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Teatr gdyński chce być teatrem powszechnym, o wysokiej 
randze artystycznej. Chce kontynuować próby realizowania 
teatru, w którym słowo, zwłaszcza poetyckie, a także muzyka, 
śpiew i taniec mają równe prawa i dzięki swej współobecnośc i 
w spektaklu tworzą nową wartość . 

Myśl o teatrze jednoczącym wiele rodzajów sztuk nieobca 
jest, zarówno polskiej, jak i światowej tradycji teatralnej. Próby 
jej realizacji na gruncie polskim podejm:>wali już wcześniej 
m. in. Wojciech Bogusławski i Leon Schiller, a z wzorców obcych 
można by tu przypomnieć choćby teatr Berto/ta Brechta. 

Jednakże - według wielu opinii - idea takiego teatru nie 
została dotychczas w pełni zrealizowana. Wydaje się, że w te; 
dziedzinie wciąż kryją się bogate i nieprzeczuwane możliwości. 
Urzeczywistnić je może teatr łqczący w sobie głębokie osa
dzenie w tradycji z poszukiwaniem nowych form i tematów. 

Teatr gdyński chce brać udział w dyskusji, której tematykę 
sformułowała klasyka teatralna, jak również żyć współczesnością, 
reagować na przekształcanie się postaw i hierarchii .-vartości, 
odzwierciedlać je; chce jednocześnie jasności przesłania. Chodzi 
więc tu o teatr rozumiejący i zrozumiały. 

Z założeń tych wynika oczywiście konieczność stworzenia no
wego repertuaru. W tej dziedzinie teatr gdyński podejmuje się 
roli animatora. 

Formuła takiej sceny, takiego teatru wymaga konfrontacji 
wyobrażeń z rzeczywistością, · zrozumienia istoty zagadnienia. 
Zrealizować ją m:>gą tylko przekonani o jej słuszności wybitni 
twórcy - inscenizatorzy, muzycy, plastycy. Teatr chciałby skupić 
wokół siebie takich właśnie artystów. Dotyczy to również zespołu 
aktorskiego, który wymaga wielu uzupełnień, nie tylko w oparciu 
o własne studio. 

Z myślą o publiczności i o zmierzeniu się ze współczesnym 
repertuarem światowym teatr pragnie wystawiać najbardziej 
znane musicale. W nurcie tym mogą się mieścić także - rzadziej 
możliwie najstaranniej wystawiane - operetki. 
Konkludując: teatr chce, by szeroka propozycja repertuarowa 

i formalna, zawierająca zresztą wiele elementów ryzyka, pozwo
liła jednak stworzyć scenę, gdzie muzyka współżyć będzie 
z poezją i wizją plastyczną, refleksja z zabawą, a widownia 
z twórcami teatru. 

Andrzej CYBULSKI 
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WIZYTOWKA GDYNI 

Od pamiętnego pożaru starego teatru w roku 1960 - p1·Lez dług! 

czas Gdynia nie miała swego teatralnego budynku z prawdziwego 
zdarzenia. Dzięki inicjatywie dyr. Danuty Baduszkowej, która opra
cowała założenia programowe przy poparciu gdyńskich i wojewódz
kich władz przystąpiono do budowy nowego gmachu Teatru Muzycz
nego. 

Po szeregu dyskusji przyjęty został projekt inż. arch. Danieia Olędz · 
kiego i inż. arch. Józefa Chmiela proponujący usytuowanie nowego 
teatru w południowej części tzw. Forum Morskiego u stóp Kamien
nej Góry (technologię urządzeń mechanicznych i oświetlenia opracował 
zespół pod kier. inż. Jerzego Gumińskiego). 

W wyniku pracy całego kolektywu specjalistów powstał w Gdyni 
jeden z najnowocześniejszych budynków teatralnych w kraju, w pełr;i 

funkcjonalny, o dobrej akustyce, zaopatrzony w najnowocLeśniejsze 

urządzenia techniczne, odznaczające się przy tym piękną formą archi
tektoniczną. 

Amfiteatralnie ukształtowana widownia liczy 720 miejsc, ćruga k&
meralna sala widowiskowa przewidziana jest na 150 miejsc. Scena 
główna posiada dwie obrotówki (średnica 15 m i 5,5 m) , trzy mosty 
oświetleniowe oraz szereg zdalnie sterowanych 2paratów. Prócz tego 
w teatrze znajduje się jedna z największych w kraju, wspaniale wy
posażona sala prób baletu, sala prób chóru, orkiestry oraz ~rób czy
tanych. 

W foyer efektowne ceramiczne panneau - dzieło artystów plasty
ków Kazimierza Ostrowskiego i Zbigniewa Alkiewicza. Dzięki swej 
przestrzenności i formie foyer nowego Teatru Muzycznego stanie się 

miejscem ekspozycji dzieł sztuki, miejscem spotkań społeczeństwa 

Gciyni. 
Gdyński Teatr Muzyczny, malowniczo położony u stóp Kamiennej 

Góry stał się architektoniczną wizytówką Gdyni od strony morza 
- wrósł na trwałe w krajobraz naszego portowego miasta. 

DANIEL OLĘDZKI 
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WOJCIECH :BOGUSŁAWSKI 
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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

CZARNOTA 

Czarny kolor naszym miastom 
Czyni teraz pierwszą modę, 
I mężczyznom i niewiastom 
Dając honor i wygodę -
Czarno galowe się zowie, 
Czarno chodzą wielkie pany, 
Czarno - patrony, sędziowie 
I czarno duchowne stany. 
Czarno stroi się kokietka, 
Gdy chce ułowić fircyka, 
Czarny ma frak szerepetka, 
Gdy się między pany wmyka. 
Czarne włosy są ozdobą, 
Czarne oko serce zwodzi, 
Czarna płeć wabi za sobą, 
Czarna ziemia dobrze rodzi , 
Lecz nie dosyć że w ozdobie 
Czarny kolor tak wygrywa, 
Kto ma czarną duszę w sobie, 
Ten szczęśliwym zawsze bywa -
Czarna potwarz triumfuje, 
Czarna niewdzięczność jest śmiechem, 
Czarna obłuda zyskuje 
I czarna zdrada nie grzechem. 
Słowem wasz kolor przyjemny 
Jest u nas dowodem chwały 
Ale ja, człowiek mizerny, 
Niech raczej zostanę biały. 
Słowem , na nasze rozkosze 
Trudzicie swe chęci marne. 
Białym zostawić mnie proszę, 
Nie, mi nie do twarzy czarne. 

W odpisie pochodzącym z początku XIX wieku (Biblioteka Narodo
wa w Warszawie, sygn. II. 6716 (1) wiersz ten j€st przypisany Wojcie 
chowi Bo:usławskiemu. Chętnie widzielibyśmy w tym fragmencie 
ułamek jego dzieła scenicznego, o którym sam tak wspominał: Napi
sałem drugą znowu melodramę : „Sydnay i Zumma", która dla różnicy 
ubiorów dwóch odmiennych narodów: białych i murzynów, dla pięknej 
d€koracji , chorów i przyjemnej muzyki niemało sprowadziła widzów" . 
Premiera odbyła się latem 1798 roku w amfiteatrze w ogrodL:ie Jabło
nowskich we Lwowie. 

Nie wszyscy przyznają Bogusławskiemu autorstwo „Czarnoty ··, 
a jednak blisko dwa wieki temu nieznana ręka położyła nad tyrn 
wierszem nazwisko tego, którego ówczesną sytuację tak wybornie 
charakteryzuje owa aria . 
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PIOTR MITZNER 

DZIS NA AFISZU 

„KRAKOWIACY I GORALE" 

Potrzeba politycznej aktualności bywała dla sceny raz siłą zabójcz4 
raz ożywczą . Na przemian. Zbyt wielkie ciśnienie historii czasem 
łamało kruchą konstrukcję sztuki teatru. Ale nieraz bywało , że gasnący 

teatr stawiały na nogi polityczne śpiewki i aluzj e. Zdarzało się tak 
zapewne wówczas, gdy potrzeba historyczna była w zgodzie z sumie
niem teatru. 

Ze szczególnym i godnym podziwu zjawiskiem mamy do czynienia 
w historii naszej sceny. Oto jeden utwór od 185 lat spełnia rolę ulotki 
i trybuny. Oczywiście, nie tylko za to kochamy „Krakowiaków i Gó
rali". Ma śpiewogra Bogusławskiego również wiele innych cech wzbu
dzających naszą sympatię. Mówi się w niej i śpiewa przecież o spra
wach prostych i wiecznych, chwali się miłość, zgodę i mądrość. Chętnie, 

choćby tylko przez sceniczny czas trwania „Cudu mniemanego", wie
rzymy w racje Bardosa, a jego piosenka o tym, że: 

„Niemądry , kto wśród drogi 
Z przestrachu traci męstwo", 

towarzyszy nam jeszcze długo po opadnięciu clężkiej kurtyny. Miło 

też myśleć, że postęp odbywa się po drodze trudnej, lecz prostej , nie 
biegnącej zakosami. 

„Krakowiacy i Górale" to, stosując określenie współczesne, dzieło 

otwarte. Czasem bywało ono nawet zbyt gościnne, gotowe na przyjęcie 
różnych, sprzecznych interpretacji. Trudne okoliczności hlstorycznP. 
i dezorientacja polityczna sprawiały, że zacierały się nawet dość jasPo 
określone zamiary Bogusławskiego. Pod maskami Górali widywano 
więc nie koniecznie, jak chciał autor, Moskali, ale także rodzimą 

szlachtę, lub w ogóle tych, których trzeba nauczyć moresu. Już od 
premiery w 1794 roku puszczano również często mimo uszu nawoły

wania autora do zgody między zwaśnionymi. 
Tekst naszej śpiewogry kształtowały także zaborcze cenzury: 

austriacka we Lwowie, pruska w Warszawie. Ingerencje osłabiały siłę 

i poziom poetycki tekstu, bo na przykład zamiast zwrotki: 

śpiewano: 
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„Gdy się w niewoli żyje , 

Nie masz tam lubości, 

Pies na powrozie wyje, 
Każdy pragnie wolności". 

„Gdzie niechęć serca dwoi 
Nie masz tam swej lubości , 

~wiat na kochaniu stoi, 
Każdy pragnie miłości". 

Nawet, gdy pięćdziesiąt lat temu, w 1929 roku, po raz pierwszy 
w niepodległej Polsce Leon Schiller wystawił „Krakowiaków i Górali' 
z okazji obchodów setnej rocznicy śmierci Bogusławskiego, z powodu 
oficjalnego charakteru przedstawienia i obecności wysoko postawio
nych osobistości musiał reżyser złagodzić niepedagogiczne fragmenty 
tekstu. Przedstawienie straciło więc na erotyżmie i znacznemu skró
ceniu uległa scena buntu Bardosa przeciwko klasykom. 

Jeszcze za życia autora doczekał się „Cud mniemany" kontynuacji 
W 1816 roku wierny uczeń Bogusławskiego, Jan Nepomucen Kamiński 
wystawił swój „Zabobon czyli Nowe Krakowiaki" z muzyką Karola 
Kurpińskiego. W pewnych okresach historii naszego teatru wersja 
ta bywała grana nawet częściej niż „stare" Krakowiaki. Fragmentami 
tej, mniej drastycznej , ale chyba ciekawszej psychologicznie i bogatszej 
muzycznie opery chętnie posługiwał się Schiller, włączając pewne jej 
sceny do „Cudu". 

Kontynuacji „Krakowiaków i Górali", pojawiło się w XIX wieku 
na naszych scenach niemało. Już dawno legły porążone w teatralnej 
niepamięci utwory Stanisława Krzesińskiego „Rocznica czyli Krako
wiacy i Górale", Ignacego Leszczyńskiego „Zemsta pana ekonoma", 
czy Aleksandra Ładnowskiego „Skarby i upiory". Na scenie pozostnł 

tylko „Zabobon" - jako jedyne zdolne dziecko genialnego ojca. 

KRAKOWIAKI Y GORALE 
z O.PSSlY 

c u n. 
:7l 9l y c. 

li AS I A. 

Mospanie Kawalerze 
Nie ień sif pronf ze mn'I, 

Bo ia powiadam 12.caer1e, 
Ze nie b~dę wzaiemn'I· 

N a tura kochać klie , 
Y mnoiyć swoie plemie, 

Ja ktobie mam odrtZf, 
Pronf uniechayie mi~. 

Gdzie ieft w Małżeńftwie zgoda,' 
Tam lłodko lata schod111, 

Tam w domu ieft swoboda, 
T1JD si• i luJzie rod111. 

T Air. 

Przede wszystkim jednak zmieniano tekst Bogusławskiego - dopi
sywano coraz to nowe aktualne piosenki, kuplety, a nawet kwestie 
postaci. Wszystkiego tego dokonywano na intencję aktualnych wyda
rzeń politycznych. Już sam tekst premierowy z marca 1794 roku był 

zorientowany na potrzeby chwili. Pisał go Bogusławski , a widzowie 
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oglądali w oczekiwaniu na zbliżającą się insurekcję. Wiadomo już 

było, że lud podkrakowski odegra w przyszłym powstaniu znaczn14 
rolę. Tymczasem jednak w Warszawie byli Rosjanie i pe ode:raniu 
trzech przedstawień „Cud" zdjęto z afisza. 

PIOSNKI r ARYE 
-a aóiii'cM 

OilERóW r KOMEDYI 
~6.95l5!N8 
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Opera Narodow• 

Wojciecha: BoquslawMie90 i Jan• Sleł•ni9"o 

w inKenlzaeji Leona Schillera 

Oelror• c1e 1 ke sl1umy : Wlc.!y1t.w 0.aieW9ki T•"ce. Je<ll ,.,•1•• H ryn1~...,,clr •1 

Orkiffłnl f 1lh--•li ~ ii y,-. W l•<lln'-w• !t•c.diew""°""• 

Wzbogacona przez Bogusławskiego nowymi śmiałymi i pełnymi 

wiary w przyszłość piosenkami śpiewogra wróciła do repertuaru 
Teatru Narodowego w powstańczej stolicy w październiku 1794 roku. 

W pierwszych latach niewoli ociosany przez cenzurę, ale nie zabro
niony zupełnie „Cud" zagrzewał widzów nadzieją na lepsze czasy. 
Grano „Krakowiaków i Górali" na Nowy Rok 1800. Na afiszu dość 

dowcipnie motywowano wybór tej właśnie sztuki: „Antrepryza teatral
na ma honor przeprosić pokornie prześwietną publiczność , że dla 
ciągłych mrozów nie mogąc w żaden sposób wygotować potrzebnych 
dekoracjów do nowej sztuki, którą rok ten nowy zacząć chciała, prz;i.
muszona jest dać jej tę operę, która jak w dawniejszych czasach 
sprawiała jej miłe widowisko, tak i na ten Nowy Rok lubym zapewne 
dla niej będzie wspomnieniem". 

W epoce napoleońskiej „Krakowiacy i Górale" powrócili na scenę 

narodową w nieokrojonej wersji. Od 1806 roku do 1812 dodawar.o 
natomiast do właściwego tekstu przyśpiewki wzywające do walki 
u boku Francuzów. 19 III 1807 roku odśpiewano zaś specjalne kuplety 
z okazji imienin cesarzowej - „wielkiej Józefiny". Okolicznościowe 

śpiewki „układały się same", nie bez udziału aktorów. W czasie spek
taklu z 6 I i810 roku Żółkowski, grający Miechodmucha, zaimprowi
zował na cześć obecnego na widowni księcia Józefa następujące 

zwrotki: 
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„Choć brzuchaty, chociaż stary, 
Choć już ledwo sapię, 

Pono odstąpię mej fary, 
Do Warszawy drapię. 

Bo tam dziś jest wódz kochany 
Walecznych Polaków, 
Co skruszył nasze kajdany 
I odzyskał Kraków". 

W 1809 roku Bogusławski i jego aktorzy występowali w Krakowie. 
Pokazali wtedy między innymi „Krakowiaków i Górali" z „przystoso
wanymi piosneczkami do wnijścia wojsk polskich". 

Bohaterskie lata „Cudu" skończyły się ugodą. W czasie spektak1u 
20 VI 1815 roku powaśnionych chłopów godziła ni€. machina elektrycz
na, lecz wiadomość o powołaniu Królestwa Polskiego. Nie należy 

sądzić jednak zbyt surowo tego czynu teatralnego. Z osobą Aleksandra I 
wiązano jeszcze wówczas pewne nadzieje, byt Polski nie wydawał 
się zagrożony. To wówczas Alojzy Feliński napisał hymn „Boże coś 

Polskę" z refrenem poświęconym majestatowi cara i króla Polski 
w jednej osobie. 

Od dnia premiery do 1820 roku odbyły się 144 przedstawirnia „Kra
kowiaków i Górali", ale zbliża się już schyłek E.'poki Bogusławskiego . 

„Cud" grywano coraz częściej tylko we fragmentach . Jego autor zmarł 
23 VII 1829 roku o godzinie 7 rano w swoim dworku na Nowolipkach 
w Warszawie. Wśród niewielu rzeczy, jakie po nim zostały, znajdo
wała się machina elektryczna i mundur Bardosa. Niespełna pół roku 
wcześniej umarł kompozytor muzyki „Krakowiaków i Górali" ' - Jan 
Stefani. 

Na krótko „Krakowiacy i Górale" powrócą na scenę narodowf\ 
w dniach powstania listopadowego. Pierwsze ich przedstawienie 
w wolnej od najeźdźców Warszawie zakończył ogólny spontaniczny 
taniec, w którym, po wyniesieniu krzeseł, wzięli udział widzowie. 

Po upadku powstania „Cud" stanie się na wiele· lat dziełem uśpio

nym. 
Dniem przełomowym dla powrotu Bogusławskiego na scenę był 

chyba jednak nie ten dzień pięćdziesiąt lat temu, gdy w Warszawie 
w Teatrze Polskim Leon Schiller rozpoczął próby „Krakowiaków 
i Górali", nawet nie ten w 1919 roku, gdy zasiadł do pisania swojego 
wielkiego szkicu o Bogusławskim , ale ten dzień (deszczowy, czy sło

neczny - nie wiemy) gdy od antykwariusza kupił on za darn;o prawie 
kompletne dwunastotomowe wydanie „Dzieł dramatycznycl1°' Bogi.i
sławskiego. Nie znalazł tam wprawdzie „Krakowiaków", wydanych 
osobno dopiero w kilkanaście lat po śmierci autora, ale znalazł Bogu
sławskiego. 

Czcił go do końca życia podobnie jak Mickiewicza i Wyspiańskiego, 

ale kochał go chyba goręcej. Bogusławski był dla niego nie tylko 
aktorem, autorem i dyrektorem minionego teatru, ale przede wszystkim 
mieszkańcem dawno utraconej szczęśliwej Wyspy Teatralności. Schiller 
mógł też podziwiać w dziele Bogusławskiego czysto i wprost głoszony 
postulat sprawiedliwości, osiągalnej „tu i teraz" w ludzkim wymiarze. 

Przedstawienie „Krakowiaków i Górali" w lipcu 1929 roku odbyło 

się na specjalnie zbudowanej scenie na Rynku Starego Miasta w War
szawie. Nie przypadkowo wybór padł na to miejsce. 

Spektakle plenerowe, którymi wówczas zaczęto się w Polsce intere
sować, realizowano zawsie' w otoczeniu szczególnym, wśród zasłużonych 
w historii albo w legendzie ruin, na tle bardzo wymodlonych kościo
łów. Tak też było i na Starym Mieście, przez które w 1794 i w 1830 
roku przeszła Historia. Było to miejsce magiczne, posiadające nawet 
poświęcony sobie poemat: 

9 



„Dalej ciemna ulica, a z niej jakieś szare 
Wygląda w perpektywie sinej Miasto Stare; 
A dalej we mgle, która na rynku się włoczy, 

Dwa okna, jak zielone Kilińskiego oczy, 
Uderzone płomieniem ognistej latarni , 
Niby oczy cichego upiora spod darni". 

W spektaklu schillerowskim tekst Bogusławskiego, uzupełnio1; y 

scenami z „Zabobonu" i „Skalmierzanek" Jana Naepomucena Kamiń
skiego oprawiono, niby w złocone ramki, w wiersze pióra Or-Ota. 
Poeta z Kanonii trudnił się w owym czasie pisaniem przeróżnyc'.1 

poezji okolicznościowych, także na użytek sceny. On też w 1929 roku 
napisał „Hołd Bogusławskiemu", który w wykonaniu Marii Przy
byłka-Potockiej rozpoczynał „Cud mniemany" na Rynku. Or-Ot do
pisał także nowe zwrotki do „Wodewilu" kończącęgo sztukę. Miały 

one służyć chwale „wielkości Narodowej " i były poświęcone bohaterom 
niedawnych jeszcze walk u progu niepodległości. 

Twórcą scenografii spektaklu był Karol Frycz, wypróbowany współ
pracownik Schillera, także przy r ealizacjach plenerowych. Scenę 

drewnianą, długą na 25 metrów, a wysoką do drugiego piętra kamie
niczek, ustawił on „na oko" - bez planów, po stronie Dekerta. Pudło 
było wewnątrz szkarłatne i na tym tle zjawiały się kolorowe dekoracj e 
i stylizowane stroje ludowe. Scenę przykrywał pomarańczC'wo-złoty 

namiot, którego deseń łączył się przedziwnie z kompozycjami Zolii 
Stryjeńskiej , zdobiącymi fasady kamieniczek. „Takiego proj ektu deko
racyjnego nie dałoby się na trzeźwo wymyślić. Tworzyło to rodzaj 
cudacznego sennego widziadła, na szczęście zabawnego" - wspominał 

po latach Frycz. Scena, wraz z otaczającą architekturą i dekoracjami, 
przy starannie ustawionym oświetleniu tworzyły wspaniałą perspekty
wę. Zachwycony nią, nieznany nam, niestety, z nazwiska profesor 
architektury, poprosił Frycza o plan tej konstrukcji , którym mógłby 

ozdobić okładkę swojej książki. Nie chcąc się przyznać, że plar,u 
żadnego nie było, Frycz z Schillerem post factum coś naryscwali i t'J 
ofiarowali zachwyconemu uczonemu. 

Przestrzeń poza pudełkiem ożywiały tylko furmanki, poprzedzane 
chłopską banderią , które przed podniesieniem kurtyny prz:r woziły 
aktorów na scenę i zabierały ich po skończonym spektaklu. Woźnice 
bywali na ogół podpici i raz o mało nie przejechali się po odciskach 
siedzących w pierwszym rzędzie dostojnych gości. 

Spektakl grano dwukrotnie. Za trzecim razem przedstawie:1ie prze
rwała burza. Obejrzało inscenizację na pewno kilkanaście tysięcy 

widzów. Każdego wieczoru na Rynku ustawiano cztery tysiące krzeseł, 

m1eJSC stojących było trzy tysiące. Do tego dodać naldv „loże" 

w oknach i miejsca na dachach. Niemało widzów ściągały też prób;r. 
Schiller wzdychał ciężko , narzekał na konieczność takiej dziwacznej, 
publicznej improwizacji, ale cieszyło go budzenie się starej spiewogry 
do nowego życia. A staromiejscy rozrabiacze, prawnuki Kilińskiego , 

znakomicie spełniali rolę łączników między reżyserem i scenografem. 
Wykrźykiwali w stronę Frycza : „Te, Karol! tam cie woła ten Lejon , 
co tak fajnie przytupuje nogamy ... " Ci sami pewnie wielbiciele teatru 
w czasie spektaklu przerwanego ulewą i piorunami, korzystając z za
mieszania, wynieśli przez zaplecze kilka pudeł drogich żarówek i parę 
zwojów zapasowych kabli. Szyfman był zrozpaczony i wściekły. 

Prasa przyjęła spektakl na ogół życzliwie. Trochę krytykowano 
aktorów za niestaranny śpiew. Recenzenci różnych orientacji dopa
trywali się w „Krakowiakach i Góralach" tego, cu im było najbliższe. 

Wacław Filochowski w „Gazecie Warszawskiej" pisał, że „była to 
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jakby cwałująca w1zJa polskiej wsi, znak, iż poza miastem ży.ie ·jeszcze 
tężyzna, radość, są dalekie widnokręgi, grają echa leśne". A Jerzy 
Zarzycki w „Przedświcie" twierdził znowu, że „ze sceny 3zedł n 'ł 
widownię insurekcyjny rewolucjonizm". Najbardziej spontanicznie 
odebrali chyba widowisko, nie pojmujący ni słowa tekst·1 gości~ 

zagraniczni. Ambasaaor Francji Jules Laroche po latach tak wspo
minał: „Z sąsiednich uliczek, odgrywających w danym wypadku rolę 

kulis, napływali w wielkiej ilości aktorzy przedstawiający chłopów 

i mieszczan galicyjskich, prowadząc między sobą rozmowy z wysokich 
wozów miejskich krążących po bruku starego placu. Przy o5wietleniu 
pochodniami tworzyło to barwne i pełne życia kłębowisko poetyckie, 
które przypominało komedie Szekspira czy włoskie commedia Jell'arte" 

) (__ ___ __ 

Spektakl na Rynku stanowił tylko część obchodów rocznicy Bogu
sławskiego w lipcu 1929 roku. Nie wszystkie działania organizatorów 
tych uroczystości miały na ceiu fetowanie tradycji. Na w~·stawle 
w Teatrze Wielkim po raz pierwszy zaprezentowano wówczas poru
szaną elektrycznie makietę sceny przyszłości - Teatru Symultanicz
nego projektu Szymona Syrkusa i Andrzeja Pronuszki. Gdy na scenie 
Bardos przy pomocy szklanej machiny elektrycznej godził Krakowiaków 
z · Góralami, na wystawie obracał się model konstruktywistycznego 
teatru jutra. 

Pierwszej schillerowskiej inscenizacji „Cudu" warto było poświęcić 

nieco miejsca nie tylko z powodu półwiecza, jakie od niej minęło. 

Była ona także dlatego istotna, że rozpoczęła powtórne życie „Krako
wiaków i Górali" na scenie polskiej i przywróciła nam Bogusław
skiego. 

W swoich powojennych inscenizacjach tej arcy-śpiewogry ·będzi<' 

Schiller większy niż przed wojną kładł nacisk na agitacyjną jej 
przydatność. W 1946 roku przybliżył ją do politycznej współc.zesności, 

dopisując kuplety z okazji referendum. Uroczysta premiera późniejszej 
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inscenizacji odbyła się 1 maja 1950 roku. Wiele mówiło się wówczas 
o Apelu Sztokholmskim, którego hasła pokojowe były jakby echem 
wołania Bardosa. 
Równocześnie jednak Schiller przywrócił śpiewogrę epoce, któr'.ł 

ją wydała na świat, dopisał prolog, w którym przemówili do współ

czesnej widowni, może trochę zbyt hieratycznie, aktorzy teatru stani
sła~owskiego i wkomponował Uniwersał Połaniecki w tekst „Krako
wiaków i Górali". 

Po wojnie jeszcze raz nadarzyła się okazja przystosowania utworu 
do specyficznych warunków. 3 XII 1955 roku otwarto Teatr Ludowy 
w Nowej Hucie. Na przedstawienie inauguracyjne dano „Krakowiaków 
i Górali" w reżyserii Wandy Wróblewskiej i w spektaklu nawiązano 
do bliskiego sąsiedztwa miejsca akcji „Cudu" („W głębi widać wieś 
Mogiłę, kościół i grobowiec Wandy") z miejscem, gdzie sta i1ął teatr. 

Taką drogę odbyła śpiewogra , której dzisiejszego Wieczora będziemy 
widzami i słuchaczami. 

, 

ł') Ć) 

nCud", powstały na trzy lata przed „Mazurkiem Dąbrowskiego, stał 

!!ię hymnem polskiej sceny, a piosenka Bardosa - pocieszycielką tych 
wszystkich, których w · prywatnym i scenicznym życiu „los nęka„. 

Ale czy jest to dziś jeszcze żywa sztuka, a nie zgrzytająca pozytywka? 
~zy nie jest już tylko jak wyszczerbiona szabla pradziadka, godna 
szacunku, ale bezbronna? 

Na to muszą odpowiedzieć widzowie. Ale wydaje się, że cz~gokolwick 
byśmy w naszej śpiewogrze szukali - czystej teatralności, czy okazji 
do wypowiadania prawd aktualnych, nie sprawi nam ona zawodu . 
Jej burzliwa przeszłość pokazuje jak dzielnie przeżyw a ł a ona 
zmienne koleje życia i sztuki. 

Na widowni zmieniają się pokolenia publiczności. Rodzą :;ię, dojrze
wają i odchodzą coraz to nowi spektatorzy, a scena przedstawia ciągle 
ten sam młyn nad rzeczką Dłubnią i las. 

Piotr Mitzner 
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BOHDAN KORZENIEWSKI 

POCHWAŁA TEATRU 

BOGU SŁA WSKIEGO 

Kiedy dnia 18 grudnia 1809 roku wracające z Krakowa pułki polskie 
ukazały się u wylotu Nowego światu pod bramą triumfalną, orkiestra 
gwardii zagrała im na powitanie pieśń, której mało kto nie znał

wówczas w Warszawie. Mogłaby ją była zaśpiewać każda z przedsta
wicielek tej „płci pięknej ", która „z licem jasniejszym ot: radośc\" 

zajęła wszystkie ganki i okna na Krakowskim Przedmieściu i na 
Nowym świecie. Jeśli jednak pieśń nie przeleciała po tych oknact. 
i gankach aż do Zamku, to przyczyną było onieśmielenie, a nie brak 
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entuzjazmu dla jej słów. Mówiło się w niej przecież tak stosowni€ 
do okoliczności, że nie można by trafniej i lepiej. Pierwsze zdanie 
wołało jakby głosem długotrwałej tęsknoty: „Powracajcie cni rycerze, 
do spokojnych chat zagrody"„. Potem zaś było zupełnie tak jak 
w tamtej chwili: wszyscy wybiegli naprzeciw, aby wojowników 
utrudzonych w „srogim Marsa polu" „wdzięcznie do ser:c przyciskać"; 

małżonki „ozdabiały ich mężne skronie wieńcem sławy" , kochanki 
„bojaźliwie" skarżyły się z głową spuszczoną na noce nieprzespai:.e 
z trwogi o ich życie. Pieśń, choć dzisiaj uśmiechamy się z jej „srogiegu 
Marsa" i z jej „wieńców sławy", wyrażała uczucia zbiorow~ szczerz.:
i porywająco. Chciałoby się wierzyć, że powstała tak, jak powstają 
pieśni w czasach wielkich wydarzeń - z dala od wysokich pokojów 
ofr::jalnych literatury, wśród rozgorączkowanych ludzi, z ich zbioro-
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wego uniesienia ; że wyrosła z tłumu jak człowiek, który wspiął się 

na ramiona stojących obok i wypowiada donośnym słowem to, c,1 
niżej przepływa w pomroku i w zgiełku ... 

Ale byłaby to tym razem wiara ułudn~ - ta pieśń wyszła na ulicę 
z teatru. Spiewał ją tam, wśród „skał dzikich i poszarpanych", lud 
dobrych Inkasów na powitanie króla, który rozgromiwszy najeźdźce 

za kulisami, powracał w tryumfie na scenę. Czterech :nurzynów 
dźwigało go na „nosidłach z gałęzi palmowych", przybranego wspa
niale w purpurową szatę z wizerunkiem słońca na piersiach; przed 
nim dziesięciu wojowników o tatuowanych ramionach i nogach nioslo 
zdobyte na Hiszpanach trofea: „chorągwie, kaszkiety i pałasze", za 
nim szło, spuściwszy w zawstydzeniu głowy, sześciu jeńców w kajda 
nach ... Na ten wspaniały widok lud pochylał się w ukłonie , przykładał 

lewe ręce do piersi, całował na dowód czci powietrze i śpiewał. Spiewał 
właśnie to, co zagrano na powitanie wojska: o dzielnych dłoniach , 

które przynoszą pokój i swobodę, o dumie zwycięstwa i o trwogach 
niepewności. 

Dzisiaj nam, którzy chodzimy do teatru jak do muzeum pamiątek 
'przeważnie osobliwych, wydaje się prawie nie do wiary, aoy z tej 
1,skalistej okolicy" pieśń tryumfalna Peruwianów mogła jedny m sko
kiem znaleźć się wśród tłumu na ulicach Warszawy. Miała przecież 

do przebycia drogę dalszą niż. z tamtych krajów i czasów - drogę 

z innego wymiaru. Że przeszła ją tak łatwo , to sprawa szczególnE:j 
władzy ówczesnego teatru, który - jak żaden już po nim teatr 
w Polsce - umiał przybliżać fikcję do rzeczywistości. Że król Abba 
Kabak Inka ze złotą obręczą na włosach upiętych w wysoki kok to 
obrońca sprawy narodowej i że jego wojownicy uzbrojeni w łuki t0 
zastęp „rycerzów wolności" - widz przed kilku laty, w „pruskiej " 
Warszawie dorozumiewał się w pół słowa. Przez teatr bowiem szły 

wszystkie aktualne wydarzenia, tylko uszlachetnione i wyolbrzymion<
sztuką. Teraz nie szły już, ale kotłowały się jak wiosenna bl!rza. 

Tak jest ciągle podczas tej epopei napoleońskiej. Na scenie '.Vyrastają 
okopy, gdy zacznie się je sypać na Pradze;orzeł biały wylatuje spod 
sceny i wśród wiwatów wzbija się majestatycznie - ciągnięty na 
drucie ; geniusze wieńczą żołnierzy spoczywających na zdobytyr:h 
trofeach, nawet sławnych trzynaście palm, wymalowanych .uczonym 
pędzlem" pana Smuglewicza dla „Fleta czarnoksięskiego" przybiera 
się w... portrety królów polskich, aby przypominać słav•ę narodu 
„niegdyś wielkiego". Teatr staje otwarty na ,przestrzał dla spraw 
zbiorowego życia, bierze je na pomost swojej sceny, obdarza donoś

nością słowa i wielkoscią gestu. Jeśli można o jakimś teatrze powie
dzieć , że był istotnie, jak być powinien, sztuką społeczną, sztuką 

mas - to właśnie o nim. 
Ten charakter nie został mu narzucony dopiero teraz i wl:;rew woli 

przez silniejsze odeń okolicznot ci - jest to jego charakter narodowy. 
Teatr ten nigdy inaczej nie pojmował swego zadania niż jak'.J edukacji 
narodu, potem walki, potem · opieki nad społeczeństwem pobitym. 

Utrata niepodległości da mu stanowisko tak wysokie, że daremnie by 
szukać podobnego przykładu gqzie indziej. Już wkrótce potem dostrzegł 
któryś z ludzi umiejących patr±eć bystro na życie, że z upadkiem pań
stwa kierownictwo spraw publicznych przeszło w ręce dwóch instytucyji 
teatru Narodowego i Towarzystwa Przyjaciół Nauk. „Przyjaciele nauk" 
zbierają się dla „zachowania dziejów i mowy narodowej". Na udział 

teatru przypada więcej: prócz tej „misji", musi wziąć na siebie nawał 
idei, dążności, uczuć, często skłóconych ze sobą i sprzeczny.::h, bo są 

to czasy radykalnych zmian w społeczeństwie. Stając się nieoficjalnym 
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sejmem, teatr Bogusławskiego chce być sejmem nowego porządku -
reprezentantem „całej powszechności". 

Diderot, którego jasna, zuchwała i odkrywcza myśl wskazuje drogę 

Bogusławskiemu, byłby uśmiechnął się trochę z dumą trochę 

z goryczą, gdyby mógł zobaczyć ten teatr. Wołał o nową 3Ltukę dla 
nowych czasów. „Cóż mnie obchodzą - powiadał - sprawy, które 
dokonały się przed dwoma tysiącami lat ; pokazujcie nam to , co żywe, 

ważne i palące dzisiaj ". Tutaj ujrzałby realizację swych marzeń -
ale jakże od nich różną. Nie mógł bowiem przewidzieć, że ten nowy, 
rewolucyjny, bliski życiu teatr zapełni nie wyłącznie „oświecone" . 

mieszczaństwo, ale przede wszystkim „lud". Ten, który zacznie chodzić 
chętnie i tłumnie do teatru Bogusławskiego - ttatru w najszerszyrr: 
słowa znaczeniu ,.popularnego". Bo „popularny" znaczy wówczas nic 
tylko: zrbzumiały i dostępny dla wszystkich. Znci.czy także: wrażliw.v 

na sprawy wspólne, podejmujący ze szczerością i dobrą wiarą idec, 
które obchodzą masy. 

Kiedy po Bogusławskim przyjdą do kierowania teatrem ludzie z wy

sokich urzędów królestwa, ci wszyscy pisarze sąciu kasacyj nego, refe 
rendarze komisji policji, cenzury i nawet generałowie żandarmerii, 

to głównie ta „popularność" starego repertuaru będzie im sol '.) w oku 
Po doświadczeniach Krakowiaków, Henryka VI, Wesela Figara wie 
się już dobrze, że jeśli teatr może być siłą łagodną i kojącq , to może 
być także potężną, groźną i niebezpieczną dla ustalonego porządku. 

Spędzić, jak wkrótce do tego dojdzie, chmary szpiegów na widownię -
nie wystarczy; należy przede wszystkim usunąć s1.tukę żyjącą zbiorową 

namiętnością. Jest to jednak, doprawdy, ostrożność jałowa - b J 
wówczas teatr wyludnia się i marnieje. I wtedy Wojciech Bogusławski , 

już najczęściej nazywany tylko „czcigodnym", obruszy się gwałtownie 

na to marnotrawstwo sprawy, której oddał życie. Przypomni, z nii:!
zwykłym u niego uniesieniem, tę prawdę, którą rozumie się dobrze 
tylko w okresach przełomu: że teatr nie jest przeznaczony wyłącznie 

dla „osób pierwszej dostojności". „To, co zowiemy publiczHością, -
powie - jest zbiorem wszelakich stanów, doi:;tojności , oświecenia 

i powołania ludzi; wszyscy przeto mają prawo żądania zabawy w przed·· 
stawionych sobie widowiskach ... " - Zastąpiwszy słowo „zabawa" przez 
słowo „udział", gotowiśmy - uczestnicy znowu radykalnych przeobra
żeń życia - uznać , że jest to sformułowanie jedr.ej z główn;ych zasad 
teatru. 

Bohdan Korzeniewski 

„Pion", 1936. 
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„Otóż to bedzie teraz sposób cale modny 

Toczenia wojny. Czemuż mój drut orzez świat cały 

Nie iest dziś orzeciagniony, by wstrzymał potoki 

Krwi ludzkiej?" 

Wojciech Bogusławski 
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WIESŁAWA KORDACZUK . f 

JAN STEFANI 

„Stefaniemu należy się cześć za obdarzenie sceny ojczystej operą 

„Krakowiacy i Górąle", utworem osnutym na tle czysto miejscowem, 
( ... ) utworem prawdziwie narodowej opery" - pisał Maurycy Kara
sowski. 

Autor muzyki do libretta Wojciecha Bogusławskiego był Czecher:;. 
Urodził się w Pradze w 1746 r . Tam pobierał pierwsze nauki u księż~· 

benedyktynów, następnie odbył studia muzyczne w e Włoszech . Został 

skrzypkiem w kapeli hr. Kinsky'ego w Czechach, potem w r.adwornej 
kapeli cesarza Józefa II w Wiedniu, gdzie zwrócił na niego uwagę 

książę Andrzej Poniatowski, brat króla Stanisława Augusta, i namówił 
do przyjazdu do Warszawy. Po uzyskaniu pozwolenia od cesiłrza JaG 
Stefani, zaopatrzony' w listy polecające , wraz z o~mioma innymi arty
stami, udał się do Polski. 

Przez Orawę i Beskidy dotarł do Krakowa , gdzie zatrzymał się 

prawdopodobnie na parę tygodni. Odwiedzał podkrakowskie wsie 
i karczmy, gdzie słuchał melodii krakowiaków, pieśni weselnycn 
i marszów. Niektóre zanotował. „A tak odżywiwszy i ukrzepiwszy 
duszę swoją artystyczną w czystym źródle melodii ludu pobratymczego, 
przybył wraz z towarzyszami dn. 2 lutego 1771 r . do Warszawy". 

Tu Stefani został koncertmistrzem w kapeli króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego i był do 1796 r. dyrektorem opery teatru nadwornego. 
Dyrygował orkiestrą Teatru Narodowego oraz kierował wykonaniami 
muzyki religijnej w katedrze św. Jana. W wolnych zaś chwilach 
wyjeżdżał swoim zwyczajem na wieś, przysłuchiwał się śpiewom 

i przypatrywał tańcom ludu. 
Zebrane w tych wędrówkach melodie często stanowiły podstaw~ 

kompozycji Stefaniego. Napisał około dwustu tańców, głównie polo
nezów, odznaczających się. wielką śpiewnością i doskonałą i11strumen
tacją. Cieszyły się one dużym powodzeniem, np. znany banider war
szawski Piotr Tepper zamówił u Stefaniego dwadzieścia polonezów i -
jak mówią źródła - „płacił garścią złota , nie licząc". Komponował 

też Stefani muzykę ko~cielną , ale na stałe do historii muzyl:i polskie j 
wszedł dzięki partyturze „Cudu mniemanego czyli Krakowiaków 
i Górali". Treścią i formą naśladuje tu Stefani muzykę ludową, melodie 
są jego własne, przy wyraźnym wykorzystaniu motywów melodii wsi 
podkrakowskiej , melodii góralskiej spod Babiej Góry oraz mdodii wsi 
mazowieckiej. Muzyka tej opery i rozmachu pełna w tonach krako
wiaka i spokojna, zadumą zabarwiona w rytmach poloneza, oddaje 
w bardzo prawdziwy sposób szczerą i uczuciową naturę b0haterów, 
mieszkańców podkrakowskiej wsi Mogiła. Pisana była do treści naro
dowych i wraz z nimi weszła od razu w świadomość społec~ną. Wy
stawiona w Teatrze Narodowym 1 marca 1794 r . opera przyj ęta została 

wprost entuzjastycznie. Znakomicie odczytano jej narodowe pr.zesłanie. 

Franciszek Karpiński napisał : „była początkiem i rozgrzała umysły 

do przyszłej rewolucji, była osnową rozmów po domach i czyniono 
sobie nadzieje szczęścia , które zdawała się obiecywać ta sztuka 
teatralna". 

Stał się więc Stefani , cudzoziemiec od lat dwudziestu trzech zaled wi0 
mieszkający w Warszawie, współtwórcą tak istc tnego dzieła narodu
wego. 

Ożenił się tu w 1782 r. z Polką. Jego dwaj synowie Kazimierz i J ;i n 
byli skrzypkami w orkiestrze Teatru Narodowego, córka Eleonora -
śpiewaczką opery. Wszyscy troje zmarli, niestety, w młodym wieku. 
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Jedynie syn Józef ży ł długo. Był dyrektorem orkiestry Teatru Narc
dowego, nauczycielem śpiewu, kompozytorem u tworów orki!::strowycil 
i fortepianowych oraz mszy i pieśni. J est on w spólnie z ojcem, 
K. Kurpińskim i J . Damsem autorem baletu Wesele w Ojcowie. 

Po sukcesie „Kr2kowiaków i Górali" skomponował jeszr.zc Stefani 
inne oper y: 
„Wdzięczni poddani panu" do słów Drozdowskiego (1796), 
Drzewo zaczarowane" do słów nieznanego autora (1797), 

'.'.Frozyna , czyli siedem razy jedna" do słów Radeta w tłumaczeniu 
Adamczewskiego (1806), 
„Rotmistrz Górecki" do słów Pękalskiego (1807), 
„Polka" do słów J . Wybickiego (1807), 
„Stary myśliwy" do słów nieznanego autora w tłumaoze!li u Pękal-

skiego (1808) , 
„Papirus" do słów nieznanego autora w tłumaczeniu Adamczewskiego 
(1808). 

Kompozycj e te nie :niały jednak większego znaczenia. Niemal de 
końca życia grał Stefani w orkiestrze Teatru Narodowe50. Zmarł 
24 lutego 1829 r . i został pochowany na cmentarzu Powązkc•wskim . 

Na uwagę zasługuj e fakt szybkiej i całkowitej polonizacji Jana 
Stefaniego. J ego nazwisko związało się z utworem, który od początku 
swoje losy złączył z historią naszego kraju. 

Jak to się dziej e, że muzykę pierwszej polskiej narodowej oper y 
pisze Czech ; że autorem pierwszego „Słownika j ęzyka polsk;ego" je'.> t 
syn Szweda osiad łego w Toruniu , Samuel Bogumił Linde; że najpeł 
niejszy obraz polskiej kultury ludowej zawiera dzieło Oskara Kolberg !'!, 
którego ojciec przybył do Warszawy z _Meklemburgii? 

Jest w naszym narodzie, jest w naszej kulturze jakiś pi erwiastek 
przyciągający zainteresowanie i uczucia cudzoziemców; jes~ zdolność 
i umiejętność oceny talentu i osobistych zalet przybyszów. 

Wiesława Kordaczuk 
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ZENON CIESIELSKI 

TEATR WOJqECHA BOGUSŁAWSKIEGO W GDAŃSKU 

Kierownicy teatrów warszawskich interesowali s ię terenem Gdańsk:l 

od zarania istnienia sceny narodowej . Wpływały na ten fakt dwie 
przyczyny. Na przełomie XVIII i XIX wieku bardzo żywa była świa 

domość związków, także kulturalnych, Gdańska z Macierzą. Ponadto 
nadmotławski gród kusił borykających się z ustawicznymi !{łopotami 

antreprenerów warszawskich zmierzchającą już wówczas sławq bogate.i 
metropolii handlowej i portowej . 

Z tych właśnie powodów przetarł szlaki teatralne do Gdań:::rl:a w roku 
1793 z wła snym zespołem dawny aktor Bogusławskiego, Józef Nowicki. 
powracający z miast litewskich do Warszawy. W cztery lata później ~ 
w 1797 roku - przybył w okresie jarmarku dominikańskiego do 
Gdańska inny, bardziej znaczny niż poprzednik, były aktor Wojciecha 
Bogusławskiego - Tomasz Truskolaski. W okresie, gdy po upadku 
Rzeczypospolitej Bogusławski z częścią zespołu przeniósł się do Lwow a. . 
Truskolaski prowadził teatr w Warszawie, w okresach letnich urzą

dzając objazd po całym kraju. Występy jego w Gdańsku zakończyły 

się dużym powodzeniem finansowym, co spowodowało zapew ne zwró
cenie uwagi Bogusławskiego na to miasto, skoro już w 1799 roku nosił 
się z zamiarem przyjazdu ze swym zespołem nad Bałtyk. Wówczas, 
jak i w ciągu kilku następnych lat, nie uzyskał jednak Bogusławski 
zgody władz pruskich na występy w Gdańsku. Latem 1804 roku, tuż 

po rozłączeniu się z teatrem Bogusławskiego, zjechał natomiast do 
Gd;ińska balet warszawski kierowany przez francuskiego kapelmistrz.·1 
Franciszka Le Doux. I te występy zakończyły się powodzeniem, rów
nież finansowym. 

Wszystko to wpływało zapewne zachęcająco na Wojciecha Bogu
sławskiego, który ostatecznie przyjechał ze swym teatrem do Gdańska 
latem 1811 roku. 
Był to trudny okres w jego działalności dyr ektorskiej , aktorskie; 

i autorskiej . Przede wszystkim dokuczały mu długi w jaki ·~ pogrążyła 

go budowa przed t rzema ' laty pałacyku przy ulicy Żelaznej w War 
szawie oraz trudna sytuacja gospodarcza Księstwa Warszawskiego. 
W latach poprzednich dochodziło także do konfliktów w prowadzonym 
przez niego zespole, które nie ułatwiały mu życia. W ciągu blisko 30 la t 
kierowania teatrami warszawskimi pozyskał sobie w tamtej s;:ym śro

dowisku wielu wrogów, którzy w tych czasach występowali z coraz 
częstszymi atakami na Wojciecha Bogusławskiego. Wreszcie podówczas 
54-letniego aktora i pisarza zawodziła niekiedy energia życiowa . 

„Wtenczas to - wyznał sam Bogusławski - przypomniałem sobie . 
że dawniej kompania śp. Truskolaskiego była dobrze przyjęta w Gdan
sku, a wiedząc , że licznym sprzymierzonych Francuzów z Polakami 
wojskiem było naówczas obsadzonym to handlowe i zamożne miasw 
sądziłem, że i ja potrafię może odzyskać w nim stratę letnich mies~ęcy,,: 
Przyjechał najpierw na r ekonesans. Stwierdziwszy na mh.!jscu, że 

wojskami polskimi dowodzi jego dobry znajomy, gen. Sta11isłav1 

Woyczyński L że ma zapewnioną przychylność dowódcy frn:1cuskiego 
garnizonu gen. Jeana Rappa zdecydował się przywieźć swoj zespó}, 
który stanął nad Motławą 10 sierpnia 1811 r ., by 14 tego miesiąca 
rozpocząć występy zakończone 12 września tego roku. Nie przywiózł 

wprawdzie całego zespołu, lecz wśród aktorów znaleźli się tacy lumi
narze jego sceny, jak wybitny komik Alojzy Żółkowski, dwaj młodzi 

tragicy: Bonawentura Kudlicz i Marcin Szymanowski, słynny bas Jan 
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Nepomucen Szczurowski, a wśród kobiet obiecująca śpiewaczka, Kon
stancja Pięknowska i popularna amantka, Joanna Szczurowska. Oczy
wiście nie można zapomnieć o samym Wojciechu Bogusławskim i jego 
autorytecie aktorskim. Ze względów oszczędnościowych nie przyjechały 

do Gdańska chóry, a do w ystawiania oper i wodewili angażowano 

orkiestrę gdańskiego teatru. 

Występy odbywały się w otwartym przed dziesięciu laty budynkt• 
przy Targu Węglowym w Gdańsku , w 'którym obecnie po odbudowie 
i przebudowie ma swą siedzibę Teatr „Wybrzeże". Na tej scenie 
Wojciech Bogusławski dał serię 21 przedstawień. Złożyły się na nii 
francuskie i niemieckie opery w rodzaju „Axura" Antoniego Salieriego 
czy „Aliny, królowej Golkondy" Henryka Berton, niemieckie melo
dramaty, jak na przykład „Puszcza pod H ermanstadt" Joanny Weis
senthurn oraz francuskie komedyjki by wymienić głośne w owyc'1 
czasach „Bankructwo partacza" Alfonsa Martainville. Repertuar ten. 
był częściowo znany na tym terenie z działalności grającego w języku 

niemieckim teatru gdańskiego. Nowością dla tutejnej publiczno§ci były 

natomiast nieliczne zresztą utwory polskie. Znalazło się w !:ród nich 
najsławniejsze dzieło Wojciecha Bogusławskiego , bardzo oopularna 
w tych czasach śpiewogra pt. „Cud mniemany czyli Krakowiacy 
i Górale" z muzyką Jana Stefaniego. 

Utwór ten wystawiony w Warszawie 1 marca 1794 roku zyskał sobie 
sławę dramatu polskiej rewolucji. Temat tej opery wiej skiej - konflik t 
zbrojny dwóch gromad - Krakowiaków i Górali pełen był aluzji 
do ówczesnej sytuacji politycznej Polski w przededniu insurekcJi 
kościuszkowskiej. Poeta Franciszek Karpiński napisał w swym pa
miętniku , że ta opera komiezna „była początkiem i rozgrzała umysł 1 

do przyszłej rewolucji , była osnową rozmów po domach ~ czyniono 
sobie nadzieję szczęścia , które zdawała się obiecywać ta sztuka 
teatralna". 

Przytoczmy jeszcze opinię badacza gdańskiej przeszłości t eatralnej 
i wybitnego monografistę Bogusławskiego - Zbigniewa Raszewskiego. 
„Tych, którzy wybierali się na gdańską premierę z 18 VIII (1811 roku), 
pociągać musiała zaś jeszcze jej obsada : Bardosa gra p_rzt:!cież sam 
pryncypał, Jonka - protoplasta całej dynastii aktorskiej , J an Krze
siński ( ... ), Dorotę gra Joanna Szczurowska, która w „Frozynie'' tutaj 
w ystawionej, „jak zwyczajnie, oklaski zyskała". Wreszcie Żółkiewski 

Miechodmuch mógł być nie lada atrakcją przedstawienia". 

Nie można się więc dziwić, że przedstawienie „Krakowiaków i Górali" 
spotkało się z aprobatą widzów gdańskich . Korespondent „Gazety 
Warszawskiej" donosił, że „opera ta dla swojej trafności w wysta
wieniu pożycia wieśniaków podobała się ogólnie, lubo różnej mowy 
widzom, i jakoby od wszystkich zrozumiana, ciągle publiczność bawiła' · . 

W rezultacie przedstawienie trzeba było powtórzyć w dniu 9 września 
1811 .roku. 

Można więc powiedzieć , źe pobyt teatru Wojciecha Bogusławskiego 

w Gdańsku był . sukcesem artystycznym, tym bardziej , że i o innych 
przedstawieniach nie brakło głosów pochlebnych. Nie był jednak za 
razem sukcesem finansowym, o co przecież dyrektorowi Teatru Naro
dowęgo głównie chodziło. Wprawdzie wojskowi obu armii chętnie 

przychodzili na przedstawienia, lecz zawiodła publiczność miejscowa. 
Nękani kontrybucjami wojennymi przez armię napoleońską Gdańsz

czanie, jak to twierdził sam Bogusławski , obawiali się przyd10dzić d0 
teatru, co jednak w czasach wojennych jest pewnym luksusem, t y 
nie ściągnąć na swe głowy większych świadczeń finansowych. 
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Bezspor~ą zasługą Wojciecha Bogusławskiego pozostanie j ~dnak ~I), 

że dzięki swym występom w Gdańsku, w roku 1811 stworzył on mocnz 
ogniwo w niepozbawionym przerw ciągu tradycji teatru polskiego na 
tym terenie od czasów staropolskich po współczesność . 

• 

Zenon Ciesielski 

O „KRAKOWIAKACH I GÓRALACH" 

MOWIĄ: 

d 
a • 

Przyszła mi myśl wystawienią na scenę tych wesołych i rubas:my<.:h 
Krakowiaków, którzy śpiewając uprawiają ziemię, śpiewając biją s<~ 

za nią. 

1820 
Wojciech Bogusławski, Dzieje Teatru Narodowego. 

W 1821 Różniecki i Nowosilcow kazali sprowadzić do siebie zacnego 
Bogusławskiego. Gdy wszedł osiwiały Nestor sceny naszej, '.)tworzyły 

się drzwi uboczne, a za nimi stało 20 Kozaków i kibitka do zaprzęgu 
gotowa. - Widzisz - wrzasnęli oba - czeka cię Syberia, jeieli drugi 
raz jeszcze wystawicie „Krakowiaki". 

Druk anonimowy z powstania listopacfowego. 

:L>ziwne są koleje tej sztuki. Powstała w czasach burzy dziejoweJ , 
grano ją wśród mnogich walk zewnętrznych i wewnętrznye:h, raz 
błyskała w niej tęcza swobody i braterstwa, to brzmiały jakby larrna 
na pole wzywające; a kiedy losy uśmiechały się zwodnicze, wyczyty
wano między wierszami to, co dyktowały złudzenia. Była to jakby 
tabakiera księ"'dza Robaka. Kto „wytarł chustką zabrudzone denko", 
kto odrzucił przenośnie, uzupełnił niedomówienia, ten na pewno ujrzał 
„malowaną armię maleńką jak rój much", armię Kościuszkowską, 

księcia Józefa Dąbrowskiego - a potem Chłopickich i Skrzyneckich ... 
Weszła ta sztuka do kompanii aktorskich jako widowisko odświętne , 

inauguracyjne a zawsze kasowe. Ilekroć amfiteatr, zrażony partacką 

grą , ubożuchną wystawą lub płaskością konceptów, opróżniać siP, 
począł, ilekroć jaki Jaśnie Oświecony sztuk pięknych protektor na 
kontrakty zjechał albo gdy najeźdźcę politycznie powitać przyszło -
antreprener wyciągał z biblioteki egzemplarz „Krakowiaków", by 
pierwszego przebłagać, przed drugim się popisać, trzeciego zadziwić 
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1972 
Leon Schiller, Wojciech Bogusławski. 

Cała premiera „Cudu" wydaje się jednym z tych momentów, w któ
rych proces historyczny można podpatrywać niejako na gorącym 

uczynku, w trakcie stawania się, jak na zwolnionej projekcJi w kinie. 
Przez proces historyczny rozumiemy tu stopniowe przemiany gt:st'.!, 
polegające na pokonywaniu uprzedzeń i wywoływaniu zachwytu dla 
rzeczy poprzednio pogardzanych. Zmiany takie dokonują się zwykl ~ 

bardzo powoli, w pewnych warunkach mogą jednak ulec nagłemu 

przyspieszeniu. Takie przyspieszenie dokonało się właśnie na premien-:• 
„Cudu", chyba dzięki szczególnej atmosferze. 

* 
Zaraz po wypadkach 1794 roku utwór ten stał się pamiątką , maływ 

relikwiarzykiem wspomnień, do których publiczność nieznużenie wra
cała . 

1919 
Zbigniew Raszewski, Bogu!°>ławski. 

OD REŻYSERA 

Tekst przedstawienia opiera się na oryginalnej wersji pióra Woj
ciecha Bogusławskiego. Nie ma więc napisanego niegdyś przez Schillera 
„Prologu" przedstawienia i „Parabazy" (przed IV aktem), bowiem ich 
aktualność zwietrzała, podobnie jak nie ma dopisanych fragmentów 
monologu Bardosa w I akcie, które stanowiły pochwałę idei Rewolucji 
Francuskiej i polskiego Oświecenia. Zastąpiłem je oryginalnym tekstem 
Bogusławskiego - protestem studenta prześladowanego przez tępe 

tej sztuki) napisany został na nowo, na użytek gdyńskiej premiery. 
i zacofane władze uczelni. Cały finał (zgodnie z tradycją inscenizacji 

Ponadto w kilkunastu miejscach przywróciłem tekst Bogusławskiego 
skreślony w celach wyraźnie moralizatorskich przez Schillera. Nato
miast we wszystkich częściach muzycznych zachowałem µoprawki , 
przeróbki i dopisane zwrotki pióra Schillera. 

Gdyńskie przedstawienie „Krakowiaków i Górali" opiera się na 
muzycznym układzie Leona Schillera w instrumentacji Władysława 

Raczkowskiego (wersja z Teatru Narodowego, Warszawa 1J50). Mu
zyka napisana do prapremiery w 1794 roku przez Jana Stefanieg'J 
wzbogacona została zapożyczeniami z wodewilu Jana Nepomucena 
Kamińskiego z muzyką Karola Kurpińskiego „Zabob:m czyli „Kra
kowiacy i Górale" („Taniec polski", „Obertas" w akcie II, „śpiewy 

ochotne Górali" w akcie III, „Śpiewka Doroty" oraz „Śpiewki 

Krakowiaków i Górali" czyli tak zwane „Multanki" w akcie IV), 
oraz zapożyczeniami z melodramatu Władysława Ludwik:i Anczyca 
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„Kościuszko pod Racławicami" z muzyką Karola Hoffmana („Marsz 
kosynierów" w akcie Ili). Schiller uzupełnił również całość kilkoma 
krótkimi wstawkami instrumentalnymi, wynikającymi z potrz,:b 
inscenizacyjnych („Marsz weselny", „Sygnał" , „Melodram") Z mu
zycznej wersji Leona Schillera skreśliłem jedynie finałowy Chór, 
a na to miejsce wprowadziłem przypomnienie kilku fragmentów 
melodii z przedstawienia. 
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PIOTR MITZNER 

A. Z. 

WIES MOGIŁA 

Gdzie mieszkają Krakowiacy z „Cudu mniemanego"? Iaformuje 
nas o tym dość precyzyjnie sam autor, już we wstępnych didaska
liach: „Teatr reprezentuje z jednej strony chałupy wiejskie, wpośród 
nich widać karczmę z wystawą (czyli podcieniami - p . m.). Po drugi·?j 
stronie pod laskiem młyn i rzeczka, na której stoi mostek. W głębi 

wdać wieś Mogiłę , kościół i grobowiec Wandy". Jesteśmy więc na 
skraju wsi Mogiła leżącej o 5 ćwierci mili na wschód od Krakown. 

Kopiec Wandy chroniący ciało córki Kraka, księżniczki, co „nie 
chciała Niemca", usypany ponoć w miejscu, gdzie Wisła wyrzuciła 

na brzeg jej ciało. Grobowiec Wandy i Kraka służyły za miejsca 
święte narodowej przeszłości, dopóki nie usypano w latach 1820 - 1823 
kopca Kościuszki, który choć nie krył w sobie prochów bohatera, był 
symbolem bliższej przeszłości. Dźwignięto go zbiorowym czynem wielu 
Polaków, którzy osobiście fatygowali się nań z taczkami i narzędziami. 
Przesłonił on kopiec Wandy, o który m z czułością myśleli już tylko 
mieszkańcy tych stron i wędrowcy po ziemi krckowskiej . Franciszek 
Wężyk w wierszowanym przewodniku „Okolice Krakowa" z la20 roku 
tak pisał: 
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„Blisko miejsc tych, gdzie Prądnik w rozkosznej dolinie 
Syty bie1u, w uściskach lubej Wisły ginie, 
Stoi MOGIŁA wyniosła ; 

Grobem ją WANDY nazwały podania: 
Przy niej pasterz i1raszek bujnej trzodzie wzbrania, 
I ·że1larze wstrzymują płytkie swoje wiosła ... 
Ten wz1órek w świeże przystrojone kwiaty, 
Na którym czułość smutny głaz utkwiła; 

Oto jest pomnik najdotkliwszej straty, 
Oto jest Wandy mogiła" . 

Bliskości kopca wieś zawdzięcza swoje nazwy: dawną łacińską -
Clara Tumba i nowszą - Mogiła. Nieznaczna odle&łość od Krakowa 
nie zapewniała jej mieszkańcom spokoju. Byli oni często narażeni n« 
przemarsze wojsk i związane z tym nieprzyjemności. Stosunki z władzą 
feudalną układały się natomiast do czasu spokojnie. Wieś z dawn&. 
należała ·do cystersów, ale gdy w 1738 roku przeszła spod ręki opata 
pod władzę konwentu rozpoczęły się tarcia. Nowy pan okazał się naj
widoczni~j uciążliwy, bo chłopi powstali i do uśmierzenia reb'"lii przeor 
musiał sprowadzać wojsko. Swój buntowniczy charakter Mogilamr
zawdzięczali chyba temu, że było wśród nich także sporo ludzi nie 
przywiązanych do ziemi, a żyjących z drobnego rzemiosła. Mogiła 

słynęła na okolicę ze znakomitych szewców. Skargi i supliki chłopskie 
nieustannie słano spod kopca Wandy przed majestat do Warszawy. 
Skarżący musieli mieć widać wiele racji, gdyż w 1871 roku Stanisław 
August wydał glejt „zapewniający mieszkańcom Mogiły bezpieczeństwo 
i opiekę Królewską na czas procesu z klasztorem". Jedność zi:>untow2-
nych naruszył dopiero w 1784 roku, odstąpiwszy od skargi, Krzysztof. 
Klimbarski, młynarz, a więc jakby ojciec Basi przyobiecanej Brynda
sowi. 
Mogiła bywała w tych latach nieraz dotkliwie eksploatowana przez 

stacjonujące tu pułki rosyjskie. Chłopi tracili bezpowrotnie swoje 
wołki, świnie i nie zjawiał się między nimi Bardos z mach:ną elek
tryczną, by udaremnić grabież. 

Ale te przykrości nie nastawiły Mogilan wrogo do wszelkich Rosjan . 
10 grudnia 1805 roku zawitał do klasztoru incognito Aleksander I 
w towarzystwie generała Tołstoja. Nie mogli jechać dalej , bo, niczym 
w dawnej bajce, pękła oś w ich powozie. Zbliżał się wieczór i przeor 
zaofiarował gosc1om nocleg. Rozmowa przy kolacji w refektarzu 
zeszła na temat jednej z przegranych przez Rosję bitew. Przeor po
wiedział: „Boże się pożal takiego ślicznego ludu, po co też to imperator 
gwardię na wojnę posłał". Car opuścił oczy, próbował się usprawiedli
wiać: „Imperator jest człowiek jak my, nie przewidział tego, a zatem 
jako człowiek mógł zgrzeszyć". Na odjezdnym przeor pocałował przy
bysza w czoło. Car ucałował rękę gospodarza. 

Scena ta mogłaby ucieszyć Bardosa, gdyby doj rzał ją ze swego 
pagórka. 
Relację o spotkaniu przeora z carem zawdzięczarpy znajdującemu 

się do dziś jeszcze w rękopisie pamiętnikowi ojca Bernarda, który 
opisał to, co widział na własne oczy. 

Mogiła była dla ludzi znających jej dzieje kopcem pamiątek. Gro
bowiec Wandy łączył żyjących z najbardziej zamierzchłą, ieizendarną 

przeszłością, klasztor - z latami przeszłości , gdy w XV wi~ku dzia
łała tu słynna szkoła malarzy-iluminatorów, z której wyszedł między 
innymi znakomity Stanisław Samostrzelnik. 

Niedawne badania archeologiczne pozwalają domyślać się w kopcu 
Wandy i Kraka - spadku po Celtach. Na wzgórzach tych prawdo-
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podobnie dwa razy do roku - 1 maja i 1 listopada zapalano ognie 
zwiastujące początek i koniec cyklu rolniczego. 

Mogile i jej przeszłości poświęcił poemat Napoleon Ekielski. Oto 
fragment owego bardzo nierównego utworu : 

• 

„Wieś długa - jednym zda mi się ogrodem, 
W przejrzystej strudze kąpiącym się spodem, 
Z pośród którego wież i topól szczyty 
Smiafo w podniebne strzelają błękity . 
Wśród sadów - domki wybielone składnie 
Koło dwóch świątyń kupią się gromadnie. 
A w każdej chatce - przeszłość i nadzieje 
A z dŻiejów chatek - całej wioski dzieje. 
A puszczyk w gruzach zabłąkany w nocy, 
Smieje się z ludzkich marzeń i niemocy". 

(Napoleon Ekielski, Okolica Mogiły. 
Poezja. Kraków 1864). 

Tak pisał romantyk wędrujący wśród ruin i pamiątek, przysiadający 
na pradawnych kamieniach, gdy na Mogile Wandy stał jeszcze pomni
czek, ale gdy nie grano już na scenach „Krakowiaków i Górali". 

Piotr Mitzner 

,. „ . ..,.„._~ 
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Bogusławski jako Bardos w „KRAKOWIAKACH I GÓRALACH''. 
Fragment rysunku Fr;yderyka Lohrmana (1794) 

„Wysoki (177 cm wzrostu), bardzo szczupły, ale proporcjonalnie zbu
dowany, był powszechnie chwalony za swoje obejście „nadzwyczaj 
zręczne", „najdelikatniejsze". Oczy miał niebieskie, wejrzenie ujmujące, 

głos niski, podobno „prześliczny". 

Słownik Biograficzny Teatru Polskie&"o. 

O DEKORACJI 

Spójrzmy teraz na tę dekorację posługując się r ysunkiem Lohrmana, 
a stwierdzimy kilka ciekawych rzeczy. 

Widok przedstawiony przez Smuglewicza nie jest zupełni.:: zgodry 
z naturą. Kościół w Mogile nie ma i nigdy nie miał wież. Ten, który 
widzimy na dekoracji , przypomina nawet kościół cystersów tylko, że 

nie w Mogile, lecz w Jędrzejowie. Rzeka przedstawiona na dekoracji 
jest tak szeroka, że chłopi mogą po niej pływać na swych krypach, 
a w rzeczywistości rzeczka, która tu płynie, nie jest żeglowna. Nie 
jest to Wisła. Jest to tylko jej skromny dopływ o niewyszukanej 
nazwie Dłubnia. (Wisły stąd nawet nie widać). 

Jawne odstępstwa od rzeczywistości widać również w kostiumach 
które uszył na premierę krawiec Linek. Na r ysunku Lohrmana obie 
Krakowianki noszą czepce, choć jedna jest jeszcze panną. 

Twórcy „Cudu" najwidoczniej nie mieli skrupułów, które w podob
nych okolicznościach miały potem nawiedzać całe pokolenia autorów 
i reżyserów. Całe dzieło tkwi jeszcze korzeniami w konwencji swojej 
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epoki. Folkloru tu rzeczywiście dużo, jest on jednak tylko wpleciony 
w muzykę całkowicie konwencjonalną, przywodzącą na myśl potoczną 
praktykę klasyków wiedeńskich (zwłaszcza Hayana). W dekoracjacn 
klasyczne skłonności Smuglewicza widać od razu w ich subtelnym 
rysunku i cieniowaniu, w nienagannej symetrii z wyraźnie zaznaczonym 
punktem centralnym. Pełno tu jeszcze pogodnej kunsztowno.ki XVIII 
wieku i nam, gdybyśmy mogli zobaczyć tę operę w premierowym 
wykonaniu, w dekoracjach Smuglewicza, z oryginalną wersją muzyczną 
- dziś gra się ją z reguły w dwudziestowiecznej instrumentacji - · 
całość wydałaby się prawdopodobnie zaskakująco delikatna, jak kurant 
wydzwaniany na starym zegarze. 

A jednak w owych czasach premiera „Cudu mniemanego·• niewątpii
wie była przedstawieniem rewelacyjnym. Poczucie autent.rku, tak 
charakterystyczne dla następnego , XIX stulecia, zmaga si~ tu jLŻ 

z osiemnastowiecznym poczuciem stylu. 

Kto by dziś jeszcze pofatygował się do Mogiły , ten z. łatwością 

odnajdzie miejsce znane nam z rysunku Lohrmana. Będzie miał wtedy 
przed sobą mostek na rzece, a za mostkiem dobrze widoczny kościół 

i klasztor cystersów. Po lewej ręce zobaczy młyn. (Obecnt~ jest to 
młyn elektryczny, ale w XVIII wieku stał na tym miejscu drewniany 
młyn wodny). Po prawej stronie drogi, naprzeciw młyna, znajdowała 
się przypuszczalnie karczma „na Dłubni". Tam, gdzie Smuglewicz 
umieścił domy z kądzielą i bocianim gniazdem, naprawdę st;ily chałup:: 

i do dziś stoją. Może nawet te same. Precyzja topografii jest u Smugle
wicza uderzająca , a cała kompozycja niewątpliwie ma piętno J,;odkra
kowskiego pejzażu. 

Cóż dopiero mówić o kostiumach. Przecież ci sami aktorzy 
widzimy na rysunku Lohrmana, jeszcze tak niedawno tern~ 
po scenie jako pasterze poubierani w jedwabne fraki. 

których 
chodzili 

Zbigniew Raszewski, Bogusławski, Warszawa 1972 
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Ludmiła Brodzlnska 
Anna Dauksza 
Wanda Dembek 
Elżbieta Drzewiecka 
Teresa Gada-Cby:ta 
Janina Heine 
Ewa Hoffmann-Lalak 
Urszula Kowalska 
Longina Kozikowska 
Izabela Markowicz 
Irena Pająk 
Urszula Polanowska 
Genowefa Proniewicz 
Bożena Saulska 
Zofia Swieboda 
Maria Trzcińska 
Krystyna Wodzyńska 
Bożena Zawiślak 
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SO LIS CI: 

Ewa Aleksandrowicz 
5 tcfania Derkowska 
Helena Dębowska 
Maria Falkowska 
Kazimiera Kłodnicka 
Alina Miezin 
Barbara Pituch 
Lidia Stasierowska 
Grażyna Wasłowska 

Lidia Wetta 

Andrzej Cendrowski 
Waldemar Gajewski 
Henryk Gucz 
Leszek Kierżnowski 
Leszek Panowicz 
Ireneusz Rubiecki 
Bogdan Szymaniuk 
Krzysztof Szymaniuk 
Edward Sledzianowski 
Przemysław Sliwa 
Jerzy Wasłowski 

SOLISCI 

Wojciech Cycan 
Marian Czarkowski 
Maciej Dunal 
Józef Ficas 
Janusz Golc 
Andrzej Kijewski 
Krzysztof Kolba 
Józef Korzeniowski 
Leszek Kowalski 
Jacek Labuda 
Zdzisław Latoszewski 
Marek Marzecki 
Ireneusz Naguszewski 
Andrzej Popiel 
Marian Rożek 
Daniel Saulski 
Krzysztof Stasierowski 
Andrzej Szwarckopf 
Zdzisław Tygielski 
Józef Warecki 
Jan Wodzyński 

BALET 

KORYFEJE: 

Maria Cibis 
Manuela Duszyńska 
Genowefa Kowal 
Renata Najs 
Maria Szałajda 

Stefan Gajewski 

ZESPOŁ BALETOWY: 

Elżbieta Dudek 
Janina Czyszak 
Małgorzata Kokot 
Joanna Krawczyńska 
Izabela Łysak-Szajko 
Grażyna Pokrywko 
Irena Skwira 
Hanna 5 tef a nowska 

Jarosław Grzybowski 
Mirosław Grzybowski 
Paweł Michożewski 

Tadeusz Polak 
Konstanty Potudin 
Witold Wincza 

Kierownik baletu: 

Przemysław Sliwa 
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SKRZYPCE 

Andrzej Peisert 
Tadeusz Sekura 
Jan Grusznis 
Michał Nikiforos 
Krystyna WojciechowsJ;a 
Danuta Kuczyńska 
Maria Staszczuk 
Piotr Orlewicz 
Jerzy Słodkowski , 

Marian Staszak 
Teresa Kasiewicz 
Marian Juzoń 
Elżbieta Malinowska 
Irena Banasżek 
Tadeusz Andrzejewski 
Mariola Frąckowiak 

ALTÓWKI 

Lila Smyszlajew 
Zygmunt Otto 
Krystyna Geroń 
Irena Rosicka 
Lucyna Jaros 
Renata Felczak 

WIOLONCZELE 

Janusz Swiłło 

Marek Tabiś 
Mirosław Czochór 
Andrzej Dziergowski 
Aleksandra Suchocka 
Barbara Maciejewska 

TRĄBKI 

Zbigniew Klaczyński 
Włodzimierz Kubiński 

Feliks Bizewski 
Dorota Luckner. 
Janusz Szadowiak 

WALTORNIE. 

Krzysztof Czekaj 
Aleksander Suchiples 
Franciszek Zalewski 
Bernard Talar 
Eugeniusz Woronin 
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ORKIESTRA 

KONTRABASY 

Stanisław Zubel 
Adam Mazur 
Maria Pudlak 
Edward Zaborowski 

HARFA 

Dorota Halicka 

GITARY 

Jerzy Łabuć 
Henryk Wieczyński 

OBOJE 

Józef Raatz 
Tadeusz Olszewski 
Danuta Klabuhn 
Alicja Glinianowicz 

FLETY 

Bożena Michalak 
Janina Sobocińska 

Ewa Krawczuk 

KLARNETY 

Marek Schiller 
Czesław Kuczyński 

Emil Kowalski 
Benedykt Piontek 

FAGOTY 

Włodzimierz Targański 

Romualda Wandtke 

PUZONY 

Jan Suchacki 
Adam Ochowski 
Piotr Skowron 
Marian Pietrewicz 
Roman Wachowski 

PERKUSJA 

Kazimierz Golniewicz 
Mirosława Kotelnikow 
Marian Wiczyński 

INSPEKTORZY ORKIESTRY 

Marian Juzoń 
Mieczysław Wasilewski 

ZESPÓŁ WOKALNY 

Krystyna Akseńczuk 
Barbara Furman 
Grażyna Hebel-Dunal 
Maria Kleina 
Mirosława Malicka 
Regina Orzechowska 
Liliana Podczaska-Gurbiel 
Izabela Rytwińska 
Ewa Suewczyk 
Stanisława Urban 
Zofia Wiaderek 
Irena Wizner 

Bożena Woronko 

Witold Burakowski 
Zdzisław Dębowski 

Adam Kaczorowski 
Piotr Kubowicz 
Wielisław Kotecki 
Zygmunt Lebica 
Grzegorz Lewkowicz 
Włodzimierz Zach 

Kierownik zespołu wokalnego : 

Stanisław Królikowski 

STUDIO WOKALNO-AKTORSKIE 

ROK I 

Barbara Babilińska 

Ewa Baradyn 
Jadwiga Igieł 

Elżbieta Michalak 
Grażyna Mścichowska 

Iwona Pietruszkiewicz 
Jadwiga Sadlik 
Jolanta Tadla 

ROK II 

Krystyna Bielińska 

Maria Durys 
Brygida Dworok 
Ewa Kamińska 
Genowefa Kołosowska 
Elżbieta Rakowska 
Marzenna Sękita 

ROK III 

Beata Kolankowska 
Grażyna Lamparska 
Zdzisława Specht 

ROK IV 

Bożena Igła 

Sylwia Maszewska 
Elwira Oprządek 

Waldemar Andrykowski 
Czesław Baranowski 
Jacek Mełnicki 
Krzysztof Presz 
Waldemar Sadowski 
Andrzej Siedź 

Jan Tomaszewicz 
Jarosław Truszczyński 

Bogusław Wiśniewski 

Mirosław Bilyj 
Wiesław Kowalski 
Marek Rebow 
Stanisław Skrzyński 

Piotr Wyrwas 

.K;n:ysztof Arsenowicz 
· Janusz Czarnul 
Janusz Lewiński 

Waldemar Czyszak 
Leszek Jancewicz 
Jerzy Jeszke 
Edward Malinowski 
Andrzej Marciniak 
Krzysztof Płóciennik 
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Kier. techniczny 
Kier. warsztatów 
Kier. sceny 

ZESPOŁ 

Kier. pracowni malarskiej 
Kier. pracowni tapicerskiej 
Kier. pracowni modelatllrskiej 
Kier. pracowni mechanicznej 
Kier. pracowni kraw. męskiej 

Kier. pracowni kraw. damskiej 
Kier. pracowni perukarskiej 
Kier. pracowni obuwia 
Kier. pracowni stolarskiej 
Kier. oświetleniowcuw 
Kier. sekcji elektroakustycznej 
Mistrz sceny 
Mistrz sceny 
Starsza carderobiana 
Starsza garderobiana 

TECHNICZNY 

Hubert Dolewski 
Mieczysław Król 
Wiesław Kocko 
Serciusz Kiszycki 
Zbicniew Fuca 
Mieczysław Waldman 
Edward Winiecki 
Piotr Brzoznowski 
Halina Bukowska 
Hanna Dolewska 
Józef Lewańczyk 
Klemens Kleina 
Andrzej Ma.morski 
Marek Kraszewski 
Józef Tokarski 
Janusz Mielczarek 
Zofia Urbańska 
Anna Matuszak 

Redakcja programu: 
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K r a k o w i a k Rys. Michał Stachowicz Ryt. Langer 
„KRAKOWIACY - Bujni są w dowcip, ostrożni, śmiali, odważający się, kiedy 
tego zachodzi potrzeba. Miłość Ojczyzny szczególniej znamionuje włościanina 
krakowskiego. Jest z najmocniejszego rodu ludzi; z twarzy jego samo zdrowie 
przemawia. Chód ciężki, ruch ciała nieco ociężały„. 
Ambroży Grabowski, Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic. 

.I 

Gór a I Rys . Jan Z. Frej 
„GÓRALE - Trudnią się hodowlą bydła i 
pasają pod dozorem ogólnego dozorcy „bacą" 
Niegdyś hutnictwo bardzo u nich kwitnęło. 
wychodzenie na rozbój w opryszki". 

Kraków 1822. 

l 
t 

owiec, które zbiorowo na halach 
i pastuchów „ juchasami" zwanych. 
Ulubionem też ich zajęciem było 

Wg Ji:ncyklopedii Orgelbranda 



TEATR MUZYCZNY 
W GDYNI 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

CUD MNIEMANY 

czyli 

KRAKOWIACY 
I GÓRALE 

Bardcs - Student. 

Bartłomiej - młynarz 

Dcrota - żona młynarza 

Basia - córka młynarza 

Wawrzeniec 

Stach - jego syn, amant Basi 

Jonek - jego przyjaciel 

Zol ka - państwo młodzi 

. Bogusławski jako Bardos w „KRAKOWIAKACH I GÓRALACH", 
Fragment rysunk:J Fryder1ka ~ohrmo:io (1794) 

OBSADA 
ANDRZEJ KIJEWSKI 
JACEK LABUDA 
JANUSZ GOLC 
ZDZISŁAW LATOSZEWSKI 
~YLWIA MASZEWSKA 
(adeptka studia) 
BOŻENA ZA WISLAK 
TERESA GADA 
EWA HOFFMAN-ŁAŁAK 
IRENA PAJĄK 
BOŻENA SA ULSKA 

- . ANDRZEJ POPIEL 
. MARIAN ROŻEK 

MACIEJ DUNAL 
DANIEL SA UL SKI 
JERZY JESZKE 
(adept studia) 
MAREK MARZECKI 
URSZULA KOWALSKA 
BARBARA PITUCH 
GRAŻYNA MSCICHOWSKA 
(adeptka studia) 

Paweł 

Miechodmuch 

P astuch 

Baba 

Brynd:s - góral, narzeczony Basi 

Morgal 

Swistcs 

Kw:cdap 

TEATR MUZYCZNY 
W GDYNI 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

CUD MNIEMANY 

czyli 

KRAKOWIACY 
I GÓRALE 

MARIAN CZARKOWSKI 
KRZYSZTOF STASIEROWSKI 
TADEUSZ GWIAZDOWSKI 
(gościnnie) 
JÓZEF KORZENIOWSKI 
LESZEK KOWALSKI 
IRENEUSZ NAGUSZEWSKI 
KRZYSZTOF STASIEROWSKI 
WANDA DEMBEK ~ 
ZOFIA SWIEBODA 
KRZYSZTOF KOLBA 
ZDZISŁAW TYGIELSKI 
WOJCIECH CYGAN 
WALDEMAR CZYSZAK 
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