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RCT 1 The much-anticipated marriage of a young couple 

- Basia and Stach - is being stalled by Basia's step-

mother Dorota, who rules the household single-handedly and, 

herself having a crush on Stach, is trying to pair Basia off with 

a Highlander named Bryndas. As the whole village gathers at the 

wedding of Paweł and Zośka, Dorota tries to seduce Stach; the 

young man's violent resistance makes the scene even funnier. The 

wedding procession leaves the inn, and singing ("Miechodmuch's 

Oration") and dancing begins. The wedding guests scatter, the 

stage empties; enter Bardos, a student from Cracow lugging 

a bag full of books and ... an electric machine. He complains about 

the injustice suffered by people who are learned but poor ("Cruel 

World, Perverse World "), but soon regains his good humour and 

speaks words whose meaning was obvious to the audiences of 

his day: "Unwise whoever loses valour, letting himself be fright

ened along his way" . Hearing of Basia and Stach's troubles. he 

decides to help them. 

Bryndas, to whom Bartłomiej persuaded by Doro-RCT 2 ta has promised to give Basia for a wife, arrives for 

his bride with a group of Highlanders. He tries to present himself 

to the girl in the best possible light ("Every Girl Tells Me"), but 

Basia openly shows her aversion to him, so Bartłomiej takes pity 

on his daughter and refuses to hand her over to the Highland

ers. Offended, the Highlanders leave vowing to take revenge on 

the Cracovians. Soon a shepherd rushes up with the news that 

the Highlanders have leci all the cattle belonging to the villagers 

out of the meadow. Grabbing axes and pitchforks, the Cracovians 

rush off to recover their property. 
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R l"T 3 The Highlanders proceed through 
la the forest, pleased with their rich 

loot, though they are a little scared before the an

ticipated clash with the Cracovians. Bardos, mean

while, who has overtaken them, stretches a long 

metal wire across the path, connecting it to his 

electric machine. As the Highlanders approach he 

starts the machine, and when the plunderers walk 

into the electric wire they fali over as the electric

ity shocks them. Then the Cracovians attack, but 

Bardos prevents a bloodbath and calls for peace 

("Live in Harmony and Peace"), taking the oppor

tunity to extol the power of knowledge. 

R l"T li To achieve a final happy ending Bar

i.a 'i cios stages a comedy by concealing 

Basia in the trunk of an old willow tree and then 

bringing Stach and Dorota to the spot. When Ba

sia 's young stepmother makes advances to Stach, 

Bartłomiej arrives unexpectedly, also brought 

there by Bardos. Stach quickly hides inside the tree 

hollow while Dorota tries to explain to her angry 

husband that he only appeared to have caught her 

in a love scene with another man. Bartłomiej looks 

inside the tree and of course finds Stach with Basia 

inside. Now he just has to agree to the marriage of 

the two lovebirds, and Dorota, cured of her crush, 

withdraws her opposition. The performance ends 

with merrymaking. 

Rll'T I Upragnionemu małżeństwu młodej pary - Basi .n i Stacha - przeszkadza macocha Basi, Dorota, któ

ra rządzi w domu niepodzielnie, a sama mając ochotę na „amory" 

ze Stachem, swata Basię z Góralem Bryndasem. Gdy cała wieś 

zbiera się na weselu Pawła i Zośki , Dorota usiłuje zbałamucić 

Stacha; gwałtowny opór młodzieńca zw iększa jeszcze zabaw

ność tej sceny. Z karczmy wychodzi korowód weselny, rozpoczy

nają się śpiewy (Oracja Miechodmucha) i tańce. Weselnicy roz

chodzą się , natomiast na opustoszałej scenie pojawia się Bardos, 

student z Krakowa, dźwigający torbę pełną książek i. .. maszy

nę elektryczną. Narzeka na niesprawiedliwość losu wobec ludzi 

uczonych a biednych (Świat srogi, świat przewrotny), niebawem 

jednak znowu nabiera otuchy, wypowiadając jednoznaczne 

dla ówczesnej publiczności słowa : „Niemądry, kto wśród drogi 

z przestrachu traci męstwo" . Dowiedziawszy się o zmartwieniu 

Basi i Stacha, postanawia im pomóc. 

Rll'T II Bryndas, któremu Bartłomiej za namową Doro.n ty obiecał oddać Basię za żonę, przybywa wraz 

z grupą Górali po narzeczoną. Usiłuje przedstawić się młodej 

dziewczynie w jak najkorzystniejszym świetle (Każda mi mówi 

dziewczyna), lecz Basia wyraźnie okazuje mu niechęć, a Bartło

miej, litując się nad losem córki, odmawia wydania jej Góralom. 

Obrażeni Górale odchodzą, przysięgając Krakowiakom zemstę . 

Po chwili wbiega pastuch z wiadomością , że Górale uprowadzi

li z łąki całe bydło należące do m ieszkańców wsi. Krakowiacy 

z siekierami i widłami biegną odbijać swoją własność . 

Rll'T III Górale wędrują przez las, uradowani .n bogatą zdobyczą, choć trochę się 
obawiają przed spodziewaną rozprawą z Krakowiaka

mi. Tymczasem Bardos, który zdążył ich wyprzedzić, 

przeciąga w poprzek drogi metalowy drut, łącząc go 

ze swoją elektryczną maszyną. Gdy nadchodzą Górale, 

uruchamia maszynę i rabusie, wpadając na naelektry

zowany drut, przewracają się porażeni prądem . Krako

wiacy dopadają ich, lecz Bardos zapobiega krwawej 

bójce i nawołuje do zgody (Żyjcie w zgodzie i pokoju), 

sławiąc przy okazji potęgę wiedzy. 

R][T lu Aby ostatecznie doprowadzić do 

szczęśliwego zakończenia , Bardos 

inscenizuje komedię, ukrywając Basię w pniu starej 

wierzby, a następnie sprowadzając w to samo miej

sce Stacha i Dorotę. Gdy młoda macocha Basi zaczy

na się za lecać do Stacha, nieoczekiwanie nadchodzi 

Bartłomiej, przyprowadzony również przez Bardosa. 

Stach kryje się szybko w dziupli , a Dorota usiłuje wy

tłumaczyć rozgniewanemu mężowi, że mu się tylko ... 

zdawało, jakoby przyłapał ją na czułej scenie z kimś 

innym. Bartłomiej zagląda do dziupli i oczywiście znaj

duje tam Stacha z Basią. Teraz już musi dać zgodę na 

małżeństwo kochającej się pary, a Dorota, wyleczona 

z „amorów", rezygnuje ze sprzeciwu. Widowisko koń

czy się wesołą zabawą. 
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Dear Readers, 

One of the most valuable works from the national literary treasury is living its second youth. 

The Miracle, or the Cracovians and the Highlanders. a masterpiece by Wojciech Bogusławski and Jan 

Stefani from the late 18th century, originating from folk tradition and carrying its message of wisdom, 

extols harmony, family and local customs - values seemingly simple but essentially fundamental for any 

community. Written and staged in a very special historical context: just before Tadeusz Kościuszko's 

oath and also before the third partition of Poland, for obvious reasons it was strongly embedded in the 

political life of its time. Filled with artfully arranged, intelligent allusions, disguised as light entertain

ment, it aimed to bring comfort and to highlight the need for maintaining cultural continuity. By culti

vating traditional values, we give successive generations everything that is precious. In times of danger, 

incapacitation, this awareness becomes vitally important for a nation's survival but also in times of 

peace and independence, it is worth remembering about. 

With The Cracovians and the Highlanders we join in the celebration of the 250th anniversary of public 

theatre in Poland. This is an all-important jubilee indicating the measure of our cultural achievements 

and making us look at history from a slightly different perspective than usual - seeing it not as having 

been shaped by politics but as art of the highest order. Without a doubt, this is an inspiring approach 

giving cause for pride. Two and a half centuries of excellent stage plays - but also operas and ballets 

- great artists of the stage, masters at interpretation„. Two and a half centuries of the public's great love 

of these genres of quality art. Where if not in such summaries do we find important confirmation of 

a nation's culture? 
lt is also intentional that this premiere, prepared in celebration of sucha jubilee, is the first fully-fledged 

stage production of the Opera Academy - a special programme of our theatre. That intelligent, witty 

story with its apparently simple but extremely deep message seemed to offer the perfect materia! with 

which budding opera artists could work on their technique and gain experience. These young, hugely 

talented singers and pianist coaches worked under the supervision of great leaders: singing teachers. 

the project's musical manager, Władysław Kłosiewicz, who also arranged the score, director Jarosław 

Kilian, choreographer Emil Wesołowski as well as the always inspiring Izabela Chełkowska - designer of 

the sets and costumes. Specially for this production, we assembled an orchestra of young musicians 

who play period instruments or their copies. 

We have chosen a work created in the 18th century by Wojciech Bogusławski and Jan Stefani, rediscov

ered in the years between the two world wars by another leading figure of Polish theatre: Leon Schiller. 

We present it in a musical form as close as possible to the original. Respectfully reviving a work of great 

historical significance, the young generation of artists is building a new link in the chain of national cul

ture. Is there any more complete way of staging The Cracovians and the Highlanders, any better way of 

joining in the effort to preserve and cultivate tradition? 

I wish you all a wonderful evening. 
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Szanowni Państwo, 

jeden z najbardziej wartościowych tytułów w narodowej skarbnicy literatury przeżywa kolejną młodość . 

Cud albo Krakowiaki i Górale, arcydzieło Wojciecha Bogusławskiego i Jana Stefaniego z końca XVIII 

wieku, wyrosłe z tradycji ludowej i niosące przesłanie jej mądrości , jest pochwałą zgody, rodziny i lo

kalnych obyczajów - wartości pozornie prostych, a w istocie fundamentalnych dla każdej społeczności. 

Powstałe i wystawione w bardzo szczególnym kontekście historycznym: tuż przed przysięgą Tadeusza 

Kościuszki , przed trzecim rozbiorem, z oczywistych względów silnie wpisywało się w ówczesne życie 

polityczne. Wypełnione misternie układanymi , inteligentnymi aluzjami, pod pozorem lekkiej rozrywki 

służyło pokrzepieniu serc i wykazaniu potrzeby zachowania ciągłości kulturowej. Pielęgnując tradycyj

ne wartości , przekazujemy kolejnym pokoleniom to, co najcenniejsze. W czasie zagrożenia , ubezwła

snowolnienia, świadomość ta staje się kluczowa dla przetrwania narodu, lecz także w czasie pokoju 

i niepodległości warto o niej pamiętać. 

Krakowiakami i Góralami wpisujemy się w obchody 250-lecia teatru publicznego w Polsce. To arcyważ

ny jubileusz, który wskazuje miarę naszego dorobku kulturowego i każe spojrzeć na historię z nieco 

innej niż zazwyczaj perspektywy - by ujrzeć ją kształtowaną nie przez materię polityczną , ale sztukę 

najwyższej próby. Bez wątpienia jest to spojrzenie budujące, napawające dumą. Dwa i pół wieku świet

nych sztuk dramatycznych - ale też oper, baletów - wielkich artystów sceny, mistrzów kreacji „. Dwa 

i pół wieku w ielkiego zamiłowania społeczeństwa do tych gatunków sztuki wartościowej . Gdzie, jeśli nie 

w takich podsumowaniach, upatrywać ważnego potwierdzenia kultury narodu? 

Nieprzypadkowo też premiera, przygotowywana dla uczczenia tego jubileuszu, jest zarazem pierwszą 

pełną produkcją sceniczną Akademii Operowej - programu realizowanego przez nasz Teatr. Inteligent

na, żartobliwa opowieść, niosąca pozornie proste, a jakże głębokie przesłanie, wydaje się idealnym 

materiałem do pracy warsztatowej i zdobywania doświadczenia dla wstępującego pokolenia artystów 

opery. Młodzi . wybitnie utalentowani śpiewacy i pian iści-korepetytorzy pracowali pod okiem znako

mitych mistrzów: pedagogów wokalnych, kierownika muzycznego projektu, Władysława Kłosiewicza , 

który także opracował materiały nutowe, reżysera Jarosława Kiliana, choreografa Emila Wesołowskie

go, a także jak zawsze inspirującej Izabeli Chełkowskiej - autorki scenografii i kost iumów. Specjalnie 

na potrzeby tej produkcji powołaliśmy do życia orkiestrę, złożoną z młodych muzyków grających na 

instrumentach historycznych lub ich kopiach. 

Sięgamy po dzieło stworzone w XVIII wieku przez Wojciecha Bogusławskiego i Jana Stefaniego, a od

kryte na nowo w dwudziestoleciu międzywojennym przez kolejną arcypostać polskiego teatru: Leona 

Schillera. Prezentujemy je w kształcie muzycznym możliwie bliskim oryginałowi. Młode pokolenie arty

stów z szacunkiem ożywiając dzieło o wielkim znaczeniu historycznym, tworzy kolejne ogniwo łańcu

cha kultury narodowej. Czy można pełniej realizować przesłanie Krakowiaków i Górali, lepiej wpisać się 

w dzieło zachowania i pielęgnacji tradycji? 

Życzę Państwu pięknego wieczoru . 

'1 1 / KJL)vt~~ 

Waldemar Dąbrowski 

Dyrektor naczelny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

General director of the Teatr Wielki - Polish National Opera 
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„POLACY NIE GĘSI, 
SWÓJ JĘZYK MAJĄ" 
Nie mieli łatwo w Polsce XVIII-wieczni 
twórcy, którzy chcieli zaadaptować 
operę na grunt rodzimy. Uważano 
wówczas, że język włoski jest najod
powiedniejszy dla sceny operowej, bo 
dzięki swojej śpiewności najlepiej łączy 
się z muzyką; włoskie trupy nadal, jak 
w poprzednim wieku, objeżdżały Euro
pę ze swoim repertuarem. Jak więc 
stworzyć dzieło , w którym narodowi 
artyści będą śpiewać po polsku? Jak 
i w innych krajach, wyłom dokonał się 
w operze komicznej, ale o podobny 
w poważnej odmianie gatunku było 
już ciężko . Próbował Józef Wybicki 
(Polka. Opera w trzech aktach, 1788), 
próbował Stanisław Kublicki (Obrona 
Trembowo/i, czyli Męstwo Chrzanow
skiej, 1789). Rewolucji dokonał Woj
ciech Bogusławski , który w 1793 roku 
wystawił Axura, króla Ormus Salieriego, 
udowadniając w pełni , że da się dosto
sować język polski do muzyki tej opery. 

O POLAKACH, ŚPIEWOGRACH, 
DUCHACH W TEATRZE, 
TRZYNASTOZGŁOSKOWCU 

I SPOŁECZEŃSTWIE OBYWATELSKIM 
Z REŻYSEREM JAROSŁAWEM KILIANEM 
ROZMAWIA MACIEJ ULEWICZ 

••O••O••O••O••O••O••O••O••O••O••O••O 

Maciej Ulewicz: Kto jest autorem tego świetnego i w sumie oczywistego pomysłu, aby na 250-lecie 
teatru publicznego w Polsce, za którego ojca uważa się Wojciecha Bogusławskiego, wystawić Cud 
albo Krakowiaki i Górale, nazywany pierwszą polską operą narodową? 
Jarosław Kilian: Pomysł wyszedł od dyrektora Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Waldemara 
Dąbrowskiego , i szefowej Akademii Operowej, Beaty Klatki. Od tej sztuki zaczęła się nie tylko ope
ra narodowa, ale i tradycja teatru, który podejmuje . sprawę polską" i rozmawia o niej z widzami. 
Zbieżność dat premiery Krakowiaków i wybuchu Powstania Kościuszkowskiego nie jest przypadkowa. 
Ale chodzi o coś więcej : to jest dzieło, które wyrosło z Konstytucji 3 Maja. Bogusławski pod pozorem 
wodewilu z erotycznym qui pro quo buduje przed oczyma widza ideę społeczeństwa obywatelskiego, 
zgalwanizowanego oświeceniowym błyskiem machiny elektrycznej studenta Bardosa. Franciszek Kar
piński napisał w pamiętniku o tej operze: . była początkiem i rozgrzała umysły do przyszłej rewolucji, 
była osnową rozmów po domach i czyniono z sobą nadzieję szczęścia, które zdawała się obiecywać 
ta sztuka teatralna" . Proponowana przez Bogusławskiego wizja społeczeństwa wygląda jak obliczony 
na pokolenia program obywatelskiej i politycznej edukacji. Być może dzięki tej oświeceniowej iskrze 
z Cudu jesteśmy dziś obywatelami. 
Ujmująca jest wrażliwość autora na nierówność społeczną i nawoływanie do - być może utopijnej 
- zgody wszystkich stanów i stworzenia lepszego świata : „Żyjcie w zgodzie i pokoju, nie dajcie się 
gorszyć światu " - śpiewa Bardos. Stąd też pomysł skonfrontowania tej tradycji z najmłodszym pok
oleniem artystów, uczestnikami Akademii Operowej, i sprawdzenia, ile dziś potrafimy zrozumieć z tej 
pozornie błahej, napisanej stylizowaną gwarą i wierszem komedii. 

Przez wiele lat realizował Pan spektakle ze swoim ojcem, wspaniałym scenografem i ilustratorem. 
Adam Kilian, zafascynowany folklorem, kilkakrotnie projektował scenografię do Krakowiaków 
i Górali. Kiedy po raz pierwszy w swoim życiu artystycznym zetknął się Pan z tą sztuką i czy 
w obecnej inscenizacji będzie można zauważyć wpływ Pana ojca? 
Widziałem inscenizację Jana Skotnickiego z 1983 roku ze scenografią ojca i Krzysztofa Kolbergera 
z 1991 roku . Uważam , że tzw. sztuka „naiwna", ludowa ma w sobie siłę skrótu, potęgę poetyckiej 
metafory. Dąży do syntetycznej formy, pozbawiona jest spekulacji i pretensjonalności , dotyka bez
pośrednio istoty rzeczy. lnteresowalem się nie tylko plastyką ludową - przez lata jeździłem na Festiwal 
Kapel i Śpiewaków Ludowych do Kazimierza Dolnego (ojciec przez 25 lat projektowa! scenografię 
Festiwalu) , gdzie wielokrotnie miałem możliwość obcowania z niezwykłym i wykonawcami i utwora
mi sięgającymi swoimi korzeniami aż do średniowiecza . Wychowałem się w kręgu fascynacji sztuką 
ludową, więc inspiracja wyniesiona z domu niewątpliwie wpłynęła na moje myślenie o tej produkcji. 
Ale staram się szukać też nowych rzeczy. Cieszę się , że wspólpracuję ze scenografką Izabelą Chelkow
ską , która wnosi do naszej inscenizacji swoją wizję inspirowaną staropolskim i ludowym drzeworytem. 
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Choć wszyscy znają tytuł Krakowiaków i Górali, to nie dla wszystkich jest oczywiste, 
jakim gatunkiem jest ten utwór. Operą, operą komiczną, wodewilem, widowiskiem 
muzycznym, śpiewogrą? Są tu elementy operetki, nawiązania do Mozarta, olbrzymią 
rolę pełni muzyka ludowa. Czym teatralnie są Krakowiaki i Górale? 
Bardzo pięknym i chyba najbliższym mi określeniem jest wlaśnie śpiewogra . Uważam ten 
termin za właściwy, ponieważ jest rodzimy, polski, ładnie brzmi, a ponadto pasuje do for
my utworu. Stefani użył w kompozycji autentycznych cytatów z muzyki ludowej, w dobie 
klasycyzmu wykorzystując to, co na dobre odkrył dopiero romantyzm. Jednak najc iekawszą 

rzeczą jest tutaj ten pozór błahości wodewilu. Bogusławski stworzył musical na ówczesne 
czasy - zaproponował sztukę popularną , ale w tej popularności przemycił sprawy w tamtym 
momencie rzeczywiście istotne. Chciał , by teatr śpiewał i grai dla szerokiej, zróżnicowanej 
publiczności , by stal się - właśnie - . osnową rozmów po domach". Rozmów o rzeczach 
ważnych . 

Krakowiaki i Górale to utwór o symbolicznym dla polskiego teatru znaczeniu. Nasuwa 
się jednak pytanie, czy wartość tej opery nie opiera się już tylko na znaczeniu history
cznym i tradycyjnym. Czy Cud cudownie opiera się czasowi? Czy raczej stanowi tylko 
atrakcyjny eksponat w muzeum polskiego teatru? 
Nie chcialbym, aby był to tylko eksponat w muzeum teatru . Wierzymy, że najmłodsze 
pokolenie muzyków i śpiewaków może tchnąć życie w operę sprzed 250 lat. Nasza próba 
zmierzenia się z tradycją Cudu jest tym ciekawsza, że orkiestra gra na instrumentach histo
rycznych. Mam szczęście wspólpracować przy tej realizacji z: Władysławem Klosiewiczem, 
który jest mistrzem dawnej formy muzycznej, choreografem Emilem Wesolowskim, który 
współtworzył najważniejsze przedstawienia współczesnego teatru w Polsce i wspomnianą 
już Izabelą Chełkowską , znakomitą scenografką. Wszyscy konfrontujemy nasze doświad
czenie z energią, zapalem i świeżością mlodych wykonawców. Nie uwspółcześniamy na 
silę. Górale nie będą w moherowych beretach, a Krakowiacy nie będą lemingami z Mordoru 
Wilanów albo odwrotnie„. Taka „ dzisiejszość " wydaje mi się nieco tandetna, zamienilaby tę 
sztukę w jakiś podejrzany kabaret. Komedia obyczajowa wpisana w Krakowiaków i próba 
odnalezienia tego, co prawdziwe i ponadczasowe jest tym, co nas obchodzi. 

Nie znajdziemy więc ech współczesnych waśni klasowych i polaryzacji polskiego 
społeczeństwa w Pańskiej wersji Cudu? 
Nie. Coś , co mogło by nam się wydawać politycznie aktualne, szybko się dezaktualizuje. 
To jest sztuka nie o partiach politycznych, lecz o ludziach. Boguslawski proponuje .teatr 
poczciwy", czyli opowieść serdeczną i dobrą, patrzy na ludzi z łagodnością i poczuciem 
humoru, wybacza ich glupotę , próżność , chciwość , ułomności. W tym wezwaniu do „bycia 
poczciwym" kryje się upomnienie o równość , wolność , o prawa kobiet. Są tam zresztą 
fantastyczne postaci kobiece - z krwi i kości , wyzwolone. I właśnie w tej poczciwości 
zawarta jest próba zamienienia tak Krakowiaków, jak i Górali w myślących , współczują

cych, wrażliwych , szukających zgody i pokoju obywateli. Podczas prób często rozmawiam 
z artystami Akademii Operowej o tym, że w dzisiejszych czasach przyzwyczailiśmy się do 
bycia ironicznymi i sarkastycznymi, ponieważ jeśli tak się nie zachowujemy, oznacza to, że 
jesteśmy słabi. To, co mnie urzeka w Cudzie , to właśnie ta prostoduszność , która - wbrew 
temu, co się wspólcześnie uważa - jest oznaką siły i pewności siebie. 

To pięknie brzmi, ale Polsce 2015 roku jest chyba bardzo odlegle„. 
A czyż nie równie odlegle było Rzeczypospolitej 1794 roku - skłóconej , obolałej, obitej 
i pokawałkowanej? Ten ,poczciwy" tekst miał wówczas jeszcze większą silę odzialywania 
niż teraz. 

Lecz czy libretto pisane przed trzecim rozbiorem Polski może być w jakikolwiek sposób 
aktualne? Co nam może powiedzieć o nas, Polakach? Kim byliśmy, jacy jesteśmy, jacy 
będziemy? 

Mówi o tym, co jest najważniejsze w Polakach: ich poczuciu - i pragnieniu - wolności 

16 

MARSYLIANKA PO POLSKU 
Premiera Cudu miała miejsce (najprawdo
podobniej, bo afisze premierowe przepadły) 

1 marca 1794 roku - trzy tygodnie przed 
wybuchem Powstania Kościuszkowskiego . 

Nic więc dziwnego, że piosenkę Bardosa 
Świat srogi, świat przewrotny porównywa
no wówczas do Marsylianki i doszukiwano 
się w niej wezwania do walki (zwłaszcza 
w słowach : , Im sroższy los nas nęka I Tym 
mężniej stać mu trzeba"). Po przedstawie
niu zaczęto wysnuwać przypuszczenia, 
że Krakowiacy przedstawiają Polaków, 
a Górale Rosjan albo że jedni mają uosa
biać szlachtę , a drudzy chłopów, którzy 
mają zapomnieć o waśniach i zjednoczyć 
się w obliczu niebezpieczeństwa . Nic więc 
dziwnego, że ambasador rosyjski, Osip 
lgelstróm, rozkazał po trzech przedstawie
niach zdjąć Krakowiaków i Górali ze sceny. 
Sam Bogusławski natomiast ponoć pod
czas przesłuchiwań zapart się autorstwa, 
za które winił przede wszystkim Juliana 
Ursyna Niemcewicza (autor Powrotu posta 
był również wolnomularzem, więc nietrud
no było rzucić na niego podejrzenia 
o „jakobińskie treści") . 

OPEROWY CUD NAD WISŁĄ 
Jako dyrektor Teatru Narodowego 
w Warszawie Bogusławski wystawia! 
sztuki patriotyczne, rozwijał operę 
komiczną, aby w końcu stworzyć jedno 
z najwybitniejszych dziel ówczesnej sce
ny - wodewil Cud mniemany, czyli Kra
kowiacy i Górale, nazwany przez Piotra 
Kamińskiego , pierwszą, operową antolo
gią polskości " . Istnieją przypuszczenia, 
że tekst libretta był przeróbką nieznanej 
dziś sztuki granej w Krakowie w latach 
1789-1793. Ponieważ jej tekst zaginął, 
trudno cokolwiek orzekać na ten temat. 
Bez wątpienia natomiast, wątki miłosne 
w Krakowiakach przypominają Don 
Giovanniego Mozarta, zaś motyw cudu 
elektrycznej maszyny Bardosa nawiązuje 
do Der Bettelstudent, oder das Donner
wetter Paula Weidmanna. 

oraz o wolności wyboru. Borykamy się z językiem Bogusławskiego , trudnym, styl
izowanym na ludowy. Rozbieramy go na części pierwsze i szukamy sensu. Ten 
wiersz, przeważnie trzynastozgłoskowiec , odkrywa więcej znaczeń w tej sztuce 
niż psychologiczne analizy. Pańskie pytanie dotyka najistotniejszej kwestii: po co 
to robić? Kogo to dzisiaj obejdzie? Co nam z zakurzonego muzealnego grata? Takie 
same pytania musieliśmy sobie zadać , przystępując do pracy nad utworem i decy
dując się , że gramy w tradycyjnych strojach ludowych, a nie we współczesnych 
garniturach i dresach. 

Libretto Bogusławskiego jest bardzo obszerne. Czy dokonał Pan jakichś skró
tów? Pytam, ponieważ zauważyłem ostatnio nowy trend w wystawianiu naszej 
klasyki: 1 OO procent tekstu, bez ani jednego cięcia, czego sztandarowym 
przykładem są Dziady wyreżyserowane niedawno przez Michała Zadarę 

w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 
Uważam , że to bardzo ciekawe. Mierzenie się z całością tekstu jest próbą dokopa
nia się do jego najpierwotniejszych i najważniejszych sensów. Podoba mi się , że 

wbrew tendencjom zmieniania wszystkiego w wideoklip, bada się całość i poddaje 
rytmowi i sensowi literatury. Po libretto Krakowiaków i Górali przez lata nikt nie się
gał. Zostali odkryci na nowo w 1929 roku przez Leona Schillera, który przysposobił 
tę sztukę i zaadaptował do potrzeb ówczesnej sceny. Właściwie każde wystawienie 
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Krakowiaków to nowa adaptacja. W Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie Bronisław 
Dąbrowski dokonał adaptacji, która stała się kanoniczna i obowiązywała przez wiele lat. 
Biblioteka Narodowa przygotowała chyba dwa bardzo staranne opracowania Cudu. Ja 
korzystam w dużej mierze z opracowania Kazimierza Dejmka, który zrealizował Krako
wiaków w warszawskiej Operze Kameralnej wspólnie z Władysławem Kłosiewiczem 
- to był mój punkt wyjścia. Dokonałem skrótów i wypadła jedna trzecia tekstu , ale nie 
opuściłem żadnego wątku . Natomiast warstwa muzyczna Jana Stefaniego pozostała 
autentyczna, nienaruszona. 

Pracuje Pan przy tym projekcie z uczestnikami Programu Kształcenia Młodych Tal
entów, czyli Akademii Operowej TW-ON. Jak ci młodzi ludzie odnajdują się w tej 
językowo i formalnie dość trudnej sztuce? 
Tekst opery jest niemałym wyzwaniem dla wytrawnych aktorów z wieloletnim doświad
czeniem, a co dopiero dla artystów u progu kariery. Musieliśmy wszyscy wykonać 
potrójną pracę . Podczas prób wchodziliśmy w rytm słowa , muzyki, gwary - potem w 
rytmy krakowiaków, oberków, mazurów, mazurków i menueta, nad którymi unoszą się 
echa Salieriego i Mozarta. Solistom najtrudniej jest mówić trzynastozgłoskowcem -
jest to forma języka trochę zapomniana, której rzadko się uczy w szkole, a sensy często 
są ukryte właśnie w melodii wiersza. Kiedy naturalistycznie, psychologicznie udajemy 
życ ie w Krakowiakach i Góralach, te sensy gub ią , natomiast kiedy poddajemy się temu 
.sztucnemu (czyli udatnemu, kunsztownemu) ucynieniu", udaje s ię z tekstu wydobyć 
te znaczenia i, paradoksalnie, jesteśmy prawdziwsi i bliżsi życia . Uwierzyć w to, umieć 

wypowiedzieć wiersz - to jest najtrudniejsze dla tych mlodych ludzi, gdyż potrzeba do 
tego solidnego warsztatu, którego dopiero s ię uczą . Na szczęśc ie Krakowiaki i Górale 
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OJ DA DA, TAŃCUJMY WESOŁO 
Jan Stefani był pasjonatem muzyki ludowej; 
podobno podczas pracy nad Krakowiakami 
w każdą niedzielę i święto przyjeżdżał na wieś , 

żeby .pożyczyć " jakiś ludowy temat. Ale ile 
melodii kompozytor naprawdę zapożyczył od 
ludu wiejskiego, a ile napisał sam? Nie wiado
mo. Wiadomo jednak, że wszystkie wróciły ze 
sceny teatru pod strzechy i zostały przyjęte jak 
swoje. Dzięki tej „ludowości " Stefani stworzyl 
nowy wymiar klasycystycznej opery polskiej; 
zainicjował rozwiązania muzyczne, które można 
zauważyć nawet u Moniuszki czy Chopina. Kla
sycyzm łączy się z folklorem, partie przypomi
nające muzycznie Mozarta i Salieriego przetka
ne są polonezem (Rzadko to bywa na świecie), 

krakowiakiem (Oj da da, tańcujmy wesoto) , 
jak i czeską polką czy mazurem góralskim. 

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE" 
Polska sztuka li potowy XVIII wieku postulowała 
zerwanie z naśladowaniem wzorców euro
pejskich i sięgnięcie do wzorców rodzimych. 
Koniec z małpowaniem Zachodu, czas sięgnąć 
do rodzimej tradycji ludowej i arkadyjskich 
mitów .przodków poczciwych"! Cud mniema
ny jak najbardziej wpisuje się w te postulaty. 
Wystarczy spojrzeć choćby na samych Kra
kowiaków i Górali, którzy momentami przypo
minają pasterzy z szopki i kolęd. Nie brak też 
odwołań do rodzimej twórczości poetyckiej: 
wyznanie miłosne Stacha z I aktu („Basiu, 
cyliz ty nie znas całej mej miłości? " ) jest oparte 
na fragmencie z Roksolanek (poemat z poło
wy XVll wieku) Szymona Zimorowica i brzmi 
dość dwornie jak na chłopa ze wsi , natomiast 
Miechodmuch, Bartłomiej i Wawrzeniec wręcz 
parafrazują Dziewosłęba z tej sielanki. Sposób, 
w 1aki Bogusławski połączył w Cudzie kon
wencje burleskowe z sielankowymi i folklorem, 
awansował bohatera ludowego na lirycznego, 
tym samym formułując zasadę „ narodowości" 
w teatrze polskim, do której odwolywano się 
w następnych dziesięcioleciach . 

należą do takich utworów, na które publiczność czeka i które kocha. Jest 
w tym utworze coś , co czyni go ciągle żywym i popularnym. Może to 
urok tradycji i historia z nim związana , a może po prostu zawarty w nim 
bardzo celny obraz Polaków. 

Jakie jest według Pana, wieloletniego pedagoga i dziekana Wydziału 
Reżyserii Akademii Teatralnej, młode pokolenie artystów? Jacy są, 
czym różnią się od swoich poprzedników, np. dzisiejszych trzydzie
stoparolatków? 
Mają takie same ambicje jak starsze pokolenie, ale chyba sposób ich 
realizacji jest inny. Być może oni widzą inaczej, mają bardziej wnikliwe 
spojrzenie na rzeczywistość , zauważają coś , co mi umyka lub coś , co 
mi s ię wydaje oczywiste, a dla nich takie oczywiste nie jest. Dzielę się 
z nimi swoimi umiejętnościami , ale oczekuję , że ucząc , sam też się 
dowiem czegoś nowego o świec ie , o sposobie jego postrzegania, 
o innej, odmiennej od mojej wrażliwości. Sprawdzam, na ile s ię zestar
załem i ile we mnie pozostało młodego człowieka . Te spotkania są dla 
mnie niezwykle insp irujące . Nie da się wartościować , że dzisiejsi młodzi 
artyści są . lepsi" lub .gorsi" od swoich rówieśn ików z mojego pokole
nia. Są po prostu inni. I dobrze ... 

Wiem, że często dawał Pan studentom zadania, by zrealizować na 
scenie, nomen omen, „cud w teatrze". Czym on tak naprawdę jest? 
Cud w teatrze to ten wspaniały moment, w którym to, co rzeczywiste, 
fizyczne, spotyka się z tym, co nadprzyrodzone. Wtedy można pow
iedzieć , że strzelił piorun, przeleciał anioł , pojawił się duch. Ja widziałem 
ducha w teatrze, w Hamlecie Brooka. Jak Horacy, nauczyłem się na uni
wersytetach, że duchy nie istnieją, a w .trwodze i pomieszaniu" zoba
czyłem , jak jeden wszedł w Hamleta niczym dybuk. I to jest cud. Docho
dzi do niego, kiedy dzieje się coś , co przekracza naszą wyobraźnię. 
Cuda w teatrze są możliwe. Metafora teatralna jest cudem. Widziałem 
cud miłości , widziałem w teatrze śmierć , radość , przebaczenie, grzech, 
odkupienie ... Zobaczyłem cud przemienienia tego, co zwykłe , w to, co 
niezwykłe , które - choć „sztuczne" - dotyka mnie, obchodzi, wzru
sza. Żeby taki cud mógł zaistnieć , musi się spotkać wyobraźnia aktora 
z wyobrażnią widza. To jest bardzo trudne, ale marzymy, że czasem 
naszą pracą na scenie, grą aktorską , muzyką, udaje się ten cud wywo
łać w widzach, którzy przyjdą na spektakl i zechcą nas oglądać . 

O••O••O••O••O••O••O••O••O 

Maciej Ulewicz - dziennikarz radiowy i telewizyjny. 
Przez 1 O lat związany z Radiem Pin. Współautor 
i współprowadzący emitowanego na antenie Polsat 
News 2 programu „Kultura do Kwadratu". 
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o „szkolnym" dziele i chybionej lekturze, 
politycznych manewrach wokół znanej czy
tanki, możliwości dotarcia do starego przez 
nowe. Z Władysławem Kłosiewiczem, wybit
nym klawesynistą i specjalistą w zakresie 
wykonań muzyki dawnej na instrumentach 
z epoki , rozmawia Agnieszka Topolska 

, 

, 

Agnieszka Topolska: To nie jest Pana pierwsze spotkanie z Cudem? 
Władysław Kłosiewicz : Pierwsza realizacja miała miejsce kilkanaście lat temu w Warszawskiej 
Operze Kameralnej. Przez dziesięciolecia partytura Krakowiaków i Górali była poddawana różno
rakim opracowaniom, poprawkom i uzupełnieniom , czego efektem byt jej bardzo symfoniczny, 
masywny kształt brzmieniowy powielany w licznych wykonaniach - tak najczęściej się trakto
wało muzykę tego okresu. Jednak już od wielu lat przyjmuje się , że partytury pochodzące z XVll 
i XVIII wieku powinno się wykonywać przy użyciu takich środków brzmieniowych, jakimi opero
wa! kompozytor w momencie tworzenia. Stąd wziął się pomysł na eksperyment w WOK. Byto to 
pierwsze podejście do partytury z użyciem historycznego instrumentarium, czyli pierwsza próba 
przywrócenia takiego kształtu brzmieniowego utworu, jaki miała okazję słyszeć warszawska 
publiczność w czasie premiery. 

Czego potrzeba, by odtworzyć możliwie wiernie oryginał kompozycji Stefaniego? 
Odtworzenie oryginalnego brzmienia wymaga w tym przypadku znacznie mniejszego zesta
wu, a także nieco n iższego stroju instrumentów niż używany współcześnie . Melodie góralskie 
nabierają zupełnie innego kolorytu , jeśli posłużymy się instrumentami z czasów Stefaniego. 
W skrzypcach wykorzystuje się struny jelitowe, a nie metalowe, oraz smyczki, które oferu
ją inne możliwości artykulacyjne aniżeli te, na które pozwala smyczek współczesny. Inaczej 
brzmią również instrumenty dęte . Poza tym wprowadziliśmy do partytury klawesyny realizujące 
partię basso continuo. W XVIII wieku odchodzono już raczej od tej praktyki, ale mimo że brak 
przekazów, które potwierdzałyby użycie klawesynów w ówczesnych wykonaniach Krakowiaków 
i Górali, to ich wykorzystanie nie stoi w sprzeczności z muzyką tamtej epoki. Zastosowanie tych 
instrumentów jest stylistycznie usprawiedliwione, a poza tym ich dźwięk doskonale uzupełnia 
brzmienie całego zespołu . 
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Przesłanie Krakowiaków wyrasta bezpośrednio 
z ducha Sejmu Czteroletniego, z idei Konstytucji 
3 Maja. Wsłuchując się w teksty śpiewane przez 
artystów, nie da się zaprzeczyć, że są to hasła 
insurekcji Kościuszkowskiej - hasła równości, 
braterstwa, zupełnie niezwykłe jak na tamten okres w muzyce 

By dotrzeć do oryginalnego brzmienia Krakowiaków, musiał Pan pokonać wiele przeszkód. 
Z jakich materiałów korzystał Pan podczas pracy nad utworem Stefaniego? 
Przede wszystkim korzystałem z oryginalnej partytury - stanowi ona punkt wyjścia pracy nad 
utworem. Jeśli nie istnieje rękopis , to jest nim najstarsze wydanie autoryzowane, odzwierciedlające 
intencje kompozytora. Sprawdzenie, jak pierwotnie wyglądał materiał nutowy, przed tym, jak został 
poddany różnym przeróbkom przez późniejszych instrumentatorów lub redaktorów, którzy „dbali" 
o dopasowanie brzmienia do aktualnych tendencji , wydawało mi się absolutnie konieczne. Jest to 
zresztą powszechnie przyjęta praktyka w przypadku użycia instrumentarium historycznego. 

Wiemy, że Jan Stefani zbierał melodie ludowe. W jaki sposób zrealizował tę pasję w partyturze 

Krakowiaków i Górali? 
Jan Stefani wprowadzając na salony folklor muzyczny, zastosował zabiegi, które w rezultacie dały 
zgrabną stylizację. Nie ulega wątpliwości , że doskonale znał muzykę ludową, o czym świadczy 
sposób jej zapisu. Wszystkie występujące w partyturze krakowiaki, mazurki itd. brzmią zdumiewa
jąco autentycznie. Interesujące jest też to, że w scenach góralskich Stefani sięgnął do oryginalnych 
„nut", czyli melodii góralskich. Udało mi .się szczęśliwie odnaleźć ich pierwowzór i zrekonstruować 
ich pochodzenie. Zarówno w Operze Kameralnej, jak i w Teatrze Wielkim, zainspirowało nas to 
do zabiegu, który jest w rzeczywistośc i odejściem od partytury Stefaniego. Mianowicie wprowa
dziliśmy melodie góralskie w ich oryginalnym kształcie poprzez zastosowanie prawdziwej kapeli 
góralskiej złożonej z prymisty, dwóch sekundzistów i basów. Prowadzi ją skrzypek, góral mający 
wspaniałą zdolność improwizacji i pewne charakterystyczne nawyki właściwe muzykom Podhala. 
Myślę , że dla publiczności będzie to bardzo wesoła niespodzianka. 

A na czym polega różnica między graniem, nazwijmy to, orkiestrowym, a graniem „ludowym"? 

Można tę różnicę zaobserwować w obecnej realizacji? 
Muzycy ludowi mają zupełn ie inny sposób traktowania instrumentu. Posiadają również niebywałą 
umiejętność improwizacji i bardzo bogaty zasób ozdabiania melodii - niemożliwy do odtworzenia 
nawet przez profesjonalnego muzyka. Tego nie uczy szkoła ; nie da się tych umiejętności przyswoić 
inaczej niż przez naśladownictwo i .terminowanie" u starszych pokoleń , jak to się dzieje w środo
wisku muzykantów ludowych. 

Melodie góralskie nabierają zupełnie 
innego kolorytu, jeśli posłużymy się 
instrumentami z czasów Stefaniego 
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Cała idea naszego przedsięwzięcia 
opiera się na ukazaniu pozornie dobrze 
znanego utworu w jego oryginalnym kształcie 
- takim, jakie słyszał na premierze Stefani 
i warszawska publiczność 

Wróćmy do Stefaniego. Mamy w tym roku 250. rocznicę istnienia teatru publicznego w Polsce. 
O Wojciechu Bogusławskim będzie z tej okazji jeszcze w tym roku głośno . A Stefani? Czy może
my się jeszcze czegoś nowego o nim dowiedzieć? Jaką wiedzę daje nam nowe odczytanie jego 
kanonicznego dzieła? 
Przede wszystkim dostajemy do ręki zestaw argumentów na to, że jest to muzyka napisana spraw
nie i dowcipnie - Stefani ma świetne poczucie formy, instrumentacji, brzmienia. Widać w tej par
tyturze jego doskonały warsztat. Jednak należy pamiętać , że pisał Krakowiaków z myślą o takim 
zespole, jakiego brzmienie znał z codziennej praktyki. Cała idea naszego przedsięwzięcia opiera się 
na ukazaniu pozornie dobrze znanego utworu w jego oryginalnym kształcie - takim, jakie słyszał 
na premierze Stefani i warszawska publiczność . 

A czy mierząc się z partyturą Stefaniego, miał Pan poczucie, że mierzy się z dziełem, użyjmy 
popularnego określenia , „źle obecnym"? 
Odbiór utworu skażony jest, jak się wydaje, wykorzystywaniem go przez długie lata do celów pro
pagandowych, zupełnie nieartystycznych, często doprowadzających do rozmaitych nadużyć. Ta 
nieszczęsna przeszłość ciążąca na muzyce Krakowiaków i Górali decyduje o lekceważącym podej
ściu do niej i niedocenieniu jej rzeczywistej wartości. Dotyczy to również libretta, które w końcu XVIII 
wieku propagowało idee wręcz rewolucyjne. Przesłanie Krakowiaków wyrasta bezpośrednio z ducha 
Sejmu Czteroletniego, z idei Konstytucji 3 Maja. Wsłuchując się w teksty śpiewane przez artystów, 
nie da się zaprzeczyć , że są to hasła insurekcji Kościuszkowskiej - hasła równości , braterstwa, 
zupełnie niezwykłe jak na tamten okres w muzyce. Bardzo wiele mówią nam o dawnej Polsce, jej 
atmosferze i mentalności obywateli znikającej z map Rzeczypospolitej; zresztą po dziś dzień nie 
utraciły aktualnośc i. 

W tym przypadku wykonawstwo „historycznie poinformowane" służy, by .. . ? 
.. . odkłamać . By pokazać dzieło Stefaniego i Bogusławskiego w innych kolorach niż te, do których 
jesteśmy przyzwyczajeni i dzięki temu skupić uwagę odbiorcy na tym, co jest w tej partyturze 
naprawdę wartościowe i ponadczasowe. 

Agnieszka Topolska - muzykolog i polonistka. Współpracowała 
m.in. z: Towarzystwem im. W. Lutosławskiego , Orkiestrą Sinfonia 
Varsovia, Fundacją Polskiej Rady Muzycznej, TVP Kultura, Fundacją 
„Shalom", Żydowskim Instytutem Historycznym. W latach 2008-
2009 kierownik biura VII Międzynarodowego Konkursu Wokalnego 
im. Stanisława Moniuszki. 
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AKTi 
Teatr reprezentuje z jednej strony 
chafupy wiejskie, wpośrzód nich 
widać karczmę z wystawą. 
Po drugiej stronie pod laskiem 
mfyn i rzeczka, na której mostek. 
W gfębi widać wieś Mogifę, 
kościóf i grobowiec Wandy. 

SCENA I 
Stach, Jonek, który siedzi na wierzbie 
i upatruje na Wisfę. 

STACH 
Cóz tedy?! Nic tam nie widzis? 
JONEK 
Nic wcale, prózno się biedzis. 
STACH 
Patrzaj tylko, miły Jonku! 
Patrzaj dobrze przeciw słonku , 
Bo słysałem , ze dziś wcale 
Mają przypłynąć Górale. 
O niescęście tez to moje! 
Jakze ja się tego boję .. . ! 
JONEK 
Nie lękaj się , miły Stachu, 
Wsakci nie umrzem od strachu, 
Toć Górale nie są carci. .. 
A jeźli tez są uparci , 
Tak ich tu gracko wyćwicem , 
Ze się musą wrócić z nicem. 

STACH 
Ale jak mi porwą Basię? 

JONEK 
Plecies - im od tego zasię . 
Ale cicho! Coś spod gary 
Płynie: chyba dwa gąsiory. 

STACH 
Ach , oni pewnie, Jasieńku! 
JONEK 
Nie inacej, mój Stasieńku ... ! 
Teraz widze doskonale, 
Ze to są oni, Górale. 
Skacze z drzewa. 

STACH 
Cóz tu cynić? Cóz pocniewa? 
namyślając się 
Oto do ojca pójdziewa 
I nim Górale przypłyną , 
Padnę mu do nóg z dziewcyną 
I powiem mu moje chęci. 

JONEK 
Ja w tym za druzbę słuzę ci. 

STACH I JONEK 
Idźmy! Wsak on nie ze skały : 
Wzrusy się na me/twe zapały, 
Wsak on kiedyś w młodym wieku 
Musiał tez doznać , nieboze, 
Jak to, wej, doskwiera cieku, 
Gdy do swej lubej nie moze. 
Idą obydwaj. Stach przed samym 
mostkiem zatrzymuje się. 

STACH 
Ach, nie mogę , mój Jonku, 
Jakoweś mię mory 
Przechodzą i drzę cały. 

JONEK 
Zwycajnie jamory, 
po malej pauzie 
Nieśmiały cieku! 
Jeno ośmielze się przecię. 
STACH 
Wiem, że młynarz 
Najlepsa jest dusa we świecie ; 
Ale jego zonecka ... 
Oj! Ta zadną miarą 
Nie pozwoli, wej, na to. 
Wsak wies, miły bracie, 
Ze go tak osiodłała jak kobyłę starą: 
W ustawionej nieborak zyje tarapacie. 
JONEK 
Dobrze mu, na co stary ozenil się z młodą! 
Takie zawse swych męzów rade za nos wiodą. 
Chciał pewnie, azeby go sąsiedzi chwalili , 
Zeby go jak po miastach karmili , poili , 
Byle tylko wstęp mieli do ładnej zonecki. 
Myślał , że złoto złapie - dziś ma torbę siecki. 
Jak tylko pani Dorota 
Wlazła w dom - zaraz niecnota 
Starca zawojowała i córkę mu gryzie; 
A sama, jak zobacy zwawego chłopaka , 
Zaraz do niego lizie, 
Kieby smoła jaka. 

STACH 
Otóz to, mity Jonku, moja bieda cala: 
Pani młynarka tak się we mnie zakochała , 
Ze gdzie mnie tylko spotka, 
W oborze lub w gumnie, 
Zaraz chce całusa u mnie. 
Ongi jak mię pod stogiem siana wywróciła , 
Tak mię ściskała niecnota, 
Ze ledwie mie nie udusiła . 

JONEK 
Cy tak? No, wejcie! To to ta 
Przyczyna, ze ci nie chce Basi dać za zonę! 
Wiesze co? Ot, przed Bartkiem 
Oskarzemy onę , 
Ze się wsytko zakońcy. 

STACH 
Oj nie, miły Jonku, 
Nie przycyniajmy prózno staremu frasonku , 
Mógłby się na śmierć zagryźć. Gdyby lepiej 
Męzowie na swych zonek figle byli ślepi , 
Więcej by spokojności między ludźmi byto. 
JONEK 
Mów racej, ze rozpustniej by się 
W świecie zylo. 
Ale wies co? 
Te wsytkie matki korowody 
Są furdą , 
Jezeli mas słowo panny miody. 
STACH 
Oj, Basia mię lubuje i tak powiedziała, 
Ze nie chce tego drągala 
Bryndasa Górala, 
Którego jej macocha za męza obrała . 

TylkOĆ to ojciec stary zapewne mu słowa 
zechce dotrzymać , bo to juz daw~a. umowa 
MiędzY nimi stanęła . - Ach! Oto JUZ płyną 
Górale i Bryndasa za~ę?~ .z dz1ewcyną . 
Ja się zabiję , Janku, 1ezh Ją postradam. 

JONEK 
Cekajno, niech ja wprzódy 
z mtYnarzem pogadam.. . . 
Kto wie! Moze go przec1ę w zdaniu przemacę , 
Jak mu dobrze racyje nase wyttomacę . 
przecięz to, co swój, to swój; na cóz tu obcego 
Sukać , kiej mamy w domu rodaka swojego. 
Ałboś to ty, wej, hołyś jaki lub mrtręga? 
przeciez to i twój ojciec seść kobył zaprzęga 
Do furmanki. Niedawno woził Kastelana 
Do warsawy, ba, nawet i samego pana 
Wojewodę do Grodna. A jak się obrócił, 
w trzY niedziel go tam zawiózł 
1 nazad się wrócił. 
1 ty juz etery konie pędzis jednym licem, 
Po wąwozach się wiercis, 
Trzaskas łebsko bicem, 
Mas tez dwa morgi gruntu, dwa zupany syte, 
Dwie laski w srebro kute, krzemieniem nabrte, 
Mas i kozuch skalmierski, buty z podkówkami, 
I tańcujes najlepiej między parobkami, 
A jeżeli do tego dziewcyna ci sprzyja, 
To się nicego nie bój. 

STACH 
Ale nam cas mija, 
Bo jak oni Górale przypłyną do młyna, 
Jak się uprze Dorota - a więc starowina 
Bartłomiej odda córkę i z chęcią , i z musem. 

JONEK 
Jesce to nie tak prędko, 
Wzdyć az pod Krakusem 
L~dwie C? ich ujrzałem : ani za godzinę 
Nie b~dą iesce ~utaj. Ty tylko dziewcynę 
Starai się zwabić z młyna, by zmówilisma się . 

STACH 
Nie wiem, jak to tu zrobić. 
Tu pokazuje się Basia w dymniku mfyna. 
JONEK 
Spostrzega ją. 
Oj, widzis ty Basie„.? 

SCENA li 
Stach, Basia, Jonek 

STACH 
biegnąc ku mfynowi 
Basiu! Moja ty dusio, znijdź tu do nas trocha„. 
BASIA 
Nie mogę, bo młyn , wejcie, zamknęła macocha. 
Ale patrzajcie jeno, jest ona w stodole ... ? 
Jezeli jej nie widać , zejdę choć po kole. 
JONEK 
Nie mas jej, chwilka temu posta za ogrody. 
STACH 
Zejdź więc , tylko ostroznie, abys sobie skody 
Nie zrobiła . 

BASIA 
Nie bój s ię , nie pierwszy raz ci to. 

Basia schodzi dymnikiem; pokazuje się na 
kole, po którym pomatu schodzi. Stach jej 
podaje reke, a Jonek, patrząc, śmieje się. 

JONEK 
Ba, ba! Nie musiałby chyba być kobitą, 
Zeby się nie umiała wykradać do gacha. 
Ale jak zręcnie skace, jak koza, 
Cha! Cha! Cha ... ! 
Mówią, ze nie trza wierzyć 
Po miastach niewieście ; 
Diabla prawda - i na wsi to robią, 
Co w miescie. 
STACH 
Ach, Basiu! Zycie moje, coz to będzie z nami? 
BASIA 
Alboz co? 

STACH 
Juz dwie krypy płyną z Góralami. 
Niezadługo tu staną . 

BASIA 
A to niech i staną. 
STACH 
To cię , wej, nic nie martwi? 
To chces być wydaną 
Za Bryndasa Górala? 
BASIA 
Nic z tego nie będzie . 

Wsak wies, ze kiedy u nas byt raz po kolędzie , 
Powiedziałam mu wyraźnie , 
lze ja się z nim nie draźnie , 
Ale mu scyrze mówie, że jak diabla jego 
nie cierpie i ze pójdę za Stacha mojego, 
a ze on nie chce wierzyć , ze taki jest uparty, 
Niechze go porwą carty. 
Jak przyjdzie, tak tez pójdzie nazad z kwitkiem. 
JONEK 
Dobrze to, moja Basiu, 
Ale gdy z tym wsystkiem 
Ojciec cie musić będzie albo tez macocha? 
BASIA 
Ojciec tego nie zrobi, bo mnie mocno kocha, 
A Dorocie tez powiem: .Matulu, słuchajcie , 
Kiej wam tak Góral miły, to se go kochajcie". 
A jak mnie weźmie gwałtem , 
Pozna, zem kobita, 
Tag go gryźć, tak cartowsko 
Zyć-em z nim gotowa, 
Ze mu za jeden tydzień 
Jak kadź spuchnie głowa; 
A ja zaś cudzoziemca nie chę mieć i kwrta. 
Bo, wejcie, kobieta taka, 
Cio bardziej obcych lubi niz swego rodaka, 
Musi być ladajaka. 
Przychodzień zawse 
Ciągnie za swoim narodem 
I póki jest panem miodem, 
Póty się jak lis łasi , a potem niebodze 
Zonie nieraz i skórę otaśmuje srodze. 
Otóz to jej tak powiem i na tym się skońcy. 
Nie bój się , mój Stasieńku , nic nas nie rozłący, 
Jezeli się nie zmienią jakie przeciwności. 
STACH 
Basiu, cyliz ty nie znas całej mej miłości. .. ? 
Jako wągiel skropiony wodą bardziej parzy, 

Jako wiatr, rozdymając ogień, lepiej zarzy, 
Tak moje serce więksych doznaje płomieni, 
Kiedy na mnie fortuna przeciwności mieni. 
BASIA 
Juz se więc nie gryź głowy, juz ja w to poradzę , 
Ze tego natrętnego Górala odsadzę; 
A jak będzie uparty, zaśpiewam mu wreście 
Tę piosneckę , co to ją jakaś panna w mieście 
Swemu kawalerowi przed ślubem śpiewała, 
Kiej ją matka za niego gwałtem przymusała : 

,Mospanie kawalerze, 
Nie zeń się, prasę , ze mną, 
Bo ja powiadam scerze, 
Ze nie będę wzajemną. 

Natura kochać kaze 
I mnozyć swoje plemię, 
Ja k'tobie mam obrazę , 
Prasę , zaniechajze mię . 

Gdzie jest w malzeństwie zgoda, 
Tam słodko lata schodzą , 
Tam w domu jest swoboda, 
Tam się i ludzie rodzą . 

Lec gdzie w malzeńskie łózko 
Niezgodę diabeł wdmuchnie, 
Tam zonie schnie serdusko, 
Męzowi głowa puchnie. 

Nie zda się baran kozie 
I kacka nie chce kruka, 
Wabią się ptaki w łozie, 
Kazde swojego suka. 

Gdzie się w niewoli zyje, 
Nie ma tam, wej, lubości, 
Pies na powrozie wyje, 
Kazdy pragnie wolności" . 

Otóz to tak mu powiem i kwita. 
JONEK 
Który dotychczas w pole patrzaf. 
Ej, cicho! 
Dorota, wej, tam idzie. 

STACH 
A cyć ją tu licho 
Niesie ... ! Uciekaj, Basiu, by cię nie zocyla. 
BASIA 
Ale jak? Łatwom na dól spod dachu zaskocyla, 
Ale w górę nie mozna, a drzwi ode młyna 
Zamkla macocha na kluc, by snadź starowizna 
Ojciec nie wysedl patrzeć, kędy ona chodzi. 
Bo tak, wejcie, uwazam, ze ona coś godzi 
Na jakiegoś jamanta, z którym się zadaje. 
A musi juz mieć kogoś, bo raniutko wstaje 
I biega za stodoły. 

JONEK 
do Stacha cicho 
Ciebie pewnie suka. 
STACH 
do Jonka cicho 
Nie mówze nic. 
do Basi 
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Idź, Basiu, bo cię matka sfuka. 
Najlepiej idź do karcmy pomiędzy dziewcyny 
Tańcować , na Pawłowe z Zośką zaślubiny. 

BASIA 
Mają tu przyjść i ojca prosić na wesele. 

STACH 
Ty se potańc z nimi, a potem tu śmiele 
Przyjdzies, bo między gośćmi 
Nie będzie cię tajać. 

BASIA 
Bywaj mi zdrów„. ! 
Odchodzi. 

STACH 
A ty tez, Jonku, przestań bajać. 
Gdyby dziewucha matki poznała zaloty, 
Miałzebym w domu potem cartowskie kłopoty ; 
Idź za nią , wsak ty druzba, 
Ty mas taniec wodzić. 

JONEK 
Podchlebiaj matce, Stachu, 
Bo ci będzie skodzić. 
Nie zawadzi dla zysku i zdradzić nawiasem, 
Wsak i panowie zonki tez zdradzają casem; 
A próc tego z przybytku wsak głowa nie boli, 
Das ty radę i matce, i córce do woli. 

STACH 
Nie baj, idź prędzej . 

JONEK 
Idę . Nim staną Górale, 
Ja tu z całą ceredą w tańcu się przywalę , 
Weźmiewa z sobą skrzypki i kozę Maćkową. 
Odchodzi. 

SCENA 111 
Stach i potem Dorota 

STACH 
A ja w moje obroty wezmę tu Bartkową , 
Jezeli się da wzrusyć, to o starca fraski, 
Jak go, wej, rozkomosą weselne igraski, 
Wtenczas mu do nóg padnę 
I wsystko opowiem, 
Moze się da nakłonić. 

DOROTA 
Biegnie i wiesza mu się na szyi. 
Ach, Stasieńku mity! 
Tyś moją dusą, zyciem, 
Tyś jest moim zdrowiem! 
Juz cię od świtu sukam; pewnie cię zwabiły 
Dziwuchy, wej, do karcmy - a ja bez cię konam! 

STACH 
Ale„. ale„ . pani młynarko, na coz to nam 
Te prózne swary? 
Was pan mąz stary 
Jakby się , wejcie, o tym dowiedział, to by to 
Dopiero biedy było. 
DOROTA 
Na coz się z kobietą 
Młodą zenit? 
Kiej stary, mógł mnie, wej, nie zwodzić , 
Gdy w nicym młodej zonie nie umie dogodzić . 
Zawse to chore i krzywe, 
A jesce tak podejrzliwe, 

Chciałby mię gwałtem kochać , 
A to nic nie nada: 
On mnie osukał , ja tez osukuję dziada. 

Rzadko to bywa na świecie , 
By się małzeństwo kochało, 
Chociaz w młodości są kwiecie, 
Chociaz się dobrze dobrało . 

Tym gorzej, gdy zona zwawa, 
A mąz ledwie się juz chwieje, 
Prózno se pracę zadawa, 
Jak lód przy słońcu topnieje. 

Stasiu, tyś zranił mą dusę 
I szczerze wyznać ci musę, 
Ze kiej mam starca przy sobie, 
I wtencas myślę o tobie. 

O bodajbym cię nie znała! 
Nie byłabym cię kochała , 
Ty mię tak dręcys niebogę , 
Ze bez cię wytrwać nie mogę . 

Więc się nade mną uzałuj, 
Ulzyj mej cięzkiej potrzebie, 
Czasem mnie tylko pocałuj, 
Ja wsytko zrobię dla ciebie. 

STACH 
Pani Bartłomiejowa , gdy mi tak sprzyjacie, 
Pochlebiam sobie, wejcie, że mi Baśkę dacie, 
Basia mnie bardzo kocha i ja ją wzajemnie. 

DOROTA 
Baśki ci się zachciało, zdrajco, a śmies-ze mnie 
Takie rzeczy wbrew mówić , 
Toć bym na to miała 
Patrzeć , jakby się Baśka do cię umizgała? 

STACH 
A więc tez, kiedy inną wynajdę se zonę, 
Więcej mnie nie ujrzycie, bo w daleką stronę 
Przeniesę się , to i tak wam nic nie pomoze. 

DOROTA 
na stronie 
Prawda i to. 
glośno 
Stuchajze, toć jesce być moze, 
Zebym ci Baśkę dała, ale mi obiecać 
Musis, ze mi pozwolis tobie się zalecać, 
Wsak i ja młoda, zwawa. 

STACH 
Nie, pani Bartkowa; 
Niech nas Pan Bóg od takiej pokusy uchowa„. 
Nie słysyciez wy, jak nas ksiądz o to strofuje? 

DOROTA 
A ba, niech sobie tam ksiądz 
Zdrowiuchno zartuje; 
Pamiętam ja, jak do mnie kopercaki palił , 
Kiedy, wej, chusty prała, ledwie mnie nie zwalił 
W Wisłę, azem go chciała kijanką przemierzyć; 
Nie we wsyćkim tez pono 
Trzeba księdzu wierzyć. 

STACH 
Ale się ludzie gorsą i śmieją się z tego. 

DOROTA 
Już my nie zgorsym więcej świata zepsutego. 

Pamiętam w mieście ową panią malowaną 
Cośmy to u niej byli z kasą tatarcaną; ' 
Mąz koło kuchni chodził, a ona w pokoju 
Lezata na kanapie w tak cieniuchnym stroju 
Ze ją ledwie nie nago widzieć mozna byto. ' 
Dwóch młodych oficerów przy niej się kręciło 
Takze jakiś kanonik i patron nadęty, ' 
Ten poprawiał pońcochy, ów ściskał za pięty 
Azem pękata ze śmiechu . ' 

STACH 
To się panom godzi, 
Bo takim i samo złe na dobre wychodzi , 
Ale my zyć powinni, jak poćciwość kaze, 
Ja nigdy mojej zony zdradą nie obrazę . 

DOROTA 
Kiedy tak, więc się Baśki 
Nie spodziewaj prozno, 
Dziś ją Górale wezmą, bądź zdrów. 
Chce niby odochodzić. 

STACH 
biegnąc za nią 
A cyz mozno, 
Abyście mnie tak dręcyć chcieli? 
Hej, słuchajcie! 
Albo mi zaraz dzisiaj swoją córkę dajcie, 
Albo powiem męzowi, ze wy mnie kochacie. 

DOROTA 
Oho! Próznać to praca, nie wskóras nic, bracie, 
Tak jak memu starcowi zakręciła głowę , 
Ze by cię jesce wybił za takową mowę. 
Spróbuj no, a obacys, jak tam rzecy chodzą, 
Gdzie młode zonki 
Starych męzów za nos wodzą. 
Odchodzi. 

STACH 
Prózna widzę nadzieja, cóz tu teraz pocnę , 
Tu stychać strojenie skrzypców w karczmie. 
Ale otóz i tańce zacynają skocne. 
Niech tańcą , ja tu ojca swojego sprowadzę 
I z nasym organistą trochę się naradzę ; 
On, jak się na perorę do Bartka wysadzi, 
Moze od mojej Baśki Górala odsadzi. 
Odchodzi na wieś. 

SCENA IV 
Pawel, Zośka, Basia, Jonek, druhny, drużbowie 
i wiele Krakowiaków wychodzą z karczmy, 
tańcując. Skrzypek i drugi muzykant z kozą idą 
przed nimi. Jonek, zwyczajem Krakowiaków, 
stawa zawsze przed mtynem, kiedy śpiewa 
zwrotkę, po której przedśpiewanej on z panną 
mfodą, pan miody z Basią, reszta Krakowiaków 
parami tańcują krakowiaka. 

JONEK 
Śpiewa. 
Oj da da da, oj da da da, tańcujmy wesoło! 
Skaccie, chłopcy, skaccie, dziewki, 
Skacmy wsyscy w koto. 
Tańcują. 
Wyjdźcie do nas, panie Bartku, 
Pan Paweł was prosi, 
Bo dziś jesce chciałby urwać rózyckę Zosi. 
Tańcują. 

zosia ceka niecierpl!wie, 
ffYchłO wiecór będzie . 
eo dastanie piękny copek, 
ChOĆ rózY pozbędzie . 
TańCIJją. 
ozjś pan Paweł pozna Zosię , 
ey mu zyla wiernie, 
Jeśli jesce koło rózy ma kolące ciernie. 

Tańcują. 
1 'lfY, panie Bartłomieju , mieliście te gody, 
l(iejście chcieli urwać kwiatek u zonecki 

mtodY· 
Tańcują. 
A więc dtuzej nie . "".'strzy~u~a. ~~sej lubej pary, 
Bo to młody zyw1e1 pragnie, mzll, wejcie, stary. 

Tańcują. 

SCENA V 
Ciż sami; Barttomiej i Dorota 
wychodzą z mtyna. 

BARTŁOMIEJ 
Witam was, moje dzieci, cegoz to ządacie? 

JONEK 
Oto tu, Bartłomieju , państwo młode macie, 
Które was przyszło prosić na swoje wesele. 
Ja, jako pierwsy druzba, 
oo nóg wam się ścielę, 
Byście swoją osobą udarzyć ich chcieli, 
Przy tym byście swą zonkę i córuchnę wzięli. 
Pokorniuchnio uprasam. 
Kfania się. 
BARTŁOMIEJ 
To ta panna mata 
Nasego pana Pawła za męza obrała? 
Winsuję! Zyjcie zgodnie 
W matzeńskiej przyjaźni , 
Zawse bez przeciwności i bez zadnej kaźni; 
Zyjcie w tym samym stanie, 
Który nam Pan Bóg sporządził, 
Kiedy samemu źle być człowiekowi , sądził , 
Więc nie męza , nie brata ani tez drugiego 
Jadama utowrzyt mu do zycia wspólnego, 
Ale mu zonę z jego uformował ziobra, 
Bo to zła rzec jednemu mieskać , 
Dwojgu dobra. 
Zyj więc , scęśliwa paro, z dusy zycę tego! 
PAWEŁ 

klaniając się 
Dziękujemy wasmości! 

BARTŁOMIEJ 
do Zosi 
A ty kochasz jego? 
Powiedue, nie wstydź no się , 
Bo to bez miłości 
Za nic matzeńskie śluby. 
PAWEŁ 

S!roni się wasmości , 
Nie chce, wej, gadać . 
OO ROTA 
Mówze. 
PAWEŁ 
Nie bądź no tak płochą. 

_._ 

BARTŁOMIEJ 
Jakze, cy kochas Pawła, Zosiu? 

ZOŚKA 
z prękością, wstydząc się 
I toć kocham. 
BARTŁOMIEJ 
Btogosławze więc , Boze, wase serca cyste! 

JONEK 
Otóż idzie Stach z ojcem, wiodą organistę: 
Ustysemy tu zaraz ślicną oracyją . 

SCENA VI 
Ciż sami, Wawrzyniec, Stach, Miechodmuch 

MIECHODMUCH 
Witam, witam, zebraną całą kompaniją 
I proszę mi pozwolić , 
By w ten dzień wspaniały 
Ręce moje na wdzięcznych 
Cymbałach zabrzmiały. 
Biorąc się pod boki jak do oracji. 
O Pawle, chłopców ozdobo! 
Zosia dziś się łączy z tobą. 
I tak się łączy do współki , 
Ze kiedyby dwie jaskółki 
Poplątawszy swe nogi, jak one we wodzie, 
Tak wy dziś utoniecie 
W małżeńskiej swobodzie! 
Kochajcie się więc zawdy jak synogarlice. 
Pnijcie się w góre razem 
Gdyby chmiel po tyce. 
We dwa rzędzy sadzony ogród kształtniej stoi , 
Dyjament wsadzon w złoto 
Jaśniej światło dwoi 
I dwa słowiki nawet śpiewają swobodniej, 
Weselej zapalonych gore dwie pochodni, 
Tak i wy, w jedno życie z obojga wcieleni, 
Z obydwóch stron będziecie też błogosławieni! 
A jak wam się szczęścić będzie , 
Gdy ksiądz przyjdzie po kolędzie, 
Nie zapomnijcie o organiście , 
A ja za to ogniście 
Zagram wam podczas ślubu na całe organy. 
Skończyłem . Dixi. Siądźmy ; ty, panie kochany 
Pawle, każ nam tu przynieść miodu garcy parę . 

WAWRZENIEC 
Siadajcie, gospodarze! 
Siadają wszyscy za stafem. 
Ja zwycaje stare 
Zachowując , jako stryj pana, wej, młodego 
Na miejscu ojca zmarłego 
Moje błogosławieństwo kładąc im na głowę , 
Taką do nich ucynię mowę : 
,Zyjcie swobodnie, 
Mnózcie się płodnie, 
Abyście wase widzieli prawnuki, 
Abyście od przewrotnej dziesiejszej nauki 
Dalecy poćciwe mogli wydać plemię . 
Uprawiajcie w pocie cofa wasą ziemię , 
Ona jest matką wsystkich, ona was wyzywi. 
Nie bądźcie z nikim fatsywi, 
Kochajcie zawse bliźniego , 
Nie odpychajcie od drzwi ubogiego. 
Podzielcie się chudobą 
Z potrzebnym sąsiadem , 

Zyjcie dobrych ludzi przykładem . 
A Bóg widząc was godnych, 
Udzieli wam dni swobodnych 
I moze was wynieść do tych stanów, 
Do których wyniósł wasych panów, 
Wziąwsy ich z prawnej wam roli, 
Bo cóż jest niepodobnym świętej Jego woli. 
Niech z was scęśliwse urodzi się plemię , 
Niz dzisiaj. Nigdy wasej nie rzucajcie ziemie. 
Nic wam więcej nie zycę". 
A teraz wy, chłopcy i wy, starsi parobcy 
Stawcie się tu w przemianie z dziewcęty 
I zaśpiewajcie hymn małżeństwa święty. 
Nasa pani Bartkowa, jako gospodyni, 
Tę nam łaskę ucyni, 
Ze wtozy pannie młodej na głowę wianecek, 
Wy, druhny, rozpuśćcie jej warkoce. 
Niech pani młodej zatną weselny tanecek, 
Ja zacnę ; zaśpiewajcie, niechaj se wyskocę. 
Bartfomiej, Dorota, organista i kilku starych 
gospodarzy siedzą po prawej; po lewej ręce 
chfopcy i dziewczęta śpiewają na przemiany. 
Podczas strofy chfopców taneczni podskakują 
na miejscu, a po skończonej tańcują 
i powracają na miejsce; Wawrzeniec tańczy 
z panną mfodą, a Pawef z druhną. 

DZIEWCZĘTA 
Zosiu, ach! Już cię traciemy, 
Jutro cię panią ujrzemy, 
Zblednie kolor twój rumiany, 
Stracis kwiatek swój rózany. 

CHŁOPCY 
Nie uwazaj, miła Zosiu, lepsy chłopak świezy 
Niz kwiatecek w pustym polu, 
Co odłogiem lezy. 
I wianecek, kiedy zwiędnie , 
Nic nie będzie płacić, 
A wy, co go zatujecie, rady byście stracić. 

DZIEWCZĘTA 
Juz matuchnę twą stradataś , 
Juz do obcych się wybrałaś, 
Juz nie ujrzys swej dziedziny, 
Gdzie słodkie zyłaś godziny. 

CHŁOPCY 
Skowronecek pod kamieniem, 
Łabędź wedle wody, 
A stowicek w chłodnym gaju uzywa swobody, 
Tak tez dziewcę w domu męza 
Znajdzie dobre mienie, 
Bo tak, wejcie, przykazało mądre przyrodzenie. 

DZIEWCZĘTA 
Dotąd nie znałeś zgryzoty, 
Teraz poznas, co kłopoty, 
Nie będzies więcej tańcować, 
Bo musis na chleb pracować. 

CHŁOPCY 
Wsakze kazdy ciek, co zyje, 
Stworzony do pracy, 
A ci, co nam chleb zjadają, są istni prózniacy; 
I wy dziewki, co w panieństwie 
Swoje troski macie, 
Lec w matzeństwie są rozkose, 
Których wy nie znacie. 

DZIEWCZĘTA 
Przyjdzie jesce kłopot matki, 
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Kiedy cię obsiędą dziatki, 
Natencas będzies ślochala, 
Ześ się panną nie została . 

CHŁOPCY 
Chmiel się krzewi, 
Jabłoń rodzi i gniezdzą się ptaki, 
By się wsytko nie mnozylo, 
Nie byłby świat taki, 
Nikcemnie się takie dziewki po ziemi czołgają , 
Co się same w świecie wlócą , 
A męzów nie znają . 

WAWRZENIEC 
Dość tego juz, chłopacy, lebskoście śpiewali , 
A nawet nienajgorzej Zośkę wyhasali; 
I wy, druhny, skladnieście se nad nią plakaty; 
Choć to takiego placu i wy byście chciały. 
Teraz pódźmy do karcmy; jak śniadanie zjemy, 
To się , wej, panie Bartku, z sobą rozmówiemy. 

JONEK 
który podchmielony 
Bo mamy coś powiedzieć dla dobra wasego. 

WAWRZENIEC 
Dalej, dudo! 
Zagraj nam marsa wesołego , chodźmy! 
Wychodzą wszyscy, duda przygrywa. 

WAWRZENIEC 
Mówi cicho do syna. 
Ty pilnuj dobrze i Bartka, i zony, 
Nalewaj im gorzałki miodem zaprawionej; 
Wsak wies, ze my podobnie tak jak i panowie 
Najlepiej sprawę końcym , kiedy sumno 
W głowie , a jak się juz zachliśnie , 
Wtem zacnij po malu 
Prosić o laskę dla się . 
Pewnie o Góralu zapomną. 

STACH 
Ale, ojce, spiescie się jak mozna, 
Bo jak Bryndas przypłynie , 
To juz będzie prozna. 
WAWRZENIEC 
Ledwie i za godzinę jesce tutaj staną , 
Wysiedli pod kościołem , 
Snadź na msą śpiewaną. 
Mamy jesce dość casu. 
Idzie do karczmy. 

STACH 
Idźmy, tatuleńku. 
Chce iść, ale go Dorota zatrzymuje, 
która, gdy inni odeszli, 
schowa/a się za chafupę. 

DOROTA 
Ach, zacekajze na mnie, zacekaj, Stasieńku , 
Pójdź tutaj na ustronie, bo tam sparą widno. 

STACH 
Cegóz chcecie, młynarko? 

DOROTA 
Pocies ty mnie b idną, 
Pocalujze mnie choćby raz! 
Chwyta go za szyję. 

STACH 
Ej! Cy tam licho! 
Dajcie pokój, bo będę wrzescal. 

DOROTA 
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zatykając mu usta 
Ale cicho, 
Bo stary, wej, uslysy. 

STACH 
Niech stysy. 

DOROTA 
Choć ksynę. 

STACH 
Aniby! 
DOROTA 
Choć raz tylko! 

STACH 
Mam zdradzać dziewcynę? 

DOROTA 
Mój Stasiu! 
Chwyta go za szyję. 

STACH 
gfośno ku karczmie 
Bartłomieju! 

DOROTA 
Nie róbze hałasu . 

STACH 
Uciekajwa, bo oto ktoś nadchodzi z lasu, 
Mógłby nas tu podsłuchać albo dojrzeć okiem. 
Ucieka. 

DOROTA 
z miną urażonej 
Zjes mi diabla, bestyjo! Nie ujdzieć to bokiem. 
Odchodzi. 

SCENA VII 
Bardos sam, ubrany ubogo, 
nogi tykiem okręcone, z teką na ramieniu. 
Torba jedna z książkami, druga z machiną 
elektryczną. Kafamarz wielki cynowy 
przewieszony przez ramię. Idzie z góry 
po lewej stronie, podskakując i wesofo 
śpiewa następującą piosnkę: 

BAR DOS 
Świat srogi, świat przewrotny, 
Wszystko na opak idzie, 
Kto nie wart, pan stokrotny, 
A człek poczciwy w bidzie. 

Lecz rozum górę bierze, 
Tym sobie życie słodzę , 
I ja porosnę w pierze, 
Choć dziś bez butów chodzę . 

Niemądry, kto wśród drogi 
Z przestrachu traci męstwo, 
Im sroższe ciernia głogi , 
Tym milsze jest zwycięstwo. 

Na górze mieszka sława , 
A szęśc ie jeszcze wyżej , 
Lecz gdy chęć nie ustawa, 
Wnet się człek do nich zbliży. 

Im srożej los nas nęka , 
Tym mężniej stać mu trzeba; 

Kto podlo przed nim klęka, 
Ten nie wart względów nieba. 

Mnie chociaż głód dojmuje, 
Lecz duszy mej nie szkodzi, 
Śpiewaniem biedę truję , 
Wesołość troski siodzi. 

Prawda, że wesołość i smutek osładza , 
Jednak nie ze wszystkim brzuchowi dogadza· 
Widziałem z tej góry wysokiej, ' 
Że tu wesołe wyprawiano skoki. 
Dalej i ja też w pląsy, nieźle się skakało , 
Ale też teraz bardziej jeść mi s ię zachciało . 
Oj! Jadlżećbym ... ! 
Dwie mile udzedlem o głodzie ; 
Choćbym gdzie stanął w gospodzie. 
Cóż? Ani grosza nie mam. 
Zbliża się do karczmy. 
Ach, jakież to smaczne 
Rozchodzą się w tej karczmie 
Zapachy kolaczne. 
Wącha. 

Coś niby gęś 
Wącha. 
I prosię , 

Wącha. 
I pieczone cielę ; 
Musi tu byś wesele . 
Gdyby się tam jak wkręcić .. . 
Ale jak ... ? To sztuka. 
Wstydze się w tak liczną gościnę 
Jak pauper studiosus iść po żebraninę . 
Jeszcze mnie kto wypchnie i wyfuka; 
Niewiele teraz popłaca nauka! 
Oj! Oszukałem się , myśląc , że talenta 
Wykierują mię kiedyś , biednego studenta, 
Że mi dadzą sławę i mienie .. . 
Widzę , że próżne było moje omamienie. 
Diabla tam wskórasz z rozumem ... 
Kiedy zaćmienie w kieszeni, 
Filozof się w osia zmieni, 
Największy mędrzec zgłupieje , 
Kiedy ze dwa dni nic nie je. 
Patrzy na tekę. 
I na cóż mi s ię zdacie, 
Wy szumni szczęścia ludzkiego malarze? 
Kiedy go tylko w przywidzianej marze 
Ludziom wystawiacie. 
Mamże was jeszcze dźwigać , 
Kiedy sam zgłodniały 
Jak trzcina chwieję się cały? 
Rzuca książki. 
Precz od mnie, przeklęte bestyje! 
Figury, sylogizmy, subtelne kwestyje .. . 
Niech was diabli porwą z teką! 
Precz ty, panie Seneko! 
Panie Demostenesie i panie Platonie, 
I ty, wyszczekany Cyceronie, 
A najbardziej wy gałgańskie dusze, 
Owidiusze, Wirgiliusze! 
I wy miłostki Safy, ody Horacego, 
Coście mnie tylko nauczyły tego, 
Że sam swoim językiem nie władam 
I choć nie chcę , wierszem gadam. 
Cóż mi z tego, żem retor, poeta, fizyk? 

l(iedYm goły jak byk .... 
1J te więc wasze ~aśme . 
Niech was jasny p!orun .trzaśm~! 
Raczej się filutem 1 głupim zrobię 

1 
tym sposobem w~ęcej podobno zarobię. 

Ten. kto się z ~a~1 pobr~ta, 
Nie zda się dz1~1a1 ~I~ świata : . . 
ł gtodu się nac1erp1, 1 tak w bidę wl1z1e, 
SkJObie się za kofnierzem. . 
że mu niejeden robak dogryzie. 
O! Jak jest dziwna życia ludzkiego odmiana, 
Kiedym się nie chciał z miodu uczyć , 
Jak barana wyciągali na lawie, 
Siekli gdyby bydlę . 
Dziś , kiedy mu już wszystko 
szlo jakby po mydle, 
Kiedy nawet samego profesroa zdanie 
Na publicznej dyspucie zbiłem - przez udanie, 
PrZez plotki, tak mię gryźli , tak mi buty szyli, 
że mię wreszcie jak łotra ze szkól wypędzil i. 
patrząc na torbę 
Oj, ty, ty elektryko, ty j esteś jedyną 
N ieszczęścia mego przyczyną! 
Chce ją rzucić. 
z ciebie to ta dysputa była dana. 
Bodaj cię ... ! Masz szczęście , żeś szklana· 
Schowam cię jeszcze. ' 
Może, wlazłszy między gbury, 
Jak ich zacznę zabawiać twoimi figlasy, 
Dostanę kawal kiełbasy. 
Żeb~ tylko na ~oment wyszedł tu z nich który. 
Oto idą . Slucha1my, co to są za jedni. 
Chowa się. 

SCENA VIII 
Stach, Basia, Bardos ukryty 

STACH 
nie widząc Bardosa 
Ach, Basiu, jakześmy biedni, 
Nic macochę nie wzruszy, jak się , wej, uparta. 

BASIA 
Aniby! Gdyby jaka j ędza się rozzarta 
Ani se gadać nie da. Alem uwazala, 
Ze, wej, diabelnie ocy na cię przewracała . 
Cy ona zaś niecnota nie kocha się w tobie? 
STACH 
Ej, cóz ty znowu, Basiu? Cóz to myślis sobie? 
Ot, zwycajnie kobieta, jak kobyla w biocie, 
Jak się uprze, ani rus. 
BASIA 
A cóz w tym kłopocie pacniemy? 
STACH 
Ja, dalibóg, nie wiem, co juz pocąć . 
Postrzega Bardosa. 
Ale któz to tam siedzi, 
Chce snadź , widzę , spocąć i siadł se. 
przypatrując mu się 

Och! Coś mi się ochapia przeklęcie . 
On? Nie on? On! 
Jakze się mas, panie studencie? 
Cóz tu robis? 
BARD OS 

Jl iiin. 

Wstaje. 
Kalaniam ci, panie Stanisławie . 
Skądżeś się tu wziął? 
STACH 
Tuć ja mieszkam; z nieba prawie 
Zjawiłeś mi s ię , waspan. 

BARDOS 
W czymże pomóc mogę? 

STACH 
Ja, Basiu, z jegomością jeździłem raz w drogę . 
Wziąłem go w Małogoscu z profesorem jego, 
Sampan mu służył . 
Lec on, stysę , nie wart tego. 
Bo go sampan w naukach duzo przewyzsali, 
Jak mi mówili ludzie, co, wej, pana znali. 
Ej! Rozum tez to ma być ! 

BARDOS 
Bodaj go nie miałem! 
Za to tez chleba i szkół razem postradałem. 

STACH 
Wejcie! 

BARDOS 
Powiedz mi, proszę , czy ty s ię to żen isz? 
Bo tu widzę wesele. 

STACH 
To, wej, mój bratunek bierze Zośkę . 
Skrobie się po gtowie. 

BARDOS 
Oboje was jakiś frasunek 
Dręczy, ty się w łeb skrobiesz, 
A ty się czerwienisz. 

STACH 
Bo to, wej, moja luba. 

BASIA 
Rumieni się. 
A to mój kochanek. 

BARDOS 
Czemuż się ty nie żenisz? 

STACH 
Matka nie pozwala. 

BARD OS 
A dlaczego? 

BASIA 
Bo mnie chce wydać za Górala. 

BARD OS 
Za Górala? 

BASIA 
A juzci. 

STACH 
Juz z nią drugi dzbanek 
Miodu mój ojciec pije, ale niewzruszona 
Jak, wejcie, góra w Tatrach skalista. 

BARDOS 
wskazując na Basię 
A ona? 
Ma-ż ojca? 

STACH 
Ma, mój panie, ale ze juz stary, 

Młoda zonecka nad nim przewodzi bez miary. 

BARDOS 
A on dla was przystajeż? 

BASIA 
On ci by i przystał, 
Aleby w domu jednej godziny nie wystał , 
Wygnałaby go zona. 

STACH 
Ratuj nas, mój panie. 

BARDOS 
Będzie to, ale wprzódy muszę zjeść śniadanie . 
Wy czyśc ie już śniadali? 

BASIA 
Dopiero do stołu 
Zastawiają . 

BARDOS 
Tym lepiej . 

STACH 
Będziem jeść po spotu. 

BARD OS 
Mniejsza o to, służę wam. 

STACH 
Co chces, to ci damy. 

BARD OS 
Nie gardzę niczym. 

STACH 
Tylko wprzód do Baśki mamy, 
Młynarki , obróć , panie, swoje perswazyje; 
Mas wielki rozum, to ją przekonas. 

BARDOS 
Użyję całej mojej wymowy, 
Tylko podjem wprzody; 
Ale słuchajcie , aby rzecz nam się udała , 
Porzuciwszy niewczesne ze mną korowody, 
Powiedzcie, jak się wasza miłość zawiązała 
I jak daleko zaszła, 
Trzeba mi to bowiem wiedzieć . 

STACH 
Oto tak. 

BASIA 
przerywając 

Cyt no, ja to lepiej powiem. 

Raz na pniu między dębami , 

Siedziały w parze turkawki 
I dla jakiejsiś zabawki 
Trzepotały się skrzydłami. 

Patrząc na to ich rusanie, 
Taka mnie lubość przejęła, 
Zem słodko Stasia śc isnęła 
I stąd się wscęlo kochanie. 

STACH 
Raz nam się krówka ganiała , 
A Basia przy mnie siedziała , 
Nie wiem, jak się to zrobiło , 
Ze mi sie w ocach zaćmiło . 

Bojąc się jakiej zarazy, 
Ścisnąłem Basię dwa razy, 
Ona mi wzbronną nie była , 
Wtencas się miłość stwierdziła . 

29 



STACH I BASIA Żeby go nie rozgniewać BARTŁOMIEJ Ale mi się to wsystko lichem Wprzódy jednak, jak kaze zwycaj, Moja mila Basiuleńko , 

Odtąd , jak się gdzie spotkamy, I z niczym odprawić . Mój kochany w ocach zdało , Bądźcie grzecni przypatrzyć się , Wstańze jutro raniuteńsko , 

Zaraz o krówce gadamy Idzie do karczmy Panie Miechodmuch, dosyć! Jakem wspomniał na Basię. ~ak wasi sąsiedzi zarzecni Wypędź owce na pastwisko, 

Lub się turkawki wspomina, Niech racej panowie Dalej no, panusko! . . Spiewają i tańcują Ja cię będę cekal blisko. 

A tak się znowu zacyna. AKT li 
Spocną sobie z podrózy. Na coz się z tym utaiac, Wedle swojej mody, 

Kiedy jesteśmy we dwoje, MIECHODMUCH co cuje serd~sko . Kiedy przychodzą w swaty Tam zabawi caly ranek 

Kiedy się sobą bawiemy, Zgoda. Ja za zdrowie Wiem. że mnie kocha~ . . Do obcej gospody. Z twą owiecką mój baranek. 

Natencas, zda się, oboje SCENA I Ichmościów tyknę jeszcze Bo tez mas co.kochac we mnie, Nuz, chłopaki, do skoków! Tu kończą taniec. 

Jedną dusycką zyjemy. Slychać najprzód muzykę góralską, Choć jedną szklenicę! f'rZYpatrz no się, . . Siądźcie, gospodarze, BARTŁOMIEJ 

BARD OS a wkrótce przyplywają dwie krypy z Góralami BRYNDAS 
Jak zewsąd wygląda~ przyiemnie. Ja przyśpiewywać będę , Prosiemy teraz z nami spotem na śniadanie , 

na stronie i Góralkami niosącymi różne rzeczy, jako to: A ja, za pozwoleniem panacka mojego Obraca sie w kolo. śp1ewa1ąc. Zagrajcie, dudarze. Potem z sobą o rzecy pomówiemy. 
Rzeczy idą swym torem jak zwykle, a z tego ser owczy, ryby suszone. kwiczoty, szpaki I godnej, wejcie, matki , niech oblubienicę Kazda mi mówi dziewcyna, Darmo Kasia od nas stroni, DOROTA 
Początku łatwo się już domyślę wszystkiego. i bryndzę. Muzyka ich skfada się z piszczatek, Przywitam. Panie Bryndas, 
Nie trzeba tu w popiele zasypiać tych gruszek. jednego bębna. trąby, drumlów, na których Cafuje Basię w rękę. 

zern chłopak hozy i rosły, Bo juz Góral za nią goni, 
Weźcie za rękę swoję narzeconą , 

Sprawa nie cierpi zwłoki. grają przy wysiadaniu z kryp i idą do wioski, wsyrnukty jestem jak trzcina, Góral ma nogi bocianie, 
MORGAL Chodzę jak zuraw wyniosły. Kogo zechce, to dostanie. Wsak ona juz niedługo będzie wasą zoną . 

gfośno śpiewając wszyscy Nie tęsknilaześ , Basiu, cicho do Basi 
Gdzie teraz staruszek Bez swego Jamanta? wąs carny, wargi zwiesiste, Prózno więc nie uciekajta, Daj mu rękę , ani mi słowa piśnij . 
Ojciec wasz jest? GÓRALE BASIA ustecka kieby malował; Lepiej się sama poddajta. STACH 
STACH My, mieszkańcy Tatrów górnych, Nie! Ciało mam białe i cyste, na stronie 
Tu, w karcmie. Idziemy do was, Krakowiaków, 

BRYNDAS 
Born się na mleku wchowal. Raz się Zosia Bartka bala Dziwy, ze jesce dotąd zyję! 

BARDOS Niesiem w darze worek spaków 
Jak to zaś? 

I na górę uciekała , BARDOS 
Idźcie tedy przodem, I sto serków przewybornych. Kiedy z siekierką harcuję, Ale tez za to z wierzchotka do Stacha 
Ja tam zaraz nadejdę . KOBIETY BARTŁOMIEJ Wsyscy ode mnie zmykają. Wywróciła w dól koziołka. Bądź tylko cierpliwy. 

STACH Jest i bryndza, i lipienie, Ma dosyć zabawek. Dziewki mię okiem zjadają , 

Są kwicoty, jemiołuchy, BARDOS Kiej im z węgierska tańcuję . Pasterze się śmieli z Zosi, STACH 
Cekam z dobrym miodem 

Niechajze to nasycenie Czasem też pasie krówki Bo widzieli u niej cosi. Ej, daj mi, waćpan , pokój. 
I z kawałkiem kiełbasy. 

Sluzy dla wasej dziewuchy. Lub szuka turkawek. Będzies się mogla pochlubić, Niemądry, kto ceka, 
BARDOS 

WSZYSCY na stronie Ześ się chłopaka dorwała . Łapał Góral jemiołuchy, Kiedy mu bieda dopieka. 
Idźcie, moje dziadki, 

Przyjmijcie nas do gościny O! Już ten nie dla ciebie przysmaczek, niebożę, Po ślubie będzies mię lubić , Skraść mu je chciały dziewuchy, BARTŁOMIEJ 
Ja tu jeszcze wprzód moje zabiorę manatki 

I otwórzcie wase chaty, Którego ty tu szukasz. Byleś mnie lepiej poznała. A ze sidła porusyly, do Górali 
I zaraz przyjdę . 

A my poślem nase swaty ŚWISTOS STACH Same się siatką nakryty. Prosie my. 
STACH By dziś końcyć zaręcyny. Jednak casem moze Nie wytrzymam i grzmotnę za kark DOROTA 
do Basi Wspomniata panienecka na swego Bryndasa? samochwata. On jem tez za te igraski Prosiem z sobą. 
Idźmy. 

SCENA li BASIA JONEK 
Obom pogniótł Góral ptaski. Górale i Bartfomiej odchodzą. 

Odchodzą do karczmy 
Ciż sami, Bartfomiej, Dorota, Wawrzeniec, Raz tylko. Cicho! Będzie cas na to„. Stala panna nad strumykiem STACH 

Miechodmuch pijany, Stach, Basia, Jonek, MORGAL BASIA I nazwala Jonka bykiem, do Doroty, która na ostatku idzie 
SCENA IX Krakowiacy wychodzą z karczmy Bo nowego pewnie umizgasa Niewiele dobrego On se tez rozek przyprawi!, EL pani Doroto! Zmiłujcie się nade mną! 

na przywitanie Góra/ów. Basia i Stach Dostata panna! Mówią sąsiedzi o tym, Tak ją ubódł, tak rozkrwawi!. DOROTA 
BARDOS są smutni; Dorota ma minę tryumfującą, BASIA 

Co się sam wychwala. Nic z tego, niecnoto! 
sam a Bardos trzyma kawal pieczeni przy ustach. Moze„. MOR GAL Teraz place i narzeka, A dałeś mi catusa? Cierp teraz! 
No, cóż wy, panowie, 

DOROTA 
Panienko, nie mas u nas Górala zadnego, Nie nazywaj bykiem cieka. WAWRZENIEC 

Uwieńczeni laurami, BARTŁOMIEJ ciągnąc ją za suknię 
Co by nie przyzna! prawdę panu Bryndasowi. do Krakowiaków 

Wielcy autorowie, Witamy gości do nas! On pierwsy rej prowadzi pomiędzy chłopaki, Gęsto Bartos ku zabawce Wy, nasi państwo młode i goście, 
Miatżebym was zostawić Cyt-ze! On to najzręcniej pstrągi i lipienie towi, Łowił rybki w mej sadzawce. Oto właśnie Basi 
Krukom na dzióbanie? MIECHODMUCH STACH On jak kot tapie w sidta kwicoly i spaki, Zona na to pozwoliła , Zmowiny robić będą . 
Nie - z waszej laski dzisiaj Witamy! Witamy! Mów wyraźniej! Biega, wej, kieby jeleń mil pietnaście na dzień. Bo Bartosa polubiła . Wy ich, wej, nie kłóćcie , 
Będę mia! śniadanie . Za wasze zdrowie duszkiem I do Warsawy cęsto chodzi w obrazami. 

Szklanki wychylamy. DOROTA Zostawcie cas Góralom 
Znając, że coś oleju z was Mile-ze! Bo jak się z gtupim słówkiem Co się on tam napatrzat! Alem go tez oprał zwawie. I do karcmy wróćcie . 
Mam w głowie mojej, BRYNDAS Tu wyśliznies, Oj, tego z nas zadzien Nie łów rybek w cudzym stawie! Nie dajcie tez pod niebem zostać organiście, 
Że mnie paradnie wieśniak nakarmi, napoi , Dziękujemy. To cię tak palnę w papę , ze az się obliźnies . Nie widział; ma tez olej w głowie. Obudźcie go, niech wstanie. 
Pogódźmy się więc z sobą. MORGAL MORGAL ŚWISTOS Posta Anka na jagody 

STARA BABA 
Nuż, panowie Grecy, Dziękujem. To się panna Barbara tylko pewnie draźni. On, wej, z nami I znalala grzybek miody, 

Ochlał sie wiecyście , 
Poniewaź nóg nie macie, Z apetytem cały zjadta 
Pójdźcie na me plecy, MIECHODMUCH Zwycajnie się panienki przed ludźmi sromają, Dwa razy w rok na odpust chodzi do Krakowa, I w chorobę zaraz wpadła . 

A sam bo tylko pije, nikogo nie prosi. 

Poniosę was. tonem oracji Nigdy nie mówią tego, co w serdusku mają. On kompaniją wodzi jako pierwsa gtowa, budząc go 

A kiedy dzisiaj mędrców wiela O, jak się cieszymy, BRYNDAS 
A gdy do karmelitów przychodzi na Piaski, 

Pełno krzyku byto z tego: Hej! Hej, panie Miechodmuch! 

Was używa na wsparcie spraw Machijawela Że przecię dzisiaj z wami Ja tak myślę . Bo tez to, Bogu, wejcie, dzięki , 
On nas zawse tak suto cęstuje z swej flaski , Nie jedz grzybka surowego. MIECHODMUCH 

- Ja was na wsparcie bliźnich cierpiących użyję . Tańcować będziemy. Tak dobrze, jak i drugi wartem Basi ręki. Ze jak po nabozeństwie z kościota wyjdziewa, rozespany 
Idźmy! Tak mi się zdaje, że już jem i piję . Dziś pierwsze zaręczyny, Wsakze i ja nie wypadł sroce spod ogona. I 

Co do ksty wsytkie rzepy w Krakowie wyjewa. Gtupia Jewka zamiast gruski Ale wiem, że Zosi wesele, wiem, 
Idąc do karczmy, spostrzega statek na Wiśle. A niedługim czasem Raz mi Basia przez ojca była przeznacona, MORGAŁ Wziela węza w swe paluski, Ze trzeba winszować . O! Panno! 
Ale cóż to za mnóstwo Góralów tu płynie? Bryndas złączy się z Basią , Tego się trzymam. Dla niej, choć z niematą Łatwo mu mieć przyjaciół , Tak ugryzł ata gadzina, Śliczna , młoda i żywa! Obyś nieustanną 
To pewnie rywal Stacha: A Basia z Bryndasem! stratą , odrzuciłem niedawno dziewcynę bogatą, Bot.ez ma i grose, Ze opuchta wnet dziewcyna. Rozkosz„ .! Obyś„. i obyś „. 

Bieżmy, nim czas minie! Obym wam prędko zagrał ; A wsyscy mnie z nią chcieli poswatać Górale A więc ja, jako pierwsy druzba, panny prasę , Mając oczy zamknięte, mówi do baby, 
Trzeba mu tu tak sztucznie Obym też kubany I miała tez dobytek, miała tez korale, Aby nie zwtocąc dluzej chwalebnego dzieła, Ledwo chodzi z cięską męką rozumiejąc, że panna mfoda przed nim stoi, 
Sidetka nastawić , Dostat, obym was, obym„. obym„. I spore stado owiec, i płócien niemało ; Do serca i do chaty swojej nas przyjęta ; Nie bierz węża golą ręką„. a Baba za każdym stawem się kfania. 

30 ~I 31 



STARA BABA By dwoje ludzi zgubić JONEK . 
0 
świat cały pow~taje , BRYNDAS Ale, mój mospanie, 

Skońćcies oracyje, Na całe ich życie. Wsytko wiem, mój panie. Z nieQ to kłóci on godzi. To się nie skońcy na ale, Cycero tak powiada„ . 

Wypijcie przecię do mnie Basia też z swojej strony BARD OS 
on cęs ' Bo to nie dadzą z siebie przedrwiwać Górale! MORGAL 

I ja tez wypije. Niechaj się przyłączy na stronie to wejcie, broń mają MORGAL przyskakując do niego 

MIECHODMUCH ~o was, niechaj wbrew powie, Ha, ha! Teraz-em w domu. Taką ·~kobiety na świecie, Wkrótce my tu, panacku, pokazemy tobie„. Cicho! Ty gałganie! 

Pódźwa do karczmy. Ze Stasia samego To ciche szeptanie, wsytkl ich chłopcy nie chcecie, BRYNDAS Bo jak cię tym obuskiem zacnę , wej, okładać , 
Kocha i że nie pójdzie 

prózno . 
Bierze ją pod boki i wychodzą. 

Nigdy za innego. 
Te jej groźby, ten upór, GdY na was ockiem rzuca1ą. Po cóz mnie było zwodzić„ . ? To i ty, i Cycerak przestaniecie gadać . 

STARA BABA Wiem już , skąd pochodzi. 
ChoćbY najtęz~e c~lopaki BARTŁOMIEJ 

BARD OS 

Zgoda. WAWRZENIEC gfośno Wsakze my to sobie Cóż robić na takowe niewolące prośby? 
Lec to, mospanie student, A Basia wie też o tym? Nigdy im w boru ~1e starcą , Trzeba ustąpić. 
Cicho się nie skońcy. 80 onY mają, weJ, ~arcą '. 

Tak wymówili wtedy, ze gdy córka moja 

SCENA li To narobi hałasu , wrzasku. 
JONEK co wsytkie zmoze 1unak1. Nie zechce, ja jej musić nie będę . STACH 

Wawrzeniec, Stach, Jonek, Bardos 
Coś trochę dochodzi , BASIA Ale, mospanie Bryndasie! 

BARDOS Bo juz Stachowi nieraz, wejcie, wyrzucała , BARDOS . I ja to dawnom ci powiedziała , 
My tu nie bardzo wiele zwazamy na groźby, 

Cóż bez niego Ze mu Dorota w ocy figlarnie patrzała . WidZę , twa ci?tka m1~ła Prosę przestać , bo my tez zacniemy, wej! 
STACH Kończy się dziś na świecie? Wielkie doświadczenie , Ze nie będę twoja! 

Ach! Ojce kochany, Ale po hałasie 
BARDOS Musiała bywać w różnych obrotach. STACH BRYNDAS 

I cóz to z tego będzie? Znowu zgoda i pokój nastąpi ; 
Więc ją to musi martwić? A gdy waści nie kocha, cóz ją winić za to? Da się to widzieć . 

WAWRZENIEC Już ja się tym zatrudnię JONEK JONEK Dalej, chłopcy, 

A juzci. Jakże nie? . BRYNDAS Do wioseł , siadajcie! 
Juz bym był ządanej I wszystkich rozumu mojego Przeciez była u dworu za garderobianą . do Stacha, odgrażając mu Właśnie nam wiatr pomyślny, 
Dobił wreście ugody, Poruszę sprężyn , by was pogodzić. BARDOS 

BARD OS Oj, ty, ty! Dalej, pośpiesajcie. 
Gdyby się Górale STACH Więc i tę zazdrość uprzątnąć trzeba, A no, więc już rozumiem. DOROTA Górale zabierają się do kryp. 
Nie tak prędko zjawili ; A kiedy przyjdzie z nimi do bitwy? Bo kiedy w małżeństwie Tak, tyś , spacku, wsystkiego narobił , Wnet poznacie zemstę moję, 
Ojciec cię chce, Podejrzenie i zawiść JONEK 

Ale Macocha - ani gadaj. 
WAWRZENIEC Poduszcza kobietę, Podobno dlatego Ale pocekaj„ .! Ja się tych groźbów nie boję , 

STACH 
A cóz by to biedy było! Często mężowska głowa Spiesno ją za staruska BRYNDAS Nic gorsego nad Górala, 

Bieda tez to moja! 
BARD OS Jest w niebezpieczeństwie . Włodarza wydano, Jam się w wsytko przysposobił Gdy go slusny gniew zapala. 

To próżna trwoga; nigdy oni was tu ze miała nabozeństwo Na wesele - w kosule, saty, dwa łózecka . STACH I JONEK 

JONEK Nie zarwą, przecież ich tu ledwie kilkunastu, 
JONEK oo syna pańskiego. Przeciez chciejcie tylko słuchać; 
Oj, prawda, prawda! MORGAL 

Pocies się tym, A gdy ujrzą, iże wam nie będą zdołali , BARDOS Stoją dwie becki piwa. Wsak nie chcemy wasej skody, 

Ze Baśka pierwej była twoja. Muszą nareście przystać . BARDOS Więc to nie dziw. ŚWISTOS 
Nie damy se w kasę dmuchać , 

BARDOS Spieszcie jeno dalej, Ale powiedzże mi szczerze, Aleśma skłonni do zgody. 

No, moi przyjaciele, Bo to z czasu korzystać trzeba. Czy też Stach dla swej Basi JONEK I madery becka. 
GÓRALE 

Widzę, że tu trzeba WAWRZENIEC 
Wierny jest w tej mierze? Oj, znała ona psie fig lasy„ . ! BRYNDAS My nie chcemy zgody z wami, 

Dopomóc wam! Mój jegomość! 
Czy nie przyjmuje czasem BARD OS A mięsiwo? Wnet tu będziem , lee nie sami, 

1. sądzę, za pomocą nieba Jaka się tylko w domu 
Doroty karesów? Cicho! Już się tam, MORGAL Wkrótce zalować będziecie , 

Ze mi się to i gładko , Wynajdzie ruchomość, JONEK Widzę , zaczęty hałasy. A sadła? Ze nas tak zniewazać chcecie. 

I pomyślnie uda; Parę butów, półsetek płótna , capkę nową Juzci on teraz wierny, hafas opodal 
ŚWISTOS Oj, będzie też tu wrzasku. BASIA I DOROTA 

Pan Bóg niespodziewanie Damy ci, byleś tylko radził nam swą głową . Póki kocha Basię, A wieprzak karmiony? Mój ty panie Bryndas miły! 
Często robi cuda. Ale jak męzem będzie , JONEK 

Stachu, do Basi ręki 
STACH Kto wie, cy nie da się I skońcy się biedą . BRYNDAS Nie chciej nam sprawiać boleści , 

Ty masz prawo przody, 
Znajdzie się i gros w kabzie, Uwieść , bo te kobiety BARD OS 

Nic z tego nie daruję ; niechaj mię pierony Wsakze my cię zawse cciły, 

~o tego mógłbyś 
Jeśli chces pieniędzy. Gorse są od biesów. Nie lękaj się niczego. 

Ubiją , jezeli się nie pomscę za taką Jak przystoi płci niewieściej. 

Zywe postawić dowody. BARDOS A najbardziej te młode męzatki, JONEK 
Krzywdę . Dalej, chłopaki , na krypy! Do wiosła! BARDOS 

cicho do niego Już ja niczym nie wzgardzę , Co starych męzów mają , Otóz wsyscy idą. 
BARDOS I ja także , choć wziętości 

Owa krowa i owe turkawki na pniaku. Tylko idźcie prędzej . Kaducnie lubią chłopców jarych. na boku Nie znalazłem u was wiele, 

Już bym ci był dopomógł WAWRZENIEC I choć się cłowiek broni, Muszę ja tu uzdeczki wziąć na tego osia, Jednak się podać ośmielę 

Dotychczas, biedaku, Więc pódźmy. One przecie musą SCENA IV Bo coś brykać zaczyna. Tę uwagę dla waszmości : 

Chciałem z Dorotą mówić , Odchodzą ze Stachem. Onacyć i tak cynią , Ciż, Bartfomiej, Wawrzeniec, do Bryndasa Że kiedy się dwaj pokłócą„ . 

Gdy stała przed sienią, Az chłopaka skusą . Dorota, Basia, Stach, Bryndas, Mospanie! Wszelako MORGAL I ŚWISTOS 

Lecz ważną wtenczas SCENA Ili BARD OS Morga/, Świstos, Górale i Góralki Należy się posłuchać , kiedy dobrze radzą . przerywając mu 

Miałem przeszkodę: pieczenią . To więc ty tak o Stachu sądzisz? Jeśli waćpan masz szkodę , to i pan Bartłomiej, To trzeciemu grzbiet wymłócą! 

gfośno 
Bardos, Jonek BRYNDAS I przyszły mąż sowitą nagrodę dodadzą , Patrz, by cię to nie spotkało . 

JONEK 
Teraz tedy słuchajcie, Ja, mój panie, wpadając ze zfością Byleś się chciał pogodzić. BARDOS 
Taka moja rada: BARDOS Nie myślę , ze on hultaj; jeno ze kochanie Choćbym miał stracić wsytko, MORGAL na boku 
Już tu cierpieć i taić Ty tu , Jonku, zostań się . Jest to sidło na ptaski , a wędka na ryby: A wreście i dusę , patrząc na Bardosa z pogardą O zuchwale, głupie gbury! 
Dłużej nic nie nada, Mój bracie, Kto go tylko skostuje, zginie bez ochyby. Nie daruję swojego i pomścić się musę. Patrzcie, wej! Gdyby mi się to udało , 

Otwarcie czynić musiem. Wy się, jak widzę, Moja ciotka, co męza tez starego miała , MORGAL Oto mi ciek do rady.„ Jakżebym wam latał skóry„ . 
Wam, ojcze, koniecznie Bardzo ze Stachem kochacie, 
Trzeba teraz pójść z synem, Więc ty najlepiej 

Słuchaj , waspan, jak sobie cęsto śpiewywała: Taką obelgę cynić! Tak slusnemu cieku! BRYNDAS GÓRALE I GÓRALKI 

Głośno i statecznie Wszystkie jego wiesz skrytości. BARD OS Cy diabeł wniósł tego łajdaka? Dalej, bracia, nie cekajcie 

Oświadczyć, że ponieważ JONEK 
Kiej się kobieta usadzi , na boku BARDOS I od lądu odbijajcie. 

~uż to wam jest jawno, Gdyby z regestru. 
Choćby był chłopak ze skały, Oj, będzież z tym szubrawstwem na boku Wnet my tutaj pokazemy, 

Ze Stach z Basią nie żartem 
Taki mu węgiel podsadzi, Sprawa jak w Osieku! O, ten człowiek wcale się Jak się krzywdy mścić umiemy. 

Kochają się dawno, BARDOS Ze wnet rozpali się cały. 
BARTŁOMIEJ Nie zda na dworaka, KRAKOWIACY I KRAKOWIANKI 

Więc na to żadną miarą A czy wiesz też o miłości do Bryndasa Coś nie umie podchlebiać. Stójcie, bracia! Zacekajcie! 

Wy nie pozwolicie, Doroty ku Stachowi? Ten węgiel natura daje, 
Ale, mój Bryndas.„ ! gfośno Racej z nami tu zostajcie, 

Przez niego wsytko się rodzi , 
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Wsakze my s ię zgodzić chcemy, STACH BASIA W calośc i kościelne Wsak, choć casem licha sprawa, Wstrzymać bitwę krwawą. 

Chociaz pobić was mozemy. Będę . I dźmy i my za nimi. Mnie tylko o to chodzi, bo z ołtarza żyję . Ten ma słusność - co wygrawa. ~le ich tak przynajmniej pomięszam , przerażę , 

Górale wsiadają do lodzi DOROTA DOROTA j;k mi bydła nie wrócą .te wyschle profosy, BRYNDAS Ze może, co przemyślam , z łatwością dokażę . 

i śpieszno odbijają od lądu. Chyba, ze tak. Słowo? Ale jakze chata tu będzie? To im wnet tym kapturkiem pouc1eram nosy. Prawda, ize te łupy, cośmy im zabrali, Przeciągniemy im naprzód 

STACH Idź ty, Basiu! Ja w domu zostanę . Przechodzą nase wsystkie i skody, i trudy. Drut przez całą drogę , 

SCENA V Słowo! BASIA SCENA IX . . . 
Gdyby im jesce mozna zabrać nawet dudy„. ! Jak się nim trąci któren czy w rękę , czy w nogę , 

Pozostali DOROTA Pójdę , pobudzę dziewki; Ciż sami, Bartlom1ef, Wawrzemec, . Bo kiej tchórze, niech cierpią ; my przeto wygrali. Uderzony iskierką ognia elektryki , 

glośno Niech się wspólnie biją , Stach, Zosia, Basia; dz1.ewk1 wpadają Kobiety nase niechaj zawse, wej, przed nami Upadnie gdyby mucha. 

DOROTA Slysycie, kiedy juz Wsakze to ich dobytek, 
1 
różnymi narzędz1am1 1 śp1ewa1ą wszyscy Bydło pędzą ; my z tyłu za nimi pójdziemy. Dobywa z torby machinę elektryczną. 

Zjedz-ze diabła , nas teraz Wselka przeskoda Wsakze z niego zyją. Bo gdyby, wej, do bitwy przysło z Krakowcami, Poczekajcie, smyki! 

Będzie tutaj biedy! Załatwioną została , Odchodzi. 
CHÓR 

My tu się pierwej z nimi ucierać będziemy. Nauczę ja was lepiej szanować naukę , 

Pewnie do dworu jadą . Ja jestem gotową 
Gdzie są nase kobiety„.? Niechze idą w przodzie. Jak wam nosy przypiekę i ziobra potłukę. 

Nuze, bracia, dzieci, zony! Ale gdzież się tu schowam, ażeby machinę 
BARTŁOMIEJ Przystać wreście , SCENA VII idżmY wsyscy, idźmy śmiało , MORGAL Z bezpieczeństwem ustawić „ .? 

I cóz stąd? By Stach miał Baśkę zoną . Bardos, Pastuch Niech ten będzie zawstydzony, A wsystkie tam zostały pod górą przy wodzie„. 
Ogląda się i postrzega wzgórek, na który wchodzi. 

DOROTA BARDOS Kto by dziś miał męstwa mało, BRYNDAS Tutaj, w tę krzewinę ; 

A kiedy nam kazą, wej, zapłacić Zgoda! Wiwat! BARDOS patrząc za scenę Właśnie ten pniaczek bardzo mi będzie wygodny, 

Wsytkie pretensyje, Więc wygraliśmy, Jakże tu teraz wstrzymać Gdzie o wsystkich idzie całość , Patrzaj, jak twoja Kaśka tryksa się z baranem. Bo w nim dobrze zakryję całe me działan ie , 

Które porobią do nas Teraz tedy podźmy Chłopstwo rozhukane? Tam najpierwsa cnota: śmiałość. ŚWISTOS A żaden mnie tu z dołu pałką nie dostanie. 

Te wściekłe bestyje, I dzień ten Obym mógł co takiego znaleźć wszyscy siadają na lodzie A Zośka , wej, na wierzbę wlazła za cabanem. Schodzi na dól po drut. 

To cłeka i z ostatniej zedrą kosuliny. W wesołości powszechnej obchodźmy. W mojej głowie , 
i z krzykiem odbijają od brzegu. 

MORGAL Otóż to będzie teraz sposób cale modny 

A wsytko dla psich figlów tej głupiej Górale tu juz więcej pewno nie przyjadą , Zeby ich zgodzić można„. A Małgośka za rogi pochwyciła byka, Toczenia wojny. 

dziewcyny. Chyba chcieliby napaść Bo mojej wymowie AKT Ili O jakze ona skace! A jakze on bryka! Czemuż mój drut przez świat cały 
Na was jaką zdradą , Nie chcą wierzyć. „ Nie jest dziś przeciągniony, 

BAR DOS Ale ja z pewnych znaków Teatr reprezentuje las; BRYNDAS 
na boku Gdybym mógł cud pokazać jaki. By wstrzymał potoki krwi ludzkiej? 

Bardziej pono dla twoich. 
Kalendarskich wróżę , Myśli. 

w glębi po prawej stronie Łebsko się bawią dziewki. Wbiega na wzgórek. 
Że już uciekli. Hola! Jest cud! 

widać wzgórek okryty krzewinami. MORGAL Jest profesor w katedrze wysokiej, 
BARTŁOMIEJ Cud dobry na takie prostaki. Okrutnie kontente, Dam ja wam tu lekcyje, zawzięte cymbały! 
Ale, moja zono! SCENA VI Mam z sobą elektrykę - użyję jej teraz SCENA I Bo tez to ślicne bydło , o, gdyby się ostać Ale cicho, już halas z daleka powstaje. 
Kiedy się , wej, tak stało , 

Ciż sami i Pastuch Na zdurzenie szaleńców. Bryndas, Morga/, Świstos i inni Górale Mogło przy nas! Tylko ze te chłopy zawzięte Zaczynamy robotę . 

Niech będzie skońcono . Wszakże nią przed laty przychodzą z lewej strony, pelni radości, Jak nas tu gdzie przysiędą„. Pompuje mocno machinę, stychać glosy 

WAWRZENIEC Wiele rozumnych nawet z siekierami w ręku. Spiewają. MORGAL wrzeszczące. 

Moja pani Doroto, PASTUCH Odurzono nieraz, To ich będziem chłostać , Ha, łotry, hultaje! 

Juz się nie sprzecajcie, Przyptywając szybko na lodzi, wrzeszczy. Robili z niej zyskowne BRYNDAS Wsak i my ręce mamy. Ale cóz to? Cicho! Gońcie! Gońcie! 

Bądźcie grzecni i Basię Ratuj, kto słysy! Cuda jubilaty„. Wsystko łebsko się udało , Jakiś tam hałas słychać! Bardos ukrywa się lepiej na wzgórku. 

Stachowi oddajcie . BASIA Mnie się moja fatyga Mamy bydło, mamy owce, ŚWISTOS 
DOROTA O Boze! Cóz to jest...?! Tym hojniej opłaci , Niechaj poznają Krakowce, Obac jeno z góry. SCENA Ili 
Nie - nigdy nie pozwolę „. PASTUCH 

Kiedy wstrzymam rozlanie krwi Co umiemy, choć nas mało . MORGAL Bardos ukryty, Bryndas, Morga/, Świstos 
Moich współbraci. 

WAWRZENIEC zadyszany do Pastucha 
MOR GAL wybiegając na pagórek i inni Górale, za nimi Wawrzeniec, Bartlomiej, 

na boku Dalej! Prędzej! Hola! Mój przyjacielu, 
Sto wieprzaków. Biada nam! Krakowiacy lecą kieby chmury„. ! Stach, Jonek, inni Krakowiacy i Krakowianki. 

Ej, tamze do carta! Zbierzcie się! 
Weź mię do twej łódki , ŚW I STOS Oj! Cóz to tam tego?! 

A, jakaz to złośnica, Kto cuje, niech biegnie, Staraj się , byśmy mogli Świń ze dwieście . ŚWISTOS MORGAL 
Jak diabeł uparta„ . Niech swe bydło cym prędzej ratuje! 

Wyprzedzić Górale, MORGAL Oj, będzies tu licho! Uciekaj! 

BARD OS Wsak Górale na ludzi nasych się porwali, A ja i bydło zyskam, A woły? BRYNDAS 
do Stacha Związa l i ich i wsytko bydło nam zabrali. BRYNDAS 

Stachu, juz ty jej, widzę , Pędzą go tam do lasu; nic nie zostawili: 
I ludzi ocalę . ŚWISTOS Nie bójta się! Ty, Świstos , krzyknij na kobiety, z resztą Górali uciekając 

Inaczej nie zbędziesz . Nawet owce i świnie do kupy spędzili . 
Odchodzi do karczmy A kozioł tłusty? ~iech pędzą trzodę . Juz po nas! 

Przyrzecz jej, że po ślubie WAWRZENIEC 
i wychodzi zaraz zelektryzowany 

MORGAL I ŚWISTOS Swistos odchodzi. KRAKOWIACY 

Kochać się z nią będziesz . Dalej, bracia! Do palek! 
PASTUCH Jak się to wyprzeda w mieście , Reszta, skryjmy się w te krzaki, Krzyczą za nimi. 

A jak dostaniesz Basię , Siadajmy do łodzi! 
Z dusy, panie! Siadajmy. Będzie cym hulać w zapusty. A jak nas juz pominą wsystkie Krakowiaki, Mordujcie! 

Już ja w to poradzę , Bierzcie siekiery! Cepy! 
Wsiadają do lodzi i odptywają. BRYNDAS 

Niespodziewanie z tyłu GÓRALE 

Ze ją gładkim sposobem Niech kazdy przychodzi! Więc się ciesmy, przyjaciele, 
Wsiędziem im na grzbiety Uciekają przez drogę. 

Od ciebie odsadzę . PASTUCH SCENA VIII Mamy zemstę , mamy chwalę . 
I pomiesamy wsystkich. Trafiają na drut elektryczny, 

STACH Ale oni ruśnice i śturmaki mają , Mnóstwo Krakowiaków z widiami, I karzem chłopy zuchwałe , MORGAL którym uderzeni upadają na ziemię, 

do Doroty Kto się do nich przyblizy, cepami, palkami, siekierami i grabiami. I zdobycy mamy wiele. Nie ujrzą nas moze, wszyscy walając razem: 

Moja pani Doroto, Jak w dzika strzelają . Na czele ich Miechodmuch MORGAL 
Boć jesce są daleko. Dalej! W imię Boze! Gwałtu! Gwałtu! 

Poruscie się przecię . STACH 
z kapturkiem do gaszenia świec. Ale gdy nas zechcą gonić? BRYNDAS KRAKOWIACY 

DOROTA Strasny i ozóg w dłoni , Gdy zechcą bydło odbierać? Dalej, bracia! Śpiescie się , a sybko, a zwawo! Wszyscy wpadają na scenę; 

cicho Gdy kto swojego broni. MIECHODMUCH BRYNDAS 
Odchodzą w prawą stronę. widząc Górali na ziemi, 

A daleś mi całuska? Krakowiacy odchodzą. Gdzie są te wyrodki , Trzeba nam się dzielnie bronić 
rzucają się na nich, walając: 

STACH BASIA 
Co się ważą mieszać Lub zwycięzać , lub umierać . SCENA 11 Teraz ich! 

Dam, wiele zechcecie. Ach, moja krówka łysa! 
Nam uciechy weselne? I w trzech do innych Górali BARDOS 

DOROTA DOROTA 
Dam ja im„. ! obracając się, śpiewają. BAR DOS gtosem wyniostym z góry 
Niechby sobie brali dobra czyje, 

Będzies mnie kochał? A moja srokata! Ale niechaj zostawią 
Bracia! Stójmy męznie w boju , Sam wchodzi pomalu i patrzy za nimi. Krakowiacy, stójcie! 
Nie załujmy krwie i znoju , Już poszli, próżno chciałbym Wstrzymajcie się , mordercy! 
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Także więc srogiemi BARDOS BAR DOS nim tak bezczelne i podle filuty, Niechaj wam to służy BARDOS 
Być chcecie? Stójcie cicho. Duda. s~n~ widząc, żeście wy prostacy, Na zdrowie , to przerzadza krew. Gdzież cię ona najczęściej widuje? 

Ktr · d · Zabijać ich, gdy leżą na ziemi? MORGAL MORGAL trosze zmyślonymi cu ami JONEK STACH 
Chcecież zbrodnicze ręce To prózne mamidło Duda. rciągają warn grosze: Co to za dziwy! Ona mnie wsędzie suka, 
W krwi bezbronnych maczać „. ? Idźmy, bracia! BAR DOS f.j.ebY was V.:ięc drugi raz BRYNDAS Wsędzie mnie śpieguje . 
Wyniosłych karać trzeba, Porywają się wszyscy Górale, Naucz się na drugi raz lepiej wierzyć w cuda. Kto nie naduzyl, .. Ciek o tym ani slysal. BARD OS Pokornym przebaczać ; lecz drutem uderzeni, upadają, wofając. ldż sobie. Jużeś wolny. A wy wreśc ie , jego pawiem warn, że ten f1g1el , 

WAWRZENIEC Oto musisz ją w takie Tak prawo Boskie uczy. Aj, gwałtu! Kamraci, patrzcie, jak on nad przepaścią stoi. Któregorn tu użył, . To jak cud prawdziwy! Miejsce gdzie sprowadzić , 
Spuśćcie wasze palki. Nie jest to cud prawdziwy, Żeby się tam skryć można, Krakowiacy spuszczają patki, BARD OS Niech się więc nikt nie waży rozkazu mojego 

Nie diabelska sztuka. BARD OS 
Bardos obraca się do Górali. O, gałgańskie plemię , Łamać . Gdy pieska biją , niech się lewek boi. 

Jest to pewna rozumna A jednak nie jest cudem. 
Gdy będzie potrzeba. 

A wy, galgańskie dusze! Leżysz teraz cichutko i wierzysz nareście , Idźcie natychmiast bydło oddać Krakowianom 
1 piękna nauka; . Lecz nie bawmy dłużej ; STACH 

Wy, zuchwałe śmiałki! Że niebo karze tego, co rzecz cudzą bierze? A pierwej jeszcze tutaj, w mojej obecności, · 
Ta robi w czleku skutki, Powróćcie wszyscy razem w radości do domu, A jakby mnie mąz złapał? 

Trzeba by wam odliczyć po bizunów dwieście ; 9ajcie im ręce na znak zgody i jedności, Dałzebym se chleba. Wy, rabusie, hultaje, 
Ale wstańcie i zaraz mi wyznajcie szczerze: Sciśnijcie się wzajemnie. Kóreście widzieli, . . . A gdy was zwodzić zechcą , 

Toż to wy dlatego Alebyście wy te.go za rok me po1ęl1. Nie wierzcie nikomu. BARDOS 
Owa razy w rok na odpust Nie czujecież wewnętrznie sumienia zgryzoty, WAWRZENIEC Wiedzcie tylko, ze ten drut, Wy bierzcie bydło wasze, Próżna trwoga, nie bój się . 
Chodzicie na Piaski, Żeście im skradli bydło? My, wejcie, sampanom, PrZez drogę ciągn iony, Wy złączcie s ię z niemi. Ale gdzież to zrobić? 
Ażeby się bić w piersi , BRYNDAS Byle wsystko oddali, darujemy z duse. Tak jest jasnym i silnym Razem dzisiaj wieczerzać i tańczyć będziemy. STACH 
A krzywdzić bliźniego? Juści tak coś zda się . BARDOS Ogniem napełn iony, WAWRZENIEC Ona cęsto pod domem 
Wstańcie! Dziś oto życie BARDOS Więc zgoda? że , kto się go czy ręką , Mądryć to ciek z waspana. Długo ze mną gada. 
Macie z mojej laski, A widzisz więc , drągalu? WSZYSCY czy nogą dotyka, 

BARDOS To się za węgiel schowam. 
A jeżeli mi się tu zaraz nie zgodzicie , 

MORGAL Zgoda wiecna! Całego jakby piorun 
Gdy tak rozumiecie , BARD OS Jeśli wszystkiego bydła Natychmiast przenika. 

Im nie powrócicie, Nie zważaj, Bryndasie, BARD OS Ażebyście wierzyli , Jednę małą nauczkę ode mnie przyjmiecie. Nie, to nie wypada. 

Tedy ta sama straszna, To musi być carownik od diabla ucony. Dzięki Bogu za to! że ja was nie durzę , Niech ona silniej niźli ogień w tej iskierce Trzeba koniecznie takie miejsce przysposobić , 

Niewidoma siła , BARDOS Szczęśliwość wasza będzie prac moich zapłatą. zaraz was doskonale Dotknie umysły wasze i rozpali serce. Żeby tam młynarzowi zajrzeć wypadało . 

Która was, gdyby słomkę , Jeszcze bluźnisz? Ach! BARTŁOMIEJ 1 jaśnie przekonam. STACH 
Na ziemię rzuciła , Jużeś wiecznie potępiony. Alez ten cud? JONEK 

Żyjcie w zgodzie i pokoju, To ja, wej, w nasą wierzbę 
Aż na same gorące Oto Lucyper już cię chwyta za koltony; 

Ej, prosiemy wasmości . 
Nie dajcie się gorszyć światu . Schowam się spróchn iałą , 

Dno piekła was rzuci! Uciekaj! Weź czym prędzej tę butelkę - naści : Nie ma zysku w takim boju, On tam co chwila patrzy, 
To od święconej wody, włóż ją szyjką w ziem ię , SCENA IV WAWRZENIEC Który czyni krzywdę bratu. Cy się nie wróciły MORGAL 
Stań na nią jedną nogą, weż ten drut kręcony. Ciż sami i Miechodmuch Prosim, pokaz to nam. Pscoly, co przed miesiącem Baj, baja, niech no waspan 
Prędzej, bo się zapadniesz WSZYSCY Bóg nas wszystkich równo stwarza, Ul w niej porzuciły. Tak nie bałamuci. 
W piekielne przepaści. MIECHODMUCH Prosiemy! Równo nam się kochać każe , 

BARDOS BRYNDAS Morga/ ogląda się z bojaźnią, wpadając BARD OS 
Tego zawsze upokarza, 

A gdzież ta wierzba stoi? Nie mas ci tu w tym cudu, nareszcie stawa na butelkę, Cud? Gdzie cud? Ja go widzieć muszę , Zaraz. Stachu, idź tam, 
Kto przez pychę równość maże . 

Ześmy się potknęli. chwyta się drutu. Usłyszałem z daleka wołające glosy: WSZYSCY STACH 
BARDOS Wtem Bardos pompuje machinę .Cud! Cud! ''. 

Stań na górze 
Żyjcie w zgodzie i pokoju, Przed samymi drzwiami. 

I obracaj tą korbą. 
I nic więcej? i widać, jak się wznoszą Aż mi ze strachu na łbie wstały włosy. Stach odchodzi. Nie dajcie się gorszyć światu . BARDOS 
Więc żeście żadnego nie mieli wf osy na gfowie Morga/a. Biegłem jednak co prędzej widzieć to zjawienie; A wy, dzieci moje, Nie ma zysku w takim boju, A czy się ty tam zmieścisz? 
Uderzenia? BAR DOS Oj, byłożby to dla nas zyskowne zdarzenie„. ! Pobierzcie się dokoła , Który czyni krzywdę bratu. STACH 
Niceście nie czuli , hultaje? Otóż patrzcie, jak włosy stoją mu do góry. Ksiądz pleban nie największe ma teraz intratki. A wszyscy za ręce . Nieraz tam we dwoje 
MORGAL Diabli latają nad nim! Gdyby nam się więc jaki cud objawił rzadki, 

BASIA 
Bóg nas wszystkich równo stwarza, Siedzieliśmy se z Basią. 

Zwycajnie, kiej ciek w strachu, MORGAL 
Mielibyśmy oferty, wota, fundacyje. 

Ej, kiej strasno. 
Równo nam się kochać każe , BARDOS 

To się róznie zdaje . ze strachem 
Dopiero bym sobie żył, nie tak, jak dziś żyję . Tego zawsze upokarza, 

Więc ja tam rzecz maję zrobię . Słuchaj! 
Byłyby tu kapłanki , owce i barany, i pieniążki. JONEK Kto przez pychę równość maże . BARDOS Aj!Aj! Z Dorotą gdy będziecie sami, 

A już też bezbożności WAWRZENIEC Nie bój się . 
Gdy cię ona już ściskać i całować zacznie, 

Dopełniacie miarki, 
BARDOS A gdzieześ dotąd był , MłECHODMUCH SCENA V Ja wtenczas przyprowadzę młynarza 

~araz ja was przekonam, 
Już w pazury Kochany Miechodmuchu? śmiejąc się Bardos i Stach nieznacznie. 

Smiale niedowiarki. 
Chcą cię porwać! Do chaptes w momencieś się zjawił , O serce zajęce! Ty się czym prędzej 

Krakowiacy, stańcie tu! WSZYSCY A kiej się bić wypadło , wasmość się nie stawił. BARD OS BARDOS W wierzbę schowasz. 
Idą wszyscy na jego stronę. Zdumieni krzyczą. MIECHODMUCH Pan Miechodmuch pierwszy tu stanie. Stachu, zostań się ze mną; 

On zobaczyć zechce pszczoły, 
Niech ci przeklętnicy, Cud! Cud! Cud! Prawda, że się za górę pod pniaki schowałem, MłECHODMUCH Rad bym twe małżeństwo Lecz ja mu będę tak majaczyć , 
Jako już czartów zdobycz, BARD OS Ale was za to często z daleka żegnałem . Ja się boję . Szczęśliwym już oglądać , Że do tego nie przyjdzie. 
Staną na lewicy. Dalejże , zuchwały, A potem, wszak ja przecie osoba kościelna , BASIA Lecz niebezpieczeństwo Jednakże Dorota, 
Teraz więc zobaczemy, Żałuj za twoje zbrodnie, a zostaniesz cały, Radzić wojnę , a bić się , to jest rzecz oddzielna. 

Z nas się wasmość śmiał? Wisi jeszcze nad tobą . Bojąc się , by nie wyszła 
Jeśli potraficie Wyznaj, żeś głupi. My, kiedy tego trzeba, wojnę zapalamy, Dorota cię kocha; Na wierzch jej niecnota, 
Pójść stąd. MORGAL Ale się sami na sztych nigdy nie stawiamy. BARDOS 

A kiedy się z tym wyda, Tak się w sobie natrwoży, 
Zaczyna pompować machinę. drżący JONEK Wstydź się! Jak kobieta płocha , 

Naplonie, nadręczy, 

Jeśli trzy kroki tylko się ruszycie, Głupim . Daj go katu! To jakieś wygodne ustawy„ . Dalej, stańcie no tu. To twoja żona , 
Że ją to może wstrzyma, 

Wnet, jak barany na rzeź , 
BAR DOS BARTŁOM IEJ 

Tę rękę daj Bartkowi, 
Słuszn ie zazdrosna i czuła , A może odstręczy. 

Padniecie na ziemię . Tą dotknij się drotu. Cale by ci pożycie zgryzotą zatruła . STACH 
ldżcie więc , pozwalam wam, Tchórz. Był to cud razem strasny i cud do zabawy. Gdy się dotykają drutu, uderzeni krzyczą . 

Słuchaj : trzeba ją prędko A jak tam młynarz zajrzy? 
Zabierajcie bydło . MORGAL BARD OS Aj!Aj! 

I zręcznie odsadzić. BARDOS 
KRAKOWIACY Tchórz. Bracia moi, słuchajcie! BARDOS Ja to na się biorę . Świat ten jest zepsuty, Otóż po wszystkim STACH 
Jak to zaś? Ale jak? 
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STACH 
Tak im głowy przystrajają , Otóz widząc , ze z nami Skocyła choć w wodę , Klania się. Lecz ten mi daje dar 

Ba! Waspan nie odlepis, Ze chodzą kieby daniele. Nie ma go u trzody, Scęśliwa bym z nim była ZOŚKA Ze wszech miar drogi, 

Gdy ja wezmę w skorę . 
Myślałam , ze sam Choć o suchym chlebie. Klania się. Kto z serca daje, 

Tak zazwycaj bywa w świecie , Jeden na pole powrócił , BARDOS Ja za maję płową. Choć sam jest ubogi. 
BARDOS Wet za wet, darmo nic nie ma, Azeby się z Dorotą Słuchajże! Jak już z wami Nie wszystkich równo 
Daję ci słowo moje. Zrób jeden figiel kobiecie, Poumizgał przody Do wioski powrócę , 

DRUHNA Ślewpy los podziela, 
Ja zaś za maję łysą . 

STACH Ona ci odpłaci dwiema. I dlategom tak biegła . uważaj wtenczas dobrze, Jak wyżej. 
Jednym dal mato, 

Spuscam się więc na cię . BARD OS Gdzie ja się obrócę Drugim nazbyt daje. 

BARDOS Ja więc nie chcę zdradzać zonę , On tu ze mną bawił. I jak ci dam znak głową , MIECHODMUCH 

Ale to prędko trzeba zrobić , mity bracie; Bo chce, aby mnie kochała , BASIA zaraz przybież do mnie, Już też i ja muszę Lecz kto na małym z ochotą przestaje, 

Bo po ślubie już nie czas. Aby mnie jednego miała Chyba ze tak. Ja cię tak skryję dobrze, Podziękować za całą Równie szczęśliwy jak ten, co ma wiela. 

Kto wie, jakie tobie I ja tylko jednę onę . że sama dokładnie Trzodę plebanową. Więc ponad pychy najeżone dary 

Mogą potem przyjść myśli. Odchodzi. BARDOS Zobaczysz, jak Dorota BARDOS Milsze mi chłopka najlichsze ofiary. 

STACH 
Ustawnie o tobie mi prawił , Stasia nęci zdradnie, Kłaniam . Odchodzi. 

Więc to zaraz zrobię. SCENA VI 
Dziękował mi, żem gładko A on jak ci jest wierny BARTŁOMIEJ 

Jak tylko przyjedziem do dom. 
Odsadził Bryndusa. I chowa się skromnie. Ja się waspanu przysluzę , cym mogę ... AKTIV 
BASIA BASIA Zupan dobry ... Teatr wystawia to samo, BARDOS BARDOS On ci mnie kocha, ale nie śpi , wej, pokusa. 

Dobrze. sam, patrząc na ziemię Mógłby mnie zdradzić kiedy. 
Ach, prasę , bardzo prasę! WAWRZENIEC co w pierwszej odsianie. 

STACH W tym wieku jeszcze tylko 
Dopiero scęśliwa będę . Ja capkę . 

BARD OS 
Wiem, ze ona Wzór poczciwej cnoty A gdyby tak byto, 

BARD OS STACH SCENA I 
Przyleci zaraz do mnie U nieuczonej można oglądać prostoty! Żeby się Stach chciał 

Otóż i cala gromada przybywa. Ja buty na drogę . 

Jak ognista tona Rzadka para, by teraz kochała się wiernie. Czasem poumizgać do inej, JONEK DOROTA 
I będzie mnie cmokała. O! Jak ich uszczęśliwić 

Cóż byś wtenczas robiła? SCENA VIII Ja pas. 
Pragnąłbym niezmiernie. 

sama 
BARD OS Teraz mi jeszcze Basię przekonać zostaje, BASIA 

Wszystkie osoby BASIA Cóz to, ze ich tak długo nie widać? 
Więc walnie uda się . że Stach jest dla niej wierny. Niech go Pan Bóg broni! powracające od bydla Ja póltna stukę. Aj, cyli casem mojego Stasia 

STACH Dobry mi podaje sposób ta wierzba. Dopiero by się piekło ZOŚKA W bitwie nie zranili? 

Teraz waspana zegnam, Muszę pierwej z nią pogadać , W domu otworzyło . WAWRZENIEC Ja jajek pól kopy. Oj! Toć bym tez becala! 

Pójdę do mej Basie, Ażeby, co też myśli o Stachu wybadać . BARDOS 
Jest wsystko, 

MIECHODMUCH 
Wolałabym wreście , 

Bo, wej, tęskni beze mnie. Ale ... Czy misie zdaje ... ? Toś ty tak zła? Ani jednej stuki nie brakuje. 
A ja relikwijarzyk. 

Zeby mojego starca .. . 

BARD OS Tak! Ona tu bieży. BRYNDAS Ale cyt, salona! 

Jedno słowo jeszcze: 
BASIA 

Oddaliśmy, mospanie, BRYNDAS Nie powinna męzowi 

Powiedz mi, ale szczerze: 
Gdy mnie kto zdradzać chce, niech lepiej, 

Co do jedej kozy. My piwem i miodem. Zycyć śmierci zona, 

Te wszystkie zaloty 
SCENA VII Samego diabla z piekła niźli mnie zacepi. BARDOS Choć i brzydki, dość ze ciek poćciwy. 
Bardos i Basia MORGAL 

Młynarki nie wzniecająż Jestem dobra jak baranek, Niech wam się we dwójnasób Dziękuję wam. Niewieście zawse zycie małzonka 
Powinno być drogie. 

W twym sercu ochoty 
BASIA 

Jestem słodka jak cukierek, To stadko pomnozy. WAWRZENIEC Ze casem się przytrafi cieku z ułomności 
Do zdradzenia twej Basi? 

Cy nie ma tutaj Stacha ... ? Kiej mnie nie zdradza kochanek, ŚWISTOS Więc idźmy. Zgrzesyć , to jesce nie tak wiele 
STACH Azem się zdysala. Kiej nie chodzi do fryjerek. Zycemy wsycsy tego. BARDOS W tym jest złości , 

Wsak ja zawse wrzesce, 
BARD OS BARTŁOMIEJ 

Idźcie tylko przodem. Ale cyhać na zycie 
Kiej mię Dorota ściska. 

Dopiero co tam poszedł. 
Ale gdybym to dociekła , 

Dziękuję! 
Zaraz przyjdę . Jest przestępstwo srogie. 

BARDOS Ze mnie Stasio osukuje, Odchodzą wszyscy Ja bym juz i nareście 

Ależ czasem może ... ? BASIA Ze inną ściska , całuje , WAWRZENIEC Chciała z nim zyć wiernie, 

STACH 
Otom się musiała Stałabym się jędzą z piekła . Dziękuję . 

SCENA IX Ale mi ten Stach serce 
Z nim minąć . do Bardosa Tak pali niezmiernie, 

Nigdy. 
BARDOS Jej bym warkoce wyrwała, I waspanu tez za to Ze ledwo zyć 

BARDOS Czy tak tęsknić bez niego należy? A samego walkiem sprała, Dzięki zanosiemy, BARDOS Bez niego mogę niescęśliwa . 
Słowo? Calaś w znoju . Tak bym tłukła , tak bym bila, Ześ nas pogodził . sam, rozrzewniony Za co się tez to 

STACH BASIA 
Az bym zdradzać oducyta. Teraz do domu wracamy Oj, jak swą szczerością te chłopy Cudzej rzecy tak zachciewa. 

Przysięgam . 
I waspana na gody Przejęl i duszę moją ... ! Gdyby Stasio byt moim, moze i polowy 

Ej! Nic to. Wiem ja, jak w świecie męzowie Z soba zaprasamy. ~czułem prawdziwie, Nie byłby mi tak miłym , nie zawracał głowy, 
BARDOS 
calując go 

BARDOS Gęsto zonom mydlą ocy, BASIA Ze mi się Izy po oczach A teraz mię tak dręcy, tak mą niscy dusę, 

Szczęśćże ci więc, 
Lecz tak biegać szkodzi. ,Moje zycie, moje zdrowie, Stasiu, ja pójdę z tobą. Kręciły rzewliwie. Ze albo umrę z zalu , albo go mieć musę. 

Boże , poczciwy chłopcze! BASIA Ja cię kocham z całej mocy! ". STACH Czemu tak mate dary 

STACH 
Ale bo waspan nie wies, biorąc ją za rękę Wielką rozkosz rodzą? Nie wiem, co się to w tym święci , 

O co mi tu chodzi. A kiedy za drzwi wychodzi , Razem se pójdziemy. Czemu tak serce mile? Ze nowość clowieka nęci 
Juz ja nie zgorsę się z tego, Więc mu się przyznać musę . Juz o zonie ani wspomnie. - Bo z serca pochodzą. I tak do smaku przypada, 
Ze rzadko widzieć WAWRZENIEC 
W świecie męza poćciwego . 

Mój panie studencie, Oj! cemuz mi się nie godzi 
Bydło prosto na pasę 

Ze się az za nią przepada. 
Poradź mi, bom jest biedna, Wziąć ich na naukę do mnie? Nie ci nam dają, 

Gryzę się przeklęcie . BARDOS 
Zapędzą pastuchy, Którzy są bogaci, Cudza rzec lepiej smakuje, 

Nie tajność to jest nikomu, Dociekłam , wej, ze w Stachu Nie troszcz się , mila Basiu, 
A i wy tez sampanu Nie ci, co przymus A jesce kiej młoda zonka, 

Jak męzowie zony zwodzą. Kocha się młynarka , Ja ci to dowiodę , 
Skłońcie się , dziewuchy, Lub interes mają . Odrwi starego malzonka 

Tej nie lubią , co jest w domu, A ze to jest przemyślna Że twój Stach zawsze wierny 
Podziękujcie za wase krówki, Bo pierwsi dają , - To rozkos wielką sprawuję . 

I cęsto do innych chodzą. I zdradna figlarka, I stały dla ciebie. BASIA Co zdarli z swych braci, 

Ale tez za swoje mają , 
Moze by mi się chłopak BASIA 

Z całej duse Drudzy do laski Co za zysk z męza starego, 

Bo pobocne marmozele 
Kiedy zbałamucił. Bo tez i ja bym za nim 

- Ja za moję srokatą. Wzgardę przyłączają . Zawse chce zrzędzić i fukać , 
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Otoz to zemsta na niego, JONEK Teraz, moje zycie, Mam ich, wejcie, STACH Dalej do wierzby! 

Zeby go składnie osukać . Potem groził , potem łajał. Poniewaz na weselu Zostawić samych? Moja pani Doroto, Chowa się w nią. 

BRYNDAS 
Będą ci panowie, BAR DOS Puściez wy mnie, prosę . 

Oj, będę Stasia kochała, Potem kazał ręce dawać . 
Zakrzątnij się , Próżna trwoga. 

BAR DOS 
DOROTA 

Bylem go tyle dostała. JONEK 
We wsystko przysposób sowicie, Gdzież jest ojciec? Oj, gdybyś ty cui 

Zatrzymuje mtynarza i odwraca go 

Wsak nie ja pierwsa to zrobię , Potem jakieś dziwy bajał. 
Idź do chaty. BASIA W sercu tak srogie pozogi , 

w przeciwną stronę, aby nie widziat, 

Wielu tak pozwala sobie. 
Ty, Stachu i ty tez, dziewcyna, 

gdzie się Stach chowa i mówi: 

BRYNDAS Pomózcie jej; 
We młyn i e. Takie męki , jakie ja, Panie młynarzu , zaczekaj! 

Obiecatci, gdym na ślub jego przystawała , Potem podawał butelki. Ja chwilkę zajrzę tez do młyna . BARDOS 
Niescęsna , ponosę , Patrzno, jak śliczny jastrząb 

Ze mnie tyz pocałuje . Jak tylko powróci , JONEK Odchodzi. To dobrze. No teraz, moja Basiu, 
Nie byłbyś tak okrutny. W tę wierzbę się chowa. 

Cy mi dotrzyma słowa , będę doświadcala . Potem włosy powstawały. WAWRZENIEC 
Wleź mi w tę wierzbę . 

Nie chciejze uciekać , 
BATŁOMIEJ 

Pójdź do chaty. 

Bo po ślubie Baśka mu juz głowę zawróci. BRYNDAS A my pódźmy do karcmy, BASIA STACH 
Ej, daj mi waspan pokój. 

A przy tym zła dziewucha Potem spuścił drut niewielki. Posilmy się krzynkę Ach, dla Boga! Nie mogę. 
do Doroty 

I nie da se w kasę dmuchać . Dobrą gorzałką. Ja zaś w wierzbie mam Cóz to się ma znacyć? 

JONEK Siedzieć jak sowa? DOROTA Tyś się tutaj ze Stachem śc iskała? 

Potem kręcił jakieś waty. MIECHODMUCH 

SCENA li Ja tez tyknę odrobinkę . BARD OS 
Wsakze nie ma Basi. DOROTA 

Dorota, Jonek, Bryndas 
BRYNDAS A nieraz siadywałaś w niej w parze STACH Ot, głowa! 

Potem kazał stanąć w kolo. DOROTA Z twoim lubownikiem. Ale przyjdzie. Chyba ze ci się zdało , musiałeś źle bacyć . 

JONEK 
A ja dla was ze Stachem na boku Skąd tu Stach? 

DOROTA Sporządzę śniadanie BASIA 

Jak się mas, Jonku? A nasi? 
Potem nas wsystkich uderzył. I wsystkich was do chaty Ja zaś? 

Tu student kazał na się cekać . BARTŁOMIEJ 

JONEK 
BRYNDAS Zaprasamy na nie. BARD OS 

DOROTA Przeciez tu był. 

Za młynem , 
Potem się rozśmiał wesoło . WSZYSCY Tak jest. 

Ona tu nie powróci, nie puscą ją nasi. DOROTA 

Wysiadają tam na brzeg. JONEK Przyjdziemy z ochotą. BASIA 
To przynajmniej choć mnie raz pocałuj. Oto byś nie bzdurzył , 

DOROTA 
Potem juz mu nikt nie wierzył. JONEK na boku 

STACH Dopiero com tu wesła. 

A bydło? BRYNDAS i JONEK A tanecki , muzyka? Ten ciek być musi carownikiem! 
Nie mogę. BARTŁOMIEJ 

BRYNDAS 
Wreście , diabeł to rozumi, STACH 

Wsystko zgaduje. DOROTA Toć zem nie pijany. 

Na pasę 
Co ten ctowiek mądry umi. Idźmy tedy. Hej, wiwat! 

gtośno Dlacegoz to? BARD OS 

Juz go zagnały chłopy. DOROTA Niech każdy wykrzyka. 
Prawda, zem raz tam siedziała . STACH Może wam się źle w oczach zdało . 

DOROTA 
Chyba tez diabeł pojmie, WSZYSCY 

BARD OS Mam zdradzić BARTŁOMIEJ 

Jakimze to cynem 
Bo ja głupia z tego. Wiwat! 

Siądźże i teraz, Basię moję drogę ... ? Mój kochany Panie! 

Cudownym wy z Góralem w zgodzie? 
Ale otóz i nasi. Odchodzą do karczmy 

Będziesz stąd wszystko widziała , Moja pani Doroto! Gdybyś mnie nie byt 

JONEK 
Widzę Stasia mego. Jak się Stasio z Dorotą obchodzi. Porzuć te jamory; Tym jastrzębiem zdurzyt, 

DOROTA ~le cię przestrzegam, Zyjmy lepiej w przyjaźni. 

Oj, Bartkowa! Pójdźma więc . 

Byłbym go złapał. 

SCENA Ili 
Zebyś mi się wynijść nie ważyła , Bo jakby nas ktory 

Jak powiemy, to wam się , wej, Ciągnie Stacha do chaty Aż otworzę , bo wszystko zepsujesz. Sąsiad kiedy wypatrzył , 
BARDOS 

Zawróci głowa , 
Wszyscy prócz Bardosa A doniósł Bartkowi, 

Ale skądże zaś? 

Jakie tam dziwowiska 
BASIA Ja przecię 

SCENA IV 
Biada mnie i wasemu 

Ten student wyprawił : DOROTA 
Aj, zjecie 

Byłaby grzbietowi, 
Mam oczy, a nicem tu nie widział . 

I pogodził nas wsystkich, A witajciez! Witajciez! 
Ciż i Bardos, Mi carta, pani matko. Ja tez mam młodą zonkę , DOROTA 

I strachu nabawił . BARTŁOMIEJ 
który pokazuje się BARDOS Którą z dusy kocham. Ot, plecie. 
nieznacznie No, dalej! 

BRYNDAS Jakze się mas, zono? i kiwa na Basię. 
DOROTA BARTŁOMIEJ 

I nawracał , i dziwił. Cies się , juz między nami 
BASIA Ja tez to sama cuję , Jesce mnie tak pyskujes? 

DOROTA Wsystko zakońcono , BARDOS 
Juz wlazę . Ze ja trochę plocham. Pocekaj! 

Alez jak? Gadajcie! Juz my w zgodzie z sampanem. Cyt! Cyt! 
Wtazi do wierzby, a Bardos ją zamyka. Ale cóz, kiejś mi serce DOROTA 

JONEK 
Ten student, co to tu był z nami, BARDOS Tak zranił niebodze, Na dusę 

Oj! Bo to trudno. 
Pozbawił nas wselkiego kłopotu . BASIA To jedno. Wnet tu będą i drudzy. Ze cyli śpie , cy cuwam, Przysięgam , ze nic nie wiem. 

BRYNDAS 
WAWRZENIEC 

To spostrzega i wyprawia ich. Terazże dalej do młyna! Cy siedze, cy chodze, BARTŁOMIEJ 

Co on tam nawyrabiał 
ldżcie, bo ja musę Tam się za drzwiami zasadzę . Tyś mi przytomny, 

I jak! - i pojąć nie mozna! 
Moment zajrzeć do karcmy. Zapewne Stach Zawse za tobą się bidzę , 

No, to wierzyć musę , 

DOROTA Opowiemy wam wsystko. 
Jam ci druhna przecie, Uciekać będzie od Doroty, ~uz więc choć ostatni raz 

Kiej tak mówis. 

Lec przecię? JONEK 
Panna młoda mnie ceka. Ona go zechce gonić ; Sciśnij mię . BAR DOS 

JONEK i BRYNDAS Na cóz? To rzec prozna, 
DOROTA A gdy te zaloty Chwyta go za szyję. Tak się to czasem nam przywidzi. 

Słuchajcie! Juz my tu powiedzieli 
na boku Zacznie palić , BARTŁOMIEJ 

BRYNDAS Dorocie dokładnie . 
Tym lepiej . Ja wtenczas SCENA VII 

Cóz to wam jest, Doroto? 

Najprzód ciągnął drut przez drogę. DOROTA 
Odchodzi ze Stachem. Męża wyprowadzę. Ciż sami, Bardos i Barttomiej BAR DOS 

Odchodzi do mtyna. Ot, się darmo wstydzi, 

JONEK Coście wy tam bajali, 
Potem sam uciekł na górę . To i bies nie zgadnie , SCENA V BARTŁOMIEJ 

Niesłusznie ją prawdziwie, 

BRYNDAS 
Ale mi Stasio wsystko Bardos i Basia SCENA VI Co widzę! 

Waszmość , posądzacie . 

Potem nas uderzył w nogę . 
Najlepiej opowie. 

Dorota, Stach Cy mnie co ocmucilo? 
Idźmy. Ale cóż tu jest? 
Pszczoły pono macie 

JONEK BASIA BASIA DOROTA W tej wierzbie, Bartłomieju? 

Potem im chciał wybić skórę . 
z przygryzkiem niecierpliwie DOROTA Ach, mąz mój! Uciekaj! 

Jest ci tu tyle innych. Cóz chciecie? Spiescie się , Nie uciekajze, Stasiu! 
BARTŁOMIEJ 

BRYNDAS Bo ja na krok Nie bądźze tak srogi. 
STACH Przed miesiącem były, 

Potem nam kazał powstawać . 
BARTŁOMIEJ 

na boku 

do Doroty 
Stąd się wam nie rusę ; 

Ale nie wiem, dlacego ten ul porzuciły. 
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BARDOS 
Może już są tam znowu, obaczmy. 

DOROTA 
przelękniona, na boku 
Umieram, jak go złapie , 
To po mnie. 
BARTŁOMIEJ 
Ja co dzień zazieram, 
Ale ich nigdy nie ma. 

BARDOS 
Teraz są zapewne. 

DOROTA 
na boku 
Oj! Oj! Zginęłam biedna„. ! 

BARDOS 
Ale ja wam pewne 
Podam sposoby na to, 
Aby je przywabić . 

DOROTA 
cicho 
Ach, drzę cała! 

BARDOS 
Trzeba ul najprzód dobrze zabić . 
Potem go wysmarować gliną . 

DOROTA 
na boku 
Gdyby jako przestrzeć go mozna! 

BARTŁOMIEJ 
Jać to robię , a wselako 
Nie powracają pscoły. 

BARDOS 
Ale bo spod spodu, 
Ot tutaj, trzeba zawsze 
Podłożyć im miodu. 

BARTŁOMIEJ 
Ja i to robię . 

DOROTA 
cicho 
Serce wyleci ze drgania, 
Ach! Nie chcę , nie chcę więcej 
Obcego kochania! 
BARDOS 
Potem też , że potrzeba mieć 
O pszczołach pieczę . 

BARTŁOMIEJ 
Jać im dogadzam. 
DOROTA 
Ten raz jak mi się upiece, 
Przysięgam , ze juz nigdy 
Kochać się nie będę . 

BARD OS 
Teraz chciałbym 
Zobaczyć w środku 
I dobędę deszki. 
Idzie i dobywa ją. 

DOROTA 
Aj, mdło mi! Mdło mi! 
Ratujze mnie, Boze! 
BARDOS 
niby zdziwiony, dobywając deski 
A to co jest? 
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STACH 
Wychodzi z ula. 
BARTŁOMIEJ 
Stach w wierzbie? 
A cyz to być moze? 
No, toś to tam się schował? 
A cóz, pani zono? 

DOROTA 
w pomieszaniu 
Ale, bo to„ . 
pomieszana 

BARTŁOMIEJ 
Widziałem ja raz ze stodoły„. ! 
BARDOS 
przerywając mu 
Wy nie wiecie, co to jest i ona też pono 
Nie wie. Basiu, wyjdź no tu! 
Basia wychodzi. 
Otóż macie pszczoły. 

BARTŁOMIEJ 
I ona tam? 

BARDOS 
A jużci , ze Stachem siedziała . 

DOROTA 
Ta to niecnota wsystko teraz wysłuchała . 

BARTŁOMIEJ 
Co zeście tam robil i? 

BARDOS 
Jak w parze turkawki 
Siedzieli. 

BARTŁOMIEJ 
Ale na cóz w wierzbie? 
BARDOS 
Dla zabawki, 

. Zwyczajnie dzieci. 

STACH 
Tak jest, wzdyć to było z zartu. 
BARTŁOMIEJ 
Psuć mi ul taki dobry. 

STACH 
Ej, porwan tam cartu, 
Kiej prózny. 

BARDOS 
Więc widzicie teraz prawdę szczerą , 

Darmoście oto żonę zmartwili, złajali , 
Bo to oni przed chwilą z sobą się ściskali. 
Przeproścież się . 

DOROTA 
na boku 
Och, teraz odzyłam dopiero. 

BARTŁOMIEJ 
No, darujzes mi, Dosiu! 

DOROTA 
Ale! Tak mnie łajać ! 

BARTŁOMIEJ 
Zgoda? 
DOROTA 
Zgoda. 
Podają sobie ręce. 

BARTŁOMIEJ 

No, teraz wy idźcie do chaty, 
A ja pójdę dla Basi 
Prosić gości w swaty. 
Sluchajciez, 
Nie potrzeba ludziom tego bajać . 
Odchodzi. 

SCENA VIII 
Pozostali 

STACH 
Wielki tez waspan figlarz. 

DOROTA 
To dowcipna stuka. 
BARDOS 
Jest to dla was, Doroto, maleńka nauka, 
Nie psujcie córce życia . 

DOROTA 
Juz nigdy o Stachu 
Nie pomyślę , 

Ledwom ci nie zdechła od strachu, 
Nie gniewajze się , Basiu. 
BASIA 
Łatwo wam przebacę , 
Bom się o moim Stachu 
Wiernie przekonała . 
On nie wiedział , matusiu, 
Zem ja tam siedziała , 
Bo tam sampan mnie schował . 
Oj, ślicnez kołace 
Na mleku jegomości 
Na drogę upiekę . 

DOROTA 
A ja juz zdradzać męza 
Wiecnie się wyrzekę . 

SCENA OSTATNIA 
Wszyscy 

BARTŁOMIEJ 
Prosiemy na śniadanie . 

BRANDYS 
Z ochotą. 

MORGAL 
z ochotą. 
BARTŁOMIEJ 
Jutro wesele wase. 
A teraz, Doroto, 
Bądź nam rada. 

BARDOS 
Nim jeszcze siędziemy do stołu , 

Wprzód sobie zanucimy 
Pioseneczki po spotu. 
MIECHODMUCH 
A ja, podjadłszy sobie, 
Jak się taniec zacznie, 
Spomiędzy was do karczmy 
Wymknę się nieznacznie. 
Rozrywkę niespodzianą 
Zrobię dla Bryndasa, 
Ubiorę się , jak zwyczaj u nas, za Bachusa 
I na beczce przyjadę do was. 

WSZYSCY 
zgoda, zgoda! 

BAR DOS 
Niech tu dz iś będzie 
sama rozkosz i swoboda. 

STACH 
A ja za to, ześ waspan 
Na mnie był łaskawy, 
Wiozę cię mymi końmi 
Do samej Warsawy. 

BARDOS 
A ja co bym tam robił„ .? 
Jest tam i beze mnie 
Wie lu takich, co tylko żyją z kałamarza . 
Lecz im się często chłodno 
I głodno być zdarza. 
Wolę pracować na roli , 
Niż żebrać nikczemnie. 
Tu sobie gdzie na gruncie 
Osiędę w Mogile. 

WSZYSCY 
My waspanu złozemy 
Na pocątek tyle, 
Ze będzies gospodarzem. 

BARDOS 
Dziękuję! Robotę skończyłem : 
Poprawiłem w słabości Dorotę , 
Ochroniłem krew ludzką , 
Zawziętych zgodziłem ; 
Jeśl i jeszcze was przy tym 
Trochę zabawiłem , 
Wszystkie żądania moje 
Już są dopełnione . 

BARTŁOMIEJ 
Rzadko teraz znaleźć zonę , 
By była poćciwa , 
Chociaz cłowiek kocha onę , 
Jednak podejrzywa. 

A najbardziej, kiedy stary 
Młodą se dobierze 
- Wkrótce pójść musi na mary 
Lub rogi przybierze. 

DOROTA 
Gdy, dziewcyno, 
W młodym wieku 
Swawolną się cujes, 
Nie ślubuj staremu cieku , 
Bo wnet pozałujes. 

A jezeli z dobrej woli 
Juz się z nim połącys , 
Nie sukaj obcej swawoli, 
Bo źle zawse skońcys. 
STACH 
Wy, chłopaki , cudzej zony 
Nie psujta nikomu, 
Bo z tej mody zarazonej 
Tylko bieda w domu. 

Tak się teraz w stadłach psują 
Zony i męzowie , 
Ze ich dzieci nie zgadują, 
Którzy ich ojcowie. 

BASIA 
Wanda lezy w nasej ziemi, 
Co nie chciała Niemca, 
Lepiej zawse zyć z swojemi, 
Niz mieć cudzoziemca. 

Gdzie s ię bardziej cudzy ziomek 
Niz rodak podoba, 
Biedny bywa taki domek, 
Traci s ię chudoba. 

BRYNDAS 
Nie pogardzaj ubogimi, 
Ze jesteś bogaty, 
Bo nie cynią nas wielkimi 
Klejnoty i saty. 

Nie wydzieraj, co cudzego, 
Sanuj wsystkie stany, 
Poznaj w cieku brata swego, 
A będzies kochany. 

MORGAL 
Nie wierz nigdy sarlatanom, 
A sanuj mądrego , 
Nie pomagaj wielkim panom 
Ku biedzie bliźniego . 

Bo gdy z casem się nie uda, 
Cnota weźmie górę , 
Nie będą to wielkie cuda, 
Ze ty weźmies w skórę . 

JONEK 
Strzezcie wianków swych, dziewcęta , 
Mawiała ma ciotka, 
Bo w miłośc i jest ponęta 
Zdradliwa, choć słodka . 

Dawniej wchodził ślub na gody 
Przez cierniste pole, 
Dzisiaj wchodzi bez przeskody, 
Ani się zakole. 

BAR DOS 
Wy, uczeni , którzy wszędzie 
Cierpicie dla cnoty, 
Nie zawsze wam tak źle będzie , 
Nie traćcie ochoty. 

Służyć swej ojczyźnie miło , 
Choćby i o głodzie , 
Byle światło w ludziach było , 
A sława w narodzie. 

MIECHODMUCH 
Chuda fara, 
Organiszta czeka na akcypę , 
Rzadko teraz, 
By kto sprawił krzciny albo stypę. 
Ciężko dzisiaj, 
Boże odpuść , 
Być kościelnym sługą , 
Mruczą ludzie, 
Że im bieda, a zyją dość długo . 

Oddawajcie swe daniny, 
Co komu należy, 
Proboszczowi dziesięciny, 
Klesze na pacierze. 

Organiście na przyczynek 
Jajec na Wielkanoc, 
Parę kiełbas , parę szynek, 
A teraz dobranoc. 
CHÓR 
Poczciwość , wierność , 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. 

KONIEC OPERY 
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The Teatr Wielki - Polish National Opera is implement

ing a project of extraordinary importance: a long-term 

programme supporting the career development of tal

ented young opera artists. 

The aim of the Young Artists' Programme is to help 

highly gifted singers transition from education to a pro

fessional career by enabling them to continue develop

ing and honing their skills under the supervision of 

great teachers and opera artists: singers, directors, pia

nist coaches, linguists and specialists in psychophysical 

vocal technique; teachers include such personalities as 

Izabella Kłosińska, Anita Garanća, Olga Pasiecznik, Ewa 

Podleś, Doris Yarrick-Cross, Eytan Pessen, David Pount

ney, Dmitri Vdovin and Andrejs Zagars. 

The Opera Academy offers its students participation in 

regularly held workshops and master classes, individual 

voca l, acting and language consultations and continua! 

professional guidance. The programme, implemented in 

association with music education centres in Poland and 

other countries, also gives young singers the opportu

nity to acquire stage experience and promote them

se lves on t he international music scene. 

As of 2013 the programme is also available to young 

pianists specializing in accompaniment and work with 

singers. The academy gives them know-how and expe

rience that is of huge importance for pianists who 

coach vocalists. Up-and-coming pianists are offered 

lessons and consultations with Anna Marchwińska , who 

heads the Polish National Opera's team of pianists, and 

Eytan Pessen. The pianists also accompany the acade

my's singers during their classes with singing teachers 

on a regu lar basis. 

Another platform for the Opera Academy's develop

ment is provided by the Teatr Wielki - Polish National 

Opera's involvement since 2009 in enoa - the Europe

an Network of Opera Academies which brings togeth

er 11 cu ltural institutions from 10 countries . The Teatr 

Wielki organizes master classes within enoa, recom

mends the Opera Academy's students for workshops 

held by the partner institutions, and finances their par

t icipation in these projects. 

Teatr Wielki - Opera Narodowa realizuje projekt o nie

zwykłym znaczeniu: perspektywiczny program wspiera

nia rozwoju kariery zawodowej młodych, utalentowanych 

artystów sztuki operowej. 

Celem Programu Kształcen ia Młodych Talentów jest stwo

rzenie dla wybitnie utalentowanych śpiewaków pomostu 

pomiędzy edukacją a życiem zawodowym poprzez umoż

liwienie im dalszego rozwoju i doskonalenia umiejętności 

pod opieką znakomitych pedagogów i artystów sceny 

operowej - wokalistów, reżyserów, pianistów-korepetyto

rów, lingwistów i specjalistów psycha-fizycznych technik 

wokalnych; wśród wykładowców są takie osobistości , jak: 

Izabella Kłosińska , Anita Garanća , Olga Pasiecznik, Ewa 

Podleś, Doris Yarrick-Cross, Eytan Pessen, David Pountney, 

Dmitri Vdovin i Andrejs Żagars . 

Akademia Operowa oferuje swoim adeptom udział 

w regularnie organizowanych warsztatach i kursach mi

strzowskich, indywidualnych konsultacjach wokalnych, 

aktorskich i językowych oraz stałą opiekę merytoryczną . 

Program, realizowany we współpracy z ośrodkami eduka

cji muzycznej w kraju i za granicą , również daje młodym 

wokalistom szansę zdobycia doświadczenia scenicznego 

i zaistnienia na międzynarodowej scenie. 

Od 2013 roku Programem objęci są także młodzi piani

ści specjalizujący się w akompaniamencie i pracy ze śpie

wakami, którym Akademia daje wiedzę i doświadczenie 

niezwykle istotne dla zawodu korepetytora - „coacha" 

- wokalistów. Pianistom-adeptom zapewnia lekcje i kon

sultacje z Anną Marchwińską kierującą zespołem pianistów 

w Operze Narodowej, oraz Eytanem Pessenem; ponadto 

pianiści mają okazję regularnie akompaniować woka listom 

Akademii podczas ich lekcji z pedagogami śpiewu . 

Platformą rozwoju Akademii Operowej jest również, pod

jęta przez Teatr Wielki - Operę Narodową w 2009 roku, 

działalność w ramach enoa - Europejskiej Sieci Akade

mii Operowych (European Network of Opera Academies) 

jednoczącej jedenaście instytucji kulturalnych z dziesięciu 

krajów. Teatr Wielki organizuje kursy mistrzowskie w ra

mach enoa oraz rekomenduje podopiecznych Akademii 

do udziału w warsztatach, organizowanych przez instytu

cje partnerskie, oraz finansuje ich udział w tych projektach. 

Zespół Programu Ksztalcenia Młodych Talentów .Akademia Operowa" I Team of the Young Artists ' Programme Opera Academy 
Beata Klatka koncepcja artystyczna i koordynacja I artistic planning and coordination 
Agnieszka Kłopocka promocja i komunikacja I promotion and comunication 
Maria Bielska, Eugeniusz Gumuła biuro programu I office 
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WŁADYSŁAW KŁOSIEWICZ 

Dyrygent, klawesynista, uznany interpretator muzyki dawnej. Absol
went warszawskiej Akademii Muzycznej i Accademia Musicale 
Chigiana w Sienie. Ostatni uczeń Ruggero Genina (1899-1983) , 
asystenta i najbliższego współpracownika Wandy Landowskiej. 
Zwycięzca międzynarodowych konkursów klawesynowych w Paryżu 
(1981), Paryż-Dijon (1983) oraz ARO w Monachium (1984) . 
Występuje w wielu krajach, uczestnicząc w najważniejszych festi
walach i współpracując z najwybitniejszymi solistami i dyrygentami 
specjalizującymi się w wykonawstwie muzyki XVll i XVIII wieku. Od 
1993 roku prowadzi orkiestrę barokową Musicae Antiquae Collegium 
Varsoviense Warszawskiej Opery Kameralnej, a od 20~4 roku kieruje 
własnym międzynarodowym zespołem Narol Baroque specjalizują
cym się w wykonastwie muzyki dawnej. Jako dyrygent jest autorem 
opracowania i kierownikiem artystycznym pierwszej polskiej reali
zacji wszystkich dzieł scenicznych Claudia Monteverdiego, a także 
jego nieszporów Vespro della Beata Vergine, oper Rinaldo, lmeneo 
i Juliusz Cezar Haendla, jak również wielu innych dzieł operowych 
epoki baroku (w tym pierwszej w historii opery - Euridice Periego 

z 1600 roku) . 
W jego dorobku fonograficznym znajdują się m.in.: wszystkie utwo
ry klawesynowe Louisa Couperina i Jeana-Philippe Rameau, Partity 
i Wariacje Goldberga wskie Jana Sebastiana Bacha (Fryderyk 2000) , 
utwory Johanna Jakoba Frobergera, sonaty Domenica Scarlattie
go oraz największe wydanie polskiej fonografii : komplet utworów 
Fran~ois Couperina (13 CD, Fryderyk 2014) . 
W latach 1987-2004 profesor zwyczajny klawesynu i interpretacji 
muzyki barokowej w Universitat !Or Musik und darstellende Kunst 
Gratz w Austrii ; od 1981 roku prowadzi również wykłady na Uniwer
sytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Byt jurorem 
międzynarodowych konkursów klawesynowych. Założyciel i Prezes 
Zarządu Fundacji Pro Academia Narolense, która w Konkursie na Naj
lepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono została wyróżniona 
I nagrodą w kategorii inicjatyw na rzecz polskiej kultury i dziedzictwa 
narodowego. (fot. Digital Photo Professional) 
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JAROSŁAW KILIAN 

Reżyser teatralny i operowy. Wieloletni Dziekan Wydziału Reżyse

rii Akademii Teatralnej w Warszawie i pedagog w Collegium Civitas. 
W latach 1999-201 O byt dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego 
w Warszawie. Wywodzi się z rodziny od trzech pokoleń związanej 

z teatrem (ojciec Adam Kilian jest scenografem). Ukończył historię sztu
ki na Uniwersytecie Warszawskim (1986) i reżyserię na warszawskiej 
PWST (1990) . Odbyt staż u Petera Brooka w Wiedniu (1992) . Stypen
dysta British Council i Departamentu Stanu USA. Od 1990 roku pracuje 
w teatrach dramatycznych i operowych w całej Polsce. Jako reżyser 

realizował dramaty klasyczne, polski dramat romantyczny, sztuki współ

czesne, a także widowiska dla dzieci. Reżyserował opery (Moniuszko, 
Czyż , Rudziński , Kurpiński) , m.in. na scenach Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej, Teatru Wielkiego w lodzi i Opery Kameralnej w Warszawie 
oraz widowiska plenerowe (Misterium , $wiątynia Opatrzności , 1999). 
Był współautorem cyklu .Muzyka łagodzi obyczaje" w TVP. Zrealizował 

ponad 40 spektakli teatralnych, widowisk plenerowych i telewizyjnych. 
Byt współautorem scenariuszy wystaw plastycznych w najważniejszych 
muzeach warszawskich. Tłumaczył z angielskiego i francuskiego książ ki 

z dziedziny historii sztuki oraz literaturę dla dzieci (m.in. Przygody Tintina 
i Przygody Asterixa). Do jego ważniejszych realizacji teatralnych należą: 

Komedia omyfek Szekspira (Teatr Kochanowskiego w Opolu, 1991), 
Balladyna Słowackiego (Teatr Powszechny w Warszawie, 1994), Karto
teka Różewicza (Teatr Miejski w Gdyni, 1994) oraz spektakle w Teatrze 
Polskim w Warszawie: Pastorafka Schillera (1996) , Sen nocy letniej 
Szekspira (1996), Igraszki z diabfem Ordy (1999) , Zielona Gęś wg Gał

czyńskiego (2000), Don Juan Moliera (2001 ), Burza Szekspira (2003), 
Balladyna Słowackiego (2004) , Odyseja wg Homera (2005), Jak wam 
się podoba Szekspira (2007), Zemsta Fredry (2008) , Opowieść zimowa 
Szekspira (2009). W Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie wyreżyse
rował Czarnoksiężnika z Krainy Oz (2011) i dramat muzyczny Pacjent 
EGBDF (Every Good Boy Deserves Favour) Stopparda i Previna (201 2). 
W 2014 roku zrealizował musical z muzyką Grzegorza Turnaua Przy
gody Sindbada Żeglarza wg Leśmiana w Teatrze Muzycznym w Gdyni 
i spektakl Jeszcze bardziej Zielona Gęś wg Gałczyńskiego w Teatrze 
Miejskim w Gdyni. Pełnił funkcję eksperta Europejskiej Komisji Kultury 
w Brukseli (program .Culture 2000"). (fot. Ch . Tribble) 
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IZABELA CHEŁKOWSKA 

Artysta plastyk, scenograf, kostiumolog. Absolwentka Państwowej 

Wyższej Szkoty Sztuk Plastycznych w Poznaniu (rysunek i malarstwo) 
oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (architektura wnętrz, spe
cjalność : wystawiennictwo) . Projektuje scenografie i kostiumy do: spek
takli teatralnych (m.in. Tamara w reż . M. Wojtyszki), filmów fabularnych 
(m.in. Ognisty aniof w reż . M. Wojtyszki, Zgromadzenie Wszystkich Istot 
w reż . K. Jasińskiego, Chopin w reż . K. Zanussiego,), seriali i teatrów 
telewizji (m.in. Odwiedziny o zmierzchu w reż . M. Wojtyszki, Puszka 
Pandory w reż . S. Różewicza , Soplicowo w reż . M. Grabowskiego) , 
koncertów, benefisów, imprez plenerowych oraz kulturalne ekspozy
cje zagraniczne, ekspozycje muzealne, targowe, wyposażenia wnętrz 
budynków rządowych , ważnych instytucji państwowych . Od 1997 roku 
pełni funkcję głównego scenografa Festiwalu Gwiazd w Międzyzdro
jach. W Teatrze Wiekim - Operze Narodowej zaprojektowała scenografię 
m.in. do: koncertu inaugurującego działalność Muzeum Historii Żydów 
Polskich, koncertu Izraelskiej Orkiestry Filharmonicznej pod dyrekcja 
Zubina Mehty z okazji 70. rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, 
XVI Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina, VIII Miedzynaradowego 
Konkursu Wokalnego im. S. Moniuszki, koncertu poświęconego pamię
ci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, koncertu Sinfonii Varsovi pod dyrekcją 
Krzysztofa Pendereckiego, a także do uroczystości przejęcia przez Pol
skę prezydencji w Unii Europejskiej . W ciągu swojej wieloletniej współ
pracy z Filharmonią Narodową zrealizowała m.in. scenografie koncertów 
sylwestrowych oraz XV Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina. Inne 
ważniejsze realizacje: Dni Kultury Polskiej w Esslingen w RFN (wysta
wa Historia Politechniki Warszawskiej SZSP) , Wystawa $wiatowa Expo 
w Sewilli w Hiszpanii (wspólnie z mężem Janem Walczyńskim przy
gotowała ekspozycję w pawilonie polskim) .Flaga Ziemi i Solidarność 
Globalna", ekspozycja sztuki polskiej w Międzynarodowym Pawilonie 
Sztuki - Expo Sewilla, Dni Kultury Polskiej w Berlinie w siedzibie CDU 
(wystawa malarstwa, rysunku i plakatu Rafała Olbińskiego), wystawa 
Portret kobiecy w Muzeum Literatury, będąca ilustracją dorobku literac
kiego Wisławy Szymborskiej (Warszawa, Międzyzdroje , Pałac w Wila-

nowie, Tuluza, Budapeszt, Frankfurt), wystawa w Muzeum Teatralnym Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej „Zawsze ten sam ... Fryderyk Jarosy" - historia 
międzywojennych kabaretów Warszawy, .Sniadanie Europejskie" organizowane 
przez Ministra Kultury wraz z dyrektorem Zamku Królewskiego dla uczczenia 
wejścia Polski do Unii Europejskiej, Hala Pafawagu (Wrocław) - happening na 
3000m2 i scenografia uświetniająca wręczenie przez Prezydenta RP odznaczeń 
i orderów osobom zasłużonym z okazji 25-lecia wprowadzenia stanu wojenne
go, dekoracja plenerowa i we wnętrzach Pałacu Prezydenckiego z okazji wizyty 
papieża Benedykta XVI, .Pacanów Europejska Stolica Bajki" (dekoracje całej 

miejscowości , budowa 3 scen imprezowych, wesołego miasteczka, 1 O namio
tów tematycznych, 50 kostiumów postaci bajkowych), benefis Niny Andrycz 
w Teatrze Wielkim w Warszawie, benefis Zofii Nasierowskiej w Teatrze Naro
dowym, wystrój wnętrza restauracji .Artibvs" (w rankingu .Newsweek'a" lokal 
uznany za najciekawszy pod względem plastycznym wsród restauracji warszaw
skich w 2003 roku) . Współpracowała z takimi reżyserami, jak: Laco Adamik, Hen
ryk Bielski, Jacek Bromski, Maciej Dejczer, Waldemar Dziki, Mikołaj Grabowski, 
Jerzy Gruza, Janusz Kijowski, Stanisław Różewicz, Jerzy Satanowski, Andrzej 
Strzelecki, Magda Umer, Maciej Wojtyszko, Jan Wołek , Krzysztof Zanussi. Waż
niejsze nagrody i wyróżnienia : Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego za całokształt twórczości oraz za prace scenograficzne w Roku Chopinow
skim, nagroda za scenografię do spektaklu teatru telewizji Księżyc i magnolie 
(reż . M. Wojtyszko) na Festiwalu .Dwa Teatry" w Sopocie, stypendium Fun
dacji .Opera" (wyjazd do Nowego Jorku) , stypendium i wyjazd do Austrii za 
scenografię do spektaklu Tamara (reż . M. Wojtyszko, Centrum Sztuki Studio, 
1990), nominacja do Wydarzenia w Muzealnictwie za wystawy Impresje Sien
kiewiczowskie i Portret kobiecy. Za wystawę w pałacu w $miełowie dyrekto
rzy Muzeum Narodowego w Poznaniu i Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
nominowali do Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 24 lat 
współpracuje z Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie (m.in . projekt 
i realizacja saloniku w willi prof. Jana Żabińskiego , stylizacja wnętrz biblioteki, 
gabinetu, piwnicy wraz ze stałą wystawą dotyczącą wojennych losów willi i jej 
mieszkańców) , który w 2015 roku również nominował ją do Nagrody Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (fot. arch. artystki) 
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EMIL WESOŁOWSKI 

Choreograf, pedagog i reżyser. Absolwent Państwowej Szkoły Bale
towej w Poznaniu (1966) . Początkowo występował w balecie Opery 
Poznańskiej (1966-73) . Kiedy zaś Conrad Drzewiecki organizował 
w Poznaniu autonomiczny Polski Teatr Tańca , zaprosił go jako solistę , 

a w 1976 roku mianował pierwszym solistą nowego zespołu . Stwo
rzył tam szereg kreacji tanecznych w choreografiach Drzewieckiego, 
był także pierwszym wykonawcą roli Jazona w balecie Medea Teresy 
Kujawy. Występował z Polskim Teatrem Tańca w wielu krajach Europy, 
brał też udział w kilku filmach baletowych Drzewieckiego. Współpra
cował jako pedagog z poznańską szkołą baletową , prowadził zajęcia 
baletmistrzowskie z zespołem Polskiego Teatru Tańca , przygotowywał 

swoje pierwsze choreografie dla teatrów dramatycznych. 
W sezonie 1979/1980 kierował baletem Opery Wrocławskiej, a następ
nie Teatru Wielkiego w Poznaniu. Wreszcie, w połowie 1982 roku 
związał się z warszawskim Teatrem Wielkim jako szef baletu i solista. 
W 1985 roku ustąpił ze swej funkcji i poświęcił się przede wszystkim 
pracy choreograficznej w balecie, operze i teatrach dramatycznych. 
W latach 1995-2006 był ponownie dyrektorem baletu Teatru Wielkie
go - Opery Narodowej, a od początku 2007 roku do jesieni roku 2008 
sprawował funkcję dyrektora artystycznego Teatru Wielkiego w Pozna
niu. Potem ponownie związał się z baletem warszawskim i zajmuje 
obecnie pozycję choreografa-rezydenta Polskiego Baletu Narodowego. 
Od wielu lat jest również wykładowcą na wydziale aktorskim warszaw
skiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. 
Kolejne prace choreograficzne Emila Wesołowskiego dla zespołów 
baletowych, to: Quattro movimenti (muz. B. Schaeffer, Opera Wrocław
ska, 1980); Ballada (muz. F. Chopin, VII Łódzkie Spotkania Baletowe, 
1983); Trytony (muz. Z. Rudziński , Teatr Wielki w Warszawie, 1985); 
Gry (muz. C. Debussy, Teatr Wielki w Warszawie, 1989; a później także : 

Teatr Wielki w Łodzi , Polski Teatr Tańca i Opera Wrocławska) ; Mozar
tiana (muz. P. Czajkowski, Polski Teatr Tańca , 1990); Legenda o Józefie 
(muz. R. Strauss, Teatr Wielki w Łodzi , 1991 i Teatr Wielki w Warsza
wie, 1992); Dies irae (muz. R. Maciejewski, Teatr Wielki w Warszawie, 
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1991); Święto wiosny (muz. I. Strawiński , Teatr Wielki w Warszawie, 1993); 
Romeo i Julia (muz. S. Prokofiew, Opera Narodowa, 1996; Opera Bałtycka 
w Gdańsku , 2000 i Teatr Wielki w Poznaniu, 2008) ; Clio's Triumph (muz. 
J. Sapiejewski, Washington Ballet, 1997); tryptyk baletowy: Harnasie , Powraca
jące fale (powtórzone także w Poznaniu, 2003) i Krzesany (muz. K. Szymanow
ski, M. Karłowicz i W. Kilar, Opera Narodowa, 1997); Harnasie (muz. K. Szyma
nowski, Teatr Wielki w Poznaniu, 1998); Cudowny mandaryn (muz. B. Bartók, 
Opera Narodowa, 1999); Święta wiosna (muz. I. Strawiński I T. Mieczkowski, 
Opera Narodowa, 2001 ); Spartakus (muz. A. Chaczaturian, Opera Narodowa, 
2006) ; Chopinart (muz. F. Chopin, Opera Bałtycka w Gdańsku, 201 O); Pocalunki 
(muz. J.S. Bach, Polski Balet Narodowy, 2010) ; Chopinart+ (muz. F. Chopin, 

Opera Bałtycka w Gdańsku , 2012) . 
Przygotował choreografię do wielu spektakli operowych, zarówno na scenie 
warszawskiej, jak też w innych teatrach polskich i zagranicznych; m.in. w insce
nizacjach Mariusza Trelińskiego : Madame Butterfly Pucciniego (Warszawa, 
Waszyngton, Sankt Petersburg, Tel Awiw, Walencja) , Król Roger Szymanow
skiego (Warszawa, Wrocław) , Otello Verdiego (Warszawa) , Oniegin Czajkow
skiego (Warszawa) , Don Giovanni Mozarta (Warszawa, Los Angeles), Dama 
pikowa Czajkowskiego (Berlin , Warszawa) , Andrea Chenier Giordana (Poznań , 
Waszyngton, Warszawa) i La Boheme Pucciniego (Warszawa, Waszyngton) . 
W teatrach muzycznych i dramatycznych pracował też z takimi reżyserami , 
jak: Laco Adamik, Kazimierz Dejmek, Mikołaj Grabowski, Jerzy Gruza, Jerzy 
Grzegorzewski, Adam Hanuszkiewicz, Bohdan Hussakowski, Krystyna Janda, 
Ryszard Peryt, Maciej Prus, Jerome Savary, Marek Weiss-Grzesiński , Krzysztof 
Zaleski i Krzysztof Zanussi; szczególnie owocna okazała się wieloletnia współ
praca choreograficzna artysty z Januszem Wiśniewskim przy jego kolejnych 

autorskich przedstawieniach teatralnych i operowych. 
W 1998 roku zadebiutował również w Operze Narodowej jako reżyser, wysta
wiając dla Ewy Podleś Semiramidę Rossiniego. Do pracy reżyserskiej powró
cił później jako dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego w Poznaniu, realizując 
tam z powodzeniem Straszny dwór Moniuszki i musical Skrzypek na dachu ; 
z kolei w Operze Bałtyckiej reżyserował Barona cygańskiego Johanna Straussa. 

(fot. Arch. TW-ON) 
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IZABELLA KŁOSIŃSKA 

Znakomita sopranistka. W dorobku artystycznym posiada ponad 
50 głównych ról operowych oraz bogaty repertuar oratoryjno-kanta
towy, obejmujący dzieła od baroku po muzykę współczesną . Studio
wała w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, gdzie 
uzyskała dyplom z wyróżnieniem i nagrodę im. Kazimierza Czeko
towskiego. Będąc studentką Ili roku, zadebiutowała w warszawskim 
Teatrze Wielkim, a po ukończeniu studiów związała się z nim na stałe. 
Na warszawskiej scenie kreowała wiodące partie sopranowe, takie jak: 
tytułowa rola w Madame Butterfly, Mimi i Musetta w Cyganerii, Liu 
w Turandot, Giorgetta w Plaszczu i rola tytułowa w Siostrze Angelice 
Pucciniego, Roksana w Królu Rogerze Szymanowskiego, Małgorzata 
w Fauście Gounoda, Micaela w Carmen Bizeta, Tatiana w Eugeniuszu 
Onieginie i Maria w Mazepie Czajkowskiego, Nedda w Pajacach Leon
cavalla, Antonina w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, Sophie 
w Kawalerze srebrnej róży R. Straussa, Sophie w Wertherze Masse
neta, Neala w Parii, Hanna w Strasznym dworze Moniuszki, Pamina 
w Czarodziejskim flecie , Donna Elvira w Don Giovannim, Hrabina 
i Marcelina w Weselu Figara Mozarta, Xenia w Borysie Godunowie 
Musorgskiego, Ewa w Raju utraconym Pendereckiego, Elvira we 
Wloszce w Algierze Rossiniego i Freia w Zlocie Renu Wagnera, a także 
wielkie role Verdiowskie, takie jak: Amelia w Balu maskowym, Elżbieta 
w Don Carlosie , Elvira w Ernanim, Leonora w Mocy przeznaczenia , 
Desdemona w Otellu, Maria w Simonie Boccanegra i Violetta w Tra
viacie . Brała udział w koncertowych wykonaniach takich dzieł , jak: 
Trojanie Berlioza, Mefistofeles Boita, Debora e Jaele Pizettiego, Utwini 
Ponchiellego. Repertuar koncertowy Artystki obejmuje m.in.: Stabat 
Mater Dvofaka, Szymanowskiego i Pergolesiego, Wielką mszę c-moll 
Mozarta, Requiem Verdiego, Magnificat Bacha, i IX Symfonię Beetho
vena. Zasłynęła jako wykonawczyni partii sopranowych w dziełach 
oratoryjnych Góreckiego, Kilara i Pendereckiego. W Carnegie Hall śpie
wała rzadko wykonywane oratorium Dvofaka Svata Ludmila. Od wielu 
lat jest związana z Filharmonią Narodową w Warszawie. Występowała 
prawie we wszystkich filharmoniach w Polsce, m.in. w: Filharmonii 

Krakowskiej , Wrocławskiej , Bałtyckiej, Śląskiej , Łódzkiej , Podlaskiej, Pomorskiej, 
Koszalińskiej i wielu innych. Przez wiele lat współpracowała z filharmonią w Sao 
Paulo w Brazylii , gdzie wykonywała dzieła Pendereckiego i Pucciniego, oraz 
z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia. Występowała m.in . 
w Amsterdamie, Hanowerze, Dortmundzie, Lipsku, Dreźnie , Munster, Sao Paolo 
(Włochy), Berlinie, Hamburgu, Zurychu, Bernie, Skopje, Londynie, Glasgow, 
Watykanie, Tallinie, Seulu , Daegu (Korea Południowa) , Caracas, Sao Paulo, Detroit 
(Michigan Opera Theater) , Nowym Jorku oraz w Osace. Współpracuje z licznymi 
polskimi i europejskimi festiwalami (Warszawska Jesień , Wratislavia Cantans, 
Festiwal w Maastricht, Festiwal Muzyki Współczesnej w Alicante) . Ma w dorobku 
wiele nagrań płytowych oraz dla radia i telewizji. W 1999 roku otrzymała Nagrodę 
Ministra Kultury i Sztuki za osiągnięcia w dziedzinie muzyki wokalnej, w 2000 roku 
- Nagrodę im. A. Hiolskiego za najlepszą rolę operową sezonu 1999/2000. Zosta
ła odznaczona Medalem Zasłużony Kulturze .Gloria Artis". Prowadzi także dzia
łalność pedagogiczną na Uniwersytecie Muzycznym w Warszawie. W 2012 roku 
uzyskała tytuł naukowy profesora belwederskiego. Była przewodniczącą Jury 
8. Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Stanisława Moniuszki (2013) . 
Od sezonu 2013/14 jest dyrektorem ds. castingu w Teatrze Wielkim - Operze 
Narodowej oraz opiekunem wokalnym Akademii Operowej. (fot. N. Gajlewicz) 
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EYTAN PESSEN 

Muzyk i pedagog pochodzenia niemiecko-izraelskiego. Studiował na 
Uniwersytecie w Tel Awiwie, w Curtis Institute of Music w Filadel
fii oraz w nowojorskiej Juilliard School. Pracował jako korepetytor 
i pianista dla Programu Kształcenia Młodych Talentów w Metropolitan 

Opera. Występował na całym świecie jako solista i kameralista, m.in. 
podczas: Rheingau Festival, Miskale Opera Festival, Festiwalu Rossi
niowskiego w Bad Wild bad, gościł też w Staatstheater Darmstadt, Oper 
Frankfurt, Filharmonii Berlińskiej i drezdeńskiej Semperoper. Koncerty 
z jego udziałem transmitowane były przez Radio NOR oraz Deutsch

land Radio Berlin. Jest cenionym pedagogiem śpiewu. Współpracuje 
z takimi instytucjami i organizacjami, jak: Oper Frankfurt, Scuola. d'Ope
ra w Bolonii, Theaterakademie MOnchen, Staatstheater Stuttgart, Sem
peroper Dresden, Meistersinger Akademie w Neumarkt, San Francisco 
Opera i North Carolina University. Koncertował z takim artystami, jak: 
Giorgio Berrugi, Keith Lewis, Amanda Majeski, Christa Mayer, Marjorie 

Owens, Matthias Rexroth, lurii Samoilov, Michal Shamir, Tichina Vau
ghn, Eva-Maria Westbroek, Rachel Willis-S0rensen, Elizabeth Zharoff. 
Z Matti Kastón i Helene Schneiderman nagrał ptytę z utworami w jidisz 
i ladino. Obecnie jest konsultantem artystycznym w Teatra Massimo 
w Palermo. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora Semperoper Dresden, 
dyrektora ds. obsad w operze w Stuttgarcie, był też doradcą artystycz
nym projektu Ruhr.201 O. Od sezonu 2013/2014 jest jednym z głów
nych pedagogów śpiewu Akademii Operowej Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej. (fot. M. Creutziger) 
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MATTHIAS REXROTH 

Kontratenor, alt. Pochodzi z Norymbergii. Studiował w Musikhoch
schule w Karlsruhe, Schola Cantorum Basiliensis, u Marilyn Horne 
w Nowym Jorku i u Eytana Pessena w Staatsoper w Stuttgarcie, gdzie 
debiutował w Królu Arturze Purcella. Zwycięzca konkursów France

sco Viiiasa w Barcelonie i Belvedere w Wiedniu. W swoim repertu
arze ma m.in. takie partie, jak: tytułowe w Tankredzie Rossiniego, 
Orfeuszu i Eurydyce i Ezio Glucka, Orlandzie szalonym Vivaldiego, 
Tolomeo w Juliuszu Cezarze, Armindo w Partenope, Arcane w Teseo 
oraz tytułowa w Admeta, re di Tessaglia Handla, Otton w Koronacji 
Poppei Monteverdiego, Oberon w Śnie nocy letniej, Apollo w Śmierci 
w Wenecji Brittena, Orlofsky w Zemście nietoperza J. Straussa, Antippo 
w Der geduldige Socrates, Florus i Lucius w Germanicusie Teleman
na. Wysoko ceniony na międzynarodowej scenie operowej. Występo
wał m.in. w: Theater an der Wien, Musikverein, Staatsoper Stuttgart, 

Staatstheater Darmstadt, Operze w Hamburgu, Aalto-Musiktheater 
Essen, Operze w Berlinie, Opern- und Schauspielhaus Frankfurt. 
W ostatnich latach koncertował m.in. z: Filharmonią Wiedeńską (pod 
dyr. Riccardo Mutiego), Filharmonią Petersburską (pod dyr. Yuriego 
Temirkanova), z Accademia di Santa Cecilia w Rzymie (pod dyr. Fabia 
Luisiego) , Orchestra del Teatra di San Carlo (pod dyr. Nicola Luisottie
go) oraz z: Gewandhausorchester Leipzig, Staatsorchester Stuttgart, 
Freiburg Baroque Orchestra, Filharmonią Berlińską, Akademie tor Alle 

Musik Berlin, lnternationale Bachakademie Stuttgart, Concerto Kbln. 
Łączy go wieloletnia współpraca z Nicolasem Harnoncourtem, z 
którym często koncertuje, jak również przygotowuje produkcje sce

niczne (m.in. Unulfo w Rode/indzie, Hamar w Jefte, Didymus w The
odorze Handla, Oda do św. Cecylii Purcella). Wolfgang Rihm skom
ponował dla niego Edypa w Kolonie (Oedipus aut Ko/onos) , który 
został wykonany podczas festiwalu Rossini in Wildbad w 2008 roku. 
(fot. arch. TW-ON) 

••O••O••O••O••O••O••O••O••O••O••O••O 

DANUTA CHMURSKA 

Dyrygent, dyrektor artystyczny, prezes Towarzystwa Muzycznego 
„Artos" im. Władysława Skoraczewskiego. Absolwentka filologii sło

wiańskiej na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowych stu
diów dyrygentury chóralnej w bydgoskiej Akademii Muzycznej. Od 
dzieciństwa związana z Teatrem Wielkim - Operą Narodową. Początko
wo jako chórzystka w chórze dziecięco-młodzieżowym pod dyrekcją 
Władysława Skoraczewskiego, potem jako asystentka Romualda Mia
zgi , a od 1981 roku do chwili obecnej jako pedagog muzyczny i specja
lista przygotowujący partie dziecięce (solistyczne i chóralne) do spek

takli operowych, oratoryjnych, kantatowych, baletowych i teatralnych 
(m.in. Turandot, Cyganeria Pucciniego, Carmen Bizeta, Raj utracony 
Pendereckiego, Borys Godunow, Król Roger, Dziadek do orzechów, 
Dama pikowa Czajkowskiego, Bramy raju Bruzdowicz, Wozzeck Ber
ga,). Współpracowała z wieloma znakomitymi dyrygentami, takimi jak: 
Jacek Kaspszyk, Tadeusz Wojciechowski, Andrzej Straszyński , Tomasz 

Radziwonowicz, Gabriel Chmura, zyskując ich uznanie. Do najważniej
szych dotychczasowych wydarzeń chóralnych zalicza przygotowanie 
takich dzieł, jak: Requiem i Msza Koronacyjna Mozarta, Stabat Mater 
Pergolesiego, partie dziecięce w Symfonii tysiąca Mahlera. Prowa
dząc chóry Towarzystwa Muzycznego, inicjuje i organizuje koncerty, 
pozyskuje partnerów i sponsorów. Dzieci, młodzież i dorosłych uczy 
operowania głosem , interpretacji, odpowiedniego wyrazu - wszystko 
w duchu patrona Towarzystwa, a swego Mistrza - Władysława Skora

czewskiego. (fot. arch. TW-ON) 
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BAROKOWA ORKIESTRA AKADEMII OPEROWEJ 
CHÓR MŁODZIEŻOWY "ARTOS" IM. WŁADYSŁAWA SKORACZEWSKIEGO 

PREMIERA: 13/03/2015 

Spektakl realizowany w ramach Programu Kształcenia Młodych Talentów - Akademia Operowa 

Przygotowanie sekcp inS1rumentów smyczkowych: Grzegorz Lalek. Przygotowanie sekcji instn.mentów dętych : Tytus Wojnowicz 
Asystent choreografa: liona Molka. Pianiści-korepetytorzy: Irina Krasavina, Yaryna Rak, Mariusz Kłubczuk 
Inspicjent: Marzenna Dornagalo. Realizacja dźwięku: Michal Polański. Realizacja światel: Piotr Jasiński, Korneliusz Wieczorek 
Nakład : 200 egz. 
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PREMIERY 
KUPIEC WENECKI 

1914 
PUPA 

MARIA STUART 

KRAKOWIACY I GÓRALE 

POWDER HER FACE 

PROJEKT 'P' 

CASANOVA W WARSZAWIE 

WILHELM TELL 

OPERA 1: OPERA EUROPA 
MARIA STUART* 

POWDER HER FACE* 

WILHELM TELL• 

MADAME BUTTERFLY 

ORFEUSZ I EURYDYKA 

ONIEGIN 

LOHENGRIN 

OPERA 2: FORZA ITALIA 
ROSSINI: WILHELM TELL* 

DONIZETTI: MARIA STUART* 

VERDI: NABUCCO, RIGOLETTO, TRAVIATA 

PUCCINI: MADAME BUTTERFLY 

250 LAT TEATRU 
PUBLICZNEGO W POLSCE 
STRASZNY DWÓR 

KRAKOWIACY I GÓRALE• 

CASANOVA W WARSZAWIE* 

HALKA 

KUPIEC WENECKI* 

PROJEKT 'P'• 
PUPA• 

ABONAMENTY 

2014/J15 
BALET 1: WIELKA KLASYKA 
ROMEO I JULIA 

1914° 
DZIADEK DO ORZECHÓW I KRÓL MYSZY 

SEN NOCY LETNIEJ 

PERŁY XX WIEKU 

DON KICHOT 

BALET 2: TYLKO U NAS 
OBSESJE 

1914* 
HAMLET 

PUPA• 

PERŁY XX WIEKU 

CASANOVA W WARSZAWIE* 

VI DNI SZTUKI TAŃCA 
TEATR BALETU BORISA EJFMANA 

ELWIRA PIORUN & IDO TADMOR 

POLSKI BALET NARODOWY 

BALET TEATRU WIELKIEGO W POZNANIU 

WIELKI DLA MAŁYCH 
PORANKI MUZYCZNE DLA DZIECI 
ZESTAW 1 

ZESTAW 2 

MÓJ ABONAMENT 
MÓJ TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA 

SIEDEM DOWOLNYCH TYTUŁÓW 
SPEKTAKLI OPEROWYCH I/LUB BALETOWYCH 

• Nie dotyczy spektakli premierowych 

Więcej informacji: teatrwlefkl.pl 
Rezerwacja biletów: +48 22 692 02 08 

ZAKUP BILETÓW NA NOWY SPEKTAKL MARIUSZA TRELIŃSKIEGO 
POWDER HER FACE TYMCZASOWO TYLKO W RAMACH ABONAMENTÓW. 
SPRZEDAŻ INDYWIDUALNA PO 31 PAŹDZIERNIKA 2014. 

INFORMACJE I INFORMATION 
Plac Teatralny 1 00-950 Warszawa 

tel 1481 22 692 02 OO 
filX 1481 22 826 04 2J 1481 22 826 50 12 

e-marl offrce(ulteatrwrelkr pl 
rezerwacja I booking tel 1481 22 826 50 19 1481 22 692 02 08 

sprzedaż biletów I box office tel 1481 22 692 05 07 1481 22 692 05 08 

Osoby spozrnone mogą we1sć na widownię 
w czasie p1erwsze1 przerwy 
Please note thai latercorners will not be adrnitted 
inio the auditonurn t1ll the first interrn1ss1on. 





IRINA 
KRASAVINA 

Pianistka. Absolwentka Rosyjskiej Akademii Muzycznej 
im. Gniesinych w Moskwie w klasie prof. S. Sienkova 
(dyplom z wyróżnieniem), gdzie w 2014 roku ukoń

czyła również studia doktoranckie. W latach 2012-2014 
odbyła staż artystyczny na UMFC w Warszawie w klasie 
prof. A. Jastrzębskiej-Quinn. Od 2013 roku jest pianistką 
w Programie Kształcenia Młodych Talentów Akade
mia Operowa w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. 
W 2008 roku otrzymała stypendium artystyczne Ministra 
Kultury Federacji Rosyjskiej. Zwyciężczyni IV Wszechro
syjskiego Konkursu Zespołów Kameralnych, laureatka 
konkursu festiwalowego Sztuka XXI wieku w Kłajpedzie , 

li Międzynarodowego Festiwalu Młodych Pianistów 
w Głubczycach (11 . nagroda), finalistka międzynarodo
wego konkursu pianistów „Droga do Mistrzowstwa" 
(Moskwa, 2010), zdobywczyni Grand Prix na 26. Tur
nieju Pianistów Stypendystów Zagranicznych w Anto
ninie (2013) . Występowała na licznych festiwalach, 
takich jak: Festiwal Konserwatoriów Europy, który się 

odbywał w Królewskiej Akademii Muzycznej w Aarhus 
w Danii, 32. Międzynarodowy Festiwal .Chopin w bar
wach jesieni", VI i VII edycja rosyjsko-polskiego festi
walu . Dziecięca Akademia Muzyki" i . Młodzież gra 
Chopina", .Polsko-rosyjskie współbrzmienia", Festiwal 
,,Fontanna muzyki" w Bydgoszczy. Reprezentowała 

Polskę w ramach Międzynarodowego projectu EUPlay 
.Przez muzykę do Zjednoczonej Europy". Występowała 
w Rosji, Polsce, Niemczech, Danii, Włoszech oraz na 
Litwie i na Słowacji. (fot. arch. artystki) 

YARYNA 
RAK 

Pianistka. Ukończyła Lwowską Narodową Akademię 
Muzyczną, gdzie studiowała w klasie fortepianu Marii 
Kruszelnickiej oraz w klasie śpiewu operowego Vladi
mira lgnatenka i Ludmily Bozhko. Laureatka konkursów 
pianistycznych i wokalnych w kraju i za granicą , m.in.: 
Sztuki XXI wieku w Kijowie, . lndyvidualis" , .Jeunesse 
Galicienne", Zoltan Kodaly Prezi, Belcanto w Nałęczo
wie, Trofeo la Fenice we Włoszech . Od dziecka zwią
zana z chórami i zespołami bandurowymi, z którymi 
koncertowała w całej Europie. Współpracowała z takimi 
pianistami, jak: Sandor Falvai , Tetiana Verkina, Michail 
Voskresenskyy, Jean-Pierre Collot, Noel Flores, Olena 
Margolina, Eytan Pessen, Rudolf Piernay, Anna i Jerzy 
Marchwińscy, Brenda Harley. Uczestniczyła w warsz
tatach prowadzonych przez: Marvina Keenze, Ursulę 
Schonhals, Jerzego Artysza, Ewę Czermak, Stefanię 
Toczyską, Wiesława Ochmana, Izabellę Kłosińską , Mat
thiasa Rexrotha i Williama Allenby'ego. Współpracowała 
również z: Filharmonią Chmielnicką, Teatrem Muzyczno
-Dramatycznym „Retro - Lwow", Międzynarodową 

Orkiestrą Symfoniczną INSO we Lwowie i Operą Wro
cławską. Od 2013 roku jest członkiem Akademii Opero
wej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. W tym samym 
sezonie artystycznym otrzymała stypendium Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Gaude Polo
nia", które zrealizowała w klasie śpiewu Izabelli Kłosiń
skiej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 
w Warszawie. W sezonie 2014/2015 została członkiem 
zespołu Warszawskiej Opery Kameralnej oraz rozpoczęta 
współpracę z Teatrem Wielkim - Operą Narodową. (fot. 
arch. artystki) 
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MARIUSZ 
KŁUBCZUK 

Pianista. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego Fry
deryka Chopina w Warszawie, gdzie studiował w kla
sie fortepianu prof. Teresy Manasterskiej i as. Joanny 
Ławrynowicz oraz w klasie kameralistyki prof. Krystyny 
Makowskiej-Ławrynowicz (dyplomy z wyróżnieniem) . 

Na macierzystej uczelni ukończył również Międzywy
działowe Studium Pieśni dla pianistów i wokalistów. 
W roku akademickim 2007/2008 byt stypendystą pro
gramu Socrates - Erasmus w Staatliche Hochschule 
tor Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie, gdzie 
współpracował z prof. Shoshaną Rudiakov. Uczestniczył 
także w wielu lekcjach otwartych i kursach prowadzo
nych przez wybitnych pedagogów z Europy, takich jak: 
Daniel Spiegelberg, Helena Maffli, Volker Stenzl, Karl
-Heinz Kaemmerling, Kirill Gerstein, Jerzy Sterczyń

ski, Józef Stompel, Alicja Paleta-Bugaj, Ewa Pobłocka 
i Katarzyna Popowa-Zydroń . W roku 2008 wygrał kon
kurs dla dyplomantów w macierzystej uczelni i wykonał 
z orkiestrą Akademii Rapsodię na temat Paganiniego 
Rachmaninowa pod batutą Mai Metelskiej. W 2014 
roku byt stypendystą m. st. Warszawy za projekt Wawa
Paris 1914. Brat udział w: I Ogólnopolskim Konkursie 

Chopinowskim im. S. Kędry w Łodzi (wyróżnienie), 

Ili Międzynarodowym Konkursie Duetów Fortepianowych 
w Białymstoku (dyplom finalisty), Międzynarodowym 

Konkursie Muzyki Kameralnej w Val Tidone we Włoszech 
oraz w festiwalach Chopiniada - ,,The Roads of Roma
ticism" i . La Giovane Europa In Musica" w Mediolanie. 
Dawał recitale solowe i muzyki kameralnej w kilku mia
stach Polski i Europy. W 201 O roku w ramach projektu 
„Chopin 2010", wykonał 12 Etiud op. 25 Chopina, a rok 
później zagrał cykl koncertów „Chopin na Krakowskim 
Przedmieściu ". Współpracował z takimi dyrygentami, 
jak: Michał Dworzyński , Szymon Kawalla (wykonując 
Koncert podwójny c-moll BWV 1062 Bacha), Grzegorz 
Mielimąka (wykonując Koncert warszawski na fortepian 
i orkiestrę Addinsella) . Stale współpracuje z instrumen
talistami i wokalistami, a także z: Fundacją Art, Fundacją 
Pro Arte i Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Od 
2011 roku jest pedagogiem na Uniwersytecie Muzycz
nym Fryderyka Chopina. Od 2013 roku jest uczestnikiem 
Akademii Operowej w Teatrze Wielkim - Operze Narodo
wej. (fot. arch. artysty) 
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ALEKSANDRA 
BORKIEWICZ 

H 

•• 

Sopran. Absolwentka studiów licencjackich na Wydziale 
Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej im. Grażyny 
i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi , gdzie ukończyła klasę 
prof. dr hab. Urszuli Kryger i mgr Bernadetty Grabias 
(dyplom z wyróżnieniem) oraz studiów I i li stopnia 
w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. Henryka 
Wieniawskiego w Łodzi (klasa skrzypiec). Obecnie stu
diuje na I roku studiów magisterskich. Swoje umiejęt
ności wokalne doskonaliła na kursach mistrzowskich 
u: Olgi Pasiecznik, Joanny Woś (Akademia Muzyczna 
w Łodzi), a także podczas kursu „Aktorstwo - talent 
czy rzemiosło?" , prowadzonego przez prof. Andrzeja 
Żarneckiego .Zadebiutowała na deskach Teatru Wielkiego 
w Łodzi partią Solange w prapremierze opery Kochan
kowie z klasztoru Valldemosa Ptaszyńskiej . Wystąpiła 

w przedstawieniu studenckim Kantata o kawie BWV 211 
Bacha (rola Lieschen), reprezentując łódzką Akademię 
Muzyczną na Festiwalu „Operowe Forum Młodych " 

- Bydgoszcz 2013. W tym samym roku zagrała Ewę 
w prapremierze musicalu Łódź Story Korcza (Akademia 
Muzyczna w Łodzi) . Rok póżniej wystąpiła jako Rosina 
w studenckim wystawieniu opery Cyrulik sewilski Rossi
niego (Teatr Wielki w Łodzi) w reżyseri i Natalii Babi ńskiej 

(kierownictwo muzyczne: Eraldo Salmieri). Spektakl 
ten został nagrodzony Złotą Maską. Od 2014 roku jest 
uczestniczką Programu Kształcenia Młodych Talentów 
- Akademia Operowa w Teatrze Wielkim - Operze Naro
dowej, gdzie swój warsztat wokalny doskonali w klasie 
prof. Izabelli Kłosińskiej . (fot. arch. artystki) 

BOŻENA 
BUJNICKA 

Sopran. Studentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w War
szawie. Swoje umiejętności wokalne doskonaliła m.in. 
u: Agaty Zubel , Jocelyn Dienst-Bladin, Paola Larini , 
Katarzyny Janowskiej, Anny Radziejewskiej, Andrzeja 
Dobbera, Jana Philipa Schulze, Jadwigi Rappe, Mai 
Nosowskiej. Uczestniczyła w kursie pieśni Liedforum 
Vilnus 2013 oraz w Mistrzowskich Kursach Festiwalu 
Witolda Lutosławskiego „Łańcuch" X oraz XI. Laureatka 
krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych; 
otrzymała m.in.: I nagrodę na Ogólnopolskim Konkur
sie Sztuki Wokalnej „Złote Glosy Mazowsza", li nagrodę 
oraz Nagrodę Specjalną za najlepszą interpretację arii 
klasycznej na Międzynarodowym Konkursie im. Giu
lio Perottiego w Ueckermiinde (Niemcy) , li miejsce 
na Konkursie Moniuszkowskim „ Pieśń wieczorna" 
w Białymstoku oraz Złotego Słowika na IX Międzynaro

dowym Festiwalu Wokalnym „Belcanto". Stypendystka 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011 ). Od 
2012 roku jest uczestniczką Programu Kształcenia Mło
dych Talentów - Akademia Operowa w Teatrze Wielkim 
- Operze Narodowej. W 2014 roku została laureatką 

Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
(fot. M. Zajączkowski) 
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JOANNA 
DUBIELA 

Sopran. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
w Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku 
w klasie mgr Ewy Marciniec (dyplom z wyróżnieniem) 
oraz Podyplomowego Międzywydziałowego Studium 
Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w War
szawie, gdzie odbyta staż artystyczny pod kierunkiem 
prof. Izabelli Kłosińskiej . Swoje umiejętności wokalne 
doskonaliła na kursach mistrzowskich w kraju i za gra
nicą m.in. u: Eytana Pessena, Mary Mills, Pauli Larini , 
Bernda Loebe, Rebecci Meitlis, Heleny Łazarskiej, Anity 
Garancii, Richarda Harella, Olgi Pasiecznik, Jadwigi 
Rappe, Jerzego Artysza, Charlotte Lehmann. Półfina

listka międzynarodowych konkursów Nei Stemmen 
w Luksemburgu i Rolanda Nicolosi w Rzymie. W 201 O 
roku za dokonania artystyczne otrzymała Nagrodę Pre
zydenta Miasta Tczew. W swoim repertuarze ma takie 
partie, jak: Kleopatra w Juliuszu Cezarze Haendla, Mał
gorzata w Fauście Gounoda, tytułowa w Orfeuszu i Eury
dyce Glucka, Suzanna i Hrabina w Weselu Figara , Donna 
Elwira w Don Giovannim, Pamina w Czarodziejskim fle
cie Mozarta, Zemfira w Aleko Rachmaninoffa, Tatiana 
w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, Mimi w Cyga
nerii i tytułowa w Madame Butterfly Pucciniego, Marta 
w Narzeczonej cara Rimskiego-Korsakowa, Elisetta 

w li matrimonio segreto Cimarosy. W swoim repertuarze 
oratoryjno-pieśniarskim ma m.in. takie utwory, jak: Sta
bat Mater Pergolesiego, Pasja wg św. Mateusza i Magni
ficat Bacha, IX Symfonia d-moll op. 125 Beethovena, 
Mesjasz Haendla, Gretchen an Spinnrade Schuberta, 
Dwanaście pieśni kurpiowskich na głos i fortepian op. 58 
Szymanowskiego, Frauenliebe und leben Schumanna, 
cykl pieśni staroangielskich „Music For a While" Pur
cella. Brata udział w Letnim Festiwalu w Schwerin i Festi
walu „X Triduum Ceacilianum"; występowała w Teatrze 
Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, a także 
w Gdańsku , Poznaniu, Elblągu , Tczewie, Łodzi, Krakowie 
i Bremen (Die Glocke Grosser Saal) . W 2013 roku u boku 
Izabelli Kłosińskiej zaśpiewała podczas koncertu w Bel
wederze, a także wzięta udział wraz z Orkiestrą Polskiego 
Radia w cyklu koncertów upamiętniających Tragedię 

Smoleńską. Występowała pod batutą takich dyrygentów, 
jak: Stefan Soltesz, Tadeusz Wicherek, Tadeusz Karo
lak, Przemysław Stanisławski, Tadeusz Żmijewski, Paul 
Esswood, Claudio Desderi, Matthias Foremny, Nicolas 
Hrudnik. Od 2012 roku uczestniczka Programu Kształ

cenia Młodych Talentów Akademia Operowa w Teatrze 
Wielkim - Operze Narodowej. (fot. arch. artystki) 
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WANDA 
FRANEK 

Alt. W 201 O roku ukończyła Uniwersytet Muzyczny 
F. Chopina w Warszawie, gdzie studiowała w klasie prof. 
Jadwigi Rappe. Jest laureatką Konkursu Wokalnego im. 
L. Różyckiego w Gliwicach (I nagroda) i Ili Konkursu 
Wokalnego w Dusznikach-Zdroju. Swoje umiejętno

ści wokalne doskonaliła na kursach u: Christy Ludwig, 
Ewy Podleś , Christiana Elssnera, Anity Garancii, Paula 
Esswooda, Artura Stefanowicza. W 2008 roku zadebiu
towała na scenie Warszawskiej Opery Kameralnej par
tią Lucindy w l:amante di tutte Galuppiego. U boku Olgi 
Pasiecznik śpiewała w koncercie inaugurującym cykl 
„200 kantat Bacha na 200-lecie Uniwersytetu Warszaw
skiego". Od 2012 roku współpracuje z Teatrem Wiel
kim - Operą Narodową w Warszawie (Manon Lescaut 
Pucciniego w reż . Mariusza Trelińskiego oraz Lohengrin 
Wagnera w reż . Antonego McDonalda). Od 2013 roku 
jest adeptką Akademii Operowej przy TW-ON, gdzie 
współpracuje z Eytanem Pessenem, Matthiasem Rexro
them oraz Izabelą Kłosińską. W 2014 roku w ramach 
programu Aldeburgh Music zadebiutowała na deskach 
Snape Maltings w Aldeburgh w Wielkiej Brytanii, gdzie 
zaśpiewała partię Amora w Koronacji Poppei Montever
diego (reż . Daisy Evans) oraz rozpoczęła współpracę 
z Operą Krakowską przy Mefistofelesie Boita (reż. Tomasz 
Konina) - koprodukcji z Trondheim Symfoniorkester. 
Jako solistka koncertowała m.in. z: Jerzym Maksymiu
kiem, Tadeuszem Strugałą, Tadeuszem Wojciechow
skim. Z sukcesem wykonuje także repertuar kame
ralny, na stałe współpracując z pianistą Aleksandrem 
Dębiczem, z którym koncertuje w Polsce i za granicą. 
(fot. arch. artystki) 

MARTA 
MOTKOWI CZ 

Mezzosopran. Absolwentka Akademii Muzycznej im. 
K. Lipińskiego we Wrocławiu w klasie śpiewu prof. Agaty 
Młynarskiej-Klonowskiej (dyplom z wyróżnieniem) oraz 
Wydziału Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocław
skiego. Uczestniczyła w kursach wokalnych prowadzo
nych m.in. przez: Ewę Podleś, Eytana Pessena, Mat
thiasa Rexrotha, Izabelę Kłosińską, Carla Richardsona, 
Andreasa Baumanna, Stefanię Kałużę , Eiie Susmanek, 
Teresę Żylis-Gara . Laureatka konkursów: lmpressio Art 
w Sopocie (Grand Prix i nagroda specjalna za najlep
sze wykonanie arii oratoryjnej), w Dusznikach-Zdroju 
(I miejsce i nagroda specjalna za wyróżniające się wyko
nanie pieśni F. Chopina) oraz Akademickiego Konkursu 
Interpretacji Pieśni F. Chopina i R. Schumanna (Nagroda 
Dyrektora Wydziału Kultury) . W 2014 roku zadebiuto
wała w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Lohen
grinie Wagnera pod batutą Stefana Soltesza. Brała udział 
w licznych festiwalach, m.in. w: XXI Międzynarodowym 
Festiwalu „Maj z muzyką dawną", podczas którego kre
owała rolę Ottona w Koronacji Poppei Monteverdiego, 
Ili Operowym Forum Młodych w Operze Nova w Byd
goszczy, gdzie wykonała partię Frau Reich w spektaklu 
Wesofe Kumoszki z Windsoru Nicolaia, w li Letnim 
Festiwalu im. J. Waldorffa w Radziejowicach oraz Mię

dzynarodowym Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie 
Zdroju. Występowała m.in. z: Kwartetem Prima Vista, 
Symfonią luventus, Orkiestrą Filharmonii Częstochow
skiej, Koszalińskiej, Dolnośląskiej. Od 2013 roku jest 
uczestniczką Programu Kształcenia Młodych Talentów 
- Akademia Operowa w Teatrze Wielkim - Operze Naro
dowej. (fot. arch. artystki) 
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MARCJANNA 
MYRLAK 

Meuosopran. W wieku 7 lat rozpoczęła naukę gry na 
skrzypcach w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego we Wrocławiu . Od 1998 roku 
kontynuowała edukację w klasie waltorni mgra Zbigniewa 
Wasika. W 2005 roku rozpoczęła studia na Wydziale 
Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu w klasie swego ojca, Kazimierza Myrlaka. 
W 2009 roku wystąpiła w Operze Nova w Bydgoszczy 
i Operze Wrocławskiej w akademickim przedstawieniu 
Wesele Figara Mozarta (partia Cherubina); rok póź

niej śpiewała podczas polskiego prawykonania opery 
Tolomeo ed Alessandro owera la corona dissprezzata 
Scarlattiego (partia Alessandro). W roku 2011 wystąpiła 
w Czarodziejskim flecie Mozarta (Trzeci Chłopiec) zreali
zowanej przez zespól Opery Polskiej, a także w ramach 
współpracy z Operą na Zamku w Szczecinie wzięła udział 
w wykonaniu Mszy d-mol/ Nelsońskiej Haydna. W tym 
samym roku otrzymała dyplom magistra sztuki. Obecnie 
jest uczestniczką Programu Kształcenia Młodych Talen
tów - Akademia Operowa w Teatrze Wielkim - Operze 
Narodowej. (fot. arch. artystki) 

PRZEMYSŁAW 

BAIŃSKI 

Tenor. Absolwent Akademii Muzycznej im. Grażyny 

i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi , gdzie studiował w kla
sie śpiewu prof. Piotra Micińskiego . Swoje umiejętności 
wokalne doskonalił na kursach prowadzonych m.in. 
przez Annę Radziejewską oraz Siergieja Leiferkusa. 
W projektach akademickich wyróżnił się m.in. jako 
Alfred w Zemście nietoperza J. Straussa oraz jako Miody 
Cygan w Aleku Rachmaninowa. Debiutował w 2012 
roku na scenie Filharmonii Łódzkiej partią tenorową 

w Mszy c-mol/ Mozarta. W latach 2013-2014 wystąpił 
w partiach: Colina w Le devin du village Rousseau (Musi
kakademie Rheinsberg „Dorfgeschichten"), Gastona 
w Traviacie Verdiego, Remendada w Carmen Bizeta 
(Teatr Wielki w Łodzi), Paola w prapremierze Franceski 
da Rimini Rachmaninowa (Centrum św. Jana w Gdań
sku) oraz Rinuccia w Giannim Schicchim Pucciniego 
(Warszawska Opera Kameralna). Koncertował we Wło
szech, Belgii, Austrii, Czechach, Niemczech, Szwajca
rii. W 2015 roku wystąpił w koncercie jubileuszowym 
z okazji obchodów 1 OO-lecia Filharmonii Łódzkiej 

w partii Uriela w oratorium Stworzenie świata Haydna. 
Brał udział w wielu festiwalach muzycznych, takich 
jak: Kolory Polski, Musica Moderna, Cantio Lodziensis, 
Łódzkie Schumanniana 2012. Współpracował z takimi 
dyrygentami, jak: Paul Esswood, Daniel Raiskin, Paweł 
Kotla, Marcin Wolniewski, Eraldo Salmieri, Bassem 
Akiki, Kai Bumann. (fot. arch. artysty) 
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ANDRZEJ 
FILOŃCZYK 

Baryton. Student I roku na Akademii Muzycznej im. 
Karola Lipińskiego we Wrocławiu (klasa śpiewu prof. 
Bogdana Makala). Od 2014 roku jest uczestnikiem Aka
demii Operowej przy Teatrze Wielkim - Operze Narodo
wej . Do 2011 roku uczył się gry na fortepianie. W latach 
2009-2011 uczęszczał do Studium Tańca i Baletu przy 
Operze Wrocławskiej . Swoje umiejętności wokalne 
doskonalił na kursach mistrzowskich w kraju i za granicą 
u takich osobistości , jak: Eytan Pessen, Rudolf Piernay, 
Ryland Davies, Izabella Kłosińska , Teresa Żylis-Gara , 
Jan Ballarin, Włodzimierz Zalewski, Marek Rzepka, Jaro
slav Mrazek, Christina Kluge. Brał udział w warsztatach 
scenicznej gry operowej prowadzonych przez Lubora 
Cukra (Opera Narodowa w Pradze). Jest stypendystą 
prezydenta Wrocławia i Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Laureat wielu prestiżowych konkursów 
wokalnych w kraju i za granicą, m.in.: im. H. Stanickiej 
w Suwałkach (Ili miejsce), im. L. Różyckiego w Gliwicach 
(li miejsce) , im. B. Kostrzewskiej w Rzeszowie (I miej
sce), im. F. Platówny we Wrocławiu (Grand Prix, I miej
sce i nagroda za najlepsze wykonanie arii polskiej) , im. 

K. Jamroz w Kielcach (I miejsce i nagroda za najlepsze 
wykonanie utworu polskiego), im. B. MartinO w Pradze 
(I miejsce, nagroda dla najlepszego uczestnika, nagroda 
za najlepsze wykonanie pieśni XX wieku oraz Nagroda 
Radia Vltava) , lmpressio Art (Ili miejsce), „Muzyka bez 
Granic" w Druskiennikach (li miejsce) oraz konkursu 
w Petrovicach (I miejsce) . Wykonał partię solową 

w Mszy Kreolskiej Ramfreza pod batutą Artura Wróbla 
oraz Alana Urbanka (2013, 2014) . Wielokrotnie brał 

udział w Festiwalu Vratislavia Cantans. Na Festiwalu 
„Szalone dni muzyki" w Warszawie wykonał partię 

solową w Requiem Faure (Teatr Wielki - Opera Naro
dowa) . W 2014 roku wystąpi ł na LeoFestiwalu jako 
Szymon w Dwóch muzykantach Daviesa oraz na Gali 
Sylwestrowej w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, 
wykonując tytułową partię w Wilhelmie Tellu Rossi
niego pod batutą Andriya Yurkevycha. W 2015 roku 
zadebiutował w Teatrze Wielkim w Poznaniu partią 

Tania w Pajacach Leoncavalla pod batutą Gabriela 
Chmury. (fot. arch. artysty) 
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MATEUSZ 
HOEDT 

Bas-baryton. Ukończył szkolę muzyczną I stopnia 
w klasie fortepianu, oraz szkolę muzyczną li stopnia na 
kierunku wokalnym. Obecnie student Ili roku wokalistyki 
w klasie prof. Bogdana Makala w Akademii Muzycznej 
im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu . W czasie studiów 
czterokrotnie brat udział w projektach operowych, kilku
krotnie występował z orkiestrą podczas koncertów ora
toryjnych i operowych, festiwali oraz kursów wokalnych. 
W swoim repertuarze ma takie partie, jak: Masetto w Don 
Giovannim Mozarta, Thomassini w Za murem Poniatow
skiego, Denn es gehet den menschen z cyklu Vier ernste 
gesange op. 121 Brahmsa. (fot. arch. artysty) 

I 11 I 



PAWEŁ 

KOŁODZIEJ 

Bas. Student li roku studiów li stopnia na Wydziale 
Wokalnym Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego 
we Wrocławiu w klasie śpiewu solowego prof. Bogdana 
Makala. Stypendysta programu Erasm~s w Hochschule 
tur Musik Carl Maria von Weber w Dreźnie. Uczestnik 
Programu Kształcenia Młodych Talentów - Akade
mia Operowa przy Teatrze Wielkim - Operze Naro
dowej w Warszawie. Jest wielokrotnym stypendystą 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyźszego oraz Prezydenta Wro
cławia. Dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Kul
tury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia 
w twórczości artystycznej. Laureat licznych nagród 
na międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach 
w: Kijowie, Wrocławiu , Kownie, Sopocie/Gdańsku, Bia
łymstoku , Druskiennikach i Włoszakowicach . Brał udział 

w kursach mistrzowskich i interpretacyjnych takich arty
stów, jak: Peter Kooij, Urszula Kryger, Giorgio Paronuzzi, 
Eytan Pessen, Matthias Rexroth, Ella Susmanek, Elisabeth 
Wilke, Włodzimierz Zalewski, Teresa Żylis-Gara. Współ
pracował z wieloma wybitnymi dyrygentami, takimi jak: 
Benjamin Bayl, Marzena Diakun, Heiko Forster, Ekkehard 

Klemm, Kazimierz Kord, Andrzej Kosendiak, Przemy
sław Stanisławski, Andriy Yurkevych, Tadeusz Zathey. 
Występował m.in. na festiwalach: .Wratislavia Cantans", 
.Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej" , Festiwalu Muzyki 
Polskiej w Krakowie, .Muzyka Epok" w Dusznikach
-Zdroju, .Maj z Muzyką Dawną" we Wrocławiu, .Ars 
Musica" w Suwałkach , Lago di Garda Music Festival 
w Arco, Bydgoskim Festiwalu Operowym. Współpra
cuje z Filharmonią Dolnośląską i Wrocławską. Podczas 
studiów kreował m.in. role.: Seneki w Koronacji Poppei 
Monteverdiego, Sarastro Czarodziejskim flecie Mozarta, 
Thomassini w Au travers du mur Poniatowskiego oraz 
Ariodate w Serse Haendla. We 2014 roku zadebiutował 
jako Claudio w Agrippinie Haendla w Teatrze Stanisła
wowskim pod dyr. Lilianny Stawarz (reż. Natalia Kozłow
ska) . Od 2014 roku współpracuje z Teatrem Narodowym 
w Pradze, gdzie w Operze Państwowej występuje jako 
Drugi Żołnierz i Kapadocjanin w Salome R. Straussa 
pod dyr. Heiko Forstera (reż. Mariusz Treliński) . Wystąpił 

na Gali Sylwestrowej 2014 w Teatrze Wielkim - Operze 
Narodowej w Warszawie. (fot. arch. artysty) 
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EMIL 
ŁAWECKI 

Tenor. Ukończył studia I stopnia na Wydziale Wokalno
-Aktorskim Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Cho
pina w Warszawie w klasie prof. Ryszarda Karczykow
skiego (2013). Obecnie kontynuuje naukę na studiach 
magisterskich. Doskonalił swoje umiejętności na kur
sach interpretacji wokalnej m.in. w Dusznikach-Zdroju 
u prof. Piotra Łykowskiego oraz w Radziejowicach 
u prof. Ryszarda Karczykowskiego. Laureat I nagrody 
na Ili Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym w Malawie 
(2014). Kreował pierwszoplanowe role w: Don Giovan
nim Mozarta, Ciotuni Mirosławy Florczak, Spiskowcach 
Schuberta. W 2012 roku zadebiutował w Teatrze Wiel
kim - Operze Narodowej w studenckim przedstawie
niu Snu nocy letniej Brittena. Współpracuje również 
z wieloma zespołami wokalnymi i chórami kameral
nymi, takimi jak: Chór Akademii Leona Koźmińskiego , 

Chór Kameralny Mińskiego Towarzystwa Muzycznego, 
zespól Ars Antiqua, zespól Ars Chori. Wykonuje w nich 
partie chóralne i solowe, odnosząc wiele sukcesów na 
konkursach i festiwalach zarówno w kraju, jak i za gra
nicą, ale przede wszystkim dając dziesiątki koncertów 
z muzyką wokalną różnych epok. Jest współzałożycielem 
i dyrygentem Oktetu Wokalnego „Manufaktura dźwięku ". 

(fot. arch. artysty) 
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PIOTR 
MACIEJOWSKI 

Tenor. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej li stop
nia im. F. Chopina (klasa śpiewu Jaromira Trafankow
skiego) . Ukończył studia licencjackie na Wydziale 
Wokalno-Aktorskim poznańskiej Akademii Muzycznej 
w klasie śpiewu prof. Wojciecha Maciejowskiego oraz 
as. Bartłomieja Szczeszka (dyplom z wyróżnieniem) . 

W 2013 roku rozpoczął studia magisterskie w medio
lańskim Conservatorio di Musica Giuseppe Verdi oraz 
w poznańskiej Akademii Muzycznej. Swoje umiejętności 
wokalne doskonalił na kursach prowadzonych przez: 
Luigi Petroniego, Urszulę Kryger, Eytana Pessena, Iza
belę Kłosińską , Karolę Theil. Od 2012 roku jest uczest
nikiem Programu Kształcenia Młodych Talentów - Aka
demia Operowa w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej 
w Warszawie. W 2'014 roku zdobył li miejsce na Mię
dzynarodowym Konkursie Wokalnym im. lmricha Godina 
(Słowacja) . Współpracuje z: EuropaChorAkademie, Fil
harmonią Wrocławską i Filharmonią Poznańską. W 2013 
roku debiutował na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu 
rolą Basilia w Weselu Figara Mozarta, a rok później 

wcielił się w postać Hrabiego Almavivy w Cyruliku sewil
skim Rossiniego. (fot. arch. artysty) 
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DARIUSZ 
PERCZAK 

Baryton. Lekcje śpiewu zaczął pobierać w roku 2007 
u dr hab. Moniki Kolasy-Hladikovej. W 2013 roku 
ukończył studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim 
Akademii Muzycznej im. Kiejstuta i Grażyny Bacewi
czów w Łodzi w klasie prof. Andrzeja Niemierowicza 
(dyplom z wyróżnieniem) . W latach 2012-2013 sty
pendysta Hochschule fiir Musik Und Darstellende 
Kunst w Mannheim, gdzie kształcił się w klasie prof. 
Rudolfa Piernaya i rozpoczął studia w Opernschule 
pod jego kierunkiem. Swoje umiejętności doskonalił 

podczas kursów mistrzowskich m.in. u: Teresy Żylis
-Gara, Wojciecha Maciejowskiego, Izabelli Kłosińskiej, 
Adama Kruszewskiego, Bogdana Makala, Udo Reine
manna, Eytana Pessena, Jose van Dama. W 2012 
roku otrzymał Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Jest laureatem: Xll Międzyuczelnianego 
Konkursu .w kręgu słowiańskiej muzyki wokalnej" 
(li nagroda) , Konkursu Wokalnego w Mławie (I nagroda), 
VI Międzynarodowego Konkursu im. H. Halskiej-Fijał
kowskiej we Wrocławiu (Ili nagroda) oraz konkursów 

Gut lmmling w Bad Endorf (Nagroda Internautów) 
i lmpressio Art w Sopocie (li nagroda) . W czasie stu
diów uczestniczył w koncertach w kraju i za granicą , 

m.in. w: Filharmonii Łódzkiej, Filharmonii Warm ińsko

-Mazurskiej, Operze Wrocławskiej , Operze Narodowej 
w Warszawie i Kammeroper Schloss w Rheinsbergu. 
Współpracował z wieloma znanymi dyrygentami, m.in. 
z: Michałem Kocimskim, Kazimierzem Wienckiem, 
Bogusławem Dawidowem, Bassemem Akikim, Andrze
jem Straszyńskim czy Markiem Pijarowskim. Na scenie 
operowej zadebiutował w 2011 roku w Teatrze Nowym 
w Łodzi rolą Marco w Giannim Schicchim Pucciniego. 
W 2012 roku w Teatrze Muzycznym w Łodzi wcielił się 
w rolę Doktora Falke w Zemście nietoperza J. Straussa. 
W 2014 roku wykonał na scenie teatralnej Hans Vogt 
Saal w Mannheim partie Sagrestano w Tosce i Shau
narda w Cyganerii Pucciniego. Od 2011 roku uczest
nik Programu Kształcenia Młodych Talentów Akade
mia Operowa w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. 
(fot. arch. artysty) 
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MIKOŁAJ 

TRĄBKA 

Baryton. Absolwent studiów licencjackich w Akademii 
Muzycznej w Łodzi (klasa śpiewu prof. Piotra Miciń

skiego), gdzie następnie podjął naukę na studiach magi
sterskich. Ukończył kursy mistrzowskie m.in. u: Andrzeja 
Dobbera, Juliusa Drake'a, Tomasza Herbuta, Rudolfa 
Piernay'a, Eytana Pessena, Christopha Pregardiena, Udo 
Reinemanna, Christianne Stotijn, Włodzimierza Zalew
skiego. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro
dowego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
(2014). Laureat Międzynarodowego Konkursu Wokal
nego w UeckermOnde (nagroda dla najlepszego finali
sty), „Glanzlichter der Oper" w Rheinsbergu (I miejsce 
publiczności) , Festiwalu .Belcanto per Sempre 2012" 
we Włocławku (Ili miejsce). Finalista Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego w Zdziarze nad Sazawą (Czechy). 
Koncertował z Orkiestrą Dętą Akademii Muzycznej 
w Łodzi oraz z Orkiestrą Gliwickiego Teatru Muzycznego. 
Występował w roli Karola Poznańskiego w prapremierze 
musicalu łódź Story Korcza (Łódź , Bydgoszcz) oraz jako 
Don Tabarano w La Contadina Hassego (Schlosstheater, 
Rheinsberg) i Figaro w Cyruliku sewilskim Rossiniego 
(Teatr Wielki w Łodzi) . Od 2013 roku uczestnik Programu 
Kształcenia Młodych Talentów - Akademia Operowa 
w Teatrze Wielkim- Operze Narodowej. (fot. arch. artysty) 
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DAMIAN 
WILMA 

Baryton. Student li roku studiów li stopnia Wydziału 
Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. F. Nowo
wiejskiego w Bydgoszczy w klasie śpiewu prof. Woj
ciecha Maciejowskiego. Uczestnik Akademii Operowej 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, gdzie współpracuje 
z Izabellą Kłosińską , Eytanem Pessenem oraz Matthia
sem Rexrothem. W 2013 roku ukończył Podyplomowe 
Międzywydziałowe Studium Pieśni na Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2014 
roku zadebiutował na scenie Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej, wykonując partię Szlachcica Brabanckiego 
w Lohengrinie Wagnera. Dwukrotny stypendysta Mini
stra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz laureat 
Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla 
najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015. 
Laureat konkursów wokalnych, m.in .: Międzynarodo

wego Konkursu Wokalnego luventus Canti w Vrable na 
Słowacji (I miejsce, dwie nagrody specjalne), Międzyna
rodowego Konkursu Pianistycznego i Muzyki Kameralnej 
„Muzika be sien4" w Druskiennikach (I miejsce w kate
gorii muzyki kameralnej), Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego im. Ady Sarii w Nowym Sączu (nagroda 
za najlepsze wykonanie pieśni polskiej) oraz Konkursu 
.Złote Glosy" (li miejsce). Z powodzeniem wykonuje 
repertuar kameralny, współpracując z pianistami Ali
cją Tarczykowską oraz Oleksandrem Yankevychem. 
(fot. arch. artysty) 

JAN 
ŻĄDŁO 

Baryton. Ukończył Akademię Muzyczną im. Karola 
Szymanowskiego w Katowicach w klasie dra Adama 
Szerszenia. Brał udział w kursach mistrzowskich pro
wadzonych przez: Matthiasa Rexrotha, Marka Rzepkę , 

Gerda Ueckera, Rudolfa Piernaya. Laureat li nagrody 
na Międzynarodowego Konkursu Wokalnego luven
tus Canti w Vrable na Słowacji (2013). W 2013 roku 
wykonał tytułową partię w Don Giovannim Mozarta 
w kooprodukcji Akademii Muzycznej w Katowicach 
z University of Louisville w Operze Śląskiej (pod dyr. 
Michała Klauzy) oraz Brown Theatre Kentucky Opera 
w Louisville (USA) . W 2014 roku ponownie zaśpiewał 
partię Don Giovanniego w Operze Śląskiej . Współpraco
wał z orkiestrami m.in.: Filharmonii Śląskiej, Filharmonii 
Świętokrzyskiej oraz takimi dyrygentami, jak: Michał Kla
zua, Mirosław Jacek Błaszczyk, Sławomir Chrzanowski , 
Kimchery Lloyd i Krzysztof Dziewięcki. Od 2014 roku 
jest uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych Talen
tów - Akademia Operowa w Teatrze Wielkim - Operze 
Narodowej, gdzie pozostaje pod opieką Eytana Pessena. 
(fot. arch. artysty) 
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ZBIGNIEW 
BOGDAŃSKI 

Aktor teatralny i filmowy; współtwórca kabaretu „ Koń " . 

Ukończył Wydział Aktorski w Państwowej Wyższej 

Szkole Teatralnej w Warszawie, gdzie również uzyskał 
dyplom reżysera dramatu. Debiutował na deskach war
szawskiego Teatru Polskiego w Dziadach Mickiewicza 
(reż . Aleksander Bardini). Przez wiele współpracował 
z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku , gdzie kreował szereg 
pierwszoplanowych ról , takich jak: Hitler w Zmierzchu 
demonów w reż . J. Golińskiego , Chrystus w Historyi 
o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja 

z Wilkowiecka czy Papkin w Zemście Fredry. Na gdań
skiej scenie zdobył uznanie jako inscenizator sztuk Fre
dry (Zemsta), Witkacego (Jan Maciej Karol Wścieklica , 

zdjęte przed premierą przez cenzurę Dziefo bezimienne) , 
Sławomira Mrożka (Indyk). Wstępował w takich rolach, 
jak: Papkin w Zemście (Teatr Polski, reż . Kazimierz Dej
mek), Tupmana w Klubie Pickwicka (Teatr Powszechny, 
reż . Maciej Wojtyszko) , Frosch w Zemście nietoperza 
J. Straussa (Teatr Wielki), Rabina w Skrzypku na dachu 
(Teatr Wielki) . Ważniejsze warszawskie inscenizacje to: 
Poskromienie zfośnicy w Teatrze Rozmaitości , Szwejk na 
jubileusz Kazimierza Brusikiewicza, Nie igra się z mi/o
ścią i Mirando/ina w Teatrze Polskim, Historya o świętej 
Katarzynie Romualda Twardowskiego w Teatrze Wiel
kim, Apetyt na czereśnie w Teatrze Komedia, Książę 
i żebrak na scenie Teatru Syrena. Ostatnio występował 
na scenie Teatru Narodowego m.in. w: Kartotece (reż. 

Kazimierz Kutz), w Dożywociu (reż. Jan Englert), Śmierci 
komiwojażera (reż. Kazimierz Kutz) , Umowa, czyli Łaj
dak ukarany (reż . Jacques Lassale). Na scenie Teatru 
Muzycznego w Gdyni występował także jako aktor śpie
wający. Artysta pokazuje się również na ekranie filmo
wym i telewizyjnym (rezydent Orzelski w Nad Niemnem, 

poseł w Bigda idzie Andrzeja Wajdy, seriale: Dom, Pif
sudski, Miasteczko) . Bierze udział w cyklu Zwariowana 
kamera dla telewizji RTL W 2002 roku wystąpił we 
włoskim filmie Marcinelli. W latach 1981-1986 dyrek
tor Teatru Dramatycznego w Gdyni, gdzie promował 
szczególnie polski repertuar, wystawiając m.in. Rodzinę 
Słonimskiego , Króla Jelenia li Korzeniewskiego, Policję 
i Testariadę Mrożka oraz Święto Winkelrieda Zagórskiego. 
Pełniąc funkcję pierwszego reżysera w Teatrze Muzycz
nym w Gdyni prowadzonym przez Danutę Baduszkową, 

zrealizował m.in.: Promisses, promisses Bacharacha, 
Szwejka według Haska i Machiavellego Grońskiego 

/Marianowicza. Od wielu lat współpracuje jako reżyser 
z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, gdzie zrealizował m.in. 
premiery: Przedwiośnia Żeromskiego , Trzech sióstr 
Czechowa. Od lat 70. mieszka w Warszawie i piastuje 
stanowisko reżysera z funkcją nadzoru artystycznego 
w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Kontynuuje 
współpracę z takimi warszawskimi teatrami, jak: Dra
matyczny, Kwadrat, Polski, Powszechny, Rozmaito
ści , Narodowy, Komedia, Syrena. Był pedagogiem 
w Studium Wokalno-Aktorskim przy Teatrze Muzycznym 
w Gdyni, w Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz w Aka
demii Muzycznej w Warszawie. Od 2000 roku prowadzi 
w Natolińskim Ośrodku Kultury młodzieżowy Teatr Kon
trapunkt. Teatr ten zrealizował następujące tytuły w reży
serii lub pod kierownictwem artystycznym Zbigniewa 
Bogdańskiego : Męczeństwo Piotra Ohey'a, Masztalerz, 
Transakcja z Amnezją , Lisopatia , Piaskownica , Poobied
nie igraszki, Kantata na cztery skrzy/a , Podróż do wnę
trza pokoju, Przy drzwiach zamkniętych , Pokojówki, 
Pragmatyści, Tratwa , Cieplarnia, Droga do szczęścia , 

Dowód. (fot. arch. artysty) 
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GRZEGORZ 
LALEK 

Skrzypek. Gry na instrumencie uczył się pod kierunkiem 
Krzysztofa Bąkowskiego i Konstantego Andrzeja Kulki. 
Ukończył studia w warszawskiej Akademii Muzycznej 
im. F. Chopina w klasie skrzypiec prof. Sławomira Toma
sika. W 1997 roku otrzymał wyróżnienie na Międzyna
rodowym Konkursie Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce 
Solo, a w roku 1998 wyróżnienie na Międzynarodowym 
Konkursie Zespołów Kameralnych im. K. Bacewicza. 
Umiejętności w zakresie wykonawstwa historycznego 
doskonalił pod kierunkiem Simona Standage'a i Antona 
Stecka. Występuje w kraju i za granicą jako kameralista, 
solista, koncertmistrz i lider wielu zespołów muzycz
nych. W swoim repertuarze sięga po muzykę XVll i XVIII 
wieku, a także po kompozycje współczesne i tango. 
Gra na skrzypcach -barokowych, koncertując z wieloma 
zespołami specjalizującymi się w stylowym wykonaw
stwie muzyki dawnej. W 2009 roku założył Ensemble 
Hyacinthus - zespól grający na instrumentach histo
rycznych w zgodzie z dawnymi praktykami wykonaw
czymi , którego debiut miał miejsce na Festiwalu Nowo-

rocznym w Gstaad u boku światowej sławy sopranistki 
Ewy Malas-Godlewskiej. Jest koncertmistrzem zespołu 
instrumentów dawnych Warszawskiej Opery Kameral
nej, z którym występuje również jako solista. Na instru
mentach z epoki wykonuje repertuar obejmujący okres 
od wczesnego baroku do wczesnego romantyzmu, ze 
szczególnym uwzględnieniem pierwiastka wirtuozow
skiego. W 2002 roku dokonał premierowego nagrania 
utworu Mariana Sawy Largo na skrzypce i organy. Dwa 
lata później nagrał płytę poświęconą twórczości kame
ralnej Josepha Gabriela Rheinbergera, a w roku 2007 
Koncert na skrzypce amplifikowane Weroniki Ratusiń

skiej (płyta z tym nagraniem otrzymała Pizzicato Super
sonic Award) . Jako muzyk sesyjny wziął udział w reali
zacji ponad 80 płyt z muzyką klasyczną, rozrywkową 
i filmową. Jest wykładowcą w Zakładzie Muzyki Dawnej 
na Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w War
szawie i prowadzi kursy interpretacji muzyki dawnej. 
(fot. arch. artysty) 
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TYTUS 
WOJNOWICZ 

Oboista. Początkowo grai na skrzypcach. W wieku 15 lat 
rozpoczął naukę gry na oboju pod kierunkiem prof. Sta
nisława Malikowskiego, którego uczniem pozostał aż do 
ukończenia Akademii Muzycznej w Warszawie (1990). 
Następnie studiował w Musikhochschule we Freiburgu 
w klasie prof. Heinza Holligera, gdzie w 1993 roku otrzy
mał dyplom. Brał udział w kilku konkursach krajowych 
i międzynarodowych. Otrzymał m.in. wyróżnienie na 
konkursie młodych muzyków .Concertino Praha" 
(1983), I nagrodę na Konkursie Oboistów we Włosza
kowicach (1990), Ili nagrodę na lsle of Wight Oboe 
Competition w Wielkiej Brytanii (1993). Był wybierany 
Instrumentalistą Roku 1997 i 1998 w plebiscycie pol
skich rozgłośni radiowych. W latach 1989-2002 był 

członkiem Warszawskiego Kwintetu Dętego Da Camera, 
z którym odbył wiele tournee w kraju i za granicą. Wystę
pował m.in. w: Niemczech, Czechach, Holandii, Szwaj
carii, Stanach Zjednoczonych oraz na Tajwanie. Jako 
solista występował z większością polskich zespołów 
filharmonicznych oraz z takiml ~rkiestrami kameralnymi, 
jak: .Amadeus", .Concerto Avenna" , Elbląska Orkiestra 
Kameralna, .Leopoldinum". Nagrał wiele płyt z muzyką 
rozrywkową, etniczną i klasyczną, w tym sześć dla Sony 
Music. Trzy Z' nich były nominowane do Fryderyka. Jako 
muzyk sesyjny brał udział w nagraniach piosenek takich 
muzyków, jak: Michał Bajor, Zbigniew Hołdys , Małgo

rzata Ostrowska, Katarzyna Skrzynecka. Nagrał partię 

oboju do ścieżki dźwiękowej filmu Boża podszewka. 
W latach 2006-2007 wraz z Nigelem Kennedym zagrał 
kilkanaście koncertów w najważniejszych salach kon
certowych Europy. Jako adiunkt prowadzi klasę oboju 
na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie. 
(fot. arch. artysty) 
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BAROKOWA ORKIESTRA 
AKADEMII OPEROWEJ 

I skrzypce 
Agnieszka Papierska (I koncertmistrz) 
Michał Piotrowski (li koncertmistrz) 
Joanna Gręziak 
Aleksandra Kwiatkowska 
Joanna Walczak 

li skrzypce 
Fumiko Morie 
Małgorzata Malkiewicz 
Anna Wieczorek 

Altówki 
Natalia Reichert 
Maria Ostrowska 
Katarzyna Litwiniuk 

Wiolonczele 
Aleksandra Górska-Tartowska 
Maria Ślipska 

Kontrabas 
Anna Bator 

Flety 
Karolina Jesionek 
Magdalena Łapińska 

Oboje 
Tytus Wojnowicz 
Katarzyna Czubek 

Fagot 
Szymon Michalik 

Klarnety 
Jacek Dziolak 
Małgorzata Jończyk 

Trąbki 

Jan Harasimowicz 
Lubomir Jarosz 

Rogi 
Alicja Fortuna 
Mateusz Cendlak 
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Klawesyn 
Krzysztof Garstka 

Kotły 

Krzysztof Niezgoda 

Kapela góralska 
Wojciech Łukasz (prym) 
Joanna Walczak (sekund) 
Anna Wieczorek (sekund) 
Maria Ślipska (basy) 

strój A= 415 Hz 

CHÓR MŁODZIEŻOWY „ARTOS" 
IM. WŁADYSŁAWA SKORACZEWSKIEGO 

Krakowianki 
Katarzyna Płatkowska 
Aleksandra Wielgomas 
Zuzanna Niepiekło 
Paulina Parol 
Zuzanna Telakowiec 

Góralki 
Julia Demus 
Julia Pyrak 
Kamila Bluzer 
Natalia Wysocka 
Karolina Popławska 
Irina Krasavina 
Yaryna Rak 
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Krakowiaki 
Michał Kasperek 
Kacper Fabiszewski 
Stanisław Skrzypek 
Piotr Burakiewicz 
Jakub Zmystowicz 
Dominik Opaliński 
Adam Czerski 

Górale 
Mateusz Jabiry 
Karol Jabiry 
Tadeusz Robaszyński-Janiec 
Łukasz Romejko 
Wojciech Sztyk 
Jakub Mazurkiewicz 
Edwin Nowak-Grelow 




