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PREMIERĄ TĄ OPERETKA DOLNOŚLĄSKA PRAGNIE 

UCZCIĆ XXV ROCZNICĘ POWROTU WROCŁAWIA DO MACIERZY 

OD INSCENIZATORA 

(Artykul, który ukazal się w programie do spektaklu „Krakowiaków 

i Górali" wystawionego na scenie Teatru im. Juliusza Slowackiego 

w Krakowie w październiku 1963 r.) 

P rzystępując do nowej inscenizacji komedio-opery „Krakowiacy i Gó

rale", chciałbym zwierzyć się z myśli i wspomnień, które nasunęły 

mi się w czasie tej pracy. 

Scena Teatru im. J . Słowackiego niestety nigdy ne ukazała żadnej 

inscenizacji Leona Schillera. Jego opracowanie komedio-opery Bogu

sławskiego, zrealizowane zostało przed kilku laty na scenie Teatru 

Ludowego w Nowej Hucie, ale w skromniejszym formacie. Wystawione 

po śmierci wielkiego reżysera, mogło być już tylko kopią Schillerow

skiej inscenizacji. 

Widziałem Schillerowską premierę „Krakowiaków" w teatrze łódz

kim i nie zapomnę wrażenia jakie zrobiło to dzieło na publiczności i na 

nas, ludziach teatru. Inscenizacja ta pozostanie na kartach historii sceny 

polskiej jako chyba nieprześcigniona i oddająca wspaniale ducha 

utworu, jego styl i historyczny klimat. 
Realizacja, którą obecnie prezentuje nasz teatr, różni się zasad

niczo od tamtej. Ma ona jednak swoją małą, ale dość dramatyczną, 

bo wojenną historię. Adaptacji tekstu dokonał Stanisław Wasylewski 
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(1941 r.), nawiązując w niektórych fragmentach sztuki do wydarzeń 

chwili i nasycając tekst szeregiem intermediów oraz wstawek o cha

rakterze ludowym. Tą stroną przedstawienia opiekowała się Wanda 

Wasilewska, ówczesny kierownik literacki polskiego teatru we Lwowie. 

Po raz pierwszy graliśmy tych „Krakowiaków" we Lwowie na kilka 

dni przed wtargnięciem hitlerowskich najeźdźców do miasta. Sztuka 

grana była tylko trzy razy, gdyż w czasie ostatniego przedstawienia na 

miasto spadały już pierwsze bomby z Messerschmidtów. Aktorzy, po

mimo zbliżającej się nawałnicy i strzałów na ulicach miasta, nie przer

wali przedstawienia. Nawet w dniu następnym zagraliśmy jeszcze frag

menty sztuki Bogusławskiego. Nadszedł jednak dramaityczny moment, 

kiedy zespół opuścić musiał teatr i w kostiumac~ przekradać się uli

cami pod ogniem karabinów maszynowych. Tej lwowskiej premierze 

Boy-Żeleński poświęcił bardzo pochlebną recenzję. 

Replika tego spektaklu, którą realizujemy obecnie na scenie Teatru 

im. J. Słowackiego, w 70 rocznicę jego założenia, została teraz prze

kształcona w duchu aktualnych przemian i oczyszczona z tych nale

ciałości, które zbyt odbiegały od pierwowzoru autorskiego. 

Twórca narodowej sceny - Bogusławski i kompozytor komedio

opery - Jan Stefani, WProwadzili wiele melodii, piosenek i tańców 

zaslyiszanych po wsiach w czasie obraędów i rzabaw, łącząc je z ope

rową konwencjonalną muzyką w stylu pomozartowskim, co nie raziło 

jednak nikogo. Melodie te - oprócz skomponowanych przez Stefaniego, 

a później w wersji Jana Nepomucena Kamińskiego przez Kurpińskie

go - były bardzo znane i popularne. Leon Schiller wzbogacił jeszcze 

ten materiał muzyczny swoimi pomysłami. Miał prawo do tych uzupeł

nień, gdyż i za czasów Wojciecha Bogusławskiego teksty jako też 

melodie ulegały zmianom zależnie od potrzeb chwili. 

Pragnąc odświeżyć „Krakowiaków i Górali" reżyser współczesny 

może sobie chyba rościć prawo do czerpania z bogatej skarbnicy fol

kloru polskiego, dysponując zwłaszcza wiernymi zapisami Kolberga 

i starymi śpiewnikami góralskimi, obfitującymi w mniej znane melodie 

i piosenki. Tańce i przyśpiewki obrzędowe, pieśni i dowcipne kuplety 

wydobyliśmy z zapomnienia, zamieniając często zbyt osłuchane melodie 

wdzięczną wiązanką prymitywnych, ale jakże uroczych motywów kra

kowskich i podhalańskich. 
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Z tej zasady wyłoniła s ię również ogólna koncepcja widowiska, 

która pragnie nadać nowy kształt komed io-operze Bogusławskiego , 

ujmując ją w stylu prymitywnej zabawy osnutej na świadomym zmą

ceniu historycznego stylu widowiska i przekształceniu go w formę 

obrzędowo-ludowej zabawy, w teatr lalek i bawidełek dekoracyjnych. 

A więc z przymrużonym okiem, żartobliwie t r aktujemy historyczną 

wymowę sztuki, nie lekceważąc oczywiście ani nie starając się zmniej

szyć jej patriotycznej tendencji. Tylko styl galanterii ówczesnego wido

wiska, tak precyzyjnie wydobyty ongiś przez Leona Schillera, pragnie

my zastąpić wdziękiem prymitywu, ale i tu nie narzucając zbytniego 

autentyzmu. Mieszanka stylów kompozycji muzycznych, której nie oba

wiał się Ojciec Sceny Narodowej , charakteryzuje również nasz pomysł 

spektaklu. Poszliśmy może lekko w kierunku parodystycznym, odsyłając 

gusta wielbicieli historycznej wierności do pamiętników i kronik, a ama

torów czystego folkloru do przedstawień ludowych. Na naszej scenie 

pragniemy ucieszyć publiczność urokiem barw i melodii, zabawkowej 

scenerii i teatralnością folkloru . Może nie zasłużymy na miano tych, 

co „szargają świętości ' ', i może uśmiechnie się do nas widz rozumiejąc , 

że ·scena służyć może nie tylko sprawom poważnym ale i rozrywce, 

tym bardziej, gdy zaczerpnięta jest ta zabawa ze skarbnicy drama

turgii polskiej, a tylko przetopiona została w tyglu współczesnej umo

wności teatru. To jakby figle Poliszyneli i Arlekinów ubranych w pa
rzenice i kierezyje. 

Bronisław Dąbrowski 
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ALINA ALEKSANDROWICZ 

„KRAKOWIACY I GÓRALE" 
CZYLI O ODWAŻNYM I DOSTOJNYM LUDZIE POLSKIM KRAKOWIACY I GÓRALE 

komedio-opera 

WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 

z muzyką 

J . STEFANIEGO i K. KURPIŃSKIEGO 

w opracowaniu 

F. BARFUSSA i S. CZOSNOWSKIEGO 

Adaptacja tekstu: 

St. Wasylewskiego i B. Dąbrowskiego 

Inscenizacja i Konsultacja 

BRONISŁAW DĄBROWSKI 

Reżyseria: 

LEON LANGER 

Kierownictwo muzyczne: 

MARIA ORACZEWSKA 

Choreografia: 

HENRYK DUDA 

Scenografia: 

ADAM KILIAN 

Asystent reżysera : 

' WŁADYSŁAW SZEPTYCKI 

Asystent choreografa: 

ROMAN ŁUBNICKI 
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Inspicjent: 
ZOFIA CYBULSKA 
WANDA TOKARZ 

OBSADA 

Stach 

Jonek 

Basia 

Dorota 

Miechodmuch 

Bartłomiej 

Wawrzyniec 

Baba 

Zosia 

Matka 

Pastuch 

Bardos 

Bryndas 

Morgal 

Swistos 

Kwiczolap 

ZYGMUNT GORCZYŃSKI 

GUSTAW KUSEK, JANUSZ NOWICKI 

ZYGMUNT GORCZYŃSKI, STANISŁAW STELMASZEK 
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MARIA MOSTOWSKA 

KRYSTYNA DUVAL, BARBARA KOSTRZEWSKA 

ZDZISŁAW SKOREK 

ZDZISŁAW BUDZICKI, WŁADYSŁAW SZEPTYCKI 

LEON GAWEŁEK, WINCENTY ZASTAWNIK 

ADA KOWALSKA, BARBARA URBAŃSKA 

HANNA CELEJEWSKA, EWA KAMBERSKA, ALICJA SZESKA 

DANUTA MAJGIER, IRENA PITULE.Jl 

WlESŁAW HEJNO 

WIESŁAW HEJNO, HENRYK TEICHERT 

LEON LANGER, LESZEK REDO 

ROMAN BARANOWICZ, JANUSZ TARTYŁŁO 

KRZYSZTOF TYSNARZEWSKI 

BOLESŁAW KELLNER 

DYRYGENCI 

MARIA ORACZEWSKA, JAN SLĘK 

Krakowiacy, Górale, goście weselni: 

CHÓR I BALET OPERETKI DOLNOSLĄSKIEJ WE WROCŁAWIU 

Soliści baletu: 

RUTA GORCZ SKA, STEFANIA KOŁODZIEJCZYK, 

MARIAN BABULA ROMAN ŁUBNICKI, KONRAD MIAZGA 

Kontrola tekstu: 
ELEONORA SZULC 
EW A KAMBERSK.Ai 



sens aluzjom zawartym w tekście. Dlatego też nie są najważniejsze 

w „Cudzie mniemanym" konflikty miłosne dwojga młodych bohate
rów - Stacha i Basi, a spory Krakowiaków i Górali wydawać się 

mogą bez zastosowania politycznego klucza błahe i nic nie mówiące. 

Sztuka miała bowiem przemycić pod postacią miłosnej, niewinnej ko
medyjki wezwanie do wolnościowego boju. Dlatego też drobny nawet 
wypadek jest w tym utworze pretekstem do różnych aluzji politycz
nych. 

Ale zachęta do powstania nie wyczerpuje jednak celu politycznego 
widowiska. Sztuka miała wezwać CAL Y naród do wystąpienia prze
ciwko wrogowi zewnętrznemu w myśl zasady: „Nie ma zysku w takim 
boju, który czyni krzywdę bratu". Dlatego nie dochodzi do zasadniczej 
walki między Krakowiakami i Góralami, a Bardos - uosobienie oświe
ceniowego „rozumu" i „cnoty" pogodzi swoją elektryczną machiną 

zwaśnionych. Dlatego też, wbrew pojawiającym się w sztuce elementom 
sentymentalnym, nie można zamknąć utworu w konwencji sielankowej. 
Niewątpliwą zasługą Bogusławskiego jest ukazanie prężności ludu, jego 
olbrzymiej energii i gotowości rewolucyjnej. Lud ten rządzi się swofsty
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mi prawami, decyduje 
o własnym losie bez 
udziału dworu czy jego 
reprezentantów - rząd

ców lub ekonomów. Aby 
uwypuklić moralną war
tość ludu, kontrastuje 
się wady szlachty z pra
wością zarówno Krako
wiaków jak i Górali. 
Nie jest to lud oczeku
jący pomocy czy ginący 
z nędzy. Bogusławski, 

nawet wbrew prawdzie 
społecznej, akcentuje je
go piastowską nieomal 
godność i chłopską tę

żyznę . 

W związku z poli
tycznymi założeniami 

utworu intryga „Krako
wiaków" nie jest zbyt 
wyszukana i misterna, 
a charaktery występują
cych postaci są proste 

jak zasadniczy wątek 

akcji. Była to bowiem 
sztuka narodowa i ze 
względu na zawarte tam 
myśli i ze względu na 
specjalną konstrukcję 

zbiorowego bohatera -
malowniczo ukazaną 

gromadę wiejską . Tę 

koncepcję widowiska 
podkreślała również mu
zyka, skomponowana 
wprawdzie przez Cze
cha, Stefaniego, ale ak
centująca znane w Pol
sce motywy muzyczne. 
Wielki ładunek ideowy 
sztuki sprawił też , że 

dalsze przedstawienia 
„Krakowiaków i Górali" 
stawały się jednocześnie 

patriotyczną manifesta
cją . Utworem tym wi
tał teatr Bogusławskiego 
legiony polskie i ich 
wodza, Dąbrowskiego . W 
dniach powstania listo
padowego sztuka ta 
zmieniła się na scenie 
warszawskiej w wielką 

demonstrację kół rewo
lucyjnych. Po latach oktliPacji, w roku 1946, Teatr Wojska Polskfego 
w Łodzi przypomniał społeczeństwu doniosłą sztukę Bogusławskiego. 
„Krakowiaków" opatrzonych aktualnym prologiem i epilogiem wystawił 
wówczas Leon Schiller. Tradycją narodową uświęcono więc w naszych 
dziejach zwyczaj witania doniosłych wydarzeń państwowych utworem 
Bogusławskiego -0 odważnym, wesołym i dostojnym jednocześnie ludzie 
polskim. 

• 

Alina Aleksandowicz 
(z programu spektaklu w Operetce Lubelskiej) 
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„Ten ojciec naszego teatru wziął od Francuzów to, co jest podstawą 

sztuki aktorskiej: dobry ton w najrozleglejszym tego słowa znaczeniu 

i pierwsze fundamenta aktorskiego rzemiosła, ale tchnął w to swojego 

ducha. Nauczył swoich ludzi patrzeć na życie i brać z niego wzory 
do żywych figur. Aktorzy jego, wpatrzeni w swojego mistrza, szli 

posłuszmie za jego radami. Uczyli się patrzeć na życie tak jak on, który 

nie pominął żadnego zdarzenia, aby nie wyciągnąć korzyści dla swojej 

sztuki". 

Wincenty Rapacki 

„Godzi się tedy, by kult Bogusławskiego nie był obowiązkiem jedy

nie artystów teatru i teatrologów, by artystyczną i społeczną działalność 

reformatora wszystki'ch rodzajów poezji dramatycznej i kunsztu sce
nicznego, pierwszego apostoła „teatru walczącego", twórcy pierwszego 

teatru monumentalnego, teoretyka gry aktorskiej na zasadach zespo

łowych utwierdzonej, pierwszego, który w Polsce o teatrze robotniczym 

myślał, a aktorów do zrzeszania się w ~ółki pracownicze zachęcał -

by doniosłej wagi dla potomności dzieło jego życia przez nią poznane 

było i pokochane, a testament jego rzetelnie wykonany został." 

Leon SchiUer 
• 
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„ ... owa linia wysokiej, wysublimowanej aktualności wyznaczona 

przez Bogusławskiego, podjęta przez Mickiewicza, idąca przez dzieło 

Wyspiańskiego, określa jeszcze i dzisiejsze prace teatru polskiego. Zmie

niło się w manifestacji tej dążności niemało, przeinaczyła się sceneria, 

jak zwyczajnie w teatrze, ale ta prawda, iż teatr ma prawo istnieć jako 

wytwórnia zbiorowego entuzjazmu, ta prawda jest dziś równie dla 

nas wiążąca, jak wówczas, gdy ją dla teatru polskiego ustanawiał Bo

gusławski. I nie trzeba innego dowodu wielkości ojca polskiej sceny, 

jak to, że dziś, po latach stu pięćdziesięciu, żyjemy wciąż w kręgu 

jego idei." 
Wilam Horzyca 
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„Bogusławski był 

tym duchem w dziejach 

kultury polskiej, który 

przepoiwszy sporadycz

ne wystąpienia ogniem 

twórczej organizacji, 

zbudował trwałe funda

menty nowożytnego tea

tru w Polsce i każdemu 
z czynników składają

cych organizm teatralny 
dał tak silne podstawy, 

że odtąd zyskały moż

ność świetnego rozwoju. 

Od jego wystąpienia po 

podłogach scenicznych 

stąpać zaczęły postaci 
żywe i prawdziwe, tea

tralne sznurownie zmu

szone zostały do służe

nia celowym nakazom, 

pod paludamenty wzbi

jać się zaczęły skrzydła 

ideałów, a w orkiestrach 

ozwały się hymny ra

dosne, że teatralność 

polska z przygodnych 
ścieżek wyruszyła na bi

ty gościniec do jakiegoś 
celu wiodący. Od tej 

chwili teatr nasz stał 

się polski, publiczny i 
zawodowy, a te trzy ce

chy charakteryzują po

jęcie teatru narodowe

go." 

Henryk Szletyński 

Grażyna Baranicka 
Jadwiga Drenkowska 
Anna Jastrzębska 
Anna Kowalska 
Janina Krynicka 
Krystyna Kulig 
Irena Pierzchała 
Irena Pitułej 
Gertruda Reichert 
Ewa Telszewska 
Zenon Gemza 

ZESPÓŁ CHÓRU 

Witold Grochowski 
Kazimierz Jarząbek 
Bolesław Kellner 
Ryszard Kudzewicz 
Andr zej Legutko 
Bogdan Leszczyński 
Bogdan Miazgowicz 
Witold Puźniak 
Marian Szpak 
Bernard Sniadecki 
Lucjan Wysłucha 

Inspektor chóru: Janina Krynicka 

Ruta Gorczyńska 
Stefania Kołodziejczyk 
Marian Babula 

Krystyna Janeczek 
Maria Kott 
Stanisława Lewicka 
Aniela Łamtiugina 
Małgorzata Metelska 
Jadwiga Nowaczyk 

Soliści bale t u 

Roman Łubnicki 
Konrad Miazga 

Zespół baletu 

Jolanta Sacharc 
Krystyna Tarnawska 
Alicja Zawodniak 
Andrzej Grzywniak 
Kazimierz Kessler 
W alter Polednik 

Inspektor baletu: Janusz Sewastjanowicz 
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I. Sk rzy pce 

(K o n c e r t m i s t r z) 
Ireneusz Pińczykowski 
(K o n c e r t m i s t r z) 
Jerzy Siwek 
Erna Lepszy 
Władysław Banach 
Tadeusz Kunysz 
Wojciech Gałązka 
Zenon Markowski 

II. S k r z y p c e 

Zdzisław Sowiński 

Adek Fidelman 
Janina Łuczak 
Henryka Florczak 

Altówki 

Lech Kwapisz 
Swietla Kolosz 
Antoni Tatarczyk 

Wiolonczele 

Aleksander Kowalow 
Stanisław Malek 

Kontrabasy 

Cyryl Banicki 
Henryk Szymecki 
Marian Likus 

ZESPÓL ORKIESTRY 

Perkusja 

Marek Tomczyk 
Henryk Birkman 

Fortepian 

Jerzy Olejnik 

Flety 

Jar osła w Tomi n 
Stefan Dolata 

Oboje 

Roman Zieliński 
Czesław Wojciechowski 

Klarnety 

Jakub Plaza 
Franciszek Tobolla 
Michał Nikonow 

Fagoty 

Stanisław Stojek 
Edward Baran 

Waltornie 

Stanisław Sapiniak 
Florian Szulc 
Jan Fluder 
Janusz Jacyszyn 

Trąbki 

Karol Buczowski 
Konstanty Łazarewicz 
Adam Wajda 

Puzony 

Andrzej Wierzbiński 
Franciszek Hutyra 

Inspektor orkiestry: Franciszek Tobolla 
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REPERTUAR BIEŻĄCY : 

„CNOTLIWA ZUZANNA" - J. Gilbert 

„WIEDEŃSKA KREW" - J. Strauss 

„DZIEWCZĘTA W ZASŁONACH" - U. Hadżibekow 

„DZIŚ DO CIEBIE PRZYJŚÓ NIE MOGĘ" - L. Budecki i I. Kanicki 

„OSTATNI ROMANS KSIĘCIA VALENTINO" - A. Markiewicz -

E. Pałłasz 

„HRABIA LUKSEMBURG" - F. Lehar 

„NA SZKLE MALOWANE" - E . Bryll - K. Gartner 

Kierownik techniczny 

JAN ADRIAN URBAN 

Kie r. prac. kraw. damskiej 

EMILIA BUDA 

Kier. prac. kraw. męskiej 

JÓZEF MUCHA 

Kier. prac. szewskiej 

STANISŁAW BRATASZ 

Kierownik perukarni 

ALICJA GÓRA 

Kierownik kostiumerni 

STANISŁAW MACKOWIAK 

Modystka 

KRYSTYNA JASTRZĘBSKA 

Kier. prac. elektrycznej 

JAROSŁAW SAWICKI 

Akustyk 

ANDRZEJ DOMERADZKI 

Brygadier sceny 

WŁADYSLA W MICIŃSKI 

Rekwizytor 

ALEKSANDER LEU 

Kierownik Organizacji Widowni: 

JAN KOZICKI 

Koordynator pracy artystycznej 
ZDZISŁAW SKOREK 



RYSUNKI W PROGRAMIE: 

ADAM KILIAN 

REDAKCJA PROGRAMU: 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

WDN -Zam. 22l/ 70 - 10000 - C--i/ 150 CENA : 4 zł 


