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KRAKOWIACY I GORALE 

Wojciech Bogusławski 

Ostatnie próby musiały się odbywać w lutym 1794 roku . Faktycznym władcą Warszawy byt wówczas lgelstróm, 
głównodowodzący wojsk rosyjskich w Rzeczypospolitej, a od niedawna także ambasador rosyjski. ( ... ) 

Możliwe, że właśnie w związku z tą sytuacją cenzora zostaw~ sobie Bogusławsk i na koniec. Jako zajadły denuncjator Włodek 
mógł wszystko popsuć, już po porozumieniu z Moszyńskim i lgelstrómem. A więc kontakt z nim lepiej było nawiązać w ostatniej chwili . Tak 
właśn ie Bogusławski postąp~. Podsunął podobno Włodkowi tekst libretta, jakby od niechcenia, w sam dz ień premiery, „i to po południu" . 

Obałamucony cenzor zezwol~ jakoby na przedstawienie „nawet nie przeczytawszy". Jeśli to prawda, w teatrze niepewność co do losów 
premiery trwałaby do ostatniej chwili . ( ... ) 
Stosunkowo naiiaśniej przedstawia się sprawa partytury. Wiemy. że napisał ją Jan Stefani, w 1794 niespełna trzydziestoletni muzyk rodem 
z Pragi, przez pewien czas instrumentalista nadwornych kapel wiedeńskich, od 1779 skrzypek, a potem koncertmistrz królewskiej orkiestry 
w Warszawie. Biografowie Stefaniego twierdzą, że od przyjazdu do Polski interesował się polską muzyką ludową. Z Wiednia jechał do 
Warszawy przez Orawę, Beskidy i Kraków, gdzie zatrzymał się kilkanaście dni. W Krakowie podobno „ często wymykał się za miasto, 
zachodz~ do karczem lub chat wiejskich, gdzie się muzyka słyszeć dawała" . Niektóre melodie „ na miejscu lub w dalszej podróży notował" . 

Może właśnie wtedy złowfoba charakterystyczne tańce tzn. krakowiaka od Łobzowa i taniec góralski spod Babiej Góry. 
Pozostałe melodie „Cudu", odnalezione przez Kolberga na wsi, pochodzą z Mazowsza. Biografowie Stefaniego twierdzą. że i tu zbierał on 
melodie ludowe. Czy to z jego inicjatywy znalazło się w partyturze tyle autentyku? Czy może z zachęty Bogusławskiego? Stefani przyjechał 
z Wiednia, niewątpliwie znał austriacki Singspiel. („. ) Gorzej przedstawia się sprawa libretta. („.) Kto pierwszy wpadł na myśl. żeby 
tematem opery uczynić autentyczne spotkanie Krakowiaków z Góralami? Nie znany autor pierwszej wersji? Czy Bogusławski? ( „.) 

Afisza premierowego nie znamy. Domyślamy się tylko, że zapowiadał operę pt. „Cud, czyli Krakowiacy i Górale", na dzień 
1 marca 1794. Była to niedziela, dosyć ciepła. Publiczności zeszło się mnóstwo, tak, że widownia napełn~a się po brzegi. Z górą tysiąc 
dwieście osób słuchało uwertury. 

Jan Stefani 

Zbigniew Raszewski 
„BogusfawskNI. 

. . 
i po premierze 

W stolicy sztuka teatralna pod tytułem Krakowiacy podniosła entuzjazm do rzadkiej wysokości . Ta sztuka to utwór narodowy 
traktujący kłótnię wieśniaków owej okolicy z rzadką zręcznością . Rosyjski poseł miał zastrzeżenia przeciwko przedstawieniu, ponieważ 
jednak marszałek hrabia Moszyński osobiście zapewn~. że nie zawiera ono nic zdrożnego, przedstawienie się odbyło. 

Autor, pan Bogusławski , igrający ludzkimi namiętnościami jak p~ką, a równie dobry patriota jak aktor, w samym tym utworze 
i w jego odegraniu dowiódł całego swego mistrzostwa. Jest to połączenie dramatu, wodewilu, baletu, z nadzwyczajną zręcznością w jedną 
całość spojonych: muzyka porywająca, częścią z własnych pieśni ludowych, częścią w sposób ledwo dostrzegalny z najlepszych utworów 
zagranicznych ułożona; trzeba było być bardzo zimnym, by nie dać się unieść ogólnemu entuzjazmowi. Na trzy przedstawienia udało mi się 
samemu dwa razy być w teatrze i muszę wyznać, że nigdy większego, głębszego i trwalszego wrażenia nie spostrzegłem, ani go sam nie 
doznałem. Polityczne aluzje tego utworu były bardzo dalekie i nie bardzo istotne; ale była to rzecz patriotyczna. Kilku pierwszych aktorów 
najprawdopodobniej było w porozumieniu: śpiewali bowiem do melodii warianty, które wnet właściwy tekst wyrugowały, a które 
powtarzano z głośną radością. Warianty te przeniosły się szybko z teatru między lud, a wypadki pod Krakowem zmienfy wszystkich 
Warszawian w śpiewaków operowych. Nawet rosyjskie orkiestry wojskowe grywały ulubione arie z sympatycznej tej opery. Wówczas 
rosyjski generał, skoro dowiedział się o tym, rozkazał zabronić przedstawienia; lecz utwór trzy razy już odegrany, odniósł skutek. 

Jan Got/ ryd Seume, poeta niemiecki, 
pracownik kancelarii ambasadora rosyjskiego lgelstroma. 
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real izatorzy 
kierownictwo muzyczne KAZIMIERZ WIENCEK 

reżyseria KAZIMIERZ KOWALSKI 
dekoracje ANNA BOBROWSKA-EKIERT 
kostiumy WANDA ZALASA 

choreografia EDYTA WASŁOWSKA 
kierownictwo chóru MAREK JASZCZAK 

realizacja światła JERZY STACHOWIAK 

asystentka reżysera Maria Szczucka 
asystentka choreografa Malwina Poleszak 
pianistki korepetytorki Ewa Szpakowska, 

Nadieżda Pawlak, 
Danuta Antoszewska, 
Maria Czerkawska, 
Małgorzata Zajączkowska 

akompaniator chóru Zbigniew Rymarczyk 
akompaniatorzy baletu Elżbieta Bruc, Jan Skonieczny 

inspicjent Zbigniew Pawełczyk 
sufler Beata Suder 

obsada 

Bartłomiej EUGENIUSZ NIZIOŁ 
mfynarz 

Dorota TERESA MAY-CZYŻOWSKA 
druga żona tegoż SYLWIA MASZEWSKA 

Basia JOLANTA BOBRAS 
córka mfynarza MAŁGORZATA KULIŃSKA 

z pierwszego małżeństwa 

Stach KRZYSZTOF MARCINIAK 
kochanek Basi 

Jonek KRZYSZTOF DITTUS 
przyjaciel Stacha 

Miechodmuch TOMASZ FIT AS 
organista ROBERT ULATOWSKI 

Bryndas WIESŁAW BEDNAREK 
narzeczony Basi PRZEMYSŁAW REZNER 

Bardos ANDRZEJ KOSTRZEWSKI 
ubogi student z Krakowa ANDRZEJ NIEMIEROWICZ 

Świstos ANDRZEJ M. JURKIEWICZ 
drużba 

CHÓR• BALET• ORKIESTRA 
TEATRU WIELKIEGO WŁODZ 

dyrygent KAZIMIERZ WIENCEK 

W spektaklu wykorzystano fragmenty tekstów śpiewany< 
autorstwa ANDRZEJA ŻARNECKIEGO . 




