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OSOBY 

Bartłomiej, młynarz „ ...... . .... „„ .... . . 

Dorota, jego żona ..................... ..... ...................... . 

Basia, córka młynarza 
z pierwszego małżeństwa 

HENRYK MAJCHEREK 

BOŻENA ANDRUSZKIEWICZ 

I gościnnie/ 

ELWIRA NAGUSZEWSKA 

I gościnnie/ 
ANETA ]UCE]KO 

Wawrzyniec, zagrodnik ............ .................. LESZEK PERŁOWSKI 

Stach, jego syn, kochanek Basi .......... LESŁAW O ST ASZKIEWICZ 

Jonek, przyjaciel Stacha ... ....................... .... JACEK LENARTOWICZ 

Paweł , t I d. . WOJCIECH PAŁĘCKI pans wo m o z1 
Zosia ........... ........... ........ ijKATARZYNA SŁOMSKA 
Bardos, student z Krakowa ... ...... ......... .. ALEKSANDER MACIEJEWSKI 

Bryndus .... „ ....................... . ...... V PAWEŁ WIŚNIEWSKI 
Morgal ........................... . ..... I WOJCIECH DENEKA 

Świstos ............................. ........................ . RONALD CYBULSKI 

Kwicołap ........................................ CEZARY ŻOŁYŃSKI 

Góral .. . . lYJERZY NOWACKI 
Miechodmuch, organista 
Organiścina .. .. ... .... ................... .... . 

Pastuch . 
Stare baby 

Góralki .. 

Krakowianki 

Krakowiacy ... . „ ...... ... .. ...... ... .. . .... . ..... ... .. ... ........ . 
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STANISŁAW BRODACKI 

BOLESŁAWA FAFIŃSKA 

I gościnnie/ 
WOJCIECH DENEKA 

BOŻENA BORZYMSKA 

SONIA CIESIELSKA 

KATARZYNA CZUBEK 

GRAŻYNA PRZYBYLSKA 

MAJA IGNASIAK 

BOŻENA PERŁOWSKA 

KRYSTYNA RA YSKA 

JAN STRYJNIAK 

\ / WALDEMAR KWASIEBORSKI 

oraz 

KRAKOWIANKI I KRAKOWIACY 

Violetta Ambrożko, Iwona Beim, Małorzata Józefów, 
Beata Karpińska, Violetta Mechut, Magdalena Szuksta, 
Adam Gosieniecki, Wojciech Jarosz, Arkadiusz Król, 
Maciej Wróblewski 

GÓRALKI I GÓRALE 

Bernardetta Andruszkiewicz-Dziwnie!, Irena Chomko, 
Maria Dobrenko, Marlena Franczak, Beata Rynkiewicz, 
Izabela Szmydt, Katarzyna Wencel, Bartosz Jarosz, 
Przemysław Mańkowski, Piotr Mendalka, Sławomir 
Moroz. 

Występuje zespół muzyczny w składzie: 

Jolanta Kolasińska, Aneta Nowak, Irina Terechkova, 
Janusz Kolasiński, DariuszŁapkowski, Wiesław Pająk, 
Bogusław Stolarski, Walentin Terechkov. 

Inspicjentki: 
Barbara Bartoszyńska, Małgorzata Błażyńska 

Sufler: 
Da uta Kamińska 

3 



VO P I'E/l{.'WSZ'E.<jO 'WY'JJ.!if2{JJ1t 
''1(1{,Jltg(_O'WI.fli(Ó'W I <jÓ!l{,JllLI" 

'Dzieje ammatu u nas, połączone są ściśfe z aziejami 
naroauwemi, też same znamiona życia pu6Cicznego co i 
U1!1!JSfOWego, W dramacie się oa6iły. Za .!Jlugust-a trzeciego, nie 
c/Wazono na teatr, cfwciaż wstęp 6ył 6espfat-ny. - (jau naróa 
poanosić się zaczą{, U!ystąpił "Powrót posfa "i inne, {(Jó/ycli we 
swym czasie nacfiwa[il się niemogfi. (jiy wzniósf się politycznie 
całą siłą, cliociaż naaciętą, pr:zewrotnością możnie;szycli, 
powstafy "'l(rak:.,owiaKf. i (j_óra{e ". '1301 życie umysłowe 6es 
pofitycznego, ara jak:.,iego 6ąi{ź naroau, wątłym zawsze zostaje, 
nie k.rzewiącem się samoroanie, nie rozstającem się, zawsze 
zewnętrznem i nieja{(gś narzuconem: p_rzyczyny natura{ne, 60 
gazie niema serca, gazie niema ognis'kg życia, wszyst{(g musi 
nosić na so6ie, mni;;j więcej znamię martwoty. -

"'l(rak:.,owiaKf. i <pórafe „ naldą efo liistoryi, nie prze to, że6y aziś 
wystawiane niemiały się poefo6ać i z najżywszem r;zyjęte 6yć 
uczuciem, afe znaczenie icfi, ie/i prawaziwa św ie tnosc, o ano si się 
efo ro/W 1794. 2\_zecz wzięta z naroau, poaniesiona {Q:asoumnie, 
przyjęta 6qfa P!zezeń z uniesieniem, a ru6aszne i giętKf.e rucli!I, 
'l(raK_owial@., sfawna na wszystek:., świat cliożość, przytomnosć 
i wesofość, strój aziwnie pięf(ny, śpiewy y,łne czułości i wyraz 
prostoauszny przy zwinności i zwrotnosci aórafsk:.,iej i u6ioracli 
ni6y rycerzy sredniowiecznycli, co jak:.,najs[iczniej dlJ śmig_{ej i 
6u;nej postawy (jóra{a P!zystają, utszyst{(g to musiał '}{siróa 
pofuóić, 6oć to ojczyste - fn-atersK_ie. SpiewKf.wyszły poza teatr i 
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wzniosły '!1!Jś[ i cieszyły serce czcigoanego {utf_u warszaiusk:.,iqjo, 
gay z ryafem i tacz~mi szeał sypać całemtgromaay naol(gło 
miasta of(gpy. 

"'l(rak:.,owiaKi i (jórafe " mogły ty{{(g powsta4 za czasó-_w 
Pana 'J{g,czefnik:.,a 'l({JściuszKf.. Potrze6a ~cfawuf(g.. zapaftfa 
umysł autora, jak.to sam wyznaje w aziejacli teatr_u '!°'r~dOWego, 
a {u6e mfoefościwspomnienilf-: chwifu,.któr_e na ~e; zre,mi przeby(i 
nauKf., które na niej po6terał; związ/(j k.run, /(tore go .z n:ią 
łączyły, 6yły sifoą if{ań po6uakg efo oarm:rc:wa:ita tcli 
zwyczajów, zaań, uczuć, moi~y_ i z:a6aw. 'Da_ny ogien t(zia:łowy, 
w ofn-onie ziemi własnej, musiał ozyw_czo azu;tr:ć. :MysC Pifarza, 
musiała 6yć sk:.,ierowaną na [utf, niepospoftcie so6~ w_OUJcza~ 
poczynający, na {u(( s K.tóry_m .~ył pof ą.;;zony. ~)SWtętszymt 
Wfzłami-iCuaczyfi 'l(rak:.,owia/(ji(jorafe 6yły;uzwystawwne 
1-go :Marca 1794 r. 
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'13ogusfaws/(j pierwszy zwroctł się w ftronę ru;rocfowo~~t w 
aramacie - &a czego ta{(mafo znafazf nas{acfow_c<:W ? Czy z inne 
oacienia przesławnego 0{r;iroau :iasze_go, mnte) są.poe~yCZflR:1 
mniej mogące efostarczyć wąt/W t f(gtory_tu ? C~y{iz n~. ma;,~ 
swoicli właściwości, swoicli p_ięfQwśct "!!J(o{uzne . roznosct 
jeanej ogrom1tej Po{sfj ? 'To ty{{(g cfowotfzt~ ze .mafo ;est u nas 
{uazi, umiejącycli poetycznie zapah_:ywac się na efen:e,n~ 
szczero-narodowo-rotfzinny ? Ztwrócifo Kj{IQJ. uwagę na piesm 
[uau, i poezya narocfowa ożywifa się - trze6ajesz_c~ innestron_y 
wyefo6yć, trze~a, z~iera_ć muZ!JKf g_1:r:inną, podo6nie ;a~p_ostępu;ą 
se z6iera~ze ptesm gmi'!-nych, z "((l;em. w rę/W~ z na{~nUYU!anym 
papierem, - ~;;-e6a z.6ie1yć stro;e gminne~ /(tor~, tft:; '13oz:-, a6y 
nie6yły ałuze.J. ponteWie~ane, p_oqai:tfzf!Jąc nt~mt samt s~6ie 
gotujemzepsucie. Czemu nie poaniesć icli Ufeafu,yak:.,to uczynwno 
s tańcami narocfowemi? 

'W '.R.gssyi strój narocfowy na .aworze prz!f najwi.ę~zycli 
festynacli jest używany ('.K9k9sz_/(jnyJ - nasz ;e~t tysiąc rr:zy 
pięfqtiejszy - czemuż miafy6y st~ mm 6rzyazi~ się, wyzs;;-e 
towarzystwa ? %e umy_sł,. z1iarcr:uwn:y .na cudzoz~mszczyznte, 
poz6awiony serca, zgfopiafy, nie po;mie znaczenia tego ! ... 

'D. 18. Marca 1841 r. w '13erCinie 
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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

Urodził się 9 IV 1757 r. we wsi Glinno pod Poznaniem. 
Kształcił się w konwikcie pijarów warszawskich, przez 
pewien czas przebywał na dworze biskupa Kajetana 
Sołtyka w Krakowie, następnie (1775 - 78) odbywał służbę 
wojskową w Gwardii Narodowej. Aktorstwo studiował u 
Denville'a i Montbruna, jako aktor debiutował (1778) w 
komedii "Fałszywe niewinności" Barthego, występował w 
teatrze pod kierunkiem Montbruna i Bizestiego (1779). 
Pracował w teatrze Truskolaskich i Owśińskiego we 
Lwowie (1780), w zrzeszeniu Gillarda w Warszawie (1782), 
zaś od 1 V 1783 kierował teatrem M. Lubomirskiej 
(otrzymując równocześnie przywilej otwarcia Teatru Pol
skiego w Poznaniu). 

W . r. 1784 wspólnie z baletmistrzem Kurzem sprawował 
dyrekcję teatru Lubomirskich w Warszawie. Po kryzysie 
teatralnym (1784) ponownie zorganizował teatr, w latach 
1785-89 działał w Grodnie, Warszawie, Dubnie, Wilnie i we 
Lwowie. W r. 1790 przeniósł się wraz z zespołem do 
Warszawy i przekształcił go w scenę stołeczną. Po 
powstaniu kościuszkowskim wyjechał wraz ze swoją trupą 
aktorską do Lwowa gdzie dawał przedstawienia do r. 1799 
(we Lwowie poznał J.Elsnera, którego sprowadził potem -
jako kapelmistrza opery- do Teatru Narodowego w Warsza
wie). W latach 1799 - 1814 prowadził teatr Truskolaskiej w 
Warszawie, jeżdżąc z nim równocześnie po kraju (Rawicz, 
Poznań, Kalisz, Białystok, Kraków, Gdańsk). Ponadto 
kierował teatrem niemieckim w Warszawie. Korzystając z 
subwencji przyznanej mu przez Dyrekcję Rządową Teatrów 
zorganizował w r. 1810 teatr i pierwszą w Polsce szkołę 
dramatyczną w Warszawie. W r. 1814 ustąpił z dyrekcji 
Teatru Narodowego pozostając w nim jako aktor, a 
następnie stworzył teatr objazdowy i występował z nim w 
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Kaliszu i Poznaniu. Przez pewien czas występował w Wilnie 
(do 1817 r.), kierował objazdami teatru warszawskiego w 
Poznaniu, Kaliszu i Płocku, działał aktywnie w Zrzeszeniu 
Artystów. Po raz osta tni wystąpił ~a scenie 20 XI 1827 w 
komedii "Koszyk wisien" Montpehera. Zmarł w roku 1829 w 
Warszawie. 

Doniosłość zasług Bogusławskiego dla sceny polskiej jest 
w rzeczy samej przeogromna, a miano "~jca teatr1:1 polskiego", 
jakie nadali mu rodacy - ze wszech n:ia~ za~łuzone. Gorą~y 
patriota, aktor i autor, przez całe swo)e. zyc1e pracował me
strudzenie nad rozwojem sceny polskie). 

Był wielkim reformatorem polskiego teat~u, pierwszym 
polskim przedsiębiorcą teatral_ny~. z prawdz1~ego ~darze
nia i dyrektorem teatrów prze1aw1a1ących - mimo licznych 
trudności - trwałą i ciągłą działalność. Odkrył i ":ykształ~i~ 
wiele talentów scenicznych, które potem sceme polskte) 
przysporzyły chwały. Nie zrażał s~ę żadnymi przefr,".n~ścia
mi, nie szczędził wysiłków nad dziełem podtrzyma ma 1 wy
niesienia na najwyższy poziom sztuki polskiej _w ciężkich dl~ 
Polaków chwilach. Nie tylko teatr warszawski doprowadził 
do wspaniałego rozkwitu, równie 9orliwą i niest.rudzoną 
działalność rozwijał w innych miastach, krzewił wsród 
społeczeństwa zamił?wanie do te~tru i żywego slow~ 
polskiego. Repertuar 1ego teatru ~bein:t0w_ał z~ró"."no sztu_k1 
polskie jak również francuskie, ang1elsk1e, mem1eck1e, włoskie, 
które tłumaczył, przerabiał i adaptował do warunków 
sceny polskiej. Jemu to zawdzięczamy pierwsze u nas 
przedstawienie szekspirowskiego "Hamleta", on pierwszy 
wprowadził na scenę "Emilię Galotti" Lessinga oraz "Szkołę 
obmowy" Sheridana, zaś jako autor dzieł oryginalnych 
wzbogacił repertuar o takie m.in. pozycje jak "Henryk IV na 
łowach", "Spazmy modne"; czy "Dowód wdzięczności na
rodu" . 

Lech Terpiłowski 
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JAN STEFANI 

~rodzonx w Pradze czeskiej w r. 1746, w młodości 
wyie~hał do Włoch i ~am się kształcą pobierając m.in. 
nauki gry skrzypcowej. Był _p9tem czwnkiem orkiestry 
nadworne) c~sarza Józefa II w Wiedniu. W r. 1771 znalazł się 
w Warszawie, dokąd sprowadzono go z Wiednia za 
po~rednict~em księcia Andrzeja Pomatowskiego, brata 
kro!a Stamsława Ąl;lgusta„ Został tu muzykiem pałacowej 
ork1e~try królewsk1e1 1 orkiestry te~tralnej, a następnie ka
pelm1str~em. Te~tru Narodowe_go 1 kapeln:iistrzem katedral
nym. Osiedlił się w Warszawie na stałe i ożenił. Z czasem 
poświę~ił s_ię, _wył9cznie k9mpozycji. Pisał msze, opery, 
wodewil~, piesm fance polskie. 
. Stefam zdobył zaszczytną kartę w dziejach naszej muzyki 
i_ako komp.ozytor komedioopery według libretta 
Bogusławskiego "Cud mniemany czyli Krakowiacy i Gó
rale"_. Do ~y5\>ru .§tefani~go na autora muzyki efo "Kra
ko~iakó~ 1. Gorah . skłomfa Bogusła'Yskiego niewątpliwie 
znaiomosc .licznych J~go polonezow< ~to re cieszyły się dużym 
powodzemem. lntuiqa . BqgusławsKiego okazała się trafna: 
muzyka "Kra~owiak6w i Górali" wyzyskuje na wielką skalę 
polskie melodie ludowe, z którymi zaznajom ił się Stefani, gdy 
~ąrodze. do,~arszawy z~trzymał sięnadłużeiwKrakowie 
! miałmoznosc wynotowac skrzętnie melodie I<rakowiaków 
! <?berków z.ash'szanych w gospodach i karczmach. Także 
1uz w trakcie l<omponowama muzyki do "Krakowiaków" 
Stefani "co niedziela i święto wyjeżdżał na wieś aby się 
nasłuchać r.ieśni, l!apatrzył tańców ochoczego narodu nasze
go .. Wra~ał do miasta, a n:iając w_pamięci śwież~ melodię, 
zas1a~ał 1 podkładał P?d libretto Bogusławskiego' - o czym 
wzll_1ia_nkuie w .s~o.1ch publikaqach starowarszawskich 
Kazimierz W.Wó1c1ch Skomponował Stefani - prócz "Kra
kowiaków i Górali", dziewięc inn_ych teatrad muzycz~ych 
(z;yanych ~ąc!ź to wode;yilami, bądź to komediooperami}. W 
z~10rze ,t~ncow ~tefamego (przeszło 200) przeważającą 
w1ę_kszosc stanowią polonezy. 

Jan Stefani, kompozytor wielce zasłużony dla sprawy 
teatru muzycznego w Polsce, zmarł 24II1829 r. w Warszawie. 
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'WO JCI'ECJ{ '130<j'llSŁ.fł'WSga 

f})ZI'EJ'E 
PDł 'E/('ll 9{,M{,Of})O'WE(jO 

'Bra/(_owafo iem:.ze Po(sf(_iey Operze tego, w iest /(;g.żaemu 
'.ll{g.rocfowi nayrfroższem„. naroaowości.- Przyszfa mi myśl 
wystawienia naScenę tych. 'lUesofych. iruGasznych. 1(ral<;pwial(_ów, 
kJórzy śpiewając uprawiają ziemię, śpiewając Giją się za nią. 
Swieży cfowód ich. męztWa pod 2?.g.cfawicami, zapa[i{ móy umys{; 
(u6e moyei mfoefośi:i wspomnienia, drogie eh.wile /(jóre na tey 
ziemiprzeżyfem, nau/(j/(jóre w niey Grafem, związ/(j l(_rwi/(jóre 
mnie z nią {ączyły, wszyst/W to przed moiemi stanęfo oczyma. -
'Wezwałem cafey moyey pamięci, cafey zefofności efo odmafo
wania ich.zwyczaiów, zda.11., uczuć, mowy i zaGaw; w /(rót/(jm 
czasie napisawszy znaiomą aż nadto Operę: Cud, czyfi 'l(ra
l(_owia/(j i (jóral'e, z ufożoną przez )Pana St-afani muzy(g., dnia 
I Marca wystawifem naScenę. -Zadzi'luif Jfzyr, zaGa'luiEarzecz 
rzad/(;g., al'e 'K.rak..owia/(j pozys/(;g.ły 'lUszyst/(jch. serca , zapaliły 
wszystfich. umysły. - Stosowność, iaf(_iey z Ó7.uczasowemi 
o/Wficznościami cwmyśfamo się w tey Operze, sprmuiEa, że po 
trzech. ciągfych. oney wystawieniach. za/(;g.zaną zostafa. Ci, 
/(jórzy w niey nicwięceyopróczwesołej zaGawy nieupatn_JWafi, 
zasmucifi się iey zgonem; l'ecz ten ch.wifowy (etarg, w IQ:ótce ią, 
w świetnieyszey 'Epoce, wróci[ efo życia. 

Odtąd, grożącemu Gfis(g. nawa{nością 9\[jeGu poefoGafo się 
i Oyczestey Scenie zapowiedzieć upadf.K., 'Wie(e sztu/(_uch.yfo
nych.,wiel'e d(a nies/Wńczon.ych. ówczasowey cenzury poprawet_ 
bez związ/W prawie zostawionych.; przymusiły nareszcie efo 
grywania samych. tyl"/W nie wie(e znaczących. dzieł, raczey 
oburzenie, niżefi przyiemność sprmuiających. PuMiczności. 

1819 r. 
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Wśród relacji opisujących entuzjazm, z jakim widownia 
warszawska przyjęła pierwsze przedstawienia "Krakowiaków 
i Górali" ~dniach 1-3 marca 1794 r. , spotykamy ciekawą 
obserwaqę o dokonywanych na gorąco zmianach w tekście 
utworu. Zanotował ją jeden z naocznych świadków tego 
teatralnego wydarzenia, niemiecki oficer w służbie Igelslro
ma, Jan Gotfryd Seume: 

"Na ogólną liczbę trzech przedstnwierl udało mi się 
d~ukrotnie być ~ teatrze i muszę wyznać, że nigdy 
111e .do~nałe'.n większego, głębszego i trwalszego 
wraze111n . Kilku z czołowych aktorów najprawdopo
dobnie weszło w porozumienie, uzupełniali bowiem 
arie wstawkami, które nawet wyparły właściwy 
tekst, powtarzane z nieukrywaną radością . Wstawki 
te przeniosły się szybko z teatru między lud, a 
wypadki pod Krakowem uczyniły ze wszystkich 
warszawian śpiewaków operowych." 

To premierowe wspomnienie dokumentuje nie tylko siłę 
rezonansu wywołanego przez operę, na której powitanie 
"cały pa.rter, loże, galerie, paradys - huczały z oklasków, 
trzęsły się od tupania" (wg relacji innego świadka, A. Trębic
kie?~) . Uświadamia również, iż związek zawartych w niej 
tresc1 z ówczesną polską rzeczywistością był tak bliski, że 
możliwe było jej bezpośrednie przenikanie do utworu na
ruszenie je~o sroistości infiltracjami z zewnątrz . Utwó; już 
w momencie pierwszego zetknięcia zodbiorcązdawałsięnie 
stanowić całości zamkniętej, przeciwnie, ujawniał szczególną 
o~wartość na wchłanianie doraźnych treści. Jego dalszej, 
niezwykle rozległej karierze scenicznej towarzyszyć będą 
coraz to nowe warianty tekstu. 
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Opera Krakowiaków" - jak utwór nazywał Bogusła•~~'Jf:C>.,J<o 
- zawdzięczała tak owacyjne przyjęcie przede wszystkim 
wielorakim odniesieniom do sytuacji politycznej narodu. 
Powstała w przełomowym momencie historii, gdy narastający 
od obalenia Konstytucji 3-go Maja i grodzieńskiego sejmu 
rozbiorowego nurt wzburzenia patriotycznego zbliżał się do 
kulminacyjnego punktu: mającej niebawem wybuchnąć in
surekcji Kościuszkowskiej. Geneza utworu wiązała się z 
przygotowana mi spiskowymi, od jesieni 1793 coraz wyraźniej 
zmierzającymi do zbrojnego wystąpienia w obronie 
niepodległości . Bogusławski należał do grona sprzysiężonych. 
Zapewne celowo wybrał konkretną, umiejscowioną na 
mapie krakowską wioskę · Mogiłę na miejsce akcji, a jej 
mieszkańców na głównych bohaterów nowej premiery. 
Wtajemniczeni wiedzieli już wówczs, że Kraków będzie 
miejscem pierwszego sygnału powstania, orientowali się 
także, jakie nadzieje wiązał przyszły wódz naczelny ze 
zbrojnym wystąpieniem chłopów . („.) 

. Utwór prezentował na pozór naiwną ludową 
opowiastkę przedstawiającą konflikt na tle konkurów o rękę 
młynarzówny Basi między mieszkańcami Mogiły a przybyłą 
z Tatr grupą Górali, zażegnany dzięki "cudowi", jaki 
zademonstrował przy użyciu machiny elektrycznej "ubogi 
student z Krakowa" - Bardos. Pełny wymiar znaczeniowy tej 
ludowej opery ujawniony został dopiero w żywym odbiorze, 
w bezpośredniej relacji jej wizualno-teatralnego kształtu z 
widownią. 
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W, sytuacji "".prow~dzenia w życie postanowień drugiego 
rozb1~ru,_nękama k~aJU przez przemarsze wojsk sąsiedzkiej 
potęg_1: me mog_ły me wzbudzić jednoznacznych skojarzeń: 
napasc ~dpraw1onych z kwitkiem Górali na dobytek 
Krakowiaków, powszechna i przepojona duchem zbio
rowej solidarności mobilizacja tych ostatnich (uzbrojonych 
w "pałki, widły, cepy, siekiery, grabie") do pomszczenia 
grabieży, ich nieulękła postawa, mimo, iż świadomi byli, że 
przeciwnicy "ruśnice i sturmaki mają, kto do nich przybliży, 
1ak w dzika strzelają", bo podtrzymywało ich bojowość 
prz~konanie : "Strasny iozóg wdłoni,gdyktoswojego broni" . 
Takt sam efekt wywołały wzmianki o "swobodzie", 
"wolności" przeciwstawionych "niewoli" (pozornie 
o~noszące się do sfery przeżyć miłosnych) oraz wielokrot-
nie powtarzana pochwała "śmiałości", a zwłaszcza 

"męstwa" w pokonaniu "srogiego" losu. 
. Istota rewolucyjności "Krakowiaków" nie sprowadzała 

się tylko do konkretnych aluzji do politycznego stanu państ
wa i posługi,:ania s ię przez autora patriotyczną frazeologią . 
Opera w swoim pełnym słowno - muzycznym kształcie była 
dziełem buntowniczym, wnoszącym nową wartość do 
za~ob~ narodo"":ej kultury. Jej przełomowość polegała 
głownie na_ tym, ze po .raz pierwszy elementy autentycznej 
kultury wsi - w postaci dialektu, ceremoniału obrzędowego, 
mot~w.ów melodycznych i rytmiki ludowych tańców i 
przysp1~wek- zna la.zły tak szerokie zastosowanie jako tworzy
wo dz_1eła szt~ki. Nie pełniły tu roli ilustracyjnego 
ozdob~1k~, prze1ęte zostały z nimi ludowe kategorie mora
lne, dz1~k1 czemu urzeczywistnić się mógł w pełni awans 
ch_ł~psk1~go bohater~ w ramach ogólnonarodowej kultury 
of1cialne1- Przedstaw10ny w utworze obraz wsi różnił się dość 
zasadniczo od ujęć dotychczasowych. Pozbawiony był 

·~f!J-~ „ _...„ . V • 

- I 
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centralnej w literackich opracowaniach tego tematu prob
lematyki stosunków: dwór - poddani, podejmowanej z 
dydaktycznym zamiarem szerzenia mitów "pana dobrego" 
i humanizacji wsi pańszczyźnianej w duchu oświeconego 
programu reformy. Dwór i ekonomiczne położenie ludności 
wiejskiej wyłączył Bogusławski z pola swej uwagi. Miesz
kańcy podkrakowskiej Mogiły, którzy śpiewając "uprawiają 
ziemię, śpiewając biją się ·za nią" to społeczność wolna, 
nikomu nie podległa, kierująca się nakazami własnych norm 
i zwyczajów. Najmocniej zaznaczoną cechą charakteryzującą 
obie grupy jest ich zespołowa solidarność, zaczepna bojowość 
w bronieniu wspólnego honoru i interesu, płynące z 
grupowej solidarności poczucie siły. Artystyczna nobilitacja 
ludu, wskazanie na drzemiący w nim potencjał żywotnych 

sił narodu oznaczały w ówczesnych okolicznościach także 
zmianę w pojmowaniu patriotyzmu, poszerzenie dotych
czasowego wzoru szlachcica-rycerza także i na tę warstwę 
społeczną. 

W tym świetle zrozumiały staje się stawiany w sztuce 
zarzut "jakobinizmu". Ogólna jej wymowa istotnie mogła się 
kojarzyć z najbardziej skrajnym postulatem ówczesnej 
myśli reformistyczno-politycznej, jakim było żądanie praw 
dla chłopów . Dają się wyraźnie wskazać punkty styczne z 
ideami szerzonymi w kręgu Kuźnicy Kołłątajowskiej, 

zwłaszcza ze sformułowanym przez F.S. Jezierskiego 
poglądem, że zasadnicze cechy rodzimości tkwią w tradycji 
ludowej, a zatem lud jest głównym nosicielem wartości naro
dowych. Przekonanie to - które stanie się w przyszłości 
punktem wyjścia romantycznej koncepcji kultury- zapewniło 
też wyjątkowo wysoką ocęnę "Krakowiaków" w oczach 
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polskich romantyków i sprawiło, że ten utwór stał się jednym 
z przęseł łączących obie epoki. 

Premierowi widzowie uwrażliwieni byli najmocniej na 
aluzje dające się odczytać jako doraźne wezwanie do boju . 
Ta sfera znaczeniowa uznana też została za dominujący 
wyznacznik dzieła, a przytłumieniu uległy obecne w nim 
także - równolegle z pobudkami - wezwania "pacyfisty
czne", w których daje s ię rozpoznać wpływ głównych 

założeń . ideologii masońskiej - powszechnego pokoju i 
braterstwa. Rzecznikiem jest l3ardos, przeciwny wszelkie
mu .rozlewowi krwi, szczególnie żarliwie protestujący 

przeow walkom bratobójczym i gnębieniu pokonanych i 
słabych. Na uzbrojonych do walki Krakowiaków i Córali 
patrzy jak na "szaleńców"; naelektryzowanym drutem 
udaje mu się "wst rzymać chłopstwo rozhukane", a chciałby 
nim '~cały świat objąć", 'by wstrzymał potoki krwi ludzkiej". 
Poko1oweodezwyniestanowiłyjednakdostatecznejprzeciw

wagi dla mocniej brzmiącego tonu bojowego. Pierwsi widzo
wie dostrzegli to przede wszystkim, że opera "kryła w sobie 
przebieg całej rewolucji" (F.K. Wojda). Nieuniknioną 
konsekwencją takiego jej odczytania było zdjęcie jej z afisza 
p~ trzech kolej~ych przedstawieniach. Utwór stał się przed
m10tem speqalnego dochodzenia, a zagrożony areszto
~aniem Bogusławski bronił się przypuszczalnie wyparciem 
się autorstwa na rzecz przebywającego poza krajem Niem
cewicza (na co zdaje się wskazywać spora ilość dokumentów 
łączących jego nazwisko z "Krakowiakami") . Egzemplarz 
tekstu wraz z dołączonym raportem wysłał Igelstrom do 
Petersburga przekonany o tym, że opera "w alegoryczny 
sposób przedstawiała cały system jakobinów" . 

Zakaz dalszych prz~dstawień nie zdołał już unieważnić 
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naczenia premiery, przeciwnie, wzmógł jeszcze jej sławę . To 
ważne dzieło teatralne stało się już własnością publiczną i 
pełnić poczęło doniosłą rolę w życiu polityczno-kulturalnym. 

Zofia W ołoszyńska 

Fragmenty "Posłowia" do 
reprintowego wydania "Krakowiak6w 

i g6rali", Ossolineum, Wrocław 
1981 r. 

PO PREMIERZE 
Mamy mnóstwo dokumentów mówiących o niebywałej 

karierze "Cudu", przy czym wiele z nich odnosi się już 
do pierwszych przedstawień . Na tej podstawie stwierdzamy, 
że próby adresowania tego samego utworu -do kilku 
środowisk naraz, tak chętnie stosowane przez Bogusławskiego 
od dłuższego czasu, nie pozostały tym razem bez skutku. 

Już od dnia premiery kilka bardzo różnych środowisk 
zachwycało się "Cudem mniemanym". Ofo:erowie rosyjscy 
oklaskiwali go z tym samym zapamiętaniem, jakie okazali na 
premierze "Henryka IV na łowach". Nie należy sądzić, żeby 
nie rozumieli, o co chodzi. Przeczy temu świadectwo Seume
go. Był on pracownikiem ambasady rosyjskiej, miał potem 
niejakie powody, żeby zachować urazę do Polski i Polaków, 
w marcu 1794 r. doskonale wiedział, na co się zanosi, a mimo 
to wdzięcznie wspominał "Cud mniemany". Najprawdopo
dobniej rozumiał wszystkie intencje Bogusławskiego i był 
nimi ujęty . 
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Niewątpliwie z tych samych powodów szczególną atenCJ 
okazywali "Cudowi mniemanemu" wolnomularze. Wiemy, 
że drugą arię Bard osa włączyli do swoich pieśni obrzędowych 
i śpiewali w lożach. 

Jednak zwykła publiczność patrzyła na "Cud mniemany" 
zupełnie inaczej. Albo wcale, albo już tylko z roztargnieniem 
słuchała humanitarnych wezwań Bogusławskiego 
Bardosa, z pasją podchwytując wszystkie aluzje do najazdu 
i walki z najeźdźcą. Tak interpretowano całą sztukę i tak, jako 
pobudkę do powstania, przyjmowano piosneczkę 13ardosa, 
która momentalnie rozeszła się po mieście, a nawet zaczęła 
przenikać poza Warszawę. Tuż po premierze ktoś odpisał ją 
(czy tylko zapisał ze słuchu) i zabrał ze sobą wyjeżdżając na 
Podlasie, gdzie wręczył ją Franciszkowi Karpióskiemu. Kart
ka z tekstem i stosownym objaśnieniem zachowała się w 
papierach do dziś. Podarunkowi. niewątpliwie towarzyszył 
komentarz, echem tego komentarza musi być wspomnienie 
Karpińskiego spisane po latach w jego pamiętniku. 

"Operetka ta - pisze Karpi1iski - była początkiem 
i rozgrzała umysły do przyszłej rewolucji, była 
osnową rozmów po domach i czyniono sobie 11adzieję 
szczęścia, które zdawała się obiecywać ta sztuka 
teatrnlna". 

Taki był właściwy efekt premiery w dniu 1 Ili 1794 i 
dwóch następnych przedstawień, które odbyły się tuż po 
premierze: w poniedziałek 2 III i we wtorek 3 III 1794. Na 
każdym z tych trzech przedstawień po zakończeniu opery 
wykonano jeszcze nowy balet pt. "Werbownicy". 

Na ulicach stały już wtedy baterie rosyjskie gotowe do 
strzału. Igelstrom opracował ordre de bataille, a całą sprawę 
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traktował znacznie poważniej niż przedtem. Wiedział już, że 
w Polse nie grozi żadna ruchawka, ale - najprawdopodobniej 
- powstanie o nieporównywalnie szerszym zasięgu aniżeli 
konfederacja barska. 

Nazajutrz po premierze "Cudu" zaczęły się areszto
wania. Dość dużo spiskowych zdołało się ukryć, wielu 
jednak wpadło w ręce Igelstroma i ci byli przesłuchiwani w 
ambasadzie rosyjskiej. Przedstawienia "Cudu" zawieszono 
(to z 3 III było ostatnie). 

Około 23 III w Rożanie aresztowano Leopolda Sierpiń
skiego, jednego ze spiskowych, którym udało się zbiec. 
Przesłuchiwany w ambasadzie rosyjskiej Sierpiński zeznał, 
że Bogusławski należy do spisku, a swoją operę napisał na 
polecenie spiskowych. Igelstrom potraktował sprawę na 
serio i wysłał do Petersburga raport dołączając tekst opery. W 
ambasadzie stwierdzono wówczas, że "w alegoryczny sposób 
przedstawiała cały system jakobinów". 

Wiadomość o tym przeniknęła poza ambasadę dzięki 
Baudoinowi, który współpracował z Rosjanami, więc miał 
wiadomość z pierwszej ręki. Widząc, do czego rzeczy 
zmierzają, pragnął się pewno zabezpieczyć na wypadek 
powstania i ostrzegł Bogusławskiego przed niebezpieczeń
stwem. Było to chyba jeszcze w marcu, późnym wieczorem. 

Tu się nam wątek na chwilę urywa, bo nie wiemy 
dokładnie, co było dalej. Bogusławski został. Niewątpliwie 
był wezwany do wytłumaczenia się ze swego czynu. Nie 
wiemy jednak jak się bronił. Przypuszczalnie powoływał się 
na dosłowną interpretację tekstu, jak to zwykł przedtem 
czynić.Możenawetiwyparłsięswojej sztuki. Na ten domysł 
naprowadza kilka dokumentów przypisujących "Cud mnie
many" Niemcewiczowi. Możliwe, że w łaś ie sam Bogusławski 
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był autorem tej wiadomości. (Niemcewicz znajdował się na 
emigracji, więc bez obawy, że się mu zaszkodzi, można było 
zwalić na niego część winy). 

Gdy tak w Warszawie roztrząsano sprawę opery 
komicznej, Kościuszko przybył powtórnie do Krakowa i 24 III 
94 ogłosił tam akt powstania. Tekst dokumentu, już 

wcześniej ułożonego, odczytał na rynku wuj Bogusławskiego, 
Aleksander Linowski. 

Wiadomość o wybuchu wkrótce dotarła do Warszawy, 
gdzie IgelstOrm pod wo ił czujność i dokonywał dalszych a resz
towań. Dnia 27 III 94 został aresztowany drugi wuj 
Bogusławskiego, młodziutki Rupert Linowski. 

Bogusławski w tym czasie grał dalej, nie wiadomo jak i 
przez kogo ocalony. Może przez przyjaciół Moskali ? 

Zbigniew Raszewski 

"Bogusłnwski" PIW, W-wa 1982, 
s. 285 - 287 
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'Emi{ Zegadłowicz 

Jestem 'llJŚTÓd 'llJas, tfoty{\gm rąf0_ 
na swojej żyję scenie -
i znouJu 'llJidz.ę 'llJśród was 'llJKJQ/J 
e~tazę i ofśnienie -

przeszetfłem Pofslćf, 'llJzafui i 'llJszerz -
wętfrou;iec, akfor wieczny -
z tem hasłem: 'Jeno mocno wierz 
i misją 6ątfi 6ezpieczny" -

przeszedłem Pofs/(f, wszerz i wspakt 
L'llJÓUJ, Poznań, (jtfańsf0_ 'Warsza-zua -
mój gong - to 6ył pofs/(gści znakt 
mój teatr - to 6yły prawa -
i rósł teatr6w :Monsafo.Jat -
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i scenę krzepła cfzie{ność -
aK.forstwo wzrosEo ponaa świat -
tam, k.ętfy nieśmiertefność -

tak_,szeafem z wie{k_,ą wiarą tą 
kJi afugicń wiek_,ów o6ronie -
i rozpa{afem myś{i s/(rą, 
co w gfę6i aucńa pfonie -

oto was wicfzę, wicfzę znów 
af(Jorsk_,ą 6raci -witajcie -
nie oszczęcfzajcie wie{kj.cń sfów 
wszystkj.m je rozdawajcie -

aż wzrośnie wszętfy auma cześć -
szczytnej poezji państwo -
60 teatr musi w wie{Kgści wieś6 
ak_,torstwo to {qi.pfaństwo -

przyszeafem - iaę -pątnik_, - tam 
grać we wszecliświata teatrze -
w przenoacń natchnienie niosę wam, 
na a.żtfy ]Jest 111asz patrzę, 

I , 

~]'C; 
\..._,...,_I"\.'.~-..;.;;,..- I 

~ 
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6ądicie jakP przysięgfa 6ra6 
prze a f(Jórą audi się mnoży{ -
60 teatr wie cz.nie 6ęcfzie trwać -
'Bóg go wraz z światem stworzy{ 

Frngme11t jednoaktówki E. Zegadłowiczn 
"Aktor wieczny" zrea/izuwn11ej na uroczyste 

otwarcie sezo1111 "Spazmami 1nod11y111i" 
w Teatrze Polskim w Poz11a11i11 

d11ia 1 X 1929 r. 
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DYREKCJA TEATRU DRAMA TYCZNEGO w ELBLĄGU 

składa serdeczne podziękowania 
wszystkim sponsorom 

naszej sceny 
dzięki któn;m mogła powstać inscenizacja 

Sponsorują nas: 

<iJi> ABB Zamech Ltd 

<iJi> Autoryzowana Stacja Obsługi 

PEUGEOT-Bartkiewicz 

<iJi> Elbrewery Company Ltd 

<iJi> Elzam 

<iJi> Jerzy Jaskot - Instalatorstwo Sanitarne c.o. i gaz 

<iJi> "KWADROTEX" -Przedsiębiorstwo PHU. 

Spółka z o. o. 

<iJi> Radio El 

<iJi> Spółdzielnia Pracy "Renoma" 

<iJi> Spółdzielnia Rzemieślnicza "Usługa" 

<iJi> "Tech-Mont" S.A. Przedsiębiorstwo 

Wdrożeniowo-Innowacyjne 

<iJi> Telekomunikacja Polska SA. 

Zak{ad Telekomunikacji Elbląg 

<iJi> "WISA" - Spółka Cywilna 

/. Wiciński & A. Sadowski 
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jl 1111 
.~,1•1• 
ASEA BROWN BOVERI 

ABB Zamech Ltd 
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PIOTR BARTKIEWICZ 
WLAŚCICIEL 

PEUGEOT BARTKIEWICZ 

AUTORYZOWANA STACJA OBSŁUGI 
82-300 ELBLĄG, ul. Akacjowa 5 tel. 277-15 

USŁUGI W ZAKRESIE : 

1. Sprzedaż samochodów 

2. Naprawy gwarancyjne i pogwaran

cyjne samochodów: 

Peugeot 

Volkswagen 

Mercedes 

3. Sprzedaż części zamiennych 

Audi 

4. Dorabianie lakierów samochodowych 

5. Lakierowanie w komorze bezpyłowej 

SZYBKO! 
TANIO! 

SOLIDNIE! 
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ELBREWERY COMPANY LTD 
82-300 Elbląg, ul. Browarna 71 
tel. 420-52, telex 057 269, fax 423-37 

Elbrewery Company Ltd Joint-Venture to dawne zakłady piwowars
kie w Elblągu . W strukturze Elbrewery Co. Ltd funkcjonują dwa 
browary - Elbląg i Braniewo oraz trzy s łodownie. 
Spółka Elbrewery oferuje doskonałe piwa: 

* Specjal (alk. do 4,5%) 
* Specjał Pils (alk. do 4,3%) 

oraz 
* piwo ciemne, mocne Porter i piwo ciemne Karmelowe 

Połączenie nowoczesnej technologii i techniki z tradycjami elbląskiego 
piwowarnictwa - to podstawa doskonałej jakości naszych piw. 
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Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe 

"Elzam" S.A. 
wspierając przedsięwzięcia kulturalne 

w Elblągu 
zaprasza Szanownych Państwa na bale: 
"Andrzejkowy" 

1 

''Sylwestrowy" 
organizowane w Hotelu "Elzam". 

Proponujemy także Państwu wypo
czynek w naszym ośrodku w Bogaczewie 
k/Morąga, w komfortowych warunkach, 

. z wieloma atrakcjami w ciągu całego roku, 
szczególnie w dniach wolnych od pracy. 

Informacje w sprawie balów, tel. 251-29. 

Rezerwacja miejsc w OW Bogaczewo 
tel./faxMorąg 28-77, w Elblągu tel. 276-
31 wew. 536 lub 538. 
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® 
11 KWADROTEX ' 
PRZEDSIĘBIORSTWO P. H. U. 

Spółka z o.o . 

Zapraszamy 
do domów towarowych: 

,... "FENIKS" w Elblągu 

r..-"JURAND" w Malborku 

oraz 

·r..-do SALONU MEBLOWEGO 

na terenie hurtowni w Malborku, ul. Kościuszki 4/45, 

gdzie proponujemy: 

szeroki wybór mebli kuchennych 

tapicerowanych 

wypoczynkowych 

dywany i wykładziny 
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RADIO EL 
73,1 MHz STEREO 

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ 
Z TOBĄ 

RADIO EL 
ul. 1Maja 2 
82-300 ELBLĄG 
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Tel. studio+ 48-50/263-54 
Tel. +48-50/285-93; 286-75 

Tlx 057559 radeł pl 

POLECAMY 

WYROBY SKÓRZANE 

WYSOKIEJ JAKOŚCI! 

29 



E 
B 

I!_ 
Spółdzielnia Rzemieślnicza 

USŁUGA 

w Elblągu 
ul. 12 Lutego 6 

tel. 243-99; 246-93 
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ech-mon 

"TECH-MONT" S. A. 
PRZEDSIĘBIORSTWO 

WDROŻENIOWO-INNOWACYJNE 

ul. Hetmańska 28 
82-300 Elbląg/Poland 
tel/fax+ 48 50/240-94 telex 057490 
Telephone: +48 50/431-70 

+48 50/260-05 
+48 59/260-03 
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TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A. 

ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W ELBLĄGU 

ul. Polna 18 

OFERUJE PAŃSTWU: 
NOWOCZESNEJ GENERACJI 

FAXY 
TELEXY 

w sprzedaży za gotówkę i w leasingu lub dzierżawę 

ORAZ 

duży wybór wielofunkcyjnych krajowych i za ranicznych 
,,,,,,. " 

APARATOW 
TELEFONICZNYCH 

- końcowych, również z automatem zgłoszeniowym 
- zespołowych 

posiadających homologację 

MINISTERSTWA ŁĄCZNOŚCI 

ZAPEWNIAMY 
12 M-CZNY OKRES GWARANCJI! 
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USŁUGI 
OGÓLNOBUDOWLANE 

świadczy 

"WISA" 
Spółka Cywilna 

]. Wiciński & A. Sadowski 

ul. Barona 17/3 
tel. 459-14; 434-54 

82-300 Elbląg 
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Dyrektor naczelny i artystyczny 
HILARY KURPANIK 

Kierownik literacki 
STANISŁAW FRANCZAK 

Kierownik muzyczny 
WOJCIECH KARPIŃSKI 

Kierownik techniczny - Wojciech Górny 
Z-ca kierownika technicznego - Zbigniew Wałdoch 

Kierownicy pracowni: 
krawieckiej: Edward Żakowski 
stolarskiej: Zygmunt Połeć 
malarskiej: Zygmunt Prończyk 
rekwizytorskiej: Alina Lubawska 
akustycznej: Zbigniew Piotrzkowski 
fryzjerskiej: Krystyna Jaśkiewicz 
perukarka: Ewa Sobolewska 
garderobiane: Grażyna Górna 

Melania Niemiec 
główny elektryk: Kazimierz Kowalski 

Kierownik Biura_ Obsługi Widzów 
EWA WISNIEWSKA 
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TEATR DRAMATYCZNY w ELBLĄGU 

Redakcja 
Ewa Ryniewicz, Staniaław Franczak 
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OFERUJEMY 
USŁUGI DRUKARSKIE WYKON\WANE 

TECHNIKĄ OFFSETOWĄ I TYPOGRAF1CZNĄ 
KOMPUTEROWY SKl:AD TEKSTÓW 

„ dRuki AkcydENSOWE 
„ AfiSZE i pfAkAty 
„ ulmki REi<lAMOWE 
„ wizyrówki, ZApROSZENiA, METki, NAl<lEjki hp. 
„ pudEŁh z kARTONU i TEkruRy 
PROJEKTY GRAF1CZNE 

WYKON\WANIE REKI.AM I SZ\'LDÓW 

. 82-300 µBIĄG 
ul. OGOINA le 

PUNKT PRZXJĘĆ W GDAŃSKU tel. (0-58) 41-34-45 
ul. GRUNWALDZKA 20 m5(w podwórzu) fax (0-58) 41-34-45 




