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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

V mieszczanie dziś w repertuarze ,J{rakowiaków i góra/i" - polskiej opery narodowej 

sprzed 200 fat - jest dzialaniem politycznym . .Zawsze w naszej ojczyźnie by/i jacyś JCra

kowiacy i jacyś górale, nie brak u nas również różnych cudów - mniemanych i do

mniemanych. Sttówi o tym zarówno niezmiernie aktualny orygina/ 93ogus!awskiego, 

jak i wspó/czesna adaptacja JCrzyszto/a JCofbergera z tekstami 93ryffa, 511/ynarskiego 

i Sttarianowicza. Patrząc na nasze życie publiczne trudno zaprzeczyć, Że nigdy bodaj 

nie trzeba nam by/o witcej poczucia humoru, niż obecnie . 

.Zapraszam Państwa na ten arcypo~ki spektakl w którego finale zamiast - jak !Hafka -

utopić sif w rzece, bohaterowie namawiają do zgody i powszechnego spokoju. Czy nie jest 

to jedyne wyjście? 
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PASTUSZEK, RODZINA ŻYDOWSKA, KSIĄDZ, GOSPODYNI KSIĘDZA, DEWOTKA, ŻEBRAK 



„9Jilwa pod !R.aclawicami". JCtóż o tym dziś pamięta? Wystawiamy pomniki, budujemy muzea. 2ycie lo

czy się dalej. !/edni się dorabiają, drudzy lęsknią za starymi, „dobrymi czasami", kiedy by/o im lepiej. 'Jlie ma 

już wspólnego wroga, a podzialy polilyczne coraz bardziej stają się problemem ... polityków. Skończyly się 

barykady, linia ,,/rontu" zaczyna przebiegać gdzie indziej, dzieląc tych co mają i lych, co się domagają. Czas 

na ... blokady! 

CW podkrakowskiej wsi 5Mogila 1oczy się codzienne, spokojne życie. Spokój ten zaklócony zosiaje wieścią o przy

byciu górali. 'Jlajbardziej zaniepokojony tą wizytą jest jeden z JCrakowiaków - Stach. 2wierza się swemu dru

howi -!Jonkowi, Że kocha się w nim macocha ukochanej 93asi - mlynarzowa !Dorota. <;fa, pragnąc pozbyć się 
rywalki, chce wydać dziewczynę za jednego z górali - 93ryndasa. 2rozpaczonym 93asi i Stachowi postanawia 

pomóc 93ardos, który wlaśnie powróci/ do swej ojcowizny (po studiach w mieście) obladowany uczonymi książ
kami i „elektryką ", ale jak sam mówi: „ ... ani grosza nie mam ... niewiele teraz poplaca nauka". 

CWlaśnie zjawiają się górale z darami weselnymi „na uccenie" panny mlodej. 93asia jednak, zakochana w Sta

chu, odrzuca konkury 93ryndasa. <:Jen, rozgniewany, grożąc zemstą, opuszcza nieprzyjazną mu wioskę wraz 

„z calą kompaniją ". Po odejściu rywali, 93artlomiej i stryj Stacha - Wawrzyniec, namawiają !Dorotę, by 

teraz oddala 93asię Stachowi. LJna jednak uparcie trwa przy swoim. 'Jlie widząc innego sposobu 93ardos 

(przyrzekając, Że „potem ją zręcznym sposobem odsadzi'~ namawia Stacha, by len obieca/ !Dorocie, Że „po 

ślubie kochać się z nią będzie". SMając lę obietnicę !Dorota jest „galowo przystać wreszcie, by Stach mia/ 

93aśkę żoną". LJgólną radość z tego powodu przerywa pastuszek wiadomością, Że górale ... „na pastuchów 

nasych się porwali, związali ich i wszystko bydlo nam zabrali". Wawrzyniec z szablą w dloni, na czele uzbro

jonych JCrakowiaków rusza w pogoń za góralami. 93ardos szuka sposobu, by przy pomocy jakiegoś „cudu" 

pogodzić zwaśnione strony. 

• 

górale przy ognisku świętują swoje zwycięstwo. 'Jlie wiedzą, Że 93ardos przygolowal na nich „zasadzkę" _ 

rozciągnięty przez drogę drut podlączony do „elektryki ", wytwarzającej prąd. 

JCiedy dochodzi do bitwy pomiędzy c.Xrakowiakami i góralami, 93ardos, przy pomocy „cudu" doprowadza do 

pogodzenia zwaśnionych. ew nagrodę otrzymuje od wdzięcznych c.Xrakowiaków dary, „co z serca pochodzą" oraz 

zaproszenie na wesele 93asi i Stacha. Wszyscy śpiewają piękną pieśń „'Jlie ci nam dają, którzy są bogaci". 

':Iymczasem !Dorota w oczekiwaniu na „swoich" - a wlaściwie na Stacha - żali się, że „ciągle wojna na tej 

ziemi" i ... „nie starcza we wsi ch/opa ". 2wierza się ze swej slabości do mężczyzn, jako że „nowość czlowieka 

nęci". LJd „pogodzonych" 93ryndasa i !/onka dowiaduje się o cudownym zdarzeniu. Po chwili przybywają 
wszyscy JCrakowiacy z góralami, w zgodzie i pokoju. !R.azem idą do karczmy święlować „cudowne pogodze

nie". !Dorota tymczasem zabiera Stacha do mlyna by „przyrządzić ... śniadanie". 

93ardos, chcąc zręcznym sposobem odsadzić !Dorotę od Siacha i jednocześnie udowodnić 93asi, że jej luby 

jest wierny w lej mierze, wykorzystuje „ul" w rosnącej przy mlynie wierzbie. ':forlel się udal: m/ynarka przyrze
ka, Że już nigdy kochać się nie będzie. 

<:feraz bez przeszkód może dojść do obrzędu zakladania wianka - zaręczyn 93asi i S1acha; ze śpiewem, lań
cami i ... niespodzianką przygotowaną przez miejscowego organistę - SMiechodmucha. 

Pogodzeni JCrakowiacy i górale gloszą pochwalę zgody i wolności, a stary wiarus - Wawrzyniec przestrze
ga, Że gdyby k1oś chcial nam le wartości odebrać, Io 

„ ... chwycą broń prawice 

utkną w karkach wrogów kosy -

wspomnim !R.aclawice!" 

Przedslawienie, zgodnie z tradycją, kończą aktualne kuplely, napisane przez Wojciecha ... JM/ynarskiego. 



W okresie od czerwca do listopada 1793 r. zebrał się w grodnie ostatni sejm w dziejach !Rzeczy

pospolitej, aby odwrócić kierunek ustawodawstwa poprzednich pięciu lat. gego czlonkowie zostali 

starannie dobrani. gego debaty, prowadzone pod osloną rosyjskich armat, były teatrem marione

tek. c.Konstytucja 3 maja została oficjalnie unieważniona. Przywrócono „zlotą wolność". Wyra

żono zgodę na drugi rozbiór. Przekonano króla, aby podpisał. Szlachtę, której zagrożono maso

wą sekwestracją dóbr, zmuszono do wyrażenia zgody. Jlastąpila kolejna błyskotliwa operacja -

„ rozstrzygająca operacja chirurgiczna". <J:raktat rozbiorowy z !Rosją został zawarty w dniach 

11-22 lipca t 793, traktat rozbiorowy z Prusami - 23 września t 793 r. 

Jlie moglo się jednak na tym skończyć. ::Zachęciwszy naród do oporu, król nie mógl teraz kazać 
mu tego oporu poniechać. ::Zwolenników reform jeszcze ostatecznie nie pokonano. Jla przestrzeni 

zimy r. t 793/94 !Rosjanom nie udało się utrzeć !Rzeczypospolitej nosa. SYtinistrowie opuszczali 

stanowiska. lJficerowie nie wykonywali rozkazów. Sejmiki ziemskie wydawaly rezolucje prote

stacyjne. SYtachina rządowa zatrzymała się ze zgrzytem. Wiadomości z <;J'rancji, gdzie wlaśnie 

. 
• 

zgilotynowano Ludwika XVI, pobrzmiewały w uszach despotów nutą niebezpieczeństwa . .$yf to 

szczyt rozkwitu działalności !Robespierre 'a. SYtocarstwa rozbiorowe były potężnie przerażone 

i głęboko poruszone kwestią wojny rewolucyjnej. Ludzie orientacji umiarkowanej, pozbawieni swe

go sejmu, ale wciąż jeszcze nie pozbawieni wszelkiej nadziei, stawali się bardziej radykalni. Ć:mi
gracja, która schroniła się w Lipsku i g)reźnie, planowała kontruderzenie. Powstawały komórki 

konspiracyjne, składano przysięgi. UJ Waruawit zdtnenvowant wladzt poczuły sit ohraiont 

/ibrttttm opery komiczntj 93oguslawskitgo „J<.rakowiacy i flóraft ". Występ tenora ubranego 

w narodowy strój i śpiewającego „im sroższe ciernie, glogi, tym milsze zwycięstwo", uznano za zde

cydowanie zbyt aluzyjny. Po trzech dniach teatr został zamknięty. gdy t 2 marca generał SYtada

liński stanowczo odmówił rozwiązania garnizonu kawalerii w lJstrolęce i wyruszył w stronę c.Kra

kowa, sytuacja była już dojrzała do wybuchu powstania. Powrót c.Kościuszki był bliski. 

Powstanie narodowe z r. 1 794 było więc w zasadzie naturalną kulminacją ruchu zainicjowanego 

przez zwolenników reform. f. .J gego desperackie metody były raczej odbiciem brutalnych represji, 

z jakimi się spotkało, niż leżącej u jego podstaw filozofii. Celem - podobnie jak na sali obrad 

w t 79 t r. - była niepodleglość. SYtotywacją bezprecedensowych nawolywań do rewolucji spolecz

nej była świadomość, Że tylko stawiając caly naród pod broń, można się zmierzyć z przeważający

mi silami wroga. Spotkanie wyznaczono w c.Krakowie. 24 marca t 794 r. na zachodniej stronie 

rynku, c.Kościuszko odczytał „ c.Akt powstania obywatelów, mieszkańców województwa krakowskie

go". Vbrany w strój krakowski, z piórem zatkniętym za rogatywkę, otoczony błękitem i srebrem 

piechoty oraz zielenią, czernią i zlotem artylerii, cechowymi chorągwiami i sztandarami gloszącymi 

hasla „!Równość i ::Zwycięstwo" i „::la c.Kraków i lJjczyznę ", zlożyl uroczystą przysięgę: 

ga, <J:adeusz c.Kościuszko, przysięgam w obliczu .$oga calemu Jlarodowi Pol

skiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz 



jedynie jej dla obrony catości granic, odzyskania samowtadności Jlarodu i ugrunto

wania powszechnej wolności używać będr S:ak mi Panie fBoże dopomóż 
i niewinna męka Syna Jego. 

Jlastępnie zgromadzeni na rynku obywatele przysięgali, „mając nieztomne przedsięwzięcie zginąć 
i zagrzebać się w ruinach wtasnego kraju albo oswobodzić ziemię ojczystą od drapieżnej przemocy 

i haniebnego jarzma". 

!Rządem kierować mia/a Jlajwyższa §lada Jlarodowa; na jej pieczęciach widnieć miat napis: 

„ Wolność, Ca/ość, Jliepodlegtość". Wszyscy mężczyźni w wieku 18 do 28 lat, bez względu na 

pochodzenie, mieli zostać powalani do wojska. <3'ę formę pastę po wania przyjęto we wszystkich mia

stach i prowincjach objętych powstaniem. W dziesięć dni później na polach pod §laclawicami star

to się w bitwie z §losjanami i generalem <3'ormasowem. () losach bitwy przesądzi/a bohaterska 

szarża kosynierów J{ościuszki, którzy przechwycili armaty wroga. <3'ormasow wycofa/ sir Wśród 
powszechnej radości J{ościuszko przeprowadzi/ ostatnią w dziejach !Rzeczypospolitej ceremonię no

bilitacji. Wojciech !Bartosz - eh/op, który pierwszy dotarł do stanowisk artylerii i ku oslupieniu 

:Moskali wlasną czapką zatka/ lufę armaty - otrzyma/ szlacheckie nazwisko „!l/owacki ", został 
przyjęty do herbu J{orczak, do którego należał sam J{ościuszko, dostał na własność swoją ziemię 
i zaoferowano mu rangę otcera. 9Jzialając w tym samym duchu, 7 maja J{ościuszko wyda/ 

„CUniwersa/ polaniecki", uwalniając calą warstwę ch/opstwa od poddaństwa, redukując o polowę 
obowiązujące eh/opów świadczenia oraz obiecując pomoc władz powstańczych w obronie przed gnie

wem wlaścicieli ziemskich. 

NORMAN DAVIES, BOŻE IGRZYSKO. HISTORIA POLSKI . 

TŁUMACZYŁA ELŻBIETA TABAKOWSKA. WYDAWNICTWO ZNAK, KRAKÓW 1998. 

JOHANN GOTTFRIED SEUME 

Wystawienie w stolicy sztuki teatralnej pod tytutem ,J{rakowiacy" wywotato nieslychany entu

zjazm. Jest to utwór o tematyce narodowej przedstawiający z wielkim talentem kłótnię wieśniaków 
pochodzących z okolic J{rakowa. !Rosyjski poset mia/ początkowo zastrzeżenia co do owego przed

stawienia, ponieważ jednak marszatek hrabia :Moszyński osobiście zaręczy/, Że nie będzie 

w tym spektaklu nic zdrożnego, zezwolono ostatecznie, aby się odby/o. 

cAutor, pan fl3oguslawski, igrający ludzkimi namiętnościami jak pi/ką, równie dobry patriota jak 

autor, da/ dowód swego mistrzostwa w samej sztuce i jej wystawieniu. Iączy ona w sobie nadzwy

czaj zręcznie w jedną calość dramat, wodewil i balet. Porywająca muzyka oparta została częściowo 

na rodzimych pieśniach ludowych, częściowo na dyskretnie przejętyc/1 motywach z najlepszych utwo

rów zagranicznych; tylko ktoś o bardzo chłodnym usposobieniu mógłby nie poddać się ogólnemu 

entuzjazmowi. Jla ogólną liczbę trzech przedstawień uda/o mi się dwukrotnie być w teatrze i muszę 
wyznać, Że nigdy nie dozna/em większego, głębszego i trwalszego wrażenia. Polityczne aluzje tej 

sztuki by/y bardzo odlegle i niezbyt istotne, mia/a ona jednak charakter patriotyczny. J{i/ku z czo

/owych aktorów najprawdopodobniej wesz/o w porozumienie, uzupelniali bowiem arie wstawkami, 

które wnet wyparly wlaściwy tekst, powtarzane z nieukrywaną radością. Wstawki te przeniosly się 

szybko z teatru międy lud, a wypadki pod J{rakowem [mowa o zwycięstwie J{ościuszki 4.04. 1 794 

pod !Raclawicami, wsi w powiecie miechowskim} uczynily z wszystkich warszawian śpiewaków 
operowych. Jlawel rosyjskie orkiestry wojskowe grywaly ulubione arie z ulubionej opery. 

Z RELACJI SEKRETARZA AMBASADORA ROSYJSKIEGO W POLSCE IGELSTROMA: 

KILKA WIADOMOŚCI O WYPADKACH W POLSCE W ROKU I 794. 



Póki czuć b~dą jak czują Polacy, 

Pewni są chwa!y twoi JC'Lakowiacy 
- pisal garz Jlepomucerz c.Xamiński o „Cudzie mrziemarzym, czy/i c.Xrakowiakach i góralach" 

Wojciecha 93oguslawskiego z muzyką garza Stefaniego w 1816 r., gdy we Lwowie wystawia! 

swój „::Zabobon, czy/i c.Xrakowiaków i góra/i" z muzyką c.Xarola c.Xurpińskiego, sztukę powszech

nie uważaną za ciąg dalszy „ Cudu". 

Początki swoistej popularności utworu 93oguslawskiego - Stefaniego, zwanego „operą narodową", 
tkwią niewątpliwie już w pierwszych przedstawieniach w <3'eatrze Jlarodowym w Warszawie, rza 

pl c.Xrasińskich. lJpera, jak poświadczają wiarygodne źródla, ,,kryla w sobie przebieg caf ej rewo

lucji", która wybuch/a rza ziemiach polskich w rziedlugi czas po premierze warszawskiej w dniu 

1 marca 1 794 r. Cenzura rosyjska odczyta/a rziebezpieczrzy zamysl utworu i po trzech przedsta

wieniach sztukę zd;~to z afisza. Jlie rza dlugo, bo pod koniec insurekcji, gdy Suworow zbliża! się 

z wojskiem pod Warszawę, „w teatrze dla wzrziecerzia ochoty do boju powtarzano »c.Xrakowiaków 

i górali« f. . .J bez końca". guż wówczas piosenki z muzyką Stefaniego, a zwłaszcza 93ardosa 

„Świat srogi ... ", stafy się własnością ogólu Polaków. Po upadku insurekcji byly jej wspomrzierziem, 

jak się okazał o, wspomrzierziem trwałym, decydującym o popularności sztuki w polskich teatrach rza 

przeciągu lat kilkudziesięciu. 

,J{rakowiacy i górale" to opera zakończona wodewilem, którego tekst u/egal zmianie, przystoso

waniu zależnie od.warunków i oko/iczrzości, w jakich sztukę wystawiano. Pojawi! się więc „Cud 

mrziemarzy" z nowymi wodewilami podczas insurekcji kościuszkowskiej, w epoce napoleońskiej, pod

czas powstania listopadowego i rewolucji krakowskiej 1846 r. Ce/owo mamy tu rza uwadze „repre

zentacje ", w czasie których mani/estowano uczucia patriotyczne. Wlaśrzie wtedy by/a to opera „naro

dowa" w najszerszym tego slowa zrzaczerziu. Przecież zdumiewa rzas częstotliwość, z jaką w ogóle 

ją wystawiano (w Warszawie w latach 1794-1847 odby/y się 144 przedstawienia „Cudu'J Jlie 

mniej godny uwagi wydaje się być fakt jej obecności rza niemalże wszystkich scenach polskich: 

we Lwowie, Wilnie, c.Xrakowie, :Mińsku Litewskim, grodrzie oraz Pozrzarziu, c.Xijowie, Lubli

nie i c.Xamieńcu Podolskim ... Podczas występów gościrzrzych polscy artyści zawieź/i ulubioną operę 
aż do :Moskwy (1803), Petersburga (1806) i !Rygi. . 

Przedstawienie krakowskie z 26 lutego 1846 r. zamyka niejako epokę, w której „myśl pierwotna 

utworu" by/a żywa dla publiczności. ::Zauważmy, Że ów spektakl jest oddalony o lat piętnaście od 

manifestacyjnych przedstawień warszawskich i krakowskich z czasów powstania listopadowego. 

Po jego upadku sztuka by/a nada/ obecna rza scenach, z wyjątkiem Warszawy, gdzie rza nowo wy

stawiono ją w 1846 r., ale z żadnym teatrem rzie by/a już związana tak nierozerwalnie. Pamiętano 
więc jakby w ukryciu o jej misji i powalaniu. lJficja/rzie już w 182 5 r. recerzzerzt lwowski dostrzega/ 

jedynie jej „okresy powierzchowne", uznając, Że „duch, w którym by/a pisarza, u!ecia/ z czasem". Po 

przedstawieniu krakowskim w 1846 r. pisano natomiast: „Widzieliśmy wystawę »c.Xrakowiaków 



i górali« po raz pierwszy w tym duchu, w tej myśli, nawet i treści, w jakim ją stworzy/ dzielny 

patriota, ojciec teatru naszego !Bogusławski" (J{ c.Xafinka). 

W latach pięćdziesiątych XIX wieku „Cud mniemany" traci zdecydowanie popularność sceniczną. 
::lnika na fat kilkadziesiąt z Warszawy, przez pozostałe sceny - z wyjątkiem Wilna i wędrowne
go zespolu Pawta !R.atajewicza - wystawiany jest sporadycznie. !Dfa publiczności jest to już wtaś
ciwie jedynie „obraz życia sielskiego". geszcze tyfko !R.atajewicz odważył się w t 862 i 1864 r. 

w Lublinie wystawić „ Cud mniemany" z patriotycznym wodewilem (nie uszto to antreprenerowi 

bezkarnie). Swoją karierę teatralną ugruntował w międzyczasie „::labobon ". Pojawity się również 
inne opracowania, w których znać echa z !f3ogustawskiego, m.in. „!R.ocznica, czyli c.Xrakowiacy 

i górale" c.Xrzesiń.skiego (184 1), „::lemsta pana ekonoma" Leszczyń.skiego z muzyką c.Xrzesiń.
skiego (1860), „Skarby i upiory, czyli trzecia część J{rakowiaków i !1órafi" Ladnowskiego z mu

zyką $Co/manna (1872). Jla motywach muzyki Stefaniego c.Xurpiń.ski i !Damse opracowali ba

let „ Wesele w lJjcowie" (1823). 

W teatrze dwudziestolecia międzywojennego wystawiano „c.Xrakowiaków i !1órafi ", tącząc z tek

stem !Bogusławskiego fragmenty „::labobonu ". 5!1amy tu na uwadze inscenizację ::lygmunta 

Jlowakowskiego, zrealizowaną w c.Xrakowie, Warszawie, Lublinie, Wilnie. 5l1ieczyslaw !Rufi

kowski po premierze warszawskiej w <3'eatrze Jlrtystów pisał: „;J; tego, jak obszernie traktuje pro

gram o pierwszej części „c.Xrakowiaków ", kilkanaście tyfko wierszy poświęcając „::labobonowi ", 

wnioskować można bylo, Że ona wtaście stanowić będzie zasadniczą podstawę widowiska. c:J'ym

czasem cóż się okazuje? c.Xurtyna idzie w górę, po rzeczywiście dobrym prologu pióra insceniza

tora Jlowakowskiego następuje pierwsza, potem dalsze sceny, w miarę zaś ich słuchania prze

konujemy się, Że wprost przeciwnie, na treść przedstawienia stada się nie „Cud", fecz „::labobon ", 

z minimalną tyfko domieszką stów !Boguslawskiego. "Spostrzeżenie recenzenta zostaje w petni po

twierdzone przez zachowany egzemplarz inspicjencki sztuki w <3'eatrze im. Słowackiego w c.Xrakowie. 

„c.Xrakowiaków i !1órafi" !Bogusławskiego - z fragmentami „::labobonu" - ujrzano w 1929 r. 

na !Rynku Starego 5l1iasta w Warszawie w reżyserii Leona Schiffera. <;1'ę realizac1~ możemy 
uznać za przypomnienie utworu !f3ogustawskiego na scenach polskich. lJdrodzenie popularności, 
jaką zyskał „Cud" po wojnie, nastąpi/o również dzięki Schifferowi, który wystawi/ po raz drugi 

„operę narodową" 30 listopada t 946 r. w <3'eatrze Wojska Polskiego w Lodzi. !Dzięki tej insce

nizacji „ Cud mniemany" powróci/ na state do repertuaru scen polskich. 

Wyjątkowość „J<rakowiaków i górali" 

WY, UCZ•M•, IC'l'6R:ft: WSZISOZłE 

~łER~ICl~ DL.Jl~' 

NIE XAW.ftS --UK ~LB •CDZłE~ 
NIE TR/lĆCIE OCłłOTY. 

•'"uźvć SWE:.l o.n:ui:NIE Młł.O 
CHOĆBY I O GLODZUt, 

BYl-E ŚWIATt.0 Y( LUDZIACH BYLO 

I St.AWA W NARODZIE. 

polega na ich wszechstronnej prostocie formy oraz uniwersalnym przesianiu treści. !1dy jednak 

spojrzymy za kulisy powstawania utworu i jego sceniczny żywot, ogarnia nas niemałe zaskoczenie: 

lJto sprawa libretta, powstałego wraz z muzyką w krótkim czasie, napisanego wierszem, co w przy

padku sztuk !Bogusławskiego należało do rzadkości. Jla uwagę zasługuje pytanie: czy libretto, 

które przetrwało w tradycji literackiej, dzięki egzemplarzom rękopiśmienniczym i kolejnym edycjom, 

jest efektem zasadniczej przeróbki we Lwowie w t 796 r.? Po lwowskiej premierze „c.Xrakowia

ków" brneń.skie czasopismo „Jlffgemeines Guropaisches gournaf" donosi Io bowiem: „ c:Ja opera 

byta niedawno już grana w Warszawie, najpierw jednak w c.Xrakowie w całkiem innej postaci. 

lJbecnie została zupelnie zmieniona, tak również maszyna elektryczna doszła jako całkiem nowa, 

i nie zostało w niej już nic gorszącego, oprócz kifku swawolnych slów gdzieniegdzie w piosnkach". 



Vznanie powyższej informacji za wiarygodną mogla by sugerować, Że tekst warszawskiej pra

premiery by! zdecydowanie wyraźniej agitujący na rzecz insurekcji i 93ardos nie wyglaszal pojed

nawczych deklaracji (ponieważ nie by/o maszyny elektryczne;), lecz mógl stanąć w mundurze prze

wodząc JCrakowiakom (Polakom) UJ zbrojnym starciu z góralami (!Rosjanami). 

Jlajprawdopodobniej już podczas pierwszych przedstawień „Cudu" pojawi/a się nieprawdziwa in

formacja o autorze libretta. Wskazywano UJ niej, Że „slawnym poetą", który „slowa tej opery napi

sal" jest !f.u!ian Vrsyn Jliemcewicz . Wiadomość ta byla raczej dymną zasianą dfa pióra 9Jogu

slawskiego. W niektórych kręgach mia la jednak kifkufetni żywot. !f.eszcze okola t 800 r. oficyna 

P~fferowska we Lwowie wydrukowala ulotkę z polsko-niemieckim tekstem piosenki 93ardosa 

„Swial srogi ... ", balamulnie podając, Że napisal ją Jliemcewicz . !Rzecz miala się podobnie z lwow

skimi afiszami „JCrakowiaków" z lego okresu. Jlatomiasl afisze warszawskie przez wiele !at wy

mienialy jedynie twórcę muzyki - Stefaniego. 

93adania nad tekstem „JCrakowiaków" - o napisaniu których 9Joguslawski wspomina w swoim 

pamiętniku - pozwofi!y ustalić rodowód kifku fragmentów. Weselne oracje 93artlomieja, Waw

rzyńca i 5Yfiechodmucha są parafrazą barokowych „9łoksofanek" Szymona 2imorowicza. JCre

ując posiać górala, autor wykorzysta! staropolską pastora/kę. Postać studenta 93ardosa z „zaćmie
niem w kieszeni" mogla mieć natomiast swój pierwowzór w niemieckim singspielu Petera Wintera 

„Student żebrak". 
„ 
OR c BRATERSKA RÓWNOŚĆ, MIŁOŚĆ I ZGODA, 

NIECHAJ POD NASZYM DACHEM PANUJE, 

NIECH U NAS NIGDY PRZEWROTNA MODA 

GŁÓW NIE ZAWRACA I SERC NIE PSUJE, 

NIECH TO ŚWIAT POZNA, ŻE GDZIE PROSTOTA 

TAM JESZCZE SZCZERA ZOSTAJE CNOTA. 

• 

1 marca 1 794 r. 

warszawski Y'eatr Jlarodowy huczal od oklasków. Publiczność nagradza/a artystów wielokrotnym 

,,/ara" (podoba się na przyklad publiczności jaka piosnka, jaka myśl, jaki wiersz i na nie wola fora, 

to jest: żeby drugi raz powtórzono to, co tak przypadlo jej do smaku'). 93ardosa grai wówczas 

Wojciech 9Joguslawski, Stacha - fDominik JCaczkowski, 5Yf lynarza -!J.óze/Jlacewicz, 93asię 
- Ludwika !f wańska, fDorotę - :Magdalena !f.asińska . W pozostalych rolach pierwszoplano

wych wystąpi/i: cAndrzej !Rutkowski -!J.onek, JCarof Świerzawski - lJrganista, !f.an !Ryllo -

<;.furman oraz !f.an Szczurowski jako 93ryndas-, Wszyscy z wymienionych lu artystów mieli za sobą 
co najmniej kifkufetnią praktykę teatralną, a Swierzawski już w 1 765 r. grai UJ pierwszych przed

stawieniach Y'eatru Jlarodowego. 9łofe 93ardosa, fDoroly, 93asi, Stacha, !f.onka i 93ryndasa 

powierzone zostaly najlepszym śpiewakom ówczesnej opery polskiej. 

Wymieńmy jeszcze ki/ka dat UJ związku z „JCrakowiakami". W 1804 r. !J.ohann Samuel JCauf

/uss, doktor filozofii i profesor JCrófewskiego gimnazjum w Poznaniu (a także widz tutejszego 

teatru w ogrodzie geisfera) pisal o melodyjności języka polskiego na przykladzie piosnek Stacha 

i 93asi z „ulubionej opery". Jliewątpfiwa UJ tym zasluga kompozytora opery - !f.ana Stefaniego, 

Czecha z pochodzenia, który od 1 779 r. by/ czlonkiem orkiestry królewskiej w Warszawie. !f.uż 
UJ czasie podróży do Polski notowal podobno zaslyszane melodie z okoficJCrakowa *. -9łok 1825: 

!J.óze/ górecki na scenie warszawskiej w rofi SUiechodmucha nie „zachowa! czystego wymawiania 
I, " b. " " " " Cif;/ , . . k J /> k k slow , ro iąc z „s „sz , z „c „cz . J now_imy tu o z;awis u sza zenia. ~órec iemu wyt nięto sza-

dzenie, wcześniej bowiem stawny cAfojzy 2ólkowski „nigdy nie używa! lego sposobu". lJcafalo ono 

jednak od zapomnienia, stając się znakomitym efektem komicznym. gdy w 184 1 r. w 93erfinie uka

zało się drukiem pierwsze wydanie „JCrakowiaków ", UJ roli SUiechodmucha szadzenie odnotowano. 

* /J.ed11.ą trzecią melodii zawartych w partyturze „Cudu" zide11.tyfikowal lJskarJ{olberq jako aule11.lycz11.e melodie ludowe; 

11.iektóre z 11.ic/1 moqly jednak - jak sądzi/ - dosiać si~ z lealru 11.a wieś . 



lJd lat kilku żadnego rodzaju artyści nie byli tak dobrze przyjmowani w Poznaniu, jak teraz 

artyści dramatyczni krakowscy, Jla „J(rakowiakach" starych i nowych dom do natloku by/ na

petniony. Czego to cuda i zabobony nie dokażą. Szkoda tylko, iż cudowny Student nie rozciąg
ną/ swej czarownej sity aż na paradyż i nie pozawiesza/ kłódek na wargi tamecznych niespokoj

nych duchów. Jliestychana wrzawa na jednaj zwtaszcza stronie lego putapotycznego lJlimpu 

przerywa/a ustawicznie porządek sceny. c;:Jak się lam gnieciono, Że niejednemu podobno oczy na 

wierzch wytazity. :Między śmiech miesza/ się tych dwóch wieczorów ptacz, narzekanie, zgrzyt zę
bów. !f-ednu walali „!}-ezus :Maryja", drudzy liczyli diabłów, a to w różnych językach. §<..ozgnie

wany parter, nie mogąc częstokroć ani rozumieć oczem mowa na scenie, ani dostyszeć pięknej po 

większej części muzyki, nakazywał tym nies/orom milczenie, ale gtos jego, chociaż wyższą trzykroć 
okupiony ceną, by/ tą razą prawdziwie gtosem walającego na puszczy. 

GAZETA WIELKIEGO KSIĘSTWA POZNAŃSKIEGO 1822, NR 72. 

PO TYCH SPEKTAKLACH WŁADZE PRUSKIE ZAKAZAŁY WYSTAWIANIA „KRAKOWIAKÓW 

I GÓRALI" W POZNANIU, UZNAJĄC JE ZA UTWÓR „O WIELCE SZKODLIWYCH 

TENDENCJACH" I „SKIEROWANY PRZECIWKO CUDZOZIEMCOM" [Z . J.]. 

. 
• 

1800 

Wszelako wyniszczenie kasy niespokojnym mnie czyni/o względem zbliżającego się lata, które {jak 

mi to z doświadczenia znajomem byto), zawsze w Warszawie, najusilniejsze starania stratą nagra

dza. Vmyśfilem przeto wyjechać z kompanią do innych części kraju; a z powieści !f-Pani <;J',usko

lawskiej powziąwszy wiadomość o nader taskawem, w czasie clłntrepryzy jej męża, Jlarodowych 

widowisk przyjęciu w Poznaniu, tam się udać przedsięwziątem. - Jla początku więc maja, sam 

pierwej przybywszy do tej dawnej Wielkopolskiej Stolicy, i bez najmniejszej trudności tamtejszej 

J(rólewskiej J(amery otrzymawszy pozwolenie, w najętej lJbywatela geislera obszernej §<..eitszuli, 

sposobem .Lwowskiego cllmflteatru zbudowatem Scenę, i na trzy przedziaty urządzone dla Wi

dzów miejsca. Powróciwszy potem do Warszawy polowę licznego naówczas grona clłrtystów zo

stawi/em, z drugą, oko/o 15 czerwca na S. !f-ańskie <;J',ansakcyje do Poznania pospieszając, gdzie 

22 tegoż miesiąca otworzy/em widowiska Polskie dramą: „J(lara z !J{oheneichen", która przez 

dobranych cllrtystów i z przyzwoitą wystawiona okazatością sprawi/a Publiczności przyjemną za

bawę. - :Zgromadzeni naówczas Poznańscy lJbywatele, przez cafy przeciąg trwających <;J',ansak

cyj, licznie zawsze napetniając mój <Ieatr, przychylnych ku Jlarodowym widowiskom chęci, taskawe 

dali dowody. Szanowna nawet Pleć piękna, nie zważając na miejsce bez Lóż i żadnej urządzone 



ozdoby, zasiada/a mniej wygodne lawki z tą ujmującą wyrozumialością, która wszelkie jej wzglfdy 

przyjemniejszymi czyni. Chociaż przeto znaczniejsze dochody d/użej nad dni 1 o nie trwa/y, poda/y 

wszelako sposobność (nawet i po oddaleniu sif wifkszej polowy zjazdu) utrzymania, przez reszt{ 

czerwca i ca/y nawet lipiec, przedsifbiorstwa mojego w Poznaniu. 

Jlader mi/ym by/ dla mnie pobyt w iem mieście, w którem z okien pomieszkania mojego palrzalem 

zawsze na przyjemny brzozowy lasek, należący niegdyś do majfiności rodziców moich, w której pierw

szy raz ujrzalem świat/o s/oneczne. !/-ak jest drogą dla serca pamiątka ziemi na której sif rodzimy, 

a jak bolesnem wspomnienie utraty onej! Po trzydziestu lat oddaleniu nie moglem nasycić oczu moich 

widokiem okolic, w których m/odości mojej przeżylem chwile, w których pierwsze bralem nauki! -

Pomimo zmniejszających sif z każdym dniem dochodów, by/bym może dfużej jeszcze zatrzyma/ sif 

w Poznaniu, gdyby powinny wzgląd na los Jlntrepryzy mojej nie by/ przynagla/ mnie do odjazdu. 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI, DZIEJE TEATRU NARODOWEGO NA TRZY CZĘŚCI PODZIELONE 

ORAZ WIADOMOŚĆ O ŻYCIU SŁAWNYCH ARTYSTÓW. 

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA MIEJSCE URODZENIA 

W. BOGUSŁAWSKIEGO W PODPOZNAŃSKIM GLINNIE 

(OBECNIE NA TERENACH WOJSKOWYCH): 

W TYM MIEJSCU STAŁ DWORE:K, 

W KTÓRYM URODZIŁ SIĘ 9 /V 1757 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

TWÓRCA POLSKIEGO TE:ATRU NARODOWEGO 

SŁAWĘ MOJĄ ZOSTAWIAM POTOMNOŚCI , 

A JE:ŻE:Lt W SE:RCU CHOĆ JE:DNE:GO PRAWDZIWEGO POLAKA 

POZYSKAM WDZIĘCZNE: STARAŃ MOICH WSPOMNIENIE: 

JESZCZE: PO TAMTEJ STRONIE: GROBU SZCZĘŚLIWYM BĘDĘ. 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

„!Dziś, jak przed laty nasi ojcowie, spieszymy chftnie do teatru, gdy nam staroświecką tf komedyo

operf pokazać obiecują, a ws!uchujemy si{ w nią i patrzymy na nią z takim zajfciem, jakżeby ak

tualną jeszcze by/a. !Bo historia Polski przez nią mówi." - tymi s/owy określi/ rol{ „J{rakowia

ków i górali" w dziejach rodzimej sceny Leon Schiller, autor najs/ynniejszych inscenizacji „opery 

narodowej". !Dzie/o Wojciecha !Boguslawskiego z muzyką !f.ana Stefaniego wystawiono po raz 

pierwszy w Warszawie 1 marca 1794 roku. Ć:ksplozja popularności „J{rakowiaków ... " nastąpi
/a już w dniu premiery, a wywo/a/y ją aluzje do sytuacji politycznej Polski, od których utwór aż 
kipia/. granciszek J{arpiń.ski stwierdzi/, Że opera „była początkiem i rozgrzala umys/y do przy

sz/ej rewolucji". Jliestety, wymowf sztuki zrozumia/y także władze carskie i po trzecim przedsta

wieniu (3 marca 1 794) zakaza/y dalszych inscenizacji. 

„lJpera narodowa" nie zesz/a na d/ugo z afisza. !f.uż pod koniec powstania kościuszkowskiego 
powtarzano ją niemal bez przerwy dla podniesienia rodaków na duchu, a piosenki wykonywane 

przez bohaterów (szczególnie „Świat srogi ... " !Bardosa) wiod/y samodzielny żywot daleko poza 

gmachami teatrów. Po upadku insurekcji popularność opery wcale nie spad/a, ponieważ Polacy 



slyszeli w niej nieustanne wezwanie do walki. „J{rakowiacy ... ", modyfikowani zależnie od okolicz

ności, nie schodzili ze sceny podczas wszystkich zrywów narodowych i walk z najeźdźcą. ew samej 

tylko Warszawie w ciągu pięćdziesięciolecia od premiery sztukę wystawiono prawie 1 50 razy. 

Losy sceniczne tej najpopularniejszej polskiej opery są wbrew pozorom trudne do ustalenia. 

ew przypadku stolicy dokumentacja wystawień jest dość szczególowa, ale kiedy tylko zaglądamy 
poza jej granice, sprawy się komplikują. Z tego właśnie powodu rekapitulacja poznańskich dzie

jów „J{rakowiaków ... " wydaje się dość trudna. Vtwór !f3oguslawskiego grywały w XIX wieku 

wszystkie zespo/y prowincjonalne, lrupy wędrowne i teatrzyki amatorskie. J?iestety, tylko nieliczne 

spośród tych wystawień są w jakikolwiek sposób udokumentowane. 

Z dostępnych materia/ów wynika, Że „opera narodowa" nie miała szczęścia do scen poznańskich. 
J?ajczęściej była pokazywana przez zespoły z innych miast w czasie letnich „gościnnych występów" 
organizowanych przez dyrektorów dla podratowania teatralnych budżetów. !f3oguslawski wystawił 
„J{rakowiaków ... " w Poznaniu 4 razy na przestrzeni lat 1800- t 808, za każdym razem groma

dząc liczną widownię i wywołując wielki entuzjazm publiczności spragnionej rodzimych przedsta

wień na dobrym poziomie. Latem 1822 roku poznańska publiczność obejrzała krakowską 
inscenizację „J{rakowiaków ... ", a w kolejnym roku przedstawienie 9:eatru J?arodowego z War

szawy pod dyrekcją Ludwika lJsińskiego. <J:o właśnie w 1823 roku niemiecka antreprenerka 

teatru w Poznaniu J{arolina Leutner broniąc wlasnych interesów złożyła protest do wladz nie

mieckich, w którym zarzuciła zespolowi polskiemu, Że pokazując „J{rakowiaków ... " szerzy anty

niemieckie nastroje. <J:ym samym przyczyni/a się do wydania w t 824 roku zakazu wystawiania 

„opery narodowej" w teatrze poznańskim. Po raz kolejny utwór !f3ogusławskiego zawitał do stoli

cy Wielkopolski dopiero w t 838 roku wraz z wędrownym zespolem Wincentego !R_aszewskiego. 

CW latach 18 3 9_ 18 5 7 „operę narodową" pokazywali w Poznaniu krakowscy dyrektorzy ::Zygmunt 

cAnczyc i /j-ulian Pfeiffer. Lata 1858-1924 to przerwa w wystawieniach „J{rakowiaków". fDo

piero 3 1 grudnia t 924 roku lJpera Poznańska wystawiła „Zabobon czyli c.Xrakowiaków i góra

li" z tekstem zmodyfikowanym przez /J-. J1. J{amińskiego i muzyką J{_ J{urpińskiego. „Zabo

bon" to kontynuacja „ Cudu", napisana już w roku 18 t 6. Ze względu na to, iż J{amiński przeją/ 
znaczną część tekstu i w;zystkie postaci od !f3oguslawskiego, utwór ten znalazl się w poniższym 
zestawieniu. Znamiennym jest fakt, iż podczas wielu inscenizacji teksty „Cudu" i „::Zabobonu" 

mieszają się ze sobą, co sprawia, Że widz lączy oba utwory. <J:uż po zakończeniu II wojny, 

9 czerwca t 945 roku odbyla się w lJperze Poznańskiej premiera „c.Xrakowiaków" J{urpińskiego 
_ J{amińskiego. Vtwór, wystawiany 74 razy w roku 1945 i 16 razy w 1946, cieszył się wielką 
popularnością. CW 1 960 roku poznański 9:eatr Polski pokazał „J{rakowiaków" 93oguslaw

skiego - Stefaniego. lJstatnia poznańska premiera „opery narodowej" odbyta się 14 września 
1971 roku na deskach 9:eatru Polskiego. 

/J-ak widać, ziemia rodzinna (9Joqustawski urodzi/ się 9 kwietnia 1757 roku w Qlinnie pod Poz

naniem) nie była dla ojca opery polskiej zbyt laskawa. cAnatema nalożona na jego „c.Xrakowia

ków ... "jest jednak historycznie uzasadniona. Vtwór od początku uważany za rewolucyjny by/ nie

bezpieczny dla zaborcy i przez to systematycznie tępiony. /J-ednak, jak to z owocami zakazanymi 

bywa, „J{rakowiacy ... " przetrwali i mają się dobrze, bo przecież bez względu na motywację i in

terpretację „operę narodową" zobaczyć trzeba. 



JAN STEFANI 

VII 1 800, 1 VII 1802, 30 VI 1 803 

WYSTĘPY TEATRU NARODOWEGO Z WARSZAWY POD DYREKCJĄ W . BOGUSŁAWSKIEGO . 

OBSADA : BARTŁOMIEJ - S. PODGÓRSKI; DOROTA - M . JAS I ŃSKA ; BASIA - K . RUTKOW

SKA ; WAWRZYNIEC - J . RYŁŁO ; STACH - D . KACZKOWSKI ; JONE K - A . RUTKOWSKI ; 

ZOŚKA - K. ZAKRZEWSKA ; PAWEŁ - J . KRZESIŃSKI ; BRYNDAS - J . SZCZUROWSKI ; 

MORGAL - A . OKOŃSKI ; ŚWISTOS - S. NIEWIAROWSKI ; BARDOS - W . BOGUSŁAWSKI ; 

MIECHODMUCH - K . ŚWIERZAWSKI ; KLUCZNICA DWORSKA - P. DROZDOWSKA . 

14 VII 1808 

4 IX 1822 

VII 1823 

1824 

WYSTĘPY TEATRU NARODOWEGO Z WARSZAWY POD DYREKCJĄ W . BOGUSŁAWSKIEGO . 

OBSADA: BARTŁOMIEJ - A. ZIELIŃSKI ; DOROTA - P. DROZDOWSKA ; BASIA - F. WAGNER ; 

WAWRZYNIEC - J . NACEWICZ ; STACH - L. DMUSZEWSKI; JONEK - J. KRZESIŃSKI ; 

ZOŚKA - Z. CALIŃSKA ; PAWEŁ - F. WYRWALSKI; BRYNDAS - B . KUDLICZ ; MORGAL 

- A . OKOŃSKI ; ŚWISTOS - S . NIEWIAROWSKI; BARDOS - W . BOGUSŁAWSKI ; MIECHO

DMUCH - A . ŻÓŁKOWSKI. 

WYSTĘPY TEATRU NARODOWEGO Z KRAKOWA POD DYREKCJĄ K. SKIBIŃSKIEGO . 

OBSADA: J . SKIBIŃSKA , K. SKIBIŃSKI , S . WŁODEK . 

WYSTĘPY TEATRU NARODOWEGO Z WARSZAWY POD DYREKCJĄ L. OSIŃSKIEGO. 

PO WYSTAWIENIU KRAKOWIAKÓW I GÓRALI ANTREPRETERKA TEATRU NIEMIECKIEGO 

W POZNANIU K. LEUTNER ZARZUCIŁA ZESPOŁOWI POLSKIEMU SZERZENIE HASEŁ ANTY

NIEMIECKICH , CZYM DOPROWADZIŁA DO WYDANIA PRZEZ WŁADZE ZAKAZU DALSZEGO 

WYSTAWIANIA OPERY NARODOWEJ . 

PRUSKI MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH F. VON SCHUCKMANN ZABRANIA WYSTAWIAĆ 

KRAKOWIAKÓW I GÓRALI W POZNANIU . 

25 VI 1 838, 28 VIII 1 838 

PRZEDSTAWIENIE W WYKONANIU WĘDROWNEGO ZESPOŁU W . RASZEWSKIEGO. 

OBSADA: JONEK - W . RASZEWSKI; DOROTA - M. DĄBROWSKA; MIECHODMUCH - J . WIN

NICKI; STUDENT - W . ŁOZIŃSKI ; BASIA - M . MICHAŁOWSKA . 



29 VI 1839 

19 Ili 1843 

INSCENIZACJA W WYKONANIU TEATRU MIEJSKIEGO, POLSKIEGO TOWARZYSTWA DRAMA

TYCZNEGO Z KRAKOWA POD DYREKCJĄ Z. ANCZYCA. 

WYSTĘPY STAŁEGO ZESPOŁU POLSKIEGO Z KRAKOWA POD DYREKCJĄ Z . ANCZYCA . 

20 VII 1847, 1 O VIII 1847 

25 VI 1857 

PRZEDSTAWIENIA DANE PRZEZ TEATR POLSKI , 

TOWARZYSTWO ARTYSTÓW Z KRAKOWA POD DY

REKCJĄ J. PFEIFFERA. 

OBSADA: BARTŁOMIEJ - E. MUŁKOWSKI; DOROTA 

- J. RADZYŃSKA; BASIA - A. SZUSZKIEWICZ; 

WAWRZYNIEC - J. MIKULSKI ; STACH - L. T. BOR

KOWSKI ; JONEK - J. PFEIFFER; BRYNDUS 

- J. GOŁĘBIOWSKI; BARDOS - R . THOMAIN; 

MIECHODMUCH - Z. ANCZYC. 

INSCENIZACJA POKAZANA PRZEZ ZESPÓŁ TEATRU 

POLSKIEGO Z KRAKOWA POD DYREKCJĄ J. PFEIF

FERA . 

OBSADA: BARTŁOMIEJ - A . DELCHAU; DOROTA 

- J. RADZYŃSKA ; BASIA - W . ZAGÓRSKA ; WAW

RZYNIEC - A . KRAJEWSKI; STACH - F. BENDA; 

JONEK - A. J . JANKOWSKI ; BRYNDUS - L . KAR

SZNICKI ; BARDOS - K . KRÓLIKOWSKI; MIECHO

DMUCH - J . WISŁOCKI. 

Cena miejsc zwyczajn~. 

Poc.~tek o wpól Jo Sm<~. 

e, V•lf. 

AFISZ ZAPOWIADAJĄCY WYSTAWIENIE KRAKOWIAKÓW 

I GÓRALI W POZNANIU 1 O VIII 1847 . 

. . 

67 LAT PRZERWY W WYSTAWIENIACH POLSKIEJ OPERY NARODOWEJ SPOWODOWANE NAJPRAWDO

PODOBNIEJ REPRESJAMI ZE STRONY ZABORCY. 

31 Xll 1924 

2 VI 1945 

18 VI 1960 

OPERA POZNAŃSKA PREZENTUJE ZABOBON CZYLI KRAKOWIACY I GÓRALE ( UTWÓR 

PRZEROBIONY W 1816 ROKU PRZEZ J . N . KAMIŃSKIEGO ZAWIERA WSZYSTKIE POSTACI 

I ZNACZNĄ CZĘŚĆ TEKSTU W. BOGUSŁAWSKIEGO; AUTOREM MUZYKI JEST K . KURPIŃSKI ; 

UTWÓR UWAŻANY ZA DALSZY CIĄG CUDU ). 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE - M . EICHSTAEDT ; REŻYSERIA - B . FOTYGO-FOLAŃSKI ; 

SCENOGRAFIA - S . JAROCKI ; CHOREOGRAFIA - M . STATKIEWICZ I B. FOTYGO-FOLAŃSKI. 

OBSADA : BARDOS - W . OSTOJA ; WAWRZYNIEC I PYSZNICKI - J. MIERZYŃSKI ; EKONOM 

- K. WAWRZYNIECKI; BARTŁOMIEJ - J . KRAWCZYK ; DOROTA- L. KARSKA ; BASIA-Z. FE

DYCZKOWSKA ; ZOSIA - E. MAŁÓWNA; JANEK - J. GRUSZCZYŃSKI ; STACH - Z . ZAWROCKI; 

ŚWISTOS - A. KLICHOWSKI ; MORGAL - A . WARCHALEWSKI ; MIECHODMUCH - B. FOTYGO

-FOLAŃSKI; PASTUCH - E. ZALEWSKI. 

SZTUKA WYSTAWIONA 9 RAZY W SEZONIE 1924/ 1925 . 

OPERA POZNAŃSKA WYSTAWIA ZABOBON CZYLI KRAKOWIACY I GÓRALE. 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE - Z. WOJCIECHOWSKI ; REŻYSERIA - B . HORSKI; SCENO

GRAFIA - Z . SZPINGIER ; KOSTIUMY - S . JANASIK; CHOREOGRAFIA - S. MISZCZYK . 

OBSADA : BASIA - Z. FEDYCZKOWSKA ; STACH - R. PETER; ZOSIA - J. MUSIELEWSKA ; 

PYSZNICKI - M . LESZCZ-MIRSKI; BARTŁOMIEJ - H. ZATHEY; DOROTA - M . JANOWSKA

-KOPCZYŃSKA ; MIECHODMUCH - B . HORSKI ; BARDOS - S . WINIECKI ; EKONOM - W . BART

KIEWICZ ; WAWRZYNIEC - E . JANICKI ; JASIEK - I. WIŚNIEWSKI ; BRYNDAS - Z. MARIAŃSKI ; 

MORGAL - J . KWAŚNIEWSKI; ŚWISTOS - Ł. SOKOŁOWSKI; KWICOŁAP - A. FARULEWSKI ; 

PASTUCH - E. ZALEWSKI. 

SZTUKA WYSTAWIONA 74 RAZY W ROKU 1945 I 16 RAZY W 1946. 

TEATR POLSKI W POZNANIU . 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE - W . SŁOWIŃSKI ; INSCENIZACJA - L . SCHILLER ; REŻYSERIA 

- T . CYGLER ; CHOREOGRAFIA - J. HRYNIEWIECKA; SCENOGRAFIA - W . DASZEWSKI. 

OBSADA: BARDOS - B. NOWAK , S. SPARAŻYŃSKI ; BARTŁOMIEJ - A. BILSKI , S . ŚLIWIŃSKI ; 
DOROTA - H. DOBRZANKA , H . GÓRZYŃSKA ; BASIA - J . MYSZKOWSKA, R . REDL I ŃSKA ; 

WAWRZYNIEC - L . DETKOWSKI , S . PŁONKA- FISCHER; STACH - R. WOLFF , B. ZIELIŃSKI ; 

JONEK - R . CZACH UR, M . MIRSKI ; BRYNDAS - Z . KUŹNIAR , E. ROBACZEWSKI ; MORGAL 

- Z. GRACZYK ; ŚWISTOS - R. CZACHUR ; MIECHODMUCH - M . ALEKSANDROWICZ , 

S. WINIECKI 



14 I 1971 

18. POZNAŃ. 

Teatr Polski z ~rako-wa-
pod dyrekcyą ; 

Juliłl6Ul Pfei.ff'et•. 

POClłtet repruenUcyi o godzilie T pól 4o 8. 
~ .... „ .... l ii61. 

Das Yermeinle •W undcr, odcr: Die l\r•kaner und die Gebirgsbcwohner. 
SłilM - .... \' ...... „, AllR .,._ ...... -tl . ... ._ Sklul 

-·--•-ltta. J6Jwf Heller. 

. . . 

TEATR POLSKI W POZNANIU. 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE - R. GARDO; 

INSCENIZACJA - L. SCHILLER; REŻYSERIA 

- A. ZIELIŃSKI; CHOREOGRAFIA - Z. KULESZA; 

SCENOGRAFIA - L. JANKOWSKA . 

OBSADA: BARDOS - J. POLACZEK; BARTŁO

MIEJ - Z. ZACHARIASZ; DOROTA - K. KOŁO

DZIEJCZYK; BASIA - A. WRÓBLÓWNA; 

WAWRZYNIEC - R. JAKUBOWICZ; STACH 

- M. GRUDZIŃSKI, G. MRÓWCZYNSKI; JONEK 

- L . ŁOTOCKI; BRYNDAS - T. GROCHOCZYŃSKI, 

S. PIETRASZEWSKI; MORGAL - W. KŁOPOCKI, 

J. RÓŻAŃSKI; ŚWISTOS - W. KŁOPOCKI, 
J. RÓŻAŃSKI; KWICOŁAP - T. GROCHOCZYŃ

SKI, S. PIETRASZEWSKI; MIECHODMUCH 

- T. WOJTYCH 

AFISZ ZAPOWIADAJĄCY WYSTAWIENIE 

KRAKOWIAKÓW I GÓRALI W POZNANIU 

25 VI 1857 . 

g)zieje dramatu u nas, polączone są ściśle z dziejami narodowemi, też same znamiona życia publicz

nego co i umyslowego, w dramacie znacznie się odbi/y. :la Jiugusta trzeciego nie chodzono na 

teatr, chociaż wstęp by/ bezplatny. - {idy Jlaród podnosić się zacząl, wystąpi/ „Powrót posla" 

i inne, których we swym czasie nachwalić się nie mogli. {idy wzniósl się politycznie calą silą, cho

ciaż nadciętą, przewrotnością możniejszych, powstaly „J{rakowiaki i górale". !Bo życie umyslowe 

bez politycznego, d/a jakiego bądi narodu, wątf em zawsze zostaje, nie krzewiącem się samorodnie, 

nie rozrastającem się, zawsze zewnęlrznem i niejakoś narzuconym; przyczyny naturalne, bo gdzie nie 

ma serca, gdzie nie ma ogniska życia, wszystko musi nosić na sobie, mniej więcej znamię martwoty. 

„J{rakowiaki i górale" należą do historyi, nie przeto, żeby dziś wystawiane nie mialy się podobać 
i z najżywszym przyjęte być uczuciem, ale znaczenie ich, ich prawdziwa świetność, odnosi się do roku 

1 794. 9łzecz wzięta z narodu, podniesiona krasoumnie, przy1~ta by/a przezeń. z uniesieniem, a ru

baszne i giętkie ruchy J{rakowiaka, slawna na wszystek świat chożość, przytomność i wesolość, strój 

dziwnie piękny, śpiewy pelne czulości i wyraz prostoduszny, przy zwinności i zwrotności góralskiej 

i ubiorach niby rycerzy Średniowiecznych, co jak najśliczniej do śmiglej i bujnej postawy górala przy

stają, wszystko to musial Jlaród po/ubić, boć to ojczyste - braterskie. Śpiewki wysz/y poza teatr 

i wznosi/y myśl i cieszyly serce czcigodnego /udu warszawskiego, gdy z rydlem i taczkami szed/ sy

pać calemi gromady, naokolo miasta okopy. „J{rakowiaki i górale" mog/y ty/ko powstać za cza

sów Pana Jlacze/nika J{ościuszki. Potrzeba 9łaclawicka zapa/ila umys/ autora, jak to sam wy

znaje w dziejach teatru narodowego, a lube mlodości wspomnienia; chwile, które na tej ziemi prze

by/, nauki, które na niej pobiera/, związki krwi, które go z nią lączyly, by/y silną dlań. pobudką 

do odmalowania ich zwyczajów, zdań., uczuć, mowy i zabaw. g)any ogień. dzialowy, w obronie ziemi 



wtasnej, musiat ożywczo dziatać. 311yśl pisarz.a musiata być skierowaną na lud, niepospolicie sobie 

podówczas poczynający, na lud, z którym byt potączony najświętszymi węztami- i „Cud czylic.Xra

kowiaki i !lórale" byty już wystawione 1-go 311aja 1 794. 

9Jogustawski pierwszy zwrócił się w stronę narodowości w dramacie - dlaczego tak mato znalazł 
naśladowców? Czyż inne odcienia przestawnego Jlarodu naszego, mniej są poetyczne, mniej mogą
ce dostarczyć wątku i kolorytu? Czyliż nie mają swoich wtaściwości, swoich piękności tyloliczne róż
ności jednej ogromnej Polski? <:Io tylko dowodzi, iż mato jest u nas ludzi, umiejących poetycznie 

zapatrywać się na element szczera-narodowy - rodzimy. :lwrócilo kilku uwagę na pieśni ludu, 

i poezyja narodowa się ożywita - trzeba jeszcze gminną, podobnie jak postępują se zbieracze pieśni 

gminnych, z kijem w ręku, z naliniowanym papierem, - trzeba zebrać stroje gminne, które, daj 93oże, 
aby nie byty dłużej poniewierane, pogardzając niemi, sami sobie gotujem zepsucie. Czemu nie pod

nieść ich do ideatu, jak to uczyniono z tańcami narodowymi? 

ew !Rosji strój narodowy na dworze przy największych festynach jest używany (J{okoszkiny) -

nasz jest tysiąc razy piękniejszy czemuś miatyby się nim brzydzić wyższe towarzystwa? Jlle umyst, 

znarowiony na cudzoziemczyźnie, pozbawiony serca, zgtupiaty, nie pojmie znaczenia tego!.. 

18 marca 184 1 w 93erlinie 

CUD CZYLI KRAKOWIAKI I GÓRALE WYDANE Z RĘKOPISU 

WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO, BERLIN 1841 . 

CHÓR 
SOPRANY! EWA BOGUSZEWSKA, IZABELLA FIK, IRINA FILIPPOVITCH, ANITA FURGOL-KOWNACKA, BARBARA GRZYWACZEWSKA, 

BARBARA JĘDRYCHOWSKA, ANNA JÓZEFCZYK, JOANNA KLEINSZMIDT, JOANNA KOPEĆ-HOFFMANN, EWA KUKLA, !WONA LISOWSKA, 

AGNIESZKA LUBAWY-LEHMANN , JADWIGA ŁUKASZEWSKA, EWA PSZCZÓŁKA, KAROLINA RATAJSKA, JOANNA REJER, WIESŁAWA URBANIAK, 

SYLWIA ZWIERZVŃSKA 

ALTY! LIDIA BRYCH, JOANNA CHMIELNICKA, MAŁGORZATA JÓZEFCZYK, URSZULA KLAWITER, KINGA KRASOWSKA, DANUTA KULCENTY, 

MARIA OWCZARZAK, LILLA SUSZKA, BEATA SZAFRAŃSKA, MARTA KOSTANCIAK, KRYSTYNA ZAKRZEWSKA- GUMNA, VIOLETTA ZAWADZKA 

TENORY! KRZYSZTOF BUCHWALD, MICHAŁ GUMIENNY, JAROSŁAW GWOŹDZIK, RYSZARD JAKUĆ , JERZY KLAK, JAN MANTAJ, JERZY MANTAJ , 

PRZEMYSŁAW MYSZKOWSKI, PIOTR PŁOŃCZAK , SEBASTIAN RADECKI, DARIUSZ STRĘK, PAWEŁ SZAJEK, TOLISŁAW WIŚNIEWSKI , JAN WOWER 

BASY! LECH ALGUSIEWICZ, JULIUSZ GABRYELSKI, ADAM GLAPIAK, JAROSŁAW GÓRCZAK, ARKADIUSZ HIRSCH, ARTUR HOFFMANN, ANDRZEJ JUST, 

TOMASZ KOSTANCIAK, KAZIMIERZ KULCZVŃSKI , WITOLD NOWAK, MACIEJ OGÓRKIEWICZ, ROMUALD PIECHOCKI , ROMUALD ROHDE, 

PIOTR URBANIAK, MIROSLAW WOJTKOWIAK 

BALET 
I SOLIŚCI! IRINA LAWRENOWA, EWA MISTERKA, BEATA WRZOSEK, ANDRZEJ LEONOWICZ 

SOLIŚCI: ANNA HUK, MAGDALENA KOSSAKOWSKA, ANDRZEJ ADAMCZAK, JAROSŁAW GORCZAK, BOGDAN JABŁOŃSKI , PAWEŁ KROMOLICKI , 

ANDRZEJ PŁATEK 

KORYFEJE: AGATA AMBROZIŃSKA, DOROTA BRUDŁO , RENATA GORCZAK, EWA JABŁOŃSKA, NATALIA ŁUPIJEWA , APOLONIA MYSZKOWSKA, 

ALINA SZUTARSKA, URSZULA URBAŃSKA, !ZADORA WEISS, MARTA WOJTASZEWSKA, AGNIESZKA WOLNA, JACEK CIOK, ARTUR FURTACZ, 

ROMAN GORŁOW, DOMINIK MUŚKO , SEBASTIAN SOLECKI , MIROSŁAW URBANIAK, GRZEGORZ WITKOWSKI 

ZESPÓŁ: AGNIESZKA CHLEBOWSKA, DOMINIKA DĄBROWSKA, KAROLINA KACZMAREK, BEATA MACIOSZCZYK, KATARZYNA STOŁBIAK, 

KAMILA STYPIŃSKA , LIDIA SYLWESIUK, ARKADIUSZ GUMNY, TOMASZ MANOWSKI 

ORKIESTRA 
I SKRZYPCE: PIOTR KOSTRZEWSKI - KONCERTMISTRZ, GIEDY JĘDRZEJCZAK - KONCERTMISTRZ, WALDEMAR ABUCEWICZ, KRZYSZTOF DASTYCH, 

ROMUALD HEJNOWICZ, MONIKA NORKIEWICZ, TERESA ZIELĄTKIEWICZ , MARIA OLSZEWSKA, DElYDERY GRZESIAK, MARIA BAWOLSKA, 

MAŁGORZATA HADYŃSKA, MARIA MATUSZEWSKA, TADEUSZ KUNYSZ, MAGDALENA ŁUKASZEWSKA, ZBIGNIEW BRONIEWSKI 

11 SKRZYPCE: JERZY STASIK, RYSZARD CHMIELEWSKI , WIESŁAW ZIÓŁKOWSKI, TOMASZ ŻELAŚKI EWICZ , OLGA HAŁA, DANUTA RADZISZEWSKA, 

KRZYSZTOF MASŁYK, HALINA FARBOTNIK, JOANNA MODZELEWSKA, STANISŁAW SUCHOŃ , ROBERT FRIEBE 

ALTÓWKI: ALEKSANDER RYBKOWSKI, RYSZARD HOPPEL, PRZEMYSŁAW MURAWSKI, WOJCIECH GUM NY, BOGUMIŁA KOSTEK, AGNIESZKA SOBIERAJ 

WIOLONCZELE! BOŻENA ZIMOWSKA - KONCERTMISTRZ, ARKADIUSZ BRONIEWSKI - KONCERTMISTRZ, DOROTA HAJZER, AGATA MARUSZCZAK 

ALEKSANDRA JÓŹWIAK , ANTONINA GÓRSKA, EWA PRUCHNIEWSKA 

KONTRABASY: FRANCISZEK RADZISZEWSKI , RYSZARD KACZANOWSKI, KRYSTYNA DYMACZEWSKA, JERZY SPRINGER, STANISŁAW BINEK, 

JÓZEF PSZCZÓŁKA 

FLETY: JERZY PELC, BRYGIDA GWIAZDOWSKA-BINEK, AGNIESZKA GANDECKA, ELŻBIETA TURCZYŃSKA 

OBOJE: MARIUSZ DZIEDZINIEWICZ, WIESŁAW MARKOWSKI, ALINA STASIŃSKA, MARIA NAPIWODZKA, MAREK JAŻDŻEWSKI 

KLARNETY: LUCJAN WIZA, KAZIMIERZ BUDZIK, KRZVSZTOF MAYER, MICHAŁ HOLAS 

FAGOTY! JAN JANAS, DARIUSZ RYBACKI , ANDRZEJ JÓZEFOWICZ, BŁAŻEJ PASTERNAK 

WALTORNIE! WITOLD HABDAS, KRlYSZTOF STENCEL, KAZIMIERZ KOSTYRA, WŁODZIMIERZ KUZIK, LESZEK WALKOWIAK, DOMINIKA BACHTA 

TRĄBKI! LESZEK KUBIAK, SYLWESTER SZVCHOWIAK, STANISŁAW KWAPISZ, HENRYK RZEŹN I K 

PUZONY: ZBIGNIEW STAROSTA, EDWARD CHMIEL, MIROSŁAW MIŁKOWSKI , TOMASZ STANISŁAWSKI, PIOTR NOBIK 

TUBA: CZESŁAW PIECHOCKI, JACEK KORTYLEWICZ 
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Wojciech 511 /ynarski 

WODEWIL KOŃCOWY A.O. 1999 

DO KRAKOWIAKÓW I GÓRAi.i 

BAR DOS 

NA KUPLETÓW TYCH POCZĄTEK ZAUWAŻ CZŁOWIEKU , 

ŻE TO SĄ OSTATNIE CHWILE XX WIEKU , 

PRZETO RAZEM ODPOWIEDZMY SOBIE MOI MILI , 

JAK MNIEJ WIĘCEJ WYGLĄDAMY W TEJ OSTATNIEJ CHWILI. 

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 KIEJSI KRUCHA , 

WIĘC SIĘ WSZYSCY CHOĆ NA RAZIE CIESZMY Z JEJ SŁODYCZY , 

ZANIM ZNÓW SIĘ KTOŚ OBRAZI, POKŁÓCI, NABZDYCZY .. . 

KWICOŁAP, ŚWISTOS, MORGAL 

SOLIDARNI W KONSPIRACJI I PIERWSI NA SZAŃCE, 

W CZAS POKOJU WYCZYNIAMY ZAWISTNE ŁAMAŃCE , 

NIE OD DZISIAJ PROSTA Z TEGO NAUKA WYNIKA , 

ŻE Ś MY W ZGODZIE , GDY WSPÓLNEGO MAMY PRZECIWNIKA . .. 

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 . 



STACH 

NASŁUCHUJĘ CO TAM W KRAJU , KRAKOWIACZEK Cl JA , 

SŁYSZĘ: VIVAT PRZYŚPIESZENIE , PRYWATYZACYJA! 

LECZ CÓŻ STĄD, ŻE PRYWATNIEJĄ I MIASTA , I WIOSKI , 

GDY CO DRUGI MÓZG PAŃSTWOWY I PE - ER - EL- OWSKI. 

STARA BABA 

JEST TU U NAS JEDEN TAKI , BARDZO MOCNY W PYSKU, 

NIE UWAŻAM , BY GO WARTO WYZWAĆ PO NAZWISKU, 

BOWIEM JEDNO TYLKO W GŁOWIE MA TO CHŁOPSKIE BÓSTWO, 

ŻEBY STALE POWODOWAĆ LEPERKUSJ/ MNÓSTWO. 

BRYNDAS 

PAŃSTWO JEST JAK ŁÓDŹ - GALERA , LECZ STĄD NIE WYNIKA, 

ŻE WYSTARCZY INO WIARA W NOWEGO STERNIKA, 

WIĘC CZYŚ MŁODZIAN , CZY TEŻ STERNIK WIOSŁ.UJ Z ANIMUSZEM 

POWTARZAJĄC STARE HASŁO : „ NIE CHCEM , ALE MUSZEM! " . 

BASIA 

„CZAS UŁATWIĆ START MŁODZIEŻY" - SŁYSZĘ WCIĄŻ , OD ŚWITU , 

„CZAS JEJ WSKAZAĆ , JAK NA SKRÓTY IŚĆ DO DOBROBYTU " . 

CZWARTY KRÓL , JAK Ml WIADOMO , BYŁ W PODOBNEJ BIDZIE , 

SZEDŁ NA SKRÓTY DO BETLEJEM I DO DZISIAJ IDZIE . . . 

JONEK 

KTO NAS MA ZA MALKONTENTÓW, TEN JEST JEDNAK W BŁĘDZIE , 

BO NAM LEPIEJ JEST NIŻ BYŁO, GORZEJ JEST , NIŻ BĘDZIE. 

ZGODA JUŻ ZAPANOWAŁA , CZULĄ SIĘ AMANCI, 

BYLE TAK SIĘ NIE KOCHALI , JAK KOALICJANCI . 

WAWRZYNIEC 

BARDOS JAKO NASZ MEDIATOR , NIEZŁE MA WYNIKI , 

DOPOMOGŁA MU ZNAJOMOŚĆ ZASAD ELEKTRYKI. 

NIE ZNAM SIĘ NA ELEKTRYCE, LECZ SIĘ MARTWIĘ CZASEM, 

CZY NAM WCIĄŻ NIE GROZI ZWARCIE Z PRZEBICIEM NA MASĘ. 

KUPLETY 7 I 10 - ANTONI MARIANOWICZ 


