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KRAKOWIACY 
I GÓRALE 

Wojciecha Bogusławskiego Jana Stefaniego 

Rok 1794 - rok Powstania Kośeiuszkowskiego i rok 

wejścia na scenę „Krakowiaków i Górali". Jaki był 

związe!k między insurekcją w województwie Kra

kowskim a warszawSJką premierą operową? 

Pisze Bogusławski w swych „Dzieja,ch Teatru Naro

dowego": „Warszawa zo s tają ca pod rządami lgelstro
ma, za lana szpiegami i zdrajcami, poniżona, zdeptana 

i poo:hawiona tchu - poczuła hi cie własnego serca. 
(Kra kow,iacy i Górale) Była to sz tuka, która utrafiła 

ton duS1Zy narodu przed powstaniem Kościuszki" -

„Brakowało jeszc2e polskiej scenie tego, ro jest 
każdemu narodowi najdroższym ... narodowości . P~zy

szła mi myśl wystawienia na scenę tych wesołych 

i ruha·sznych Kraikowiaków, którzy śpiewając upra

wiają ziemię, śpie wając biją się za nią. Wezwałem 

ca ł ej mojej pamięci, całej z·dolności do odmalowania 

ich zwycza~ów, ich ohyozajów, cZdań, u czuć, mowy 

i ubaw; a w krótkim czasie napisawS1Zy znajomą aż 

nadto operę: „Cud, czyli Krakowiaki Górale" 

z ułożoną przez Pana Stefan.i muzyką , dnia 1 marca 
wystawiłem na scenę". 

Kiedy Bogusławski swą narodową operą w.zbudził 

za.pal i zachwyt warszarwskiej publiczpości, był on 

już od lat z górą dziesięciu, znaną postacią teatru, 

postacią wybitną ja:ko organizator, jako autor o pos·ta
wie postępowej, zdecydowanie walczący o postęp 

i ośwjecenie. Kie,dy w roku 1783 objął kiero wnictwo 

polskiej sceny narodcnvej w 'Warszawie, teatr polski 

już jako teatr publiczny i zawodowy - staje się 

w istocie teatrem narodowym, przestaje być przedsię

biors·twem ro•zrywkowym. W myśl Bogusławskiego, 

teatr ma być szkołą obyczajów, „instytucją 'Umoral

niającą". Teatr Bogusławskiego łączy te idee ~ ideą 

narodową państwową, teatr jest teraz wyrazicielem 
dążności narodu i wypowiada hasła wolnościowe, 

postępowe idee spo łeczne. Życzliwą opiekę roztacza 

król Stanisław August nad Bogusławskim, który też 

utrzymuje styczność z Kołłątajowską Kuźnicą, z Jul

janem Urysynem Niemcewiczem, którego polityczną 

komedię „Powrót Posła" ośmieszającą staroszlacheckie 

zacofanie, Bogusławski wystawia w swym teatrze. Te 

szczegóły wyraźnie określają walczącego o postęp 

i reformy Bogusławskiego artystę - obywatela. Mimo 
napaści ze strouy krajowych zacofańców, podejrzli

wości i szykan rosyjskiej cenzury, przy ustawicznych 

trudnościach materialnych teatru i niezdyscyplinowa
nej braci aktorskiej, Bogusławski przez dziesiątki lat 

stawia mocne podwaliny polskiego teatru, który ma 
być teatrem „integralnym" co znaczy, że ma obejmo

wać wszystkie rodzaje przedstawień tragedii, 

komedii, farsy, opery, komedio-opery {wodewilu). 

Pisze sztuki, tłumaczy o,hce, przenosi się z Warszawy 

do innych miast P,olski, ·d·ziała przez dłuższy czas we 
Lwowie, gd,zie spotyka 'się z muzylkami Kurpińskim, 

Elsnerem, aby ich następnie ,pozyskać dla Warszawy -
Kurpiński stanie się w Warszawie, najwybitniejszym 

przed Moniuszką, kompozytorem oper, a Elsner z oza

sem stanie się założycielem wanzawSlkiego Konserwa

torium, uczelni muzycznej, która wyłoniła się z.e Szko

ły Dramatycznej założonej przez Bogusławskiego. 

Stworzył też Boguslaw,ski teatralny repertuar, na 

którym przez długi czas opierała się polska scena, 

stwor.zyl stały zespół aktor.siki, kształcony zawodowo 

w S'zkole Dramatycznej. Owoce tej długotrwałej, pio

nierskiej, mądrej pracy Bogusławskiego, pracy i·deowo 
dobrze zorientowanej, patriotycznej w na~lepszym 

słowa znaczeniu - zyskały Bogusławskiemu chwałę 

jako Ojcu Teatru Polskiego. A po raz pierwszy 

zrcnumienie postaci i działania Bogusławskiego wy
raziło się entuzjazmem z jakim Warszawa pl'zyjęla 

„Krakowiaków i Górali". 

Akcja „Krakowiaków i Górali" jes t poniekąd osnuta 

na francuskim wodewilu Poinsinet'a pt. „Le Sorcier" 

(czarownik) i na niemieckiej komedii „Student że

brzący czyli burza z piorunami". Ale - pisze Ignacy 

Chrzano1wslci w „Historii Literatury Niepodległej Pol
ski" - „swojskość tematu, obfitość rysów obyczajo

wych z życia ludu ,zapewnia „Krakowiakom i Góra

lom" ważne stanowisko w poezji polskiej 18-go 
wieku ... Doskonałe uwydatnił {autor) żywość, poryw-



czość, pierwotność i odruchowość krakowiaków i gó

rali ich przywiązanie do wsi i dobytku, odmalował 

wcale wiernie ich zwyczaje i obyczarje. ie zapomniał 

o ich języku ... Takiej obfitości pierwiastka ludowego, 

takiej prawdy, takiego realizmu w jego artystycznym 

wyobrażeniu ... nie ma w żadnym innym utworze 

poezji stan isławowskiej. Toteż nazywał Bo gu słow

skiego Goszczyński „skowronkiem, •zwiastującym wio

snę nowoczesnej poezji polskiej". 

Jak Stef.ani, kompozytor muzyki „Krakowi:ików 

i Górali" (był z pochodz,enia Czechem), umi3ł przy· 

stosować się do charakteru sztoki i szczęśliwie po

trafił pogodzić zachodnio-eumpejski s tyl wodewilowy 

z zasadniczym elemen tem ludowo-polskim. 

iełatwa by ła r eko nstruk cja pierwotnej part ytury 

Stefaniego, bo muz 'ka „Krakowiaków" przechodziła 

zmiany, narastała wariantami, obejmowała coraz to 

nowe wkładki okolicznościowe, aż wreszcie przeszła 

w „NMve Kraiko.wiaik·i" Jana Nepom u ce.na Kamińskie 

.go z muzyką Karola Kurpińskiego (Warszawa, 1816). 

Nowe uciel eś nien i e dawnej sz tuki pod tytułem : 

„ Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale" - „przesłoniło 

całkowicie wodewil srprzed 20 lat" (Z. Jachimecki) . 

J ednak dzisiejsze poczucie s tylu Sta.nisławowskiego 

wSrkrzesrza urok zabytko~vej opery polskiej , którą 

jako pamiątkę narodową otacza nasze do niej przy· 

wiązanie. 

Mriłą o·zdobą jes t niemal każdy szczegó ł muzyki 

Stefaniego, począwszy od uwertury, która j es t -

jak pisał Maurycy Karu so wski w swym ,,,Rysie Histo

rycznym Opery Polskiej" - „silną 111arodorwości cechą 

napiętnowana i w tym charakterze do końca zacho

wana". Sielankowy charakter cechuj e arię Basi 

„Mosp anie kawalerze", zdr.owo ludowy charakter mają 

„Marsz weselny" jak i m a7'urowa piosenka Jonka 

„ Ki ej sie kobita u.•adzi". P e rłą poloneza epo ki s ta

nisławows ki e j jest polonezowa aria Doroty „Rzadko 

to bywa na świeci e by s i ę małżeńs two ko chało" . 

J ednolito ść styln muzy cznego, trwa dzi ęki naturalnej 

prostocie z jaką kompozytor łą czy obiegowy styl wo

-O ewilowy z polskim charakt er em muzyki. Każdy epi-

2od doskonale wchodzi w styl całości począwszy od 

pierw&zyich taktów uwertury aż po końcowy „wo de

wil" trj . kurplert ze zwrotkami kol ejno śpiewanymi 

przez Bartłomieja , Dorotę, Stacha i Basię. Tak kończy 

.s ię owiana miłym wdziękiem sz tuka , która .,ma swoje 

tradycje - bohaterski e, patriotyczne, rewolucyjne -

a była wyrazem najszla chetniejszy ch dąż eń i pory

wów ... aż trudno zrozumieć, że wszystkim tym mogła 

być skromna komed·io-opera napisana na kanwie 

fran cuski ego wodewilu" (Boy-Żeleński). 

Libre tto „Krakowiaków i Górali" również podl egało 

licznym zmianom i przeróbkom . Inscenizacja obecna 

jes t wierna tekstowi pi erwotn emu (wydanie z ręko

pisu autora, rok 1841), jak również oryginalnej 

konstrukcji , czyli podziałowi na cztery odsłony 

w dwóch aktach. 

Karol Stromenger 
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CUD 
MNIEMANY 
czyli 

KRAKOWIACY 
ł GORALE 

opera narodowa (w 2-ch aktach, 4 odsłonach) muzyka Jan St efani libretto Wojciech Bogusławski 

Bartłomi ej , młynarz 

Dorota, dru ga żona tegoż 

Basia, córka młynarza z pierwszego małżeń s twa 

W awrzeniec, furman 

Stach, syn j eg-0, tkochanek Basi 

Jon ek, przyjaciel Stacha 

Pawe ł 

Zo śka 
państwo młodzi 

Bryndas, góral, narzeczony Basi 

Morga! 

Swistos 

Kwi cołap 

gó ral e, drużbowi e 

Bardos, ubogi s tudent z Krakowa 

Miechodmuch, organista 

Stara baba 

Pastu ch 

Druhny - Drużbo wi e - Krakowia cy 

W partia ch solowych bal e tu tańczą: 

Inscenizacja i reżyseria : 

Kierowni ctwo muzyczne: 

Choreografia: 

Scenografia: 

Kierowni ctwo chóru 

Asystent reżysera 

Asystent scenografa 

Asystent choreografa 

Przygo towanie so li s tów 

Insp icjent : 

Sufler: 

Kazimierz Petecki, Adam Wysocki_ 1 

'- Wanda Polańska, Ewa Krasie jko, A lina Wieczorkówna 
I 

T eresa Lipowska, Leokadia Zienko 

Mieczysław Ziołowski, R yszard Fabiński 

Romuald Spychalski 

lerzy Dukay C.. d 
Waldemar Januszkiewicz 

Elżbieta Jaroszewicz 
'T 

Edward Kmiciewicz, Waldemar Dobrzeniecki 

Roman Kosierkiewicz 

Tadeusz Walczak 

Janusz Robert Wojnicki Ul% Duńsk\ V 
Jerzy Sergiusz Adamczewski ~a V 
Henryk Rucki, Aleksander Sawin 

Maria Bielicka, Hanna Runowiecka I 

Wojciech Skibiński n "' z. Labudż V 
Wieśniaczki - Górale, Góralki 

Elżbieta Kozakowska, I.udmila.Palatnffi, JoannaPute , 

Leszek Adamczyk, Analo AJbr-echt, R yszard Szad· 

kowski, Zygfryd Timm, Jw lski', Zdzisław 

Wyrozębski 

Jerzy Rakowiec 

Jerzy Erocner 0 0 
Eugeniusz Papliński 
T eresa Roszkowska 
Marek Witkowsk i 
Marian Kobielski 
Anna Zaporska 
Leszek Adamczyk 

Pr 

Irena Sobczyńska, Janusz Kahl 
Bolesław Gruszka 

Joanna Guzicka 



W OCZACH 
CUDZOZIEMCÓW ... 

J. G. Seume 

Poniższy opis przeds tawienia Kralcowia

k ów i Górali Bogusławslciego pochodzi 

z relacji Jana Gotfryda Seumego, po

pularnego poety niemieckiego czasów 

Oświełenia, który w swoim pamiętniku 

dał interesujący opis wielkano cnych dni 

Insurek cji 1794 r. 

Kilka wiadomości o wypadkach w Polsce 
w r. 1794 

W~tawienie w stolicy sztuki tea tralnej pod tytuł em 

Krakowia cy wywołało niesłychany entuzjazm. J es t t o 

utwór o tematyce narodowej , przeds tawiający z wi el

kim tal entem kłó tnię wieśniaków po chod,zących z o

koli c Krakowa. Rosyij~ki pose ł miał po czą tkowo za

s trzeienia oo do owego przedstawienia, ponieważ je 

dnak mars,załek hrabia Moszyń s ki o so bi śc i e zaręczył , 

że ni e będzie w tym spektaklu ni c zdrożnego , zezwo 

lono ostatecznie, aby się odbyło . 

Autor, pan Bo gu sławski , igrają cy ludzkimi nami ę t

nościami jak piłką, równie dobry patriota jak aktor. 

dał dowód swego mis,trzostwa w samej sztu ce i j ej 

wystawieniu. Łączy ona w sobie nadzwy cz aj zręcznie 

w j edną cało ś ć dramat, wodewil i bal e t. Porywają ca 

muzyka oparta została częściowo na rod,zimych pieś

nia ch ludowyc h, częściowo na dy&kre tnie przej ę tych 

motywach iz najlepszych utworów zagranicznych; tylko 

kto ś o bardzo chłodnym usposobi eniu mógłby się ni e 

poddać ogólnemu entuzjazmowi. Na ogólną li czbę 

trzech przedstawień udało mi się dwukrotnie być w te

a trze i muszę wyznać, że nigdy nie doznał em większego, 

g ł ę bszego i •trwalszego wrażruiia. Polityczne aluzj e te j 

sztuki były bardzo odległe i niezbyt is totne, miała 

ona jednak charakter patriotyczny. Kilku z c:włowych 

aktorów najprawdopodobni ej weszło w porozumienie, 

uzu pe łnili bowi em arie ws tawkami, które wn e t wy par

ły wła śc iwy teks t, powtarzan e z ni eukrywan ą radośc ią . 

Wstawki t e prizeniosły s i ę szybko z tea tru między lud , 

a wypadki pod Krakowem u czyniły z wszys~ki ch 

warsza,wian ś piewaków op erowy ch . Nawet rosyj skie 

orki es try woj skowe g rywa ł y ulubion e arie z ulubionej 

op e ry. Rosyjski generał d o,wiedziawszy się o wszyst

kim, co zaszło , 7abro nił dalszych przedsta,wień; lecz 

utwór , tr zykrotni e już odegran y, odniós ł skutek .*) 

•r. G. Seume, Eini gc Nac hri c ht e n iib e r di e V e rfiill e in Pol e n 

im Jahre 1794, Le ip zig 1794. Tłum. Wuc ław Zawadzki. P o lska 

S t an i s ła wowska w oczac li cudz oz iemcó w, Pl\V. Warszawa 1963, 

t. I I, s 738.739. 

Kostium 

krakowski i gó ral ski 

proj ekt 
T er esy Ro szkowskie j 



CURRICULUM 
VITAE 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

ro dził s i ę 9 IV 1757 r . we wsi Glinno pod Pozn a

ni em. Kształ cił s i ę w k_onwikcie p ijarów warsl!awSJki ch, 

przez p ewi en c,zas przebywał ,aa dwo rze biskupa Ka

je tana Sołtyka w Krako,wie, na stępni e (1775-8) odby

wał służb ę woj skową w Gwardii Narodowej. Aktor

s two s tudiował u Denvilł e'a i Montbruna, jaiko aktor 

d ebiutował (1778) w komedii Fa łszywe niewinnośc i 
Barthego, wys t ępował w teatrze pod ki erunki em 

Moa lJbruaa i Bizes ti ego (1779). Pra cował w teatrze 

Trusko la•wski ch i Owsiń s ki ego we Lwowi e (1780), 

w zrzeszeniu Gaillarda w Warszawi e (1782), za ś od 

1V1783 r. ki e ro wa ł tea trem M. Lubomir ki ej (otrzv

mują c r ówno cześ ni e przywil ej otwarci a teatru polski~ 
go w Po znaniu ). W r. 1784 wsp ólni e z bal e tmi strzem 

Kurzem sprawo•wał dyrekcję teatru LubomirSJik ich 

w W ar za wi e. Po kryzysie teatralnym (1784) ponownie 

zorgauiwrwał teatr, w lata ch 1785-9 działał w Gro

dnie, W ars zawie, Dubni e, Wilnie i we Lwowie. 

W r . 1790 pnzeaió s ł s i ę wraz ,z tea trem do Wars za,wy 

i przeksztakił go w scen ę s tołcC'Zll ą . Po pows taniu 

Kościu szkowskim wyj echał wraz ze swoj ą trupą aktor

s k ą do Lwowa, gd.zie dawał przedstawi enia do r.1799 

(we Lw0<wi e rpoznał J . E lsn er·a, którego s prowadził 
potem - jaiko k ap elmistrza oper y - do T eatru Naro

d owego w Wars zawie). W latach 1799-1814 •prowadził 
tea tr Trusko.!awski ej w Wars,.,awie, j eżdżąc z nim 

ró wno c z eś ni e ,po kraju (Łowi cz, Por«nań, Kalisz, Bi·a

ł ys tok, Kraików, Gdań•Slik ). Ponadto ki erowa ł t eatrem 

ni emieckim w Warszawie (1804-6). Korzys tają c z sub

wen cji przyznanej mu przez Dyrekcj ę Rządową Te

atrów zo rganizował w r. 1810 teatr i pi erwszą w Po l

sce s zkoł ę dramatyc,.,aą w \Varszawi e ( z wydziału 

śpiewu operowego pows tało potem konserwatorium 

muzyczne) . W r . 1814 u s tąpił z dy rek cji T eatru Naro-

dowego pozos taj ąc w uim jako aktor, a n as t ęp ui tl 
s two rzył z es pół objazdowy i wys tępował z nim w Ka

liszu i Poznaniu . Przez pe,wien czas przebywał w Wil

ni e( do r. 1817), ki ero1wał o bjazdami t eatru wars zaw

skiego w P o;onaniu, Kali szu i Pło cku (1823), działał 
aktywnie w Zrzeszeniu Artystów (1825-7). Po raz 

o statni wys tąpił n a SC<J ni e 20 XI 1827 w komedii 

Kos•zyk wisien Mo ntpe rli era . 

Do nio s ło ś ć za s ług Bo gusławski ego dla sceny p olskie j 

j es t w r1zeczy samej przeog ro mna, a miano ,.,ojca te· 

atru pols·k,iego", jakie nadali mu roda cy - ze wszech 

miar zas łużon e . Gorący patrio~a , aktor i autor, przez 

cał e &woj e życi e pra cował nies trudzenie nad rozwoj em 

scen y polskie j . Był wie lkim re formatorem polskiego 

teatru , pie rwszym pol skim przedsiębiorcą teatraln ym 

z prawdziwego zdarzenia i dyrektorem teatrów prze

jawiających - mimo liczn e trudno ści - trwałą i cią g łą 

działalno ś ć. Od1krył i wykształ cił wiele talentów sce

nicznych, które potem scenie polskiej przyspoiizyły 

chwały. Nie zrażał s ię żadnymi przeciwnościami , ni e 

s z częd1Z ił wysiłków uad d,.,iełem podtrzymaaóa i wynie

s ienia na najwyższy ·po,ziom szt1JJki polskiej w cię:7Jki c h 
dla P o laków chw.ila ch . ie tylko t eatr wars za wski 

doprowa.dził do wspaniałego ro1lkwitu , równie go rliwą 

i ni es trudwaą d11iałalao ś ć rozwijał w innych miasta ch, 

krze wił wśród społ eeizeńs twa zam i łowanie d o teatru 

i żywego słowa polski ego. R ep ertuar jego teatru obej

mował zarówno sztuk'i polskie, j·3'k również fran cuski e, 

angielskie, niemieckie, włoskie, które tłumaczył, prze

rabiał i a·dapLował do warunków sceny pol,ski ej. J emu 

to zawd,.,ięczamy pieNvsze u nas 1rnzeds ta·wieai e sze

k spirowskiego Hamle ~a , on pierws zy wprowad·ził na 

scen ę Emilię Galotti Lessin ga oraz Szkołę obmowy 

S h eridana, za ś jako autor dzi eł orginalaych w:i;bog a cił 
r e pertuar o taki e m. in. pozycj e, jak H enryk VI na 

1owach, Spazmy modne czy Dowód wdzięczności na
rodu. 

N azwisko Bogusławs ki ego wiąże &ię naj ś ciś l e j z dzi e

jami po•lskiego teatru muzycznego , któremu utorowa ł 
<>n drogę wy.sta1wia•j :1c (1778) przerobioną i uzupełaio

J1ą Nędzę u s,:i;ozęś liwioaą Bohomolca z muzyką Ma cie-

ja Kami eń skieg11 . 

Og ół em dorobek autorski Bogu sławsJ<i ego obejmuje 

<>ko ło 80 utworów scenicznych ( tragedie, dramaty, 

komedie, kroto chwil e, wo d ewile, oper y), w tym dra· 

maturgię muzyczną repre z entują następujące pozycje : 

Libr e tt a op e r o w e : Cud mni emany czyli Kra-



kowiacy i Górale (1794,4-akt. muz. J . S tefa ni, kilka 

piosenek do libretta dodali H . Kołłątaj i J. iemce· 
wicz, wyk. 1 III 1794 Warszawa); Izkahhar, Król 

Guaxary (3-akt. muz . J . Elsner, wyk. 1797 Lwów); 

H e rmina czyli Amazonki (2-akt muz. J. Elsner, 

wyk. 1797 Lwów); Sydney Znma (3-akt . muz. J. 
E lsner, wyk. 1798 Lwów) 

Pr zer ó b ki I i br e t t: ędza uszczęśliwiona 

(2-akt. wg. F. Bohomolca, muz. M. Kamieński, wyk. 

11 VII 1778 Warszawa) Don Juan albo Lib ertyn 
ukarany (3-akt . z wło skiego, muz. J . A. Albe rtini, 

wyk. 23 II 1783 Warszawa). 

Prz e kłady l i br et t : Sułtan Wampum (wg A. 

Kotzebue, muz. J. Elsner, wyk. 1800 Warszawa); 

Czerwony kapturek, Jan z Paryża , Biała Dama F. A. 

Boi eldieu; Woziwoda. czyli Dwa dni trwogi (1800), 

Lodoiska (1791) L. Cherubiniego; Słu ga panią , Fraska

tanka (1797) G. Pais i e łla ; Cze.kina a lbo Cno tliwa pa· 

nienka (1783) G. Paciniego; Kamilla czyli Lochy 

podziemne (1799) F. Paera ; Piękność z uczciwością 

rzecz rzadka (1794) V. Marino; Włoszka w Londynie 

D. Cimarosy; Flet czarodzi ejski W. A. Mozarta; Axur 

(1793), s,.,ko ł a zazdrosnych (1782) A. Salrie riego; Józe f 

w Egipcie J. . Mehula; Fami lia szwajcarska J . Wei

gla; Przerwana ofiara P. Wintera; Cyrulik sewilski, 

Włoszka w Algie r.ze G. Rossiniego; Wolny strzelec 

czyli Kule zaczarowane C. M. Webera. 
Zbiorowe wydanie dzie ł Wojciecha Bogu sław skiego 

obejmuje 12 tomów - w tym Dzieje T ea tru Narodo

wego (ca ło ś ć I wyd. 1820-23 Warszawa). 

Wielki pionier sz tuki tea traln ej w Pol sce zmarł 

23 VII 1829 r. w W ar.za wie. 

}an Stefani 

Urodzony w Pradze czeskiej, w r. 1746, w młodo śc i 

wyjechał do Włoch i tam się ks.ztałcił, pobierając 

m. in. nauki gry skrzyp co wej. Był potem członkiem 

orkiestry nadwornej cesa rza Józefa II w Wiedniu. 
W r. 1771 znalazł się w Warszawie, dokąd spro· 

wadzono go z Wiednia za poś rednictwem ksi ęci a 

Andrzeja Poniatowskiego, brata króla Stanisława Au· 

gusta. Zos tał tu muzyki em pała cowej orkiestry kr ó

lewski ej i orkiestry tea traln ej, a następnie kap elmi s

trzem T eatru Narodowego i kap elmi strzem kat edra l

nym. Os i edlił s ię w Warszawie na s tał e i ożenił. 

Z czasem po ś,więcił s ię wyłą cznie kompozycji. Pisa ł 

ms·ze, o'pery , wodewile, pieśni , tańce polskie. 

Stefani zdobył zaszczytną kartę w dziejach na szej 

muzyki jako kompozytor komedioopery według libret

ta Bogusławskiego Cud mni emany czyli Krakowia cy 

i Górale. Na wybór Stefaniego do skomponowania 

muzyki do Krakowiaków i Górali skłoniła Bo gu sław

skiego niewątpliwie znajomość liczny ch polonezów 

Stefaniego , które cieszyły się dużym powod·zeniem. 

Intuicja Bogusławski ego okazała się trafną : muzyka 
Krakowiaków i Górali wyzyskuje na wielką skalę pol

skie melodie ludowe, z którymi zaznajomił się Stefani 

gdy w drodze do Warszawy .zatrllymał się na dłużej 

w Krakowie i miał możnoś ć wynotować skrzętnie me
lodi e krakowiaków i oberków zasłys•zanych w gospo · 

dach i karczmach. Także już w trakcie komponowania 

mnzyiki do Krakowiaków, Stefani „co nied1Ziela 

i święto wyj eżdżał na wieś, aby s i ę na s łu chał pieśni , 

napatrzył tańców ochoczego ludu naszego. Wra ca ł do 

miasta , a mają c św i eżo w pamięci s i e l s ką melodię , 

zasiadał o podkładał pod libre tto Bogusławs ki ego" -

o czym wzmiankuj e w swo ich publikacjach s taro>< ar

szawskich Ka1zimierz W. Wój cicki. 

Skomponował Stefani - prócz Krakowiaków i Gó
rali, dziewięć innych tea trad muzycznych (zwanych 

bądź to wodewilami, bądź to komediooperami): Fro

zyna, czyli siedem razy jedna (do słów Adamczewskie
go); Wdzięczni poddani; Drze wo zaczarowane; Rot

mistrz Górecki; Polka (do słów Wybickiego); Stary 

myśliwiec; Figle panien; Papirius; Kochankowie prze
mienieni. 



W zbiorze tancow Ste fani ego ( prz e sz ł o 200) przewa

ż aj ącą większość s tanow i ą polonezy (o któr ych Karol 
Kurpiński wyra z ił s i ę, ż e Stefan i „o s ł a bił w ni ch 

charakte rys tyczn ą po suwi s t o ś ć", jako że nadal im 

cech y liryczne zgodni e ze st ylem polo nezów M. K . 

Ogiń s kiego). 

J an Ste fani , kompozy tor wielce 'Z a s łużo ny dl a spra

wy tea tru mu zycz nego w P olsce, zm a rł 24 II 1829 r. 

w Warszaw ie. 

ZESPÓŁ 
Operetki Warszawskiej- sezon 1965166. 

Dyr ektor i Kierownik Artys t yczn y 
Tad eus:; Burszty nowicz 
Kierownik liter acki 
Józef Słotwiński 

Ki e rownik muzyczn y 
Jer:;y Procner 

Dyrygent 
Władysław Słowiński 

Kierownik chóru 
Marek Witkowslci 
P ed agog Baletu 
Stan isława S tanisławslw 

SOLIŚCI 
Bielick a Maria , Dobrowołs lc a A nna, Jucewicz Grażyna, 
Kaniewska A lina , Kar wowska Maryla, Kłobuclrn Lidia , 
Krasie jlw Ewa, K owalczyk Stanisława , Jaro szewicz 
Elżbie ta , Lupertowic:; Zofia , Polańs lca Wanda, Runo
wiecka Hanna, Rył-Górska Elżbie ta , Wieczorlcówna 
Alina, Żmichorowska Helena , Zienlw Leolcadia, Adam
czewslci Jerzy, Dulcay Jerzy, Fabilislci Ryszard, Ko 
sierkiewicz Roman, Łabudź Kazim ierz , Petecki Ka 
zimierz Pregis Jan, Sawin A lek sander, Slaslci Mi
chał, Slcibińslci Woj ciech, Słowiński Zdzis ław, Tara
sewicz R yszard, W alczak Tadeusz , W itas Ste fan , Woj 
nicki Mieczysław, W ysocki A dam, Za czyk Zdzis ław, 
Ziołlwwsk i M ieczys law. 

ORKIESTRA 
I skrzyp ce: Kolasiński Z ygm1mt - k oncertmistrz, Bro
decki A drian - k oncertmistrz , Be la Gwidon, Za czy1i
.<ki Tadeusz , - Hamburger Adam, Lupertowicz Jan, 
Z erynge r R yszard, Sieromslci Wiesław, S:;amowski 
Krzysz tof, Świzdor Ewa, Doleżyczek Edward, Z y
gadło Tadeusz, Hausenplas T eresa, Rawicz B ernard, 
II skr.zyp ce : Kruszewski Jan , Borychowslci Ant oni, 
Bargielsk a Maria , Cicho1i Bogdan , Lipok Ernest , 
K owalslci Leon , Kępa Danuta. 
Altówki: Pruszalc Jan , Jas trzęb ski Tarlcus:;, l wanowslci 
Jerzy, Rabong Mirosława, Szys:;lco Jó:;e f , Mi s:;tal 
Bronisła w. 
Wioloncze le: T chor Borys, S zewczyl< ]an, Lebiedziń
ska A da , Moroz Włodzimie rz, Freidman Leopold. 
K ontraba sy : Płaza Marian , Wopaleń ski Władysław, 
Frey Leszek , Boczhowski Bogdan. Fl et y: Grec/ci Ma
rian, B etley Czes ława, Wrób el Wiesław. 
Oboje : Py t/ca Stanisław, Banat K lemens, Urbanowic:; 
Edward. 
Klarn e ty: Nowicki Stan isław, Pałlcowski C:;esla w, 
A ndruszaniec Ka zimierz. 
Fagoty: Lewandowslci Edward, Holik Paweł, S tolar
czyk Jerzy. 



Waltornie: Buzow Stanisław, Waln y Stanisław, Zaręba 
Leon, Bartoszewicz Jerzy, Dubiczyński Konrad, Do
/wdowiec Edward. 
Trąbki: Szostak Tadeusz, Kuśnie rz Czesław, Gmiter 
Lucjan. 
Puzony : Zieliński Julian, W ysoc"i Władysław, Macią
gowski Eugeniusz. 
Perkusja: Sommer \Vojciech, Godlewski Milwłaj, Ku· 
zilwwski Stanisław. 
Harf a: Cicho1i Izab ella. 
Insp ektor orkiestry: Wopalc1i shi Władysław. 
z·ca inspektora: lwanowshi Jerzy. 

CHÓR 
Bieleclci Jan, Bis Krzysztof, Budnik Jerzy, Czerkas 
Lech, Dałlwwslca Maria, Dyga Janusz, Dobosz Re
gina, Goszczyński Czesław, Gawryś T eresa, Giern Ewa, 
Ignatowicz Ewa, Juszczak Danuta , Jasińska Grażyna, 
Jóźwialc Janusz , Jariik Danuta , Jaszkowski Bogumił, 
Kari slca A lina, Koto1Vicz Celina, Kozerslw I rena , Kru
siewicz Barbara, Krusiewicz Stef an, Kostroży1islw 
Krystyna, Karaśkiewicz Ewa, Malcsymienlw Barbara, 
Marczak Edward, Piaseclci Jerzy, Pielwtowski Zbig
niew, Przemielewski Frnnciszek , Romanowslci Edward, 
Sza/orska Ewa, Sienkiewicz Wilhelm, Szlauzys Stełan, 
Sterianos Nadzieja, Soćko Kazimierz, Silcorski Stanis· 
law, Wickiewicz Julian, W yka Joanna , Worch Zbig
niew, Wcisłek Bożena, W ysocka Barbara , W ysoclci 
Gustaw, Zub er Jadwiga, Zegarslca Barbara, Za chariasz 
Barbara. 
Inspektor chóru : Szluuzys Stefan. 

BALET 
Albrecht Anatol 
Adamczyk Eleonorn, Adamczylc Lcszelc , Biełakowslw 
Alicja, Boudna Edmihailowa, Cholewianlca Danuta, 
Czajkowslci Jerzy, Forgin Jerzy, Jastrzębski Bolesław, 
Jędrzejczalc Anna, Olalcowslca Daniela, Kozalwwslw 
Elżbieta, Książek Halina , Mana st.erska Małgorzata, 
Ostrowski Dariusz, Pałatnik Lwim.iła, Pie/carski Ry· 
szanl, Podczaska Joanna , Puter Joanna , Przybyłowski 
Jan, Ratyńska Danuta, Starzyńska Halina , Semeniclci 
Rysza rd, Stępniewicz Jordan , Sosnowski Kazimierz, 
Szmltlwwshi Ryszard, Tonwszewslca Anna, T chorz
nicka Ewa, Timm Zygfryd, Wolniewicz Anna, Wy
rozębslci Zdzisław, Wolszleger Janusz, Wolslci Jwwsz 
In spektor bal etu : Stępniewicz Jordan. 

Wi cedyr ektor Stanisław G ęsic ki 
Ki erownik techni czny - Mieczys fow Król 
Ki er . pra c. scenograf. Anna Zaporslrn. Korepetytor 
hal e tu - Stanisława Chlebowska. Korepetytor solis
tów Irena Sobczyńska, Janusz Kahl. 
Asystent scenografa Zieleziński Wojciech. Pedagog 
so li stów i chóru Roszkiewir.z Anna 
Suflerzy: Guzicka Joanna, Leszczyńska T eodozja. 
Inspicj enci: Gruszka Bolesław, Piwlwwski Kryst yn. 

Kierownicy Pracowni 
krawieckiej damskiej : Marta Ostrowska, krawieckiej 
męskiej: Kazimier:i Czerczak, kier . działu elektro-aku
tycznego Zygmunt Dziwer, stolarskiej: Zygmunt Pie
chura, modelarskiej: Kazimierz Wojciechowslci, cha
rakteryzatorskiej: Antoni Ostrowski, malarskiej: Jer:r.y 
Białkowski, tapicerskiej : Edward Gula, szewskiej : 
Mieczysław Krasnopolski, Stanisław Pielas:r.ek, ś lusa r
skiej: Antoni Ciechanowic:r., główny elektryk: Włady
sław Barański, główny rekwizytor: Jan Pomorski, bry
gadier sceny: Jó:r.ef Roguski. 



Najbliiue PfllJCje ,ęertllarowe: 

Balie DellJ 
.-yka J. Berman 
libretto M. Stewart 

Krabaa m.ieclaa 
•UJka Fr. Lelaar 
librett• A. E. Dreyer 

Niedsiele wRsyaie 
_,... B. Kraaer 
IÓtrettłt Frt. llaaka 


