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,JEŚLI SCENA POLSKA USZŁA CAŁO SPOD 

SROGICH CIOSÓW SPOŁECZNYCH I POLI

TYCZNYCH, RAZ PO RAZ, W OKRESIE 

PIERWIASTKOWEGO ROZWOJU W JEJ BYT 

ARTYSTYCZNY I MATERIALNY GODZĄ

CYCH; JEŚLI PÓŹNIEJSZYMI CZASY ZNA

LAZŁA DOŚĆ HARTU, BY STAWIĆ CZOŁO 

PRZEŚLADOWCOM I W SŁUŻBIE DLA DOB

RA OJCZYZNY RÓWNE MIEJSCE OBOK 

SZ'l'UK INNYCH ZAJĘŁA - STAŁO SIĘ TO 

DZIĘKI SZLACHETNEJ, ROZUMNEJ, PEŁNEJ 

POŚWIĘCENIA I NIEPRAWDOPODOBNIE 

WYTRWALEJ PRACY MĘŻA, CO WŁAS

NEGO ŻYCIA WZOREM DAL GODZIEN 

NAŚLADOWANIA OBRAZ, „KU~DZĄCE 

GŁOS OJCZYZNY MNIEMANIA UMORZYŁ, 

PISAŁ, GRAŁ, I GRAJĄCYCH NA CZAS 

PÓŹNY STWORZYŁ". 

LEON Sf?HILLER 



„ .. . ALE BRAKOWAŁO IESZCZE POLSKil!Y 

OPERZE TEGO, CO IEST KAŻDEMU NARO- . 

DOWI NA YDROŻSZEM... NARODOWOŚCI. 

PRZYSZŁA MI MYŚL WYSTAWIENIA NA 

SCENĘ TYCH WESOŁYCH I RUBASZNYCH 

KRAKOWIAKÓW, KTÓRZY ŚPIEWAJĄC 

UPRAWIAJĄ ZIEMIĘ, ŚPIEWAJĄC BIIĄ SIĘ 

ZA NIĄ. ŚWIEŻY DOWÓD ICH MĘZTW A 

POD RACŁAWICAMI, ZAPALIŁ MÓY UMYSŁ; 

LUBE MOIEY MŁODOŚCI WSPOMNIENIA, 

DROGIE CHWILE KTÓRE NA TEY ZIEMI 

PRZEŻYŁEM, NAUKI KTÓRE W NIEY BRA

ŁEM, ZWIĄZKI KTÓRE MNIE TAM ŁĄCZY
ŁY, WSZYSTKO TO PRZED MOIEMI STA

NĘŁO OCZYMA. - WEZWAŁEM CAŁEY 

MOIEY PAMIĘCI, CAŁEY ZDOLNOŚCI DO 

ODMALOWANIA ICH ZWYCZAJÓW, ZDAŃ, 

UCZUĆ, MOWY I ZABAW; W KRÓTKIM 

CZASIE N APISA WSZY ZNAJOMĄ AŻ NAD

TO OPERĘ: CUD, CZYLI KRAKOWIAKI 

I GÓRALE, Z UŁOŻONĄ PRZEZ JPANA STE

FANI MUZYKĄ, DNIA 1. MARCA, WYSTA

WIŁEM NA SCENĘ. - ... KRAKOWIAKI PO

ZYSKAŁY WSZYSTKICH SERCA, ZAPALIŁY 

UMYSŁY. - STOSOWNOŚĆ, IAKIEY Z ÓW

CZASOWEMI OKOLICZNOŚCIAMI DOMYŚ

LANO SIĘ W TEY OPERZE, SPRAWIŁA; ŻE 

PO TRZECH CIĄGŁYCH ONEY WYSTAWIE

NIACH ZAKAZANĄ ZOSTAŁA". 

WOYCIECH BOGUSŁAWSKI 



WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

Urodził się 9 IV 1757 r. we wsi Glinno pod Poznaniem. Kształ
cił się w konwikcie pijarów warszawskich , przez pewien czas 
pr_zebywał na dworze biskupa Kajetana Sołtyka w Krakowie, nas
tępnie (1775-78) odbywał służbę wojskową w Gwardii Narodowej. 
Aktorstwo studiował u Denville'a i Montbruna, jako aktor de
biut>e·wał (1778) w komedii „Fałszywe niewinności" Barthego, wys
tępował w teatrze pod kierunkiem Montbruna i Bizestiego 
(1779). Pracował w teatrze Truskolaskich i Owsińskiego we 
Lwowie (1780), w zrzeszeniu · Gaillarda w Warszawie (1782), zaś 
od 1 V 1783 r . kierował teatrem M. Lubomirskiej (otrzymując 

równocześnie przywilej otwarcia teatru polskiego w Poznaniu). 
W r. 1784 wspólnie z baletmistrzem Kurzem sprawował dyrekciG 
teatru Lubomirskich w Warszawie. Po kryzysie teatralnym (1781) 
ponownie ~organizował 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 przekształ
cił go w scenę stołeczną. Po powstaniu kościuszkowskim wyje
chał 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 Na
rodowego w Warszawie). W latach 1799-1814 prowadził teatr 
Truskolaskiej w Warszawie, jeżdżąc z nim równoczesme po kraju 
(Łowicz, Poznań, Kalisz, Białystok, Kraków, Gdańsk). Ponadto 

l 

kierował teatrem niemieckim w Warszawie (1804-6). Korzysta
jąc z subwencji przyznanej mu przez Dyrekcję Rządową 

Teatrów zorganizował w r. 1810 teatr i pierwszą w Polsce 
szkołę dramatyczną w Warszawie (z wydziału śpiewu operowego 
powstało potem konserwatorium muzyczne). W r. 1814 ustąpił 

z dyrekcji Teatru Narodowego pozostając w nim jako aktor, 
a następnie stworzył zespół objazdowy i występował z nim w Ka
liszu i Poznaniu. Przez pewien czas przebywał w Wilnie (do 
1817 r.), kierował objazdami teatru warszawskiego w Poznaniu, 
Kaliszu i Płocku (1823), działał a'ktywnie w Zrzeszeniu Artystów 
(1825-27). Po raz ostatni wystąpił na scenie 20 XI 1827 w ko
medii „Koszyk wisien" Montperliera. Zmarł w roku 1829 w War
szawie. 
Doniosłość zasług Bogusławskiego dla sceny polskiej jest w rze

czy samej przeogromna, a miano „ojca teatru polskiego", jakie 
nadali mu rodacy - ze wszech miar zasłużone. Gorący patriota, 
aktor i autor, przez całe swoje życie pracował niestrudzenie nad 
rozwojem sceny polskiej. Był wielkim reformatorem polskiego 
teatru, pierwszym polskim przedsiębiorcą teatralnym z prawdzi
wego zdarzenia i dyrektorem teatrów przejawiających - mimo 
liczne trudności - trwałą i ciągłą działalność. Odkrył i wykształ
cił wiele talentów scenicznych, które potem scenie polskiej przy
sporzyły chwały. Nie zrażał się żadnymi przeciwnościami, nie 
szczędził wysiłków nad dziełem podtrzymania i wyniesienia na 
~ajwyższy poziom sztuki polskiej w ciężkich dla Polaków chwi
lach. Nie tylko teatr warszawski doprowadził do wspaniałego 

rozkwitu, równie gorliwą i niestrudzoną działalność rozwijał w in
nych miastach, krzewił wśród społeczeństwa zamiłowanie do teatru 
i żywego słowa polskiego. Repertuar jego t eatru obejmował za
równo sztuki polskie jak również francuskie, angielskie, niemiec
kie, włoskie, które tłumaczył, przerabiał i adaptował do warunków 
sceny polskiej . Jemu to zawdzięczamy pierwsze u nas przedsta
wienie szekspirowskiego „Hamleta" = pierwszy wpr>J.wadził na 
scenę „Emilię Galotti" Lessinga oraz „Szkołę . obmowy" Sheridana, 
zaś jako autor dzieł oryginalnych wzbogacił repertuar o takie 
m.in. pozycje, jak „Henryk VI na ł owach", „Spazmy moooe" czy 
„Dowód wdzięczności narodu". 

Nazwisko Bogusławskiego wiąże się najściślej z dziejami pols
kiego teatru muzycznego, któremu utorował on drogę wystawiając 
(1778) przerob ioną i uzupełnioną „Nędzę uszczęśliwioną" Boho
molca z muzyką Macieja Kamieńsk:ego. 
Ogółem dorobek autorski Bogusławskiego obejmuje około 80 

utworów scenicznych (tragedie, dramaty, komedie, krotochwile, 
wodewile, opery). 

Lech Terpifowski 



JAN STEFANI 

Urodzony w Pradze czeskiej w r. 1746, w młodości wyjechał do 
Włoch i tam się kształcił, pobierając m.in. nauki gry .skrzypcowej. 
Był potem członkiem orkiestry nadwornej cesarza Józefa II 
w Wiedniu. W r. 1771 znalazł się w Warszawie, dokąd sprowa
dzono go z Wiednia za pośrednictwem księcia Andrzeja Ponia
towskiego, brata króla Stanisława Augusta. Został tu muzykiem 
pałacowej orkiestry królewskiej i orkiestry teatralnej, a następ
nie kapelmistrzem Teatru Na;odowego i kapelmistrzem katedral
nym. Osiedlił się w Warszawie na stałe i ożenił. Z czasem poś
więcił się wyłącznie kompczycji. Pisał msze, opery, wodewile, 
pieśni, tańce polskie. 

Stefani zdobył zaszczytną kartę w dziejach naszej muzyki jako 
kompozytor komedioopery według libretta Bogusławskiego „Cud 
mniemany czyli Krakowiacy i Górale". Na wybór Stefaniego jako 
autora muzyki do „Krakowiaków i Górali" skłoniła Bogusławskie

go niewątpliwie znajomość licznych jego polonezów, które cieszyły 
się dużym powodzeniem. Intuicja Bogusławskiego okazała się 

trafną: muzyka „Krakowiaków i Górali" wyzyskuje na wielką skalę 
polskie melodie ludowe, z Mórymi zaznajomił się Stefani, gdy 
w drodze do Warszawy zatrzymał się na dłużej w Krakowie i miał 
możność wynotować skrzętnie melodie krakowiaków i oberków 
iasłyszanych w gospodach i karczmach. Także już w trakcie kom
ponowania muzyki do ,,Krakowiaków" Stefani „co niedziela i 
święto wyjeżdżał na wieś aby się nasłuchał pieśni, napatrzył 

tańców <Cchoczego ludu nas~ego. Wracał do miasta, a mając świeżo 
w pamięci sielską melodię, zasiadał i podkładał pod libretto Bo
gu.sławskiego". - o czym wzmiankuje w swoich publikacjach sta
rowarszawskich Ka·zimierz W . Wójcicki. -

Skomponował •stefani-prócz „Krakowiaków i Górali", dziewięć 
innych teatrad muzycznych (zwanych bądź to wodewilami, 
bądź to komediooperami): „Frozyna, czyli siedem razy jedna" 
(do słów Adamczewskiego), „Wdzięczni poddani'', „Drzewo zacza
rowatle'', „Rotmistrz Górecki'', „Polska" (do słów Wybickiego), 
„Stary myśliwiec'', „Figle panien", „Papirius", „Kochankowie 
przemienieni". 

W zbiorze tańców Stefaniego (przeszło 200) przeważającą więk
szość stanowią polonezy. 

Jan Stefani, kompozytor wielce zasłużony dla sprawy teatru 
muzycznego w Polsce, zmarł 24 II 1929 r. w Warszawie. 

Lech Terpiłowski 
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O MILĘ OD KRAKOWA 

„Scena jest w wiosce pod Mogiłą - napisał Bogusławski w „Kra

kowiakach i Góralach" - o milę od Krakowa" ... „Teatr reprezen

tuje z jednej .strony chałupy wiejskie, wpośród nich widać karcz

mę z wystawą i po drugiej - pod laskiem młyn na Wiśle z zwy

czajnym mostkiem od brzegu. - W głębi widać miasteczko Mo~iłę, 

kościół i grobowiec Wandy". 

... „Krakowiacy i Górale" to osiemnastowieczna „śpiewogra", 

a więc mieszanina naiwnego realizmu i fantazji. Zważmy, że fan

tastyczna żegluga Górali sąsiaduje w tej sz,tuce ze zdumiewającym 

poszanowaniem prawdy. Bogusławski nie darmo napisał o miesz

kańcach Mogiły: „wezwałem całej mojej pamięci, całej zdolności 

do odmalowania ich zwyczajów, zdań, uczuć, mowy i zabaw". 

Pamięć miał dobrą, aktorską, toteż wykazał w swojej sztuce 

większe znawstwo Krakowa i okolicy, niż do niedawna przypusz

czaliśmy. Dotyczy to miejscowego dialektu, obyczaju, nawet topo

grafii. Sztuka zapoczątkowała w naszym teatrze regionalizm. 

Na wiele sposobów łączy się z Krakowem, także poprzez główną 

postać. Jednakże regionalizm Bogusławskiego był szczególnego ro

dzaju, skoro w razie potrzeby zmieniał on koryto Wisły. Wynnikało 

to po części z poetyki „śpiewogry", a po części z przeznaczenia 

sztuki, którego nie pojmujemy, jeśli na chwilę nie przeniesiemy 

się dJ Warszawy, gdzie Bogusławski napisał „Krakowiaków i Gó

rali". Dokonał tego prawdopodobnie na przełomie 1793/94. Warsza

wa znajdowała się wówczas pod rządami Targowicy i obok pol

skiego miała garnizon rosyjski. Twórcy Konstytucji 3 Maja byli 

wtedy przeważnie na emigracji. Jednak ci, którzy zostali, utwo-



rzyli szeroko rozgał ęziony spisek. Kościuszko kierował nim z za

granicy. We wrześniu 1793 przybył nawet potajemnie pod Kra

ków i odbył naradę z konspiratorami. W listopadzie Bars, uczest

nik narady przybył do Warszawy. Bogusławski należał do spisku, 

więc niezawodnie d ~ wiedział się od Barsa, że Kościuszko przewi

. duje pawstan:e, na miejsce wybuchu naznaczył Kraków i liczył 

szczególnie na chłopów, których strój miał być zasadniczo strojem 

wszystkich powstańców. Bars opowiadał w uniesieniu, że zdaniem 

Kościuszki wszyscy chłopi mają „straszliwy oręż w swych kosach". 

Prawdopodobnie pod wrażeniem tych słów Bogusławski napisał : 

„straszny i czóg w dłoni, gdy kto swojego broni" . 

... Uprawiał regionalizm w .szlachetnym znaczeniu dwuznaczny. 

Wszystkich zadziwił obrazem wsi, jakiego nie było w teatrze 

polskim. Jednocześnie spiskowym dał do zrozumienia, że Krako

wiacy to przyszli pawstańcy. Górale ... jako najeźdźcy symbolizo

wali „Moskali". Co więcej, spiskowcy prawdopodobnie orientowa

li się, że stosunki, jakie Bogusławski przedstawił w Mogile, odpo

wiadały tym, jakie panowały w konspiracji. W spisku także były 

zapalone głowy, które parły do natychmiastowej walki (jak Stach 

z „Krakowiaków i Górali"). Byli wojowniczo usposobieni księża , 

których posądzano, że w razie czego „schowają s;ę" (jak Miecho

dmuch). Całą organizację z trudem wstrzymywano od przedwczes

nego wybuchu, przed którym ostrzegali emisariusze Kościuszk i. 

Ich argumenty powtarzał Bardos z „Krakowiaków i Górali„. 

Bogusławski (po lewej) w roli Eardosa na premierze „Krakowia
ków i Górali". Fragment rysunku Lohrmanna (1794) 
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Jes t to najważniejsza postać tej sztuki więc trzeba jej poświęcić 
trochę uwagi. Grał ją Bogusławski, który dostosował ją nawet do 
swych „warunków" aktorskich. Jak wyglądał w tej roli, o tym 
najwięcej mówi szkic , który powstał na premierze czy już po pre
mierze w 1794. Zgodnie z wymaganiami tekstu Bogusławski na 
tym wizerunku „ubrany jest ubogo", nogi ma „łykiem okręcone" 
i torbę , .przewieszoną przez ramię" . 



Korepetycje taneczne: 
WELA LAM 

Inspicjenci: 
Wanda Miłowska 
Edw ard Mączewski 

BARDOS 

BARTŁOMIEJ 

DOROTA 
BASIA 

WAWRZYNIEC 

STACH 
JANEK 
PAWEŁ 

ZOSIA 

MIECHODMUCH 

GOSPODYNI 
GOSPODARZ 

AKTORZY: 

MARCIN A. IDZIŃSKI 

{
JAN MIŁO WSKI 
STANISŁAW ZY 
KRYSTYNA ŁODZIEJCZYK 
UR SZU JURSA 

{H YK KLEPS 
AN MIŁOWSKI 

TADEUSZ MORAWSKI 
ALEKSANDER GA WROŃSKI 
ANDRZEJ ZIĘBIŃSKI 
CECYLIA PUTRO 

{
STEFAN BUCZEK 
JERZY FITIO 
STEFAN BUCZEK 
ALFREDA BAYLL 
JANUSZ GRZEGDALA 
MIECZYSLA W WIŚNIEWSKI 
ANDRZEJ NOWIŃSKI 
WELA LAM 
HENRYK KLEPS 

Asystent reżysera : 
MARCIN A. IDZINSKI 

Przedstaw ienie zr ea lizowane z udziałem łzespołu ·Pieśni i Tańca „Transport owiec" 
przy 

Wojewódzk im Przedsiębiorstwie PaI' twowej Komunikacji Samoch odowej 
Kierownik muzyczny Andrzej Januszkiewicz 

Choreograf - an Sobieraj 

SZÓST A PREMIERA SEZONU 1968/69 

Suflerzy: 
Bożena Proszyk 
Andrzej Pstrąg 



Pastuch 

Kwicołap 

Krakowianki 

Krakowiacy 

Gospodynie 

Gospodarz 

Góralki 

Górale 

ZESPÓŁ WSPÓŁPRACUJĄCY 

EDWARD MĄCZEWSKI 

- MARIAN WERYK 

SŁAW A CYWIŃSKA 

- MAŁGORZATA LUBCZYŃSKAV 
BARBARA PACZYŃSKA'\/' 
ELŻBIETA PAZIO 

ZBIGNIEW DUBIELSKI V 
JAN MAIK 

- JANUSZ MIERZWIŃSKI V 
ANDRZEJ PSTRĄG 

WANDA ROMASZKAN V 
- ALEKSANDRA BANASZAK 

EDWARD MĄCZEWSKI 

ELŻBIETA JANKOWSKA V 
KRYSTYNA JAROTA V 
WANDA MIŁOWSKA V 
BOŻENA PROSZYK 

JANUSZ JAMROZIK~ 
JÓZEF JAMROZIK V 
SŁAWOMIR KSIĄŻEK V 
JÓZEF PIETKIEWICZ V 
JAROSŁAW SKRYCKI V 
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Dziwić mógłby tylko jego mun
dur - jak wynika ze szkicu - biały z pąsowymi wyłogami. .. Ze 
sztuki wynika, że Bardos był wypędzony z Akademii krakowskiej 
z p '.lwodu swoich poglądów na zagadnienia fizyki. Skądinąd wiemy, 
że na porządku dziennym były wówczas zatargi postępowej mło
dzieży z pr·ofesorami. Wiemy również, że taka młodzież zazna
czała• niezależność na każdym kroku, także w o\)yczaju. Ci spo
między studentów, którzy mieli już stopień bakałarza (jak Bardos), 
obowiązani byli nosić strój duchowny, do czego się jednak nie 
s tosowali, chętnie przywdziewając mundury. (Munduty · stanowiły 
wtedy w Akademii największy szyk). Niektórzy pro>ili nawet, by 
przepisać dla nich mundury kadetów (białe z kolorowymi wy
łogami). Bogusławski, były student krakowski, niewątpliwie znał 
ten obyczaj ... 

Uczestnicy spisku n ie mogli wątpić, że to emisariusz. W gruncie 
rzeczy to on doprowadził do zerwania Krakowiaków z Góralami, 
jednocześnie powstrzymując Krakowiaków od przedwczesnej 
walki. Jego postępowanie najlepiej mogli pojąć ci, którzy jak sam 
Bogusławski, byli wolnomularzami. Mamy dowody na to, że wolno
mularze byli zachwyceni tą sztuką. Arię Bardosa (co najmniej jed
ną) śpiewali jako pieśń obrzędową w lożach wolnomularskich. 
Wolno przypuścić, że Bardos otwarcie zwracał się do wolnomula
rzy, i to różnych narodowości, także do „przyjaciół Moskali". Tyle 
mówi · o zgodzie i pokoju, który ·powinien nastąpić po walce, tak 
gorliwie i skutecznie broni pokonanych Górali przed rzezią, że 

trudno mieć co do tego większe wątpliwości. 

Bardos wyraża myśli Bogusławskiego, a te wynikały prawdopo
dobnie z jeg.o stanowiska w konspiracji. Jako spiskow~ec Bogu
sławski poparł zapewne swoich przełożonych, którzy p"°agnęli re
wolucji, ale starannie przygotowanej, zakończonej szybkim zwy
cięstwem i natychmiastową ofertą pokojową złożoną carycy. 

„.Dawno temu stwierdzono, że Rosjan:e wiedzieli 0 spisku i za
jęli wobec niego postawę wyczekującą, zresztą z różnych przyczyn. 
Jedni sprzyjali Polakom, pragnęli ich pozyskać i uczynić z Polski 
bazę wypadową na Zachód. Inni, pamiętni łupów, jakie przyniósł 
im drugi rozbiór, życzyli sobie jakiejś „ruchawki'', która umożli
wiłaby ostateczny podział kraju. 



Ambasador rosyjski Igelstrom należał do tej drugiej partii. Był 

człowiekiem szczególnie niebezpiecznym, jednak pod koniec jego 

rządów Bogusławski zaryzykował wystawienie „Krakowiaków 

i Górali". Prawdopodobnie sądził on (a raczej jego zwierzchnicy), 

że wymagała tego powaga sytuacji. Rozumniejszych Rosjan nale

żało przestrzec przed igraniem z nastrojami Polaków. Nędza, jaka 

zapanowała w kraju po drugim rozbiorze, doprowadziła ludność 

do depresji, a polityka rosyjska w każdej chwili mogła spowodo

wać wybuch o następstwach, jak się zdawało, nieobliczalnych.( Ten 

argument trafił bodajże do przekonania licznym Rosjanom, którzy 

Bogusławskiego popierali) . Jednocześnie „Krakowiacy" mieli do

dać Pobkom otuchy. Przekonywali ich, że mogą wygrać, byle zło

żyli swój los w ręce ludzi rozważnych. (To istotne: gdyby nie spryt 

Bardosa, Górale, wprawdzie nieliczni, wróciliby-„lecz nie sami"!). 

Sztuka miała opóźnić wybuch. Mimo to wystawienie jej pod 

rządami Igelstroma było śmiałym przedsięwzięciem, które po

wiodło się prawdopodobnie dzięki rozległym wpływom konspiracji. 

Igelstrom zewolił na premierę, zapewne przekonany, że roz

sądek i pacyfizm Bardosa odniosą pożądany skutek na widowni. 

W takim razie błądził: nie wiedział, jakie znaczenie dla spisko

wych miała magiczna nazwa „Kraków". Sztuka ukazała się na 

scenie ]: III 1794, gdy ważyły się losy Warszawy. O kilka dni 

wcześnej (25 II) odbyła się „bardzo ludna" sesja spiskowych ... 

Część uczestników żądała wówczas natychmiastowej walki, zanim 

garnizon polski będzie zredukowany. Burza wisiała w powietrzu, 

gdy odsłonięto kurtynę w Teatrze Narodowym. Część publiczności 

należała do sprzysiężenia, inni przeczuwali c::i się święci. Wszyscy 

momentalnie rozszyfrowali sztukę, ale inaczej niż życzył sobie 

Igelstrom, nawet inaczej niż spodziewał się Bogusławski. Perswazje 

Bardosa puścili mimo uszu. Każde wezwanie do walki witali krzy

kiem, tupaniem i oklaskami. 

, 

Igelstrom przeraził się tym nie na żarty. Entuzjazm, jaki „Kra

kowiacy" budzili na widowni, nasuwał myśli o rewolucji jakobiń

skiej, która siała panikę pcmiędzy Rosjanami. „Nazajutrz po pre

mierze (2 III) nakazał aresztowan:e spiskowych ... Następnego dnia 

kazał zawiesić przedstawienia" „Krakowiaków i Górali" (trzecie 

ostatnie odbyło się 3 III). 

... Dalszy przebieg wypadków jest cokolwiek meJasny. Rosjanie 
mieli dobry wywiad, bo mnóstwo Polaków wystraszonych klęską 
1792 r. przeszło na służbę ambasady. Jednakże wywiad ten miał 
pewne wady. Agenci, widząc co się dzieje, pracowali nieraz na 
obie strony. Jeden z nich, Baudouin (komediopisarz, wówczas 
w służbie rosyjsk:ej), przestrzegł Bogusławskiego ... Bogusławski 

wybronił się w sposób, którego dobrze nie znamy. Prawdopodobnie 
wyparł się swojej sztuki i zwalił winę na Niemcewicza. (Niemce
wicz był wówczas na emigracji). Powinien był jednak odpowiadać 
za prepiierę jako aktor, reżyser i dyrektor teatru. Polacy areszto
wani w ciągu następnych tygodni zeznali, że napisał „Krakowia
ków i Górali", i to na polecenie spiskowców. Igelstrom potraktował 
sprawę poważnie i wysłał tekst do Petersburga, jednak Bogusław
ski nie był aresztowany. Zawdzięczał to chyba lojalności Rosjan. 
(Jest kilka dowodów na to, że miaJ: przyjaciół pomiędzy rosyjskimi 
oficerami). Właśnie w ten sposób mogła przejawić się solidarność 
wolnomularzy. W każdym razie teatr pod kierunkiem Bogusław
skiego grał dalej, nawet po wybuchu powstania, które zgodnie 
z planem nastąpiło w Krakowie (24 III), aż do insurekcji warszaw
sk_iej (17 IV). 

Widać z tego, że naprawdę było ze sztuką Bogusławskiego tro

chę inaczej, niż uczono w gimnazjum. Nie jest prawdą, że powsta

ła po bitwie pod Racławicami. Często pisze się, że miała stanowić 

pobudkę do walki. Zapewne. Ale trąbioną pFzez munsztuk. Na

tomiast prawdą jest, że publiczność dosłyszała w niej sygnał „do 

broni" i ten już zawsze będzie dźwięczał w historii. 

Zbigniew Raszewski 



CUDZOZIEMIEC O „KRAKOWIAKACH I GÓRALACH" 

J.G. Seume (1763-1810), poeta niemiecki, urzędnik na służbie 

rosyjskiej, porucznik grenadierów cesarskich i sekretarz Igel
stroma, osławionego pełnomocnika petersburskiego w Warszawie, 
zostawił pamiętniki („Kilka wiadomości o wypadkach w Polsce 
r. 1794", w których daje świadectwo politycznej doniosłości „Kra
kowiaków i Górali" Bogusławskiego. 

Wystawienie w sfolicy sztuki " teatralnej pod tytułem „Krako
wiacy" wywołaio niesłychany entuzjazm. Jest to utwór o tema
tyce narodowej, przed51~awiający z wielkim talentem kłótnię 

wieśniaków pochodzących z rokolic Krakowa. Rosyj1siki poseł miał 
początkowo za[trzeżenia co do owego przedstawienia, ponieważ 
jednak marszałek hrrrbia Moszyński osobiście zaręczył, że nie 
będzie w t1:m spektaklu nic zdrożnego, zezwolono ostatecznie, aby 
się odbył. 

Autor, pan Bogusławski, igrający ludzkimi namiętnościami 

jak piłką, równie dobry patriota jak aktor, dal dowód swego mis 
trzcstwa w samej sztuce i jej wys1ta,wieniu. Łączy ona w sobie 
nadzwyczaj zręcznie w jedną całość dramat, wodewil i balet . 
Porywająca muzyka oparta została częściwo n:i rodzimych pieś

niach ludowi;c:1 , częściowo na dyskretnie przejętych motywach 
z najlepsz1;ch utworów zagranicznych; tylko ktoś o bardzo 
chłodnym ur1pcsobieniu mógłby się nie poddać ogólnemu entuz
jazmowi. Na ogólną liczbę trzech przedstawień udało mi się dwu
krotne być w teatrze .i mus31? wyznać, że nigdy nie doznałem 

większego, głębszego i trwalszego wrażenia. Polityczne aluzje tej 
sztuki były bardzo odległe i niezbyt istotne, miała ona jednak 
charakter r;atriotyczny. Kilku z czołowych aktorów najprawdo
podobniej wesz ło w porozumienie, uzupełnili bowiem arie wstaw
kami, które wnet wyparły właściwy tekst, powtarzane z nieu/cry
wanq radośdą. Wstawki te przeniosły się szybko z tea,tru między 
lud, a wypadki pod Krakowem uczyniły z wszystkich warsza 
wian śpiewaków operowych. Nawet rosyjsrkie orkiestry wojskowe 
grywały ulubione arie z u'.ubionej opery. Rosyjski generał dowie
dziawszy się o ~szystkim, co zaszło, zabr<Ynił dalszych przeds1~a

wień; lecz utwór, trzykrotnie już odegrany, odniósł skutek. 
,J. G. SEUME 

) 

l 

DZIEJE SCENICZNE „KRAKOWIAKÓW I GÓRALI" 

„Krakowiacy i Górale" należą do najpopularniej
szych utworów polskiej literatury dramatycznej a his
toria ich inscenizacji stanowi ważny i cenny dorobek 
polskiego teatru · i kultury narodowej. 

Już prapremiera warszawska w marcu 1794 roku 
była znaczącym wydarzeniem; ni e tylko teatralnym, 
także politycznym. Kuplety aktorów, uzupełniane 

w latach następny·ch nov.rymi, aikt:ualiziującymi ws1taw
kami, rozbrzmiewały na warszawskiej ulic;y w ciągu 

ciężkich lat niewoli. Sztuka zyskała szeroką popular
ność, stała się własnością . narodu. 

Popularność ta wzrosła w pierwszej połowie XIX 
wieku. Romantyków fascynowała ludcwość „Krako
wiaków" a także sama postać . Bogusławskiego; Mic
kiewicz nazwał go jedynym obok Karpińskiego „poetą 
nar.adowym". • 

W ·Okresie pozytywizmu bezpośrednie zainteresowa
nie sztuką wyraźnie zmalało. Na terenie zaboru ro
syjskiego granie jej było zabronione. W Galicji zreali
zowano jedynie dwie inscenizacje: we Lwowie w roku 
1873 i w Krakowie w roku 1877. Uwidocznił się na
tomiast jej wpływ na twórczość dramatyczną. Zaczęły 
powstawać „kontynuacje" dzieła Bogusławskiego, 

wśród których najbardziej znaną stała się wersja Jana 
Nepomucena Kamińskiego z muzyką Kurpińskiego, 

wystawiona po raz pierwszy we Lwowie w roku 1816 
pt. „Zabobon, czyli Krakowiacy i Górale". Jej frag
menty połączone z tekstem Bogusławskiego wykorzys
tywał w swych inscenizacjach Zygmunt Nowakowski 
i Leon Schiller. 

Renesans „Krakowiaków" nastąpił w okresie Młodej 
Polski. We Lwowie w roku 1895 odbyło się uroczyste 
przedstawienie w obecności Vłładysława Bogusław

skiego, wnuka Wojciecha. 

Powstanie odrodzonego państwa polskiego stworzyłJ 

oczywiście nowe możliwości: sztuka Bogusławskiego 

weszła na stałe do repertuaru p olskich teatrów. Z teg;) 

ckresu na uwagę zasługuje przedstawienie Zygmunta 
Nowakowskiego w Krakowie w 1928 roku oraz insce

nizacja Leona Schillera w War;;zawie na Rynku Sta

reg.o Miasta w roku 1929. 



„Krakowiaików" wystawiono takż.e w azasie wojny -
za najważniejsze uważa się przedstawienie lwowskie 
z rnku 1941, o którym dwadz.ieśda dwa lata później 
jego reżyser Bronisław Dąbrowski pisał tak: „ .. Sz.tu
ka gra_na była tylko trzy razy, gdyż w czasie ostatnie
go przedstawienia na miasto spadły już pierwsze bom
by ~ Messerschmidtów. Aktorzy, pomimo zbliżającej 
się nawałnicy i strzałów na ulicach miasta, nie przer
wali przedstawienia. Nawe.t w dniu następnym zagra
liśmy jeszcze fragmenty sztuki Bogusławskiego. Nad
szedł jednak dramatyczny mcment , kiedy zespół mu
siał opuścić teatr i w kostiumach przekradać się uli-· 
cami pod ogniem karabinów maszynowych". 

• 

„Krakowiacy i Górale" 
w reżyserii Leona Schillera, scenografii Władysława 
Daszewskiego w Teat1rze Wojs1Jrn Po·lskiego w Łodzi, 

1946 rok 

l 

Po wojnie największe uznanie zdobyła słynna łódzka 
inscenizacja Schillera z roku 1946, w której tekst Bo
gusławskiego został wzbogacony 0 nowe, ciekawe 
i oryginalne pomysły reżysera. Przedstawienie to zos
tało także pokazane w Warszawie (styczeń 1947). A oto 
wirażenia K1r1onil!rnJrza „Lo1dizJi Teatralnej": „Wy1stępy 

g.o.ścinne Teatru Wojska Polskiego stanowią w dzie
jach naszej sceny po wojnie ważną datę; aktorzy sta
nęli w służbie obywatelskiej, wioząc w artystycznej 
podróży do stolicy spektakl wielkiego polskiego re
pertuaru ludowego, który w historycznym momencie 
wyborów do pierwszego Sejmu nabrał rumieńców ży
cia, jak w czasach pamiętnej premiery w epoce Wiel
kiej Reformy. Nie nadarmo stwierdził Nestor polskiej 
teatrologii, Mieczysław Rulikowski, dzieląc się wraże
niami po warszawskim przedstawieniu że Kra
kowiacy" rozpoczęli „drugie życie". Chwlla dzi~jowa 
nadała widowisku specjalnej wymowy ... Bubliczność 

warszawska przyjęła „Krakowiaków" niemniej gorąco 
a może jesizoze gc1~·ęcej nłż lódzika... Huczne bir>a!W~ 
przy otwartej scenie są zarówno dowodem zachwytu 
dla poziomu przedstawienia, jak solidarności z du
chem, który ie ożywia ... 

Dopisane specjalnie na występy warszawskie, śpie 

wane w końcowym wodewilu strofy, których treścią 
było powitanie Warszawy, budziły rzadką emocję na 
widowni i wśród aktorów". 



Inscenli:zację tę wznowi0Jn10 •w Teatir2le Namdl()!Wym 
w Warszawie cztery lata później. Kontynuacją schille
rowskiego stylu były także przedstawienia zrealizo
wane IW Katawi-cacrh (1947), Kielca1ah i Radomiu (1950) 
w NclWlej Hiude (1955), w Łodzi (1955, 1961). 

W roku 1963 lkoanedilooiperę Bio1guslaw1slkie1g'o wyreży
sero1Wał w Teaur.ae 1iun. Juliusz<>J Słorw.aclki1eg10 w K1riaiko1-
wie Bronisław Dąbrowski. Dąbrowski przekonstruował 
sztukę, wprowadził nowe wątki muzyczne Stefaniego, 
oraz wiele autentycznego folkloru muzyczneg.o, a ca
łość zrealizował w konwencji „zabawy w ludowość". 

W r.cilku 1964 „Kriilkloiwiaków" wy,staiwicmo na s·cenfo 
Teatru ,;Wybrzeże" w Gdańsku w reżyserii Jerzego 
Golińskiego, w rOiku 1966 IW Państrwowej Opereitice 
w Warszawie w reżyserii Jerzego Rakowieckiego, 
w rolkiu 1968 IW Teatrze Nowym w Zabrnu i w TeatriziJ 
Polskim w Bydgoszczy w reżyserii Zygmunta Wojdana. 

Przedstawienie nasze nawiązuje do inscenizacji 
schillerowskiej w układzie literackim, scenograficz
nym i muzycznym. A przede wszystkim nawiązuje do 
myśli Leona Schillera, która pOik·af>iła oży;wić patriJo
tyczny żar i :teatralny wdzięk ·tej śpiewogry o wol
ności i pokoju, o słowiańskiej jedności. 

e.k. 

Projekty scenO'grafi.i Liliany Jankowskiej do nasz.ego przed
:>t.awlenJa. 
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