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P olska opera narodowa „Krakowiacy i Górale" towarzyszy 
losom naszego narodu od blisko dwóch stuleci, ale oglądanie tego 
spektaklu dzisiaj jest doskonalą okazją do zadumy nad tym, kim 
wlaściwiejesteśmy? Zawsze byli u nas jacyś „krakowiacy" i jacyś 
„górale". Często przedmiot niezgody stanowiły drobiazgi, powo
dem kłótni były imponderabilia, poważne nieporozumienia po
wstawały na tle konfliktów osobistych. Walka interesu publicz
nego z interesem prywatnym to także szmat naszej historii. 

Kiedy jednak przychodziło do spraw poważnych, umieliśmy się 
przecież godzić, jednoczyć, wspierać i walczyć. 

Obejrzyjmy raz jeszcze ten arcypolski dokument przeszłości, 
napisany przez ojca Teatru Narodowego Wojciecha Bogusławs

kiego, okraszony muzyką Jana Stefaniego. Tradycja stale ak
tualizowanych,finalowych kupletów w tym przedstawieniu czyni 
z niego żywą kronikę również czasów współczesnych. 

Póki będziemy się odwoływać ze sceny do pogodnych i optymis
tycznych aspektów naszej tradycji, z powagą i rozwagą myśleć 
o dniu dzisiejszym, z wiarą wybiegać w przyszlość, póty inwoka
cja: „Jeszcze Polska nie zginęła ... " nigdy nie straci sensu! 
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Kierownictwo muzyczne 
MACIEJ NIESIOŁOWSKI 

Reżyseria 

KRZYSZTOF KOLBERGER 
Scenografia 

RYSZARD KAJA 
Choreografia 

TERESA KUJAWA 
Kierownictwo chóru 

BOGDAN GOLA 
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() BSADA 

KRAKOWIACY: 

BARTŁOMIEJ 
Eugeniusz 

Banaszczyk 
Bogdan Paprocki 

BASIA 
Grażyna Ciopińska 

Kinga Mitrowska 
DOROTA 

Wanda Bargiełowska 
Anna Malewicz-Madey 

Barbara Zagórzanka 
STACH 

Jacek Gawroński (gośc . ) 
Bogusław Morka 

Maciej Dunin-Borkowski 
WAWRZYNIEC 

Andrzej Hiolski 
Jerzy Kulesza 

JONEK 
Jacek Parol 

Adam Zdunikowski 

GÓRALE: 
BRYNDAS Robert Dymowski 
Czesław Gałka 
Janusz Zawadzki (gośc . ) 

MOR GAL 
Ryszard Handzlik 
Ryszard Morka 
Jan Wolański 
ŚWISTOS 
Andrzej M . Jurkiewicz 
Józef Stępień 
KWICZOŁAP 
Ryszard Handzlik 
Mikołaj Kanach 
Jan Wolański 
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MIECHODMUCH 
Bernard Ładysz 

Mieczysław Milun 
BAR DOS 

Ryszard Cieśla 
Andrzej . Zagdański 
Zbigniew Wunsch 

STARA BABA 
Marina Hristova- Kania 

Irena $1ifarska 
PASTUCH 

Wojciech Kalarus (PWST) 

Jan Młodawski 
RODZINA ŻYDOWSKA 

Małgorzata Zazuwiak 
Tadeusz Kozłowski 
Stefan Nemtusiak 

Zbigniew Wołosiewicz 

ORKIESTRA, CHÓR I BALET TEATRU WIELKIEGO 
MĘSKI CHÓR PRZYOPEROWY 

STATY$CI 

Współpraca muzyczna; Bogdan Olędzki 
Współpraca reżyserska : Peter Włodarczak 

Asystenci reżysera : Grzegorz Boniecki, Jan Młodawski 
Scenografowie asystenci : Mariola Janda, Ewa Jarosz, 

Ewa Mikułowska 
Asystent choreografa : Jan ina Galikowska 
Asystent chórmistrza: Mirosław Janowski 

Korepetytorzy solistów: Miłosława Brzezińska , Jan Laska, 
Danuta Pęczkowska, Małgorzata Piszek, lwonna Wróblewska 

Inspicjenci : Marzenna Domagało, Halina Kerner 
Suflerzy: Lech Jackowski, Andrzej Wojtkowiak 

Kierownik statystów: Wiesław Borkowski 
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OSOBY 
DRAMATU 

PROLOG 
Chór 

Wawrzyniec 
Ubogi bard 

Rodzina żydowska 
Mały Bardos 

CUD MNIEMANY 
Stach (narzeczony Basi) 

Jonek (przyjaciel Stacha) 
Basia (córka młynarza z pierwszej żony) 

Dorota (żona młynarza) 
Bardos (student z Krakowa) 

Bartłomiej (młynarz) 

Bryndas (Góral, konkurent Stacha) 
Morgal, $wistos 

(drużbowie Bryndasa) 
Kwiczołap 
Stara Baba 

Miechodmuch (organista, aria - słowa E. Brylla) 
Pastuch 

Wawrzyniec (stryj Stacha) 
FINAŁ 

Kuplety Wojciecha Bogusławskiego 
../ Kuplety A. D. 1991 Wojciecha Młynarskiego 
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CUD ~~niemA.I~Y C.ZY Pli\WDZiWl? 
Długo oczekiwana chwila nadeszła . Przez kilka miesięcy zapo 

wiadane, przez rozliczne afisze rozgłaszane spectaculum na teatrum 
Króla Jegomości miało tego wieczoru ujrzeć światło reflektorów 
sceny Pałacu Krasińskich . Licznie zjawiła się publiczność - wszak 
miało to być polskie, narodowe widowisko, co w dobie akcji 
rozbiorowej trzech mocarzy przyjmowano z wyjątkowym entuzjaz
mem, zwłaszcza że stugębna plotka donosiła o umiejscowieniu 
akcji w podkrakowskiej Mogile, skąd dochodziły teraz radosne 
wieści o Naczelniku, który wraz z ńowozaciężnymi przygotowywał 
się do odwrócenia tragicznego biegu historii . 

Przewidywania więc i nadzieje przenikały widownię, toteż gdy 
tylko przebrzmiały ostatnie akordy radosnej uwertury rozległy się 
gromkie oklaski, które nie miały już zmilknąć do końca przed
stawienia. Owacjami powitano i kopiec Wandy namalowany na 
horyzoncie, i piękne, pełne dekoracje, które choć zabudowywały 
szczupłą raczej scenę, pozwalały przecież zaprezentować na niej 
i taniec, i śpiew ludowy, i obrzędy nawet. Wszystko odczytywano 
z określonym podtekstem: Krakowiacy - to Polacy, Górale - Ros
janie, bitka między nimi to zapowiedź Insurekcji; student i rozjemca 
Bardos to pochwała patriotycznej inteligencji. Pełnym prostoty 
śpiewom też nadawano głębsze znaczenie. 

„$wiat srogi, świat przewrotny, 
na opak wszystko idzie; 
Kto nie wart - pan stokrotny, 
a człek poczciwy w biedzie" 

śpiewał Bardos, a zgromadzonej publiczności serce rosło na 
myśl o zmianie sytuacji. 

„Serce nie sługa, nie zna, co to pany, 
nie da się zakuć przemocą w kajdany". 

- skarżyła się Dorota na konwenanse wzbraniające jej cudzego 
narzeczonego, a widownia zmieniała podmiot na „Polak" . I w śpie
wie kosynierów odnajdywano nutę Zwycięstwa. $miechem, wiwa
tami przyjmowano każdy improwizowany kuplet wodewilu, gdy 
zaś odtańczono balet „Swaty" - podsumowanie prapremierowego 
pogodnego finału - wywoływaniom przed kurtynę, zarówno ak-
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torów jak i autorów nie było końca . Publiczność klaskała, krzyczała, 
śpiewała, powtarzając świeżo posłyszane melodie. Ogólny entuz
jazm opanował wszystkich . 

1. Kim byli autorzy tego swoistego „ cudu" kulturowego? Ludzie 
których nazwiska stanowiły istotę teatralnych poczynań : dyrektor 
Bogusławski i kompozytor Stefani. 

Obaj byli ludźmi czynu, nie wahającymi się przed przeciwnoś
ciami, nie lękający się ryzyka. Obaj spotkali się w warszawskim 
teatrze, pomimo że muzyk był Czechem, a dyrektor Wielkopolani
nem. 
Czeski skrzypek Jan Stefani (urodzony w Pradze w 1746 r.) miał 
być zrazu duchownym, zakonnikiem benedyktyńskim. Jednakże 
trudności postreformacyjnego Kościoła czeskiego (konflikt z prote
stanckimi władzami państwowymi) skierowały jego myśl na inne 
tory. Na studia muzyczne (wiolinistyka, kompozycja) udaje się do 
Włoch , po czym rozpoczyna pracę kapel mistrzowsko-wykonawczą 
na dworze hr. Kińskiego w Wiedniu. Tam poznaje księcia Andrzeja 
Poniatowskiego, męża hrabianki Kińskiej (z tego związku zrodził się 
książę Pepi, „złoty młodzian" spod Blachy i bohater spod Lipska) . 
Nowopoznany podsuwa mu myśl wyjazdu do Polski , wskazując 
zapewne na zamiłowania artystyczne swego brata na warszawskiej 
stolicy. 

Wielu , z hrabią Kińskim na czele, sprzeciwiało się poświęceniu 
tak znakomitego muzyka dla nieznanego bliżej „ barbarzyńskiego" 
kraju , zwłaszcza że wiązało się to z porzuceniem przez 25-letniego 
Czecha jego austriackiej narzeczonej . Sam cesarz Józef li udzielił 
mu za to nagany, która mogła skomplikować przyszłe życie muzyka. 

Mimo wszystko raz podjęta decyzja owocuje wyjazdem w jesieni 
1771 r. Jan Stefani wraz z ośmioma kolegami udaje się w drogę, 
która wiodąc przez Karpaty obfituje w rozliczne potyczki z miejs
cowymi Góralami i Cyganami, dając jednocześnie możliwość 
bezpośredniego doświadczenia folkloru, wykorzystanego w póź
niejszych dziełach operowych. 

Zanim młodzi muzycy znaleźli się w stolicy, zatrzymali się z imą na 
krótki popas w Krakowie. Kraków wywarł na nich trudne do 
opisania wrażenie . Uczucie zachwytu towarzyszyło też stołecznym 
odwiedzinom i nader łatwo uzyskanemu posłuchaniu u króla . 

Przybysze bardzo słabo znali mowę nadwiślańską (nb . Jan 
kaleczyć ją będzie do końca swych dni, podobnie jak inny 
współpracownik Bogusławskiego . J . Elsner, późniejszy nauczyciel 
Chopina, który władając niemczyzną, przez długi czas pracy 
w Polsce nie tylko nie mówił, lecz nawet nie rozum iał miejscowej 
mowy) , mimo to jednak szybko, zwłaszcza po pierwszych suk 
cesach, zasymilowali się . Jana chwalono za organ izację życia 
muzycznego stanisławowskiej Warszawy - przygotowywał on 
msze Haydna na nabożeństwa katedralne i w kaplicy królewskiej, 
pisał kantaty okolicznościowe i utwory religijne na głosy z towarzy
szeniem organów, dyrygował najważniejszymi przedstawieniami 
teatralnymi, a zwłaszcza komponował polonezy orkiestrowe (uło 
żył ich niemal sto). 

Polonezy to ulubiona, nie tylko taneczna forma XVI I I-wiecznych 
twórców, często samouków. Na małą orkiestrę pisywał je Adam 
Radziwiłł, na klawikord i klawesyn M . K. Ogiński (znany do dziś 
z mnogich przeróbek i aranżacji polonez „Pożegnanie Ojczyzny") 
i Antoni Radziwiłł . Często też charakterystyczny rytm polonezowy 
nadawano pieśniom , lecz najwspanialsze, cechujące się szlachet-
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nością melodyki i bogactwem instrumentacji wychodziły spod 
pióra Jana Stefaniego. Były one, co prawda, najczęściej reminis
cencjami włoskich i francuskich oper, często zatracały narodowy 
charakter, lecz właśnie to zapewniało im międzynarodowe powo
dzenie. Przysporzyły one i swemu twórcy bogactw niemało, 
zwłaszcza wtedy, gdy gdański bankier Tepper zdecydował się 
opłacić realizację swego zamówienia złotymi dukatami. Polonezy te 
zupełnie zapomniane, w większości zaginione, nie robią już dziś 
takiego jak dawniej wrażenia. Cóż, transit gloria mundi„ . 

Syt popularności i zadomowiony na dobre w nowej ojczyźnie 
Jan Stefani żeni się z Polką w 1782 r. Jak się później okazało to 
mieszane stadło małżeńskie było zgodne i długowieczne, a wydało 
na świat ośmioro dzieci, z których dwoje zdobyło nawet artystyczne 
laury: Karolina, obdarzona wspaniałym głosem zasłynęła z ról 
w operach francuskich (jej przedwczesna śmierć w r. 1803 położyła 
krew wspaniale zapowiadającej się karierze) i Józef (1800-1876) , 
wzięty kompozytor operowy, tworzący też muzykę oratoryj
no-kantatową i baletową, który w pewnym okresie przyćmił sławą 
wlasnego ojca. 

Rok 1790 stanowi przełom w życiu muzyka; spotyka on człowie
ka, który i jemu, i polskiej kulturze stworzył nowe możliwości: 
Wojciecha Bogusławskiego . 

Wojciech Bogusławski (1757-1829), choć Wielkopolanin, uro
dzony w Glinnie pod Poznaniem, z Warszawą zetknął się już 
w latach młodzieńczych jako wychowanek kolegium pijarskiego 
(gdzie działał też m.in. ks. Stanisław Konarski). Nie duchowna, lecz 
wojskowa kariera miała być zrazu jego powołaniem, toteż pomimo 
krótkotrwałego pobytu na dworze biskupa Sołtyka, mając dwa
dzieścia lat zaciąga się do służby. Sięganie po oficerskie szlify nie 
zaspokaja jednak ambicji przyszłego twórcy „Krakowiaków i Góra
li", toteż ukończywszy trzeci kurs Szkoły rycerskiej oddaje się on 
pod opiekę francuskich metrów, którzy w ciągu kilku miesięcy 
przekazują mu wiedzę aktorską. Po ukończeniu nauki rozpoczyna 
działalność w stolicy. 

Wkrótce droga artystyczna Bogusławskiego komplikuje się nie
co. W 1780 r. następuje wyjazd do Lwowa, spowodowany 
prawdopodobnie nieporozumieniami z dyrekcją teatru warszavvs
kiego. Po dwuletnim tam pobycie znów jednak widzimy artystę 
w stolicy, tym razem jako dyrektora teatru księcia Marcina Lubomir
skiego, z przywilejem na prowadzenie sceny w Poznaniu . Tak 
rozpoczęła się ponad czterdziestoletnia działalność dyrektorska, 
trwająca nieprzerwanie aż do śmierci. 

Lecz znów intrygi i posądzenia o malwersację każą opuścić 
Warszawę . Tym razem wyjazd owocuje powstawaniem nowych 
teatrów prowincjonalnych w Grodnie, Poznaniu, Lwowie, Wilnie, 
Kaliszu i innych miastach. W 1785 artysta osiada w Wilnie. Poziom 
tamtejszej sceny zwraca uwagę króla, który zaprasza dyrektora wraz 
z całą trupą do stolicy. Nowy teatr uzyskuje entuzjastyczne sprawo
zdania „Monitora''. I tak zbliża się rok 1794, rok „Krakowiaków" 
i Insurekcji Kościuszkowskiej . 

2. Koniunkcja obu tych wydarzeń wynikająca z podkreślanego 
we współczesnej historiografii rewolucyjnego charakteru wodewi
lu, w kontekście przekazów źródłowych traci na swej oczywistości . 
Choć sam Bogusławski, z pewnej perspektywy czasowej łączył oba 
wydarzenia, to przecież istnieje kilka racji negatywnych. 
- stosunek cenzury rosyjskiej do utworu przypominającego ze

wnętrznie znaną wcześniej „Nędzę uszczęśliwioną" M . Kamień -
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skiego (do libretta W. Bogusławskiego), który pozwolono grać 
na scenie nawet bez czytania. 

- data premiery. O ile słuszna jest przyjmowana powszechnie data 
1.111.1794, to wpływ zdjętego po trzech przedstawieniach utwo
ru na początek kwietniowego powstania był de facto znikomy. 
Wydaje się więc, że albo wspomniany wodewil wystawiono 
później, albo też zakazany tekst krążył między Polakami przygo
towując ich do walki. O jednoznaczną odpowiedź trudno, gdyż 
afisze premierowe zaginęły. 

- stosunek nie-polskiej widowni do „Krakowiaków". Oto co pisze 
obecny na przedstawieniach niemiecki poeta J. G. Seume: 

„Polityczne zastosowanie tego utworu było nader dalekie 
i nic nie znaczące (podkreślenie moje), była to atoli rzecz 
patriotyczna. Kilka (sic) pierwszych aktorów było najpraw
dopodobniej w porozumieniu - śpiewali bowiem do melodii 
warianty, które powtarzano z głośną radością. Zmiany te 
przeniosły się z teatru między lud, a wypadek pod Krakowem 
zmienił wszystkich Warszawiaków w śpiewaków opero
wych. Nawet muzyka rosyjska grywała ulubione arie z tej 
sympatycznej opery" (!) 

A zatem najwłaściwszą wydaje się teza, iż publiczność wraz 
z prapremierowymi wykonawcami wykreowała rzecz patriotyczną, 
nie odwrotnie. Podobne zjawisko, odnoszące się zarówno do 
utworów jak i zdarzeń historycznych obserwujemy w późniejszym 
okresie (tzw. mitologizacja pozytywna), na szczegółowe omówie
nie tej sprawy nie pozwala jednak szczupłość miejsca. 

Czym więc są „Krakowiacy i Górale"? Z formalnego punktu 
widzenia wodewilem, bliższym niemieckiemu singspielowi niż 
włoskiej operze buffo. Ówczesne miano wodowilu nie ma nic 
wspólnego z późniejszym pojmowaniem, bowiem za sprawą Mo
zarta i jego „Uprowadzenia z seraju" (1782) gatunek ten wzniósł 
się na wyżyny arcymistrzostwa, oddziaływując na kulturę całej bez 
mała Europy. Ponadto z uwagi na fakt, iż był to po „Nędzy 
uszczęśliwionej" (1778) dru~i z kolei większy polski utwór sceni-
czny z muzyką, możemy obdarzyć go mianem opery, uwzględniając 
zaś zawarte w niej elementy uhonorować ją zaszczytnym przymio-
tem „narodowa''. 
Wyróżniamy dwa rodzaje czynników świadczących o narodo-

wym charakterze dzieła operowego: ludowe i historyczne. Oba są 
powiązane ze sobą ideowo, zawsze też explicite czy implicite 
występują łącznie. Podobnie i w naszym przypadku. 

Przewaga elementów ludowych jest niezaprzeczalna: pieśni, 
tańce, obrzędy i zwyczaje, nawet gwara (czynnik wyróżniający 
omawianą operę spomiędzy innych, narodowych). Elementy te 
traktowane są dość specyficznie, H. Swolkień zwraca nawet uwagę 
na pewne ich zafałszowanie, lecz opinia ta wydaje się zbyt surową. 
Bo choć obyczajowość wodewilu jest dość uproszczona, folklor 
wąsko pojmowany, gwara jest konglomeratem krakowsko-mazur
sko-mazowiecko-wielkopolsko-literackim, a muzyka w całości 
wyszła spod pióra czeskiego kompozytora (co udowodnił już O. 
Kolberg w 1858 r.), to przecież wszystko powstało w oparciu 
o oryginalne wzorce i przez lud zostało przyjęte za swoje, a pozorne 
uproszczenia czy spłycenia biorą swój początek z konwencji 
pastorałkowej, rozwijającej się bujnie w XVll i XVIII wieku; 
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mienią się sztucznymi kolorami, ich postępowanie zamyka się 
w ambiwalencji dobra i zła, lecz właśnie taki sposób patrzenia na 
lud wiązał się z ideowymi założeniami opery narodowej. 
Ważne miejsce zajmuje w utworze erotyk ludowy z nieskomp

likowanym sztafażem środków wyrazowych i symboli. Liczne 
odwołania do natury i jej prawa pozwalają mówić o sprawach 
miłości w sposób nie skrępowany zbędnym konwenansem. Jeśli 
erotyk ten zostanie przerysowany, jeśli górę weźmie „pierwiastek 
męski", tworzy się podstawa do specyficznego humoru, którym 
tchnie każda niemal odsłona . 

Elementy historyczne zawierają się w dwu symbolach: Mogiły 
i kopca Wandy. Umiejscowienie akcji na terenie wsi Mogiła mogło 
być nie tylko insurekcyjną aluzją, lecz także prezentacją wolnej, 
nigdy nie związanej z dworem wsi. Kopiec zaś, ten pradawny 
dokument suwerenności Wiślan kazał pamiętać o władcach wywo
dzących się z chłopstwa, dobrze lud rozumiejących i nie zwracają
cych się do obcych o żadną pomoc. 

Założenie formalno-treściowe, recepcja publiczności prapremie
rowej miały zapewnić „Krakowiakom" trwałe miejsce w dziejach 
opery polskiej. Toteż nic dziwnego, że otoczona mitycznym nim
bem towarzyszyła najważniejszym wydarzeniom polskiego życia . 
Wystawiono ją np. w Krakowie w 1830 r.; podczas tego przed
stawienia widownia zamieniła się w salę balową, na której królo
wały wyłącznie zakazane polskie tańce . Ważką okazała się też 
pochodząca z 1949 r. inscenizacja L. Schillera, przerobiona, 
niestety w duchu „nowej ideologii" powojennej (dodano wtedy 
prolog i epilog naświetlające polityczny aspekt prezentowanych 
treści, podkreślono wątki antyklerykalne, rozbudowano dialogi, 
słowem dopasowano skromną śpiewogrę do wymogów epoki) . 
Wersję tę pokazano np. w Nowej Hucie (dawna Mogiła) na 
deskach Teatru Ludowego, nagłaśniając tę inscenizację jako wyda
rzenie artystyczne o szczególnej wymowie. W latach osiemdziesią
tych niesłychaną popularnością cieszyli się „Krakowiacy" zrealizo
wani przez Teatr Narodowy, próbujący poprzez narzucone, bariery 
dotrzeć do cech oryginału. W stanie wojennym wykonywano 
poszczególne fragmenty utworu, umożliwiając konspiracyjnej pu
biiczności odczytywanie nowych jakościowo podtekstów. Obecna 
realizacja K. Kolbergera odżegnuje się programowo od schillerows
kich „zdobyczy" przywracając moc słowu, które zduszone roz
biorami, zakłamane „nowym" nabiera pełnego znaczenia w atmo
sferze wolności. Bo słusznie śpiewał Bardos: „cnota górę bierze"„. 

3. Habent sua fata libelli, habent sua fata opera„. Tak doskonale 
przystające do polskiej rzeczywistości dzieło doczekało się też 
wystawień zagranicznych, z których najbardziej znana była realiza
cja wiedeńska w 1892 r„ pomimo przeszkód językowych, gdyż 
grano po polsku, przyjęta entuzjastycznie. 

Warto też wspomnieć o trawestacji wątku „Krakowiaków" jaką 
jest „Zabobon czyli Krakowiacy i Górale" K. Kurpińskiego („zaba
wka dramatyczna ze śpiewami w trzech aktach" do libretta J . N. 
Kamińskiego, wystawiona w Warszawie 16.Vl.1816 r. i do dziś 
chętnie wznawiana). Rozwijają zaś akcję utworu dwa wodewile: 
„Zemsta pana ekonoma" Jana Krzesińskiego do libretta Ignacego 
Leszczyńskiego (Kraków, maj 1860) oraz „Skarby i upiory", 
obrazek ludowy w dwu aktach Kazimierza Hofmana z librettem 
Aleksandra Ład n owskiego (prapremiera Kraków 13.X.1872). Tań
ce z „Krakowiaków" posłużyły jako osnowa baletu „Wesele 
w Ojcowie" K. Kurpińskiego - J. Damsego. Akcję wszystkich 
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wspomnianych utworów umiejscowiono pod Krakowem, stwarza
jąc też dogodną okazję do prezentacji barwnego folkloru tego 
regionu, z którym dość łaskawie obeszła się historia. 

„Krakowiacy" zapoczątkowali niezwykle dynamiczny rozwój 
teatru W. Bogusławskiego. Translatorska działalność dyrektora (ok. 
30 przekładów librett najpopularniejszych oper, takich jak „Czaro
dziejski flet" Mozarta, „Włoszka w Algierze" Rossiniego), tworze
nie nowych tekstów operowych (m.in. do muzyki J. Elsnera), liczne 
występy w prowincjonalnych teatrach, realizacja ambitnego euro
pejskiego repertuaru, stawiały scenę warszawską w rzędzie znako
mitych. Lecz powodzenie takiego teatru w warunkach totalnej 
zagłady politycznej graniczyć musiało z cudem. I tak będzie przez 
150 lat„. 

A Jan Stefani? Sukces pierwszego dzieła scenicznego zachęcił 
go do dalszej pracy na tym polu . Nawiązując do tradycji zarówno 
francuskiej jak i niemieckiej pisze komedioopery. Do najpopular
niejszych należy „Siedem razy jedna" (libretto w przekładzie J. 
Adamczewskiego), czyli siedem wcieleń narzeczonej pragnącej 
wypróbować stałość uczuć swego kochanka (prapremiera: War
szawa 1806). Inną jednoaktówką, nawiązującą do tych samych 
tradycji jest „Papirus czyli ciekawość dawnych kobiet". Bardzo 
ważnym, patriotycznym dziełem jest „Polka" (do tekstu J . Wybic
kiego), trzyaktowa opera, wystawiona po raz pierwszy w War
szawie w 1807 r. 

Typ wodewilu niemieckiego znaleźć możemy w „Starym myśliw
cu" do słów W. Pękalskiego (Warszawa 1808). Wymienić też 
należy „Wdzięcznych poddanych", „Drzewo zaczarowane'', „Rot
mistrza Góreckiego" i „ Figle panien". Dziś wszystkie uległy zapom
nieniu mimo popularności, jaką cieszyły się w swej epoce, dzięki 
aktywności dyrektorskiej docierając z teatrem narodowym do 
wszystkich miejsc, gdzie umożliwiano prezentacje. 

W drugiej dekadzie minionego wieku J. Stefani zarzuca kom
pozycję, swą liczną rodzinę utrzymując jedynie z pracy skrzypka 
orkiestry teatralnej. Od 1818 r. aż do śmierci w 1829 (również rok 
śmierci Bogusławskiego), wiedzie spokojny żywot emeryta. W pa
mięci ludzkiej pozostanie jednak zawsze jako twórca i założyciel 
solidnego fundamentu pod gmach narodowej kultuiy. A ocena, czy 
to, co z Bogusławskim uczynili jest cudem prawdziwym czy 
mniemanym, niech należy do przyszłości. 

Jan Laska 
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Obyin 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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Rok zwyczayny zaczynał się 

w Styczniu, ale trzechletnia umowa 
moia z Właścicielem Teatru, dopiero 
z początkiem Maia następuiącego 
roku, odnowioną bydź miała. Prze
trawiłem ieszcze te kilka miesięcy, 
w nieodmiennem staraniu pomno
żenia zabaw Publiczności. Po wy
stawieniu Axura, zostawało mi prze
konać ieszcze uprzedzonych, że 

i w naywięcey naówczas cenionym 
rodzaou latwego śpiewu , w iakim 
Martini Opery swoie pisał; nie mniey 
Polacy podobać się potrafią . Prze
tłomaczyłem więc drugą z ulubio
nych dawniey Oper, Rzecz rzadka, 
po Włosku Cosa rara zwaną. Zabaw
na 'ta sztuka, przyiemną okraszona 
muzyką, nie mniey podobała się jak 
pierwsza. Powtarzano wszędzie 

wiele z niey Aryi, a naywięcey ulu
bioną : „Pókim ieszcze pas! barany" 
i Duet „Z oda już życie moie" - a tak 
niezostawało iuż nic, coby Włoskich 
Śpiewaków żałować pozwalało . Ale 
brakowało ieszcze Polskiey Operze 
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tego, co iest każdemu Narodowi naydrższem„. narodowości. 

Przyszła mi myśl, wystawienia na Scenę tych wesołych i rubasz 
nych Krakowiaków, którzy śpiewaiąc uprawiaią ziemię, śpiewaiąc 
biią się za nią. Świeży dowód ich męztwa pod Racławicami, zapalił 
móy umysł; lube moiey młodości wspomnienia, drogie chwile które 
na tey ziemi przeżyłem, nauki które w niey brałem, związki krwi 
które mnie tam łączyły, wszystko to przed moiemi stanęło oczyma. 
Wezwałem całey moiey pamięci , całey zdolności do odmalowania 
ich zwyczaiów, zdań, uczuć, mowy i zabaw; a w krótkim czasie 
napisawszy znaiomą aż nadto Operę: Cud, czyli Krakowiaki i Góra
le, z ułożoną przez JPana Stefani muzyką, dnia 1 Marca, wy
stawiłem na Scenę . 
Zadziwił Axur, zabawiła Rzecz rzadka, ale Krakowiaki pozyskały 
wszystkich serca, zapaliły wszystkich umysły. - Stosowność iakey 
z ówczasowemi okolicznościami domyślano się w tey Operze, 
sprrawiła; że po trzech ciągłych oney wystawieniach zakazaną 
została . Ci, którzy w niey niec więcey oprócz wesołey zabawy 
nieupatrywali, zasmucili się iey zgonem; lecz ten chwilowy letarg, 
w krótce ią, w świetnieyszey Epoce, wrócił do życia. („.) 

Woiciech Bogusławski 

DZIEJE TEATRU NARODOWEGO 
NA TRZY CZĘ$CI PODZIELONE 

oraz 
WIADOMO$CI O ŻYCIU SŁAWNYCH 

LUDZI 
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Akcja naszych Krakowiaków i Górali rozgrywa się w ... czas pokoju. Autorzy 
wodewilu kończąc przedstawienie A.D . 1991 twierdzą że My, Polacy ... 

Solidarni w konspiracji i pierwsi na szańce 
W czas pokoju wyczyniamy zawistne łamańce 
Nie od dzisiaj prosta z tego nauka wynika, 
żeśmy w zgodzie, gdy wspólnego mamy przeciwnika. 

PROLOG 
Oto właśnie taki moment w naszej histori i gdy wspólnego mamy przeciw
nika, kiedy to Krakowiacy i Górale walczyli ramię w ramię pod Racławicami. 
Od wrażl iwości widza zależeć będzie, czy umiejscowi ten „moment" 
w czasach Insurekcji Kościuszkowskiej w XVIII w ., czy w naszym stuleciu ; 
a może wręcz kilkanaśc i e lat temu, gdyśmy - co rzadkie - byli solidarni 
w konspiracji. 
Powracających ze zwyc ięsk i ej bitwy - pod wodzą Wawrzyńca - kosynie 
rów, witają kwiatami i śpiewem mieszkanki wsi Mogiła , a ... karczmarz 
z rodziną - gorzałeczką . 
Jak to często bywa. radosne powitanie zakłócają Izy tej, która nie doczekała 
się powrotu swego ukochanego, a także gorzkie słowa ubogiego wędrow 
nego barda: 

... cóż sztuka 
niewiele teraz popłaca, nauka ... 

Gniewnie odrzucone uczone księgi , „miłostki Safy i ody Horacego" stają się 
„łu pem" małego Bardoska - przyszłego bohatera „ Cudu mniemanego". 

AKT I 
Po kilkunastu latach, już jako student, Bardos powraca do swej rodzinnej 
wioski, w której toczy się codzienne, spokojne życie . Spokój ten zakłócony 
zostaje wieścią o przybyciu Górali. Najbardziej zaniepokojony tą wizytą jest 
jeden z Krakowiaków - Stach . Zwierza się swemu drużbie - Jonkowi, że 
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kocha się w córce młynarza Bartłomieja , ale próżno stara się o jej rękę. 
Na przeszkodzie staje rozmiłowana w Stachu młynarka Dorota (macocha 
Basi) , która pragnąc pozbyć się rywalki chce wydać dziewczynę za jednego 
z Górali - Bryndasa. Wfaśnie zjawiają się Górale z darami weselnymi na 
uccenie panny młodej . Basia jednak, zakochana w Stachu, odrzuca konkury 
Bryndasa . . Ten, rozgniewany, grożąc zemstą, opuszcza nieprzyjazną mu 
wioskę wraz z całą kompaniją. Po odejściu rywali , Bartłomiej i stryj Stacha 
- Wawrzyniec, namawiają Dorotę, by teraz oddała Basię Stachowi. Ona 
jednak uparcie trwa przy swoim. Nie widząc innego sposobu Bardos 
(przyrzekając, że potem ją zręcznym sposobem odsadzi) namawia Stacha, 
by ten obiecał Dorocie, że po ślubie kochać się z nią będzie. Mając tę 
obietnicę Dorota jest gotowo przystać wreszcie, by Stach miał Baśkę żoną. 
Ogólną radość z tego powodu przerywa pastuch wiadomością, że Górale ... 
na pastuchów nasych się porwali, związali ich i wsytko bydło nam zabrali. 
Wawrzyniec z szablą w dłoni , na czele uzbrojonych Krakowiaków rusza 
w pogoń za Góralami . Bardos szuka sposobu, by przy pomocy jakiegoś 
„ cudu" pogodzić zwaśnione strony. Pomocna w tym będzie mu -elektryka. 

AKT li 
Górale przy ognisku świętują swoje zwycięstwo . Nie wiedzą, że Bardos 
przygotował na nich „zasadzkę" - rozciągnięty przez drogę drut dołączony 
do elektryki wytwarzającej prąd . 
Kiedy dochodzi do bitwy pomiędzy Krakowiakami i Góralami, Bardos przy 
pomocy „ cudu" doprowadza do pogodzenia zwaśnionych . W nagrodę 
otrzymuje od wdzięcznych Krakowiaków dary co z serca pochodzą oraz 
zaproszenie na wesele Basi i Stacha. 
Bard os, chcąc zręcznym sposobem odsadzić Dorotę od Stacha, i jednocześ
nie udowodnić Basi, że jej luby wierny jest w tej mierze, wpada na pomysł, 
jak wykorzystać do tego wierzbę, rosnącą przy młynie . 
Tymczasem Dorota w oczekiwaniu na „ swoich" - a właściwie na Stacha 
- zwierza się ze swej słabości do mężczyzn , jako że nowość człowieka nęci. 
Od „ pogodzonych" Bryndasa i Jonka dowiadują się o zdarzeniu w mieście. 
~o chwi.li przybywają wszyscy Krakowiacy i Górale w zgodzie i pokoju 
1 razem idą do karczmy. Dorota tymczasem zabiera Stacha do młyna by 
przyrządzić ... śniadanie. 
Bardos zręcznym fortelem odstrasza Dorotę od Stacha - odsadza ją od 
młodego Krakowiaka; młynarka przyrzeka, że już nigdy kochać się nie 
będzie. 
Teraz bez przeszkód może dojść do obrzędu zakładania wianka - zaręczyn 
Basi i Stacha; ze śpiewem, tańcami i. .. niespodzianką przygotowaną przez 
miejscowego organistę - Miechodmucha . 

FINAŁ 
Pogodzeni Krakowiacy i Górale głoszą pochwalę zgody i wolności , a stary 
wiarus - Wawrzyniec przestrzega, że gdyby ktoś chciał nam te wartości 
odebrać to ... chwycą broń prawice 

utkną w karkach wrogów kosy -
wspomną Racławice! 

Przedstawienie, zgodnie z tradycją , kończą aktualne kuplety dopisane przez 
Wojciecha .. . Młynarskiego . 
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CRAKOVIANS AND MOUNTAINEERS 
script 

The action of our Cracovians and Mountaineers takes place in .„ 
peace-time. The authors of the vaudeville, by ending the play A.O . 1991 , 
declare that We, Poles „ . 

Solidary in conspiration and eager to go to entrenchments 
In peace-time we do envio'!s acrobatics . . 
And a simple lesson that htstory has taught us for years tt ts that 
We are brought to harmony by a common enemy. 

PROLOG UE 
Here we have sucha moment in our history, when there is a common enemy, 
when Cracovians and Mountaineers fought side by side at Raclawice. lt will 
depend on the sensibility of the spectator to place tha.t „ moment" in the 
times of the Kościuszko Uprising in the XVI 11 century, or in our centenary; or 
even a dozen years ago when we were, which is rare, solidary in 
conspiration. 
Retu ring from a victorious battle - headed by Wawrzynie.c - scythe-bearers 
are greeted with flowers and singing by the female 1nhab1tants of the v1Uage 
of Mogila (grave), and with „ . booze by the inn-keeper and his fam1ly. 
As it often happens, the joyful greeting is disturbed by the tears of a woman 
who waited in vain for her sweetheart to return, as well as by a b1tter 
enunciation of a poor vagrant poet: 

„. we/I art 
is not much priced now, science „. 

Wise books thrown away in rage, „Safo's love-affairs and Horace's odes" 
are captured by little Bardos - the future hero of the „Presumed miracle". 

ACTI 
After over ten years of absence, Bardos, now a student, returns to his 
birthplace, a small village, where people live their every day, peaceful .life. 
This peacefulness is disturbed by the news of th.e .arrival of the. Mo~ntaine 
ers. Stach, a Cracovian, is most upset by the v1s1t. He tells his bridesman 
Jonek in confidence that he is in love with the daughter of the miller 
Bartlomiej, but his efforts are condemned to fai.Iure. The miller's ~ife, Dorota 
( Basia's stepmother) who ad o res Stach, stays in his way and, w1shing .to get 
rid of the rival wants to give her away in marriage to one of the Mountaineers 
- Bryndas. And here come the Mountaineers with wedd ing gifts to 'onour 
the bride. But Basia, in love with Stach, rejects Bryndas' love-suit. The latter 
enraged and menacing with vengeance leaves the hostile village together 
with the 'ole of his company. After the rivals' departure, Bartlomiej and 
Stach's uncle - Wawrzyn iec try to persuade Dorota to let Stach marry Basia 
now. But she stubborn ly sticks to her idea. 
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Bardos, unable to find another solution (promising that afterwards he will 
disincline her with a clever trick) suggests that Stach shouls promise Dorota 
that after the wedding he will make love to her. After sucha promise, Dorota 
is finally resigned to letting Stach have Baska as wife. General rejoicings 
resulting from that fact are interrupted by a shephers bringing the news that 
the Mountaineers „ . made an assault on aur shepherds, tied them up and 
took all aur cattle away. 
Wawrzyniec, a sword in his hand, sets off in pursuit of the Mountaineers as 
a leader of the Cracovians. Bardos tries to find a way to reconcile the parties 
at odds using a „miracle". He will find electricity helpful in his venture. 

ACT li 
The Mountaineers are celebrating their victory by a bonfire. They do not 
know about an „ambush" prepared by Bardos, who has spread a wire a long 
the road and connected it to the electricity generating power. 
When it comes to a battle between the Cracovians and the Mountaineers. 
Bardos by way of the „miracle" brings the parties to conciliation. Grateful 
Cracovians offer him in return gifts that come straight tram their heart and an 
invitation to the wedding of Basia and Stach. 
Bardos, in order to disfncline Dorota with a clever trick for Stach and at the 
same time to prove to Basia that her sweetheart is faithful in this point, 
conceives the idea of using a willow, growing by the mili. 
Meanwhile Dorota waiting for „her folks" - and more precisely for Stach - . 
confides in her weakness towards men, for new things are always attractive. 
„ Reconciled" Bryndas and Jonek tell everybody what happened in the 
forest. After a while all Cracovians and Mountaineers arrive in peace and 
harmony and go together to the inn. Meanwhile Dorota takes Stach to the 
mili to prepare „ . breakfast. 
Bardos, by way of a clever ruse repels Dorota from Stach - disinclines her 
for the young Cracovian; the miller's wife promises not to fali in love again. 
And now the ceremony of placing a wreath - the betrothal of Basia and 
Stach - may finally take place with singing and dancing and „ . a surprise 
prepared by the local organist - Miechodmuch. 

END 
The reconciled Cracovians and Mountaineers advocate with praise har
mony and freedom, while an old campaigner Wawrzyniec wams that if 
anyone wanted to deprive us of those values, 

.„ hands would take up arms, 
scythes would stick in the foes ' necks, 
it would remind them of Raclawice! 

The play traditionally ends with couplets added by Wojciech „. Mlynarski . 
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LES CRACOVIENS ET LES MONTAGNARDS 
L'action de notre piece» Les Cracoviens et !es Montagnards «se deroule.„ 

aux tempe de la paix. Les auteurs de ce vaudeville, a la fin du spectacle de 
cette annee 1991, affirment que Nous-les-Polonais ... 

Solidaires conspirateurs, dans la lutte reunis, 
Du temps de la paix faisone des casse-tete de jalousie; 
La morale qui en ressort n'est pas d'aujourd'hui; 
La concorde vient vers nous avec un commun ennemi. 

LE PROLOGUE 
En voila un moment de notre histoire OLI nous avons eu un commun 

ennemi, quand les cracoviens et les montagnards se battaient cóte a cóte 
contre lui, a Racławice . Et c'est de la sensibilite du spectateur que dependra 
le fai t a'il place ce» moment «-la aux temps de l'lnsurrection de Kościuszko, 
au XVll 1° siecle, ou dans notre siecle, ou peut-etre encore il y a d'ici annees, 
a l'epoque OLI - ce qui est rare - nous etions des solidaires conspirateurs. 

Les faucheurs polonais qui - sous le commandement de Laurent 
- reviennent d'une bataille victorieuse, sont salues avec fleurs et chants par 
les paysannes de Mogiła. L'aubergiste, lui, avec sa famille, les salue avec .. . 
de l'eau-de-viel 

Comme c'est souvent le cas, la bienvenue joyeuse est troublee par les 
chaudes larmes de celle dont le bien-aime n'est pas revenu de la bataille, 
ainsi que par les paroles d'un barcie errant: 

... /'art, qui'est-il devenu, 
et la sagesse? i/a ne donnent plus d 'argent aujourd'hui ... 

Les livres savants qu i deja nous agacent, Les amours de Sapho et les odes 
d'Horace, Gisent de cóte, devenant la „prcie" du petit 
Bardos: futur heros du » Miracle pretendu «. 

ACTEI 
Au bout de plusieurs annees, Bardos, devenu deja etudiant, revient asa 

campagne natale OLI une vie quotidienne et tranquille suit son cours. Cette 
quietude se voit troublee par la nouvelle sur l'arrivee des Montagnards des 
Tatras. L'un des Cracoviens, nomme Stanislas, est tres inquiete a cause de 
cette visite. li avous a son ami Jonek, qu'il est amoureux de la fille du 
meunier Bartholome, mais qu 'i l essaire en vain de lui demander la main de 
Basia. 

Celle qui pose des obstacles c'est la meuniere Dorothee, belle -mare de 
Basia, qui aime Stanislas a la folie, donc, pour se debarasser desa rivale, elle 
veut la marier a l'un des Montagnards, nomme Bryndas. Et voici les 
Montagnards qui viennent avec les presents de noce. Mais Basia, amoureu
se de Stanislas, refuse Bryndas. celui -ci , furieux, menacant de se venger, 
s'en va avec toute sa compagnie, laissant ce hameau qui lui est hostile. Une 
fois les rivaux partis, Bartholome et Laurent (oncle de Stanislas) essaient de 
persuader Dorothee d'accorder maintenant la maih de Basia a Stanislas. 

.. . 

L ---- ...... , ,. 

1:. 
t" 

""'------ - ·· -- - -

Mais. Dorothee s'entet~ obstinement. Alors Bardos, ne voyant d'autre 
solut1on, persuade Stanislas de promettre a Dorothee qu'apres !es noces il 
fera l'amour avec elle. (En meme temps, Bardos promet a Stanislas qu 'apres 
le mariage !' fera une manoeuvre habile pour eloigner Dorothee). La 
prom.esse fa1te, Dorothee cede enfin, Stanislas prendra Basia pour epouse. 
La J01e de tous est rompue par un berger qui vient avec la nouvelle que les 
Montagnards ... se sont attaques a nos bergers, /es ont serres avec la corde, 
et ont enleve tout notre betail. 

Laurent, sabre a la main, commendant les Cracoviens armes,se jette a la 
poursu.1te des Mon.tagnard~. Bardos cherche. un moyen, un „ miracle" pour 
reconcil1er les part1es brou1llees. Pour ceJa, 11 va se servir de l'electricite. 

ACTE li 
Les Montagnards, autour du feu, fetent leur victoire. lls ne savent pas que 

Bardos leur a p~epare un „piege"; un fil charge d'electricite, etendu au 
travers du chemm. 

Au moment OLI les Cracoviens commencent a se battre contre les 
Montagnards, Bardos fait „le miracle" et reconcilie les parties ennemies. En 
revanche, il re<;:oit des Cracoviens reconnissants !es cadeaux qui viennent du 
coeur, de meme que l'invitation aux noces de Basia et Stanislas. 

.Bardos •. voulant par. sa ru~e eloigner Dorothee de Stanislas, et prouver a la 
fo1s a Basia que son b1en-a1me !Ul reste fidele, mvente le moyen pour le faire 
grace a un saule qui se trouve a cóte du moulin. 

Entre-temps, Dorothee qui attend les „ siens" - ou plutót, Stanislas 
- epanche son coeur, en avouant qu 'elle a du faible pour les hommes 
comme l'etre humain est toujours attire par la nouveaute. ' 

Bryndas et Jonek „reconcilies" viennent avec la nouvelle concernant ce 
qui s'est passe dans la foret. Dans un moment tous les Cracoviens et !es 
Montagnards arrivent en paix, et ils vont tous ensemble a l'auberge. Quant 
a D?rothe.e, elle emmen~ Stach au moulin pour ... preparer le dejeuner. 

L mg~n1eux Bardos fa1t peur a Dorothee et /'eloigne du jeune Cracovien; 
la meuniere promet de ne plus l'aimer. 

Maintenant, deja sans obstacles, on peut passer a la mise de la couronne 
sur la tete de Basia, et la fiancer avec Stanislas. On chante on danse et 
l'organiste du lieu, nomme Souffle-soufflet, prepare .. . une ;urprise. ' 

EPILOG UE 
Les Cracoviens et les Montagnards concilies font valoir la concorde et la 

liberte, et le vieux veteran, Laurent, avertit que si quelqu 'un essaye de nous 
les reprendre, alors .. . 

... nos mains armes saisiront, 
!es faux leus nuques perceront; 
Racławice leur rappelleront! 

Selon la coutume, le spectacle se termine par les couplets actuels ajoutes 
par M . Wojciech .. . Młynarski. 
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BAUERN 
AUS DER GEGEND VON KRAKÓW 
UND VOM TATRA-GEBIRGE 
SZENARIUM 
Die Handlung des Dramas spielt sich in „ . in der Frie.denszeit ab. Die 
Verfasser des Singspieles A. D. 1991 behaupten, daB Wir, Polen ... 

Solidarisch in der Untergrundbewegung und dte 
Ersten im Kampf, wiihrend des Friedens oft 
gegeneinander neidisch .sind_. Nicht seit heu.te 
kommt die einfache We1she1t davon, daB wtr 
eining sind, wenn wir einen gemeinsamen Gegner haben. 

EINLEITUNG . 
Es gab einen solchen Zeitpunkt in unser!'.r Geschichte, zu welchem wir 
einen gemeinsamen Gegner hatten, ais die Bauern von der .Gegend be1 
Kraków und die Bergbewohner, be1 Racła~1ce zusai:nmen gekampf haben. 
Von der Empfindlichkeit des Zuscha.uers w1rd es abhan~1g sein, ob er d1esen 
„Zeitpunkt" in den Zeiten des Kośc1uszk<;>-Aufstandes 1m .XVI 11 Jrh .. od er in 
unserem Jahrhundert oder direkt vor e1nigen Jahren plac1ert, ais wir - was 
selten vorkommt - im Untergrund solidarisch gewesen sind . . 

Die vom Kampffeld siegreich, mit Wawrzyniec an der Sp1tze, zu
ri.ickkehrenden Sensenmanner begri.iBen mit Blumen und Gesan~ die 
Bewohnerinnen des Dorfes Mogiła und mit einen Trunk der Schenkw1rt mit 
Familie. . .. · d. 

Wie es oft vorkommt, storen die freudige Begri.iBung die Tranen 1ene_r, ie 
auf /die Ri.ickkehr ihrer Lieben vergeblich gewartet haben, wie auch b1ttere 
Worte eines armen Wandersangers: 

... jetzt bringt die Kunst nicht vie/ ein, 
Die Wissenschaft ... 

Hit Zorn weggeworfene Bi.icher, Strophen von Sappho und Oden von 
Horatius werden „ Beute" des kleinen Bardos, des Helden des „ angebhchen 
Wunders". 

AKT I. · h · 
Nach mehreren Jahren ... , schon ais Student, kehrt .~ardo~ in sein e.1ma~-
liches Dorf/zuruck, wo das Alltagsleben ruhing verlauft. Die Ruhe stort ~1e 
Nachricht von der Ankunft der Bergbewohner. Dieser Besuch benunruh1gt 
am meisten einen von den bauern - Stach. Er vertraut seinem Freund Jonek, 
daB er die Tochter des Mi.illers Bartłomiej heir?, liebt, sich aber vergebl:ch urn 
ihre Hand bewirbt. Im Wege steht die in Stach verliebte Mi.illerin Dorota 
(Stiefmuttervon Basia), die mit der Absi~ht die Rivalin loszuwerden, s1e m.1t 
einem bergbewohner - Bryndas verhe~ra~en will. .s<?eben kommen ~1e 
Bergbewohner mit den Brautgaben. Basia 1edoch, die. in Stach ve~hebt 1st, 
weist die Werbung von Bryndas ab. D1eser 1st sehr bose, droht mit Rache 
und verlaBt das unfreundliche Dorf mit seinen Freunden. Nach dem 
Weggehen des Rivalen wollen Bartło'!liej u.nd der Onkel von. Stach 
- Wawrzyniec, Dorota i.iberreden, daB s1e Basia doch an Stach g1bt. S1e 
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versteift sich jedoch und will es nicht tun . Bardos sieht nur einen Ausweg, 
daB Stach Dorota verspricht nach se i ner Trauung mit ihr im Liebesverhaltnis 
weiterzubleiben. Bardos verspricht gleichzeitig Stach, Dorota auf eine 
geschickte Weise von ihm wegziziehen .. Nach einem solchen Versprechen 
ist Dorota endlich bereit der Verbindung zwischen basia und Stach 
zuzustimmen. 

Die allgemeine Freude stort ein Hirte mit der Nachricht, daB die 
Bergbewohner die Hirten i.iberfallen und alles Vieh fortgetrieben haben. 

Wawrzyn iec zieht mit einem Sabel in der Hand an der Spitze der 
bewaffneten Bauern auf die Bergbewohner los. Bardos sucht einen 
Ausweg, urn mit Hilfe irgend eines „ Wunders" die verzankten Parteien zu 
versohnen. Dabei wird ihm der elektrische Strom Hilfe leisten . 

AKT li. 
Die Bergbewohner feiern ihren Sieg. Sie wissen nicht, daB Bardos gegen sie 
eine Falle vorbereitet hat, einen quer durch den Weg gezogenen, mit einer 
Stromquelle verbundenen Draht. 

Ais es zu einem Gefecht zwischen en Bauern und den Bergbewohnern 
kommt, bringt Bardos mit Hilfe eines „ Wunders" zur Versohnung der beiden 
Gruppen. Ais Preis bekommt er von den dankbaren Bauern Gaben vom 
Herzen sowie die Einladung zur Hochzeit von Basia mit Stach. 

Bardos will geschickt Dorota von Stach wegziehen und zugleich Basia 
beweisen, daB ihr Liebster ihr treu ist. Zu diesem Zweck will er die bei der 
Mi.ihle wachsende Weide ausni.itzen . 

I nzwischen verrat Dorota be im Warte n auf die I hrigen - und eigentlich auf 
Stach - ihre Schwache fi.ir die Manner, weil eine Neuheit den Menschen 
lockt. 

Von den versohnten Bryndas und Jonek erfahren sie von den Ereignissen 
im Wald . Nach einer Weile kommen alle Bauern und Bergbewohner in 
gemeinsame Eintracht und Frieden und gehen gemeinsam in die Schenke. 
Dorota nimmt Stach mit sich in die Mi.ihle, urn ein Fri.ihsti.ick ... vor
rzbereiten . 

Bardos schreckt geschickt Dorota vom Stach weg und die Mi.illerin 
verspricht, ihn nie mehr zu lieben . 

Jetzt kann es ohne Hindernisse zum Aufstecken des Verlobtenkranzes 
laut altem Brauch und der Verlobung von Basia und Stach mit Gesang, 
Tanzen und ... . einer Oberraschung, die der ortliche Orgelspieler vorbereitet 
hat, kommen. 

FINALE 
Die versohnten Bauernaus der Gegend von Kraków und die Bergbewoh

ner verki.inden das Lob fur die Eintracht und die Freiheit und der aite Bauer 
Wawrzyniec warnt, daB wenn jemand die Absicht hatte uns diese Werte 
wegzunehmen so ... werden die rechten Hande die Waffen ergreifen, mit 
den Sensen gegen den Feind ziehen und an Racławice erinnern . 

Die Vorstellung beenden traditionell aktuelle Couplets von Wojciech ... 
Młynarski. 
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W oj ci ech Młynarski 

BARDOS: 

KUPLETY A.D. 1991 

Na kupletów tych początek zauważ człowieku, 
źeś w ostatni wszedł dziesiątek dwudziestego wieku, 
więc się zastanówmy, ludzie, co robić u licha 
by nam nie szła jak po grudzie ta ostatnia dycha! 

MIECHODMUCH: Powiedz ludziom dobry dudo - prosił ksiądz kochany -
że na ten wiek limit cudów mamy wyczerpany, 

BARTŁOMIEJ: 

STARA BABA: 

MOR GAL, 
ŚW1STOS, 
KWICOŁAP: 

DOROTA: 

STACH: 

więc Górale, Krakowiacy miejmy to na względzie, 
czyli bierzmy się do pracy, bo cudów nie będzie 

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

Jakem baba doświadczona, stwierdzam to z przykrością 
chłop co drugi zakochany w sobie z wzajemnością 
a im bardziej zakochane w sobie zbereźniki 
tym się bardziej jeden z drugim pcha do polityki 

Solidarni w konspiracji i pierwsi na szańce 
w czas pokoju wyczyniamy kłótliwe łamańce 
nie od dzisiaj prosta z tego nauka wynika, 
żeśmy w zgodzie, gdy wspólnego mamy przeciwnika 

Wskazać przeciwnika chęć mnie bierze niewymowna 
oto swojska piękna zawiść bezinteresowna 
wielka, wielka jest jej siła, z nią się zmierzta chłopy, 
a się znacznie wieś Mogiła zbliży do Europy! 

Co to będzie z tą kulturą? wszędy słychać lament 
wszyscy widzą ją na marach piszącą testament, 
a kultura mówi: kraczcie, a ja się nie boję, 
z tymi, co nie narzekają, będę robić swoje! 

BASIA: Czas ułatwić start młodzieży - słyszę wciąż od świtu, 
Czas jej wskazać jak na skróty iść do dobrobytu! 
Czwarty król jak mi wiadomo był w podobnej bidzie, 

·szedł na skróty do Betlejem i do dzisiaj idzie! 

BRYNDAS: Państwo jest jak łódź-galara, lecz stąd nie wynika, 
że wystarczy ino wiara w nowego sternika, 
więc czyś młodzian, czy też piernik wiosłuj z animuszem 
powtarzając jak nasz sternik „Nie chcem, ale muszem" 

WAWRZYNIEC: Vivat rozum! Niechaj krzykną i starzy i młodzi, 
rozum, który ład przywraca i zwaśnionych godzi, 
a że lubim szturmy, zrywy, byłby dziś w porządku 
do głów polskich szturm szczęśliwy zdrowego rozsądku 

JONEK: Wiemy, wiemy, że nie dla nas siarlatańskie sztuki 
ino wiara w siły własne i w siłę nauki 
chrońmy więc inteligentów - płynie stąd sentencja, 
Nie cud nas pogodzi ino wiedza, czyli scjencja! 

REŻYSER: Bardos jako wasz mediator piękne ma wyniki 
dopomogła mu znajmość zasad elektryki, 
Nie znam się na elektryce, lecz się martwię czasem, 
że nam ciągle grozi zwarcie z przebiciem na masę ... 

DYRYGENT: Ja - kapeli tej dyrygent nieźle się napocę 

WSZYSCY: 

ąle u mnie gra przynajmniej muzyków sto procent 
Zal mi tego dyrygenta, co grać pięknie zechce 
gdy mu gra czterdzieści procent, a sześćdziesiąt nie chce ... 

Proszę państwa nim ten wieczór zbliży się do nocki 
swe czterdziestopięciolecie ma Bogdan Paprocki 
Przeto chór nasz „Vivat, vivat!" w zgodzie niech podejmie 
W zgodzie, bośmy są na szczęście w Teatrze nie w Sejmie! 

KONIEC 


