się tu niezmienne zakończenia na sa
mogłoski i przedłużenie „się;, z cis na dźwięk 
h; - „tak jemu, wągiel'' etc„ gdzie tak lekko 
dwie, trzy nuty na jednym dźwięku można za
śpiewać. 

Mospanie kawalerze, 
Nie zeń się, proszę, ze mną, 
Bo ja powiadam szczerze, 
Ze nie będę wzajemną. etc. 

„Panie, kawalerze", to „nie", miękkie „le'', 
brzmiące „ń" w „zeń się". Potem łagodne 
przejście w a moll, stosownie do myśli „natura 
kochać każe". Porówna jmy z tym muzykę, a 
znajdziemy całość bardzo przyjemne brzmienie 
czyniącą. 

J.S. Kaulfuss, Vber den Geist der polni
schen Sprache. Eine Einleitung in die pol
nische Literar - Geschichte fiir Deutsche, 
Halle 1804. 

Bogusławski na scenie wileńskiej, 16 V 1816 r. 

(.„) We czwartek dane · było widowisko ulubio
nej ojczystej opery „Cud mniemany, czyli Kra
kowiacy i Górale", w której JP. Bogusławski 

Krakowiacy 

(autor tej sztuki) w roli Studenta występował. 
Nie' · widię potrzeby rozszerzać się nad tą od 
t ylu lat tak chlubnie znaną w Polszcze operą . 



Powiem tylko, iż ona w żywych i przyjemnych 
malując kolorach prostotę i szczerość dobrych 
okolic Krakowa mieszkańców, zdolną jest i dłu
go zdolną jeszcze będzie szlachetne i słodkie 
w widzach polskich wzbudzać wspomnienia, 
a przy doskonalej i czarującej muzyce tkliwe 
piosnki przejdą do wnuków naszych i ku sła
wie autora z tąż samą jak i przez nas słodyczą 
powtarzanemi będą. Z rozkoszą w tej sztuce 
poglqdaliśmy na Studenta i autora, który tak 
szczęśliwy wynalazł sposób pogodzenia rozróż
nionych narodów i oszczędzenia rozlewu krwi 
ludzkiej. 

„Tygodnik Wileński" 1816, nr 25 

Sławny Alojzy Zółkowski w roli Miechodmu
cha, 18 VIII 1822 r. 

1 
Jak licznie zebrali się lubownicy sceny narodo-
we j na „Krakowiakach" przed 7 tygodniami, 
gcJ,y JP. Żółkowski żegnał publiczność wyjeż
dzając do wód zagranicznych dla poratowania 
zdrowia, tak również wczoraj napełnioną była 
sala, gdy w tychże „Krakowiakach" ulubiony 
ar1tysta rozpoczął na nowo swą usługę. Wszy
scy z niecierpliwością czekali na ukazanie się 
Organisty, wszystkich dłonie były przygotowane 
tak dalece, że wchodzącego na scenę Młynarza 
przyjęto z hucznemi oklaskami sądząc, iż już 
wszedł Organista. Młynarz niespodzianie obda
rzony takim zaszczytem nie wiedział przez co 
by na niego zasłużył. W chodzi na koniec przed
miot widowiska i odbiera w długo trwających 
oklaskcich chlubne dowody, ile jego talent jest 
ceńionym. Po ukończeniu opery wywołany, zło
żył łaskawej publiczności podziękowanie: 

Iż go wysłała do wód, 
I za ten względno.ki dowód. 

„Kurier Warszawski" 1822, nr 1S8 

Podczas Powstania Listopadowego, 5 XII 1830 r . 
w Warszawie 

Jen. Chłopicki ogłoszony Dyktatorem. Otwo
rzyliśmy teatr operą ·„Stare Krakowiaki"; w 

1 

końcu nowe śpiewki śpiewano i deklamowano. 
- Któż potrafi opisać zapał całej publicznoś
ci! ... Krzyki jednogłośne, głuszące oklaski, śpie -

wanie powszechne razem z aktorami. - Przed 
rozpoczęciem sztuki żądano „Mazura Dąbrow
skiego'', „Poloneza Kościuszki"; gdy to orkie
stra zagrała, co za krzyki! ... śpiewano z orkie
strą, przytępywano, tańczono! ... żądano, ażeby 
powyrzucać krzesła, aby nie przypominały za
siadających w nich Rosjan i aby żadnej na 
parterze nie było różnicy ceny. Po skończonej 
sztuce podchorążowie, akademicy, urzędnicy, 
oficerowie, prości żołnierze i cywilni, wszystko 
to pomieszane razem tańczyło na parterze „Ma
zura Dąbrowskiego". Kazano podnieść scenicz
ną zasłonę i na scenie artyści i artystki pomie 
szcmi z publicznością tańczyli „Poloneza Koś
ciuszki'', mazura, krakowiaki, co trwało blisko 
godzinę, po czym jak najprzyzwoiciej i najspo
kojniej wszyscy się rozeszli. 

Fragment „Dziennika" K arola Kurpińskiego 

„Cud mniemany" w teatrze krakowskim za dy
rekcji Tomasza Chełchowskiego, lata 1840-
-1843 

W wystawie „Krakowiaków i Górali" w pierw
szym zaraz akcie, gdzie krakowiacy na scenie 
będący spodziewają się co chwila wylądowania 
górali; i gdzie jeden z nich zapowiadając zbli
żenie się kryp góralskich, wskazuje je całemu 
towarzystwu i uwagę jego zwraca ku stronie 
niby Gaticyi (skąd naturalnie górale przybywać 
powinni), dzięki porządkowi panującemu w me
chanizmie oceny naszej, oczekiwani górale przy
bywają na scenę nie z tej strony, z której ich 
krakowiacy wyglądali i w którą natężona była 
ich uwaga, ale z przeciwnej, w którą nikt nie 
patrzał i skąd ich nikt nie wyglądał! przybywają 
więc tą razą nie z Galicyi, ale z Król. Polskie
go! - a jaki to na widzach robić musi effekt? 
domyślić się łatwo można ( ... ). 

H. Meciszewski, Uwagi o teatrze krakowskim , 
Kraków 1843. 

(opr. Z.J.) 
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Ernest Bryll 

ARIA DOROTY 

Ciągle wojna na tej ziemi 
I nie starcza we wsi c;hłopa , 
Pewnie z wiankiem .zostaniemy 
Tak to idzie świat na opak. 

Choć się wiele nie cenimy młodość nas omija, 
Choć stoimy i wabimy- chłopy gdzieś się biją. 
Niech zaraza i pioruny - marne nasze sprawy, 
Chłopy idą na armaty zamiast iść na baby. 

Jeśli który nawet wraca, 
To marnieje od miłości. 
Nazbyt ciężka dla nich praca 
Zostać twardym wśród miękkości. 

Choć się wiele nie cenimy młodość nas omija, 
Choć stoimy i wabimy- chłopy gdzie tam piją . 
Niech zaraza i pioruny - marne nasze sprawy, 
Chłopy idą na gorzałkę zamiast iść na baby. 

Co tu robić w takiej porze. 
A co przyjdzie robić po tern. 
Więc się zlituj, dobry Boże 
Toć bez grzech~ nie _ma cnoty. 

.r··a· ~ 

· : ·.;/ „ 

Choć się wiele nie cenimy młodość nas omija, 
Choć stoimy i wabimy - chłopy gdzieś się biją. 
Niech zaraza i pioruny - marne nasze sprawy, 
Chłopy idą na armaty zamiast i ść na baby. 
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J Ernest Bryll 

ARIA MIECHODMUCHA 

Obym huknął marsz. weselny, 
W polonezie się zakręcił, 
Rusz się mój narodzie dzielny, 
Choć nikt na to nie ma chęci. 

Oby wszyscy już siedzieli 
W swoich ziemiach tak wygodnie, 
Byśmy nawet nie myśleli: 
Czy my wschodni, czy zachodni. 

Takie czasy trzeba skromniej. 
Jeszcze trochę ściśnij pasa. 
Trzeba szybciej, lecz przytomniej 
Będzie lepiej, dobra nasza. 

Tego Wam Panowie, Panie 
Życzę i wychylam flaszę, 
Ja Wam mówię: tak się stanie -
Zdrowie Wasze w gardło nasze! 

Chór: 

Obyście nam byli zdrowi. 
Tak dostojni, pełni w sobie, 
Tak wąsaci, tak brzuchowi 
Jak bywali praojcowie. 
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Wojciech Młynarski 

WODEWIL KONCOWY A.D. 1991 
DO ,,KRAKOWIAKOW I GORALI" 

BARDOS · 

Na kupletów tych początek zauważ człowieku, 

żeś w ostatni wszedł dziesiątek dwudziestego w ieku, 
więc się zastanówmy lud:cie, co robić u licha 
by nam nie szla jak po grudzie ta ostatnia dycha ... 

MIECHODMUCH: 

Powiedz ludziom drogi dudo, prosił ksiądz kochany, 
że na ten wiek limit cudów mamy wyczerpany, 
więc Górale, Krakowiacy, miejmy to na względzie , 

czyli - bierzmy się do pracy, bo cudów nie będzie ... 

BARTŁOMIEJ 

Zgoda! Zgoda! Bęben dudni, skrzypka tnie od ucha , 
zgoda pięknie wykrzyczana, ale kiej si krucha, 
więc się wszyscy choć na razie cieszmy z jej slodyczy, 
zanim znów się ktoś obrazi, pokłóci, nabzdyczy ... 

KWICZOŁAP, SWISTOS, MORGAL 

Solidarni w konspiracji i pierwsi nlł. szańce, 

w czas pokoju wyczyniamy zawistne łamańce , 

nie od dzisia j prosta z tego nauka wynika, 
żeśmy w zgodzie, gdy wspólnego mamy przeciwnik a ... 

DOROTA 

Wskazać tego przeciwnika bierze mnie ochota ! 
Oto swojska, bezgraniczna, okrutna głupota ! 

Wielka, wielka jest jej siła, z nią się zmierzta chłopy, 

a się znacznie wieś Mogiła zbliży do Europy. 

I • 

[ BAR DOS 
STACH 

Nasłuchuję co tam w kraju, Krakowiaczek c1 Ja, 
· słyszę: vivat przyśpieszenie, prywatyzacyja! 
Lecz cóż stąd, że prywatnieją i miasta i wioski, 
gdy co drugi mózg państwowy i pe-er-el-owski. 

BRYNDAS 

Państwo jest jak łódź - galera , lee.z stąd nie wynika, 
że wystarczy ino wiara w nowego sternika, 
więc czyś młodzian , czy też sternik wiosłuj z animuszem 
powtarzając jak nasz sternik: „nie chcem, ale muszem!" 

BASIA 

„Czas ułatwić start młodzieży" - sł yszę wciąż, o~ świtu , 

„czas jej wskazać jak na skróty i ść do dobroby tu" 
Czwarty Król jak mi wiadomo był w podobnej bidzie, 
szedł na skróty do Betlejem i do dzisiaj idzie ... 

JONEK 

Wiemy, wiemy, że nie dla nas siarlatańskie sztuki 
ino wiara w siły własne i w silę nauk.i , 
stąd serdec:zma dla studenta wynika atencja, 
nie cud nas pogodziil ino wiedza czyli scjencja ! 

BARDOS 

Vivat rozum! Niechaj krzykną i starzy i młodzi, 
rozum, który lad przywraca i zwaśnionych godzJ. 
i źle nie jest - ·tutaj J<mku twój koncept PQdchwycę, 

gdy się ten, c-0 ludzi godzi - zna na elektryce! 

J 
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KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE .... :· 
I ZESPOŁY PAŃSTWOWEJ OPERY 
WE WROCŁAWIU 

dyrektor naczelny 
Sławomir Pietras 

. . - . . 

dyrektor muzyczny 
Jose Malla florencio Jilnior 

z-ca ·dyrektora 
Janusz l{oziorowski 

dyrygenci 
Jose Maria Florencio Junior, Stanisław . 
Rybarczyk, Kazimierz Wiencek, Tadeusz Zathey 
kierownik :wokalriy 
Dąnuta Pa.ziukówna 
kierownik chóru 
Małgorzata Orawska 
kierownik baletu 
Maria Kijak 
asystencj · reżysera . . . . 
Maria Bosko, Urszu.la Walczak, Adam Frontczak 
asystent scenografa · 
Małgorzata Tracz . . 
kierownik działu koordynacji pr;:tcy 
artystycznej • 
Ałła Boyko 
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SOLISCI SPIEW ACY 

soprany 
Delfina Ambroziak*, Joanna Cortes*, Ewa 
Czermak, Ewa Karaśkiewicz*, Aleksandra 
Lemiszka, Maria Łukasik; Agata Młynarska; 
Danuta Paziukówna, · Natl:l.Jia : Potemkowska , 
Małgorzata Zygmaniak, Aleksandra Żmin
kowska, Jolanta Żmurko, Teresa May-Czy
żowska* 

mezzosoprany 
Barbara Bonarska, Marianna- BorJ.lta, Jadwi:C.. 
ga Czermińska, Barbara Krahel , Maria Wle
klińska, Urszula Walczak* 

kontratenory 
Piotr Łykowski*, Dariusz Paradowski* 

twory . 
Tadeusz Chudzikowski, Jacek Gawroński., .Pa
weł Gąsior, Andrzej Kalinin, Henryk Kłosiń
ski, Sylwester Kostecki*, Janusz Kujanek, 
Edward Kulczyk, Kazimierz Myrlak*, Zyg
munt Zając, Janusz Zipser 

baryt~ny 
· Stanisław Jura, Zenon Kowalski*, Zygmunt 

Kryczka , Maciej Krzysztyniak, · Wojciech 
Krzysztyniak, Zbigniew .Macias*, Tadeusz 
Prochowski, Jacek Ryś, Marek Szydło, Adam 
Urban, Piotr Miciński 

basy 
Antoni Bogucki, Tom asz Fitas*, Mieczysław 
Hautz, Aleksander Teliga*, Stefan Worożbic
ki, Włodzimierz Zalewski*, Janusz Zawadzki 

korepetytorzy solistów · 
Barbara Jakóbczak, Halina Rachwalik, Ma.ria 
Rzemieniecka, Ludmiła Szowkow · 

inspicjenCi 
Teresa Rylska, Ruta .Syldorf 

* współpraca 



CHÓR 

kierownik chóru 
Małgorzata Orawska 

korepetytorzy chóru 
Ewa Sobieralska, Andrzej Podorski 

emisja głosu 
Jolanta Kołodziejska 

inspektor chóru 
Andrzej Antosik 

soprany 
Jolanta Bosiuk, Grażyna Czopowska, Maria 
Kamyczek, Jolanta Kołodziejska, Krystyna 
Laprus, Halina Majos, Danuta Maryńska, Zo
fia Marzec, Alicja Sukiennik, Agnieszk_a To
borek, Ewelina Swiniarska, Elżbieta W1ęcko
wicz 

tenory 
Andrzej Antosik, Jan Dukszta, Jarosław Ka_
wałko, Piotr Karpiński, Janusz Kowalkowsk i'. 
Jarosław Królikowski, Ryszard Mraz, AndrzeJ 
Podorski, Zdzisław P otemkowski , Andrze j 
Straszak 

alty 
Aurelia Adamczak, Ryszarda Cibicka, Ewa 
Czerkas, Zdenka Dydovicowa, Daniela Fran
kiewicz, Beata Gąsior, Joanna Grabowska , 
Beata Kaczmarska, Jolanta Lechowska , Anna 
Ogińska, Jolanta Serednicka, Ewa _S?bieral
ska, Stanisława Strugała , Anna Wo1 c1echow
ska, Krysty na Zimońska 

basy 
Marek Ciepły, Mieczysław Chodaczek , Zbig
niew Jędrychowski, Marek Klimczak, Marek 
Kłosowski Mikołaj Marzec, Grzegorz Oto
liński, W~cław Przystajko, Jerzy Szlachcic, 
Marian Szpak 

ORKIESTRA 

inspektor 
Roman Barczyk 

I skrzypce . . 
Stanisław Czermak - I koncertmistrz, Mana 
Surówka - z-ca koncertmistrza, Małgorzata 
Matykiewicz, Piotr Bułło, Anna Ba<!hurska , 
Jan Szczerek, Anna Kapa, Wanda Tatarczyk, 
Lesław Jusie!, Józef Freus 

II skrzypce . 
Włodzimierz Gulka, Grażyna Starczynska, 
Andrzej Tom, Czesła•va Banach, Anna Gac, 
Katarzyna Dąbrowska, Irena Burmecha, Ilo
na Borek, Agnieszka Cielek, Barbara Żaba, 
Regina Liszka 

altówki 
Antoni Tatarczyk, Edward Fidelak, Mar~k 
Kamiński, Romuald Żarejko, Barbara Suszyn
ska, Andrzej Szykuła, Roman Barczyk, W~o
dzimierz Górecki, Elżbieta Siedlecka, Zb1g
niew Marciniak 

wiolonczele 
Krystyna Marchel - koncertmistrz, Maria 
Palmowska, Tomasz Gardziejewski, Magda
lena Oleksyk Irena Dudek, Zdzisława Szczu-. ' 
rawska* · 

kontrabasy . 
Andrzej Szajda Wiesław Kaczmarczyk, Wła
dysław Rudy, Aleksander Furgała, Jacek S ie 
wierski 

flety 
Małgorzata Borzęcka, Tadeus~ Wi~ek, Ceza.ry 
Traczewski, Albert Nawareck1, Izaoela Sawic
ka 

oboje · · · · ·· · 
Danuta Szermińska, Jacek Chęciński, Renata 
Więclewska, Mirosław Wiącek, Krzysztof J a
mielucha 

klarnety 
Roman Astriab Lech Stasiak, Mieczysław 
Stachura, Jadwiga Rymarczuk, Janusz Bulill.
ski 

fagoty . . 
Józef Czichy, Józef Taut, AndrzeJ Kupnano
wicz, Stanisław Szostak, Lucjan Szereda, 
Andrzej Fiutek 

rogi 
Ryszard Kurzak, Jan Grela, Henryk Byś, 
Edmund Nowicki, Sławomir Wagner, Adam 
Wolny 

trąbki . . 
Kazimierz Bujoczek, Stanisław Chudobskl, 
Stanisław Szymanowski, Jerzy Majchrzak 

puzony . 
Kazimierz Puchalski, Henryk Dudek, Manan 
Maciejewski, Mirosław Bereźnicki, Paweł J a
niszewski 

tuba 
Andrzej Wójcik 

perkusja 
Zbigniew Wojciechowski, Piotr Nowak, Krz~
sztof Loho, Jan K.amisiński, Krystyna WoJ
ciechowska 

harfa 
Elżbieta Marczak 

fortepian 
Teresa Rymaszewska 

bibliotekarz 
Aleksander Berezowski 

BALET 

kierownik baletu 
Maria Kijak 

asystenci choreografa 
Krystyna Kosarewicz, Maria Kowalska, Zbig
niew Owczarzak 

inspektor baletu 
Kazimierz Kessler 

inspicjent baletu 
Ruta Syldorf 

korepetytor baletu 
Ewa Kryczka, Tatiana Cococho 

I tancerze 
Maria Kijak, Jarosław Jurasz, Zbigniew Ow
czarzak, Jarosław Sołowianowicz, Bogumił 
Śliwiński 

soliści 

Bożena Klimczak, Izabela Kuc, Alicja Lickie
wicz, Celina Styś, Piotr Oleksiak 

koryfeje 
Urszula Adamowska, Jolanta Budzyńska, 
Urszula Drzewińska, Maria Kowalska, Maria 
Krzeszowiak, Barbara Książczyk, Maria Łaz
nowska, Elżbieta Lejman, Wanda Majcherek, 
Katarzyna Oleksiak, Alina Podgórska, Iza
bela Przepiórska, Irena Soroka, Barbara Szo
stakowska, Janina Telejko, Olivier Cai:te, 
Dariusz Drelichowski, Jerzy Gędek, P10tr 
Hurnik, Jarosław Józefczyk, Henryk Królak, 
Aleksander Majos, Paweł Oleksiak 

zespół 
Anna Dublaga, Anna Ignasiak, Urszula So
bota, Magdalena Zielińska 



kierownik zespołu technicznego 
Janusz Słoniowski 

kierownik sceny 
Zygmunt Szmidt 

główny kostiumer 
Krystyna Cichosz 

mistrz elektroakustyki 
Jerzy Gałek 

główny elektryk 
Henryk Mazurczak 

kierownicy pracowni 
krawieckiej damskie j 
Genowefa Górna 

krawieckiej męskie j 
Waldemar Krawczyk 

malarskie j 
Zbigniew Francuz 

modelatorskiej 
Jerzy Wójcicki 

stolarskiej 
Kazimierz Graczyk 

perukarskiej 
Ryszard Snopczyński 

mistrz pracowni tapicerskie j 
Wojciech Derucki 

ślu.sarskiej 
Waldemar Zaucha 

modystycznej 
Romana Mysza 

farbiarni 
Teresa Grzybek 

kierownik biura obsługi widzów 
Ąnna Wolfart . Ze zbiorów 

· · · · · : · Działu Dokumentac„ 
kierownik działu reklamy Jl 
Bożena Jerczyńska ZG ZASP 

o-pracowanie programu 
Bogusława Idzik 

projekt okładki 
Mściwój Olewicz 

W programie wykorzysta.no: 
karykatury ' i projekty kostiumów Ryszard a 
Kaji oraz fragment Panoramy Racławickie j 
W. Kossaka i J. Styki - fot. Stefan Arczyński 

wydawca 
Państwowa Opera we Wrocławiu 
ul. Swidnicka 35 
50-066 Wrocław 
telefony: 
306-41146 - centrala 
307-27 - Biuro Obsługi Widzów 

druk okładki 
Wrocławskie Zakłady Graficzne 
Zakład nr 1 ul. Kościuszki 29 
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