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Świat srogi, świat przewrotny, 
Wszystko na opak idzie, 
Kto niewart - pan sto.krotny, 
A człek poczciwy w biedzie. 

Lecz rozum górę bierze, 
Tym sobie życie słodzę; 
I ja porosnę w pierze, 
Choć dzisiaj boso chodzę. 

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

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

Im sroższy los nas nęka, 
Tym mężniej stać mu trzeba, 
Kto pociło przed nim klęka, 

. Ten próżno wzywa nieba. 

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

(piosneczka Bardosa) 



RYSZARD WIERZBOWSKI 

W 180-LECIE POWSTANIA 
KRAKOWIAKÓW 

W półtora roku po premierze komedii Henryk VI na łowach (8 
IX1792) Wojciech Bogusławski wystawił operę Cud czyli Krako
wiaki i Górale (1, 2 i 3 Ili 1794). W okresie dzielącym te dwa 
wydarzenia kontynuował gorączkową działalność sceniczną, roz
poczętą zresztą wcześniej: u progu 1790 r. powrócił wraz z zespo
łem do stolicy po pięcioletnim pobycie w Wilnie. Już pod koniec 
tego pierwszego roku zaczął upolityczniać repertuar. Póki trwały 
obrady Sejmu Czteroletniego, propagował hasła zjednoczonego 
z królem stronnictwa patriotów. Gdy pojawiło się widmo Targo
wicy, wezwał do obrony zagrożonych praw. Z c~wilą wybuchu 
wojny nie ograniczył się do agitacyjnego wsparcia. W czerwcu 
1792 r. zadeklarował część dochodu z przedstawień „na zysk obro
ny narodowej". Wierna do końca była i publiczność - IO VIII 
urządziła owację przybyłemu na widownię wodzowi, księciu Jó
zefowi Poniatowskiemu. Targowiczanie po wkroczeniu stroili łas
kawe i pojednawcze miny, zależało im na normalizacji życia pod 
ich rządami, toteż i teatr nadal funkcjonował. Co więcej, podczas 
rychłej premiery Henryka VI okazało się, że zyskał nowych mi
łośników. Byli nimi rosyjscy oficerowie, niejednokrotnie skiero
wani do nowej służby na krótko po odbytej kampanii tureckiej, 
spragnieni wykwintniejszego życia i rozrywki. Musieli często z po
gardą myśleć o garstce magnackich malkontentów, którym z roz
kazu przyszli w sukurs, narażając na wojnie życie - a z szacun
kiem i sympatią o ich rodakach, potrafiących niedawno szczu
płymi siłami stawiać dzielny i skuteczny opór. Rykowów było 
wtedy w Warszawie pewnie nie mniej niż Plutów. Ich aplauz na 
Henryku VI gazeta pisana komentowała z nieukrywaną satysfak
cją i wymierzoną w targowicki frazes ironią: „prawie wszyscy ofi
cerowie moskiewscy są [bardziej za] dawniejszym naszym despo
tyzmem, jak za dzisiejszą wolnością, którą z sobą przynieśli". 
Było to krzepiące. 
Także na politycznej płaszczyźnie bieg wypadków mógł uchodzić 
za jeszcze nie całkowicie przesądzony. W obliczu złamania przy
mierza wojennego przez Prusy król i inni patriotyczni przywódcy 
kraju, pomimo trwania wojennych działań, rozpoczęli zabiegi 
o przychylność strony rosyjskiej. Zanim jeszcze przyjęto żądanie, 
by król wraz z wojskiem złożył akces do Targowicy, za czym gło
sowała większość ministrów, a wśród nich, widząc beznadziejność 
wykrwawiania się armii, nawet główny współtwórca sejmowych 
reform Hugo Kołłątaj, przedstawiono kilka razy propozycję, któ-

rą na wyrost sformułował niegdyś teoretycznie (w 1787) Stani
sław Staszic. Aktualnie głosiło ją wielu działaczy i polityków. 
(W pracach historycznych często określa się ją jako „plan Kołłą
taja" - ksiądz podkanclerzy pierwszy prezentował 2 VI 92 wnio
sek ten ambasadorowi Bułhakowowi.) Projekt zakładał usunięcie 
wszelkiej sprzeczności interesów między obu państwami przez 
wprowadzenie na dziedziczny polski tron ukochanego wnuka Ka
tarzyny U, trzynastoletniego wtedy wielkiego księcia Konstantego. 
Miałoby się to odbyć na drodze planowanego mariażu z „polską 
infantką". (Konstytucja 3 Maja, znosząc zgubną wolną elekcj~. 

tron po panowaniu Stanisława Augusta ofiarowywała władcy Sak
sonii, a w następnej kolejności jego dziesięcioletniej wówczas córc{' 
i jej przyszłym męskim potomkom.) Wprawdzie król w swoich . 
dotychczasowych planach rezerwował rękę księżniczki dla jednego 
z bratanków, Stanisława lub Józefa, lecz przystał na innowację , 
zgodną zresztą z kierunkiem jego wieloletniej orientacji politycz
nej i ongiś podobnymi własnymi pragnieniami matrymonialnymi. 
Liczył się też z opinią publiczną, która poznała projekt bardzo 
wcześnie. W maju 1792 ukazała się broszura Rac:::.ej piórem ni:: 
orężem. (Tytuł jej był cytatem z jednej z wcześniejszych mów 
króla.) Koncepcję podyktowaną racją stanu osładzała jak mogla, 
warunkując ją rozdzielnością korony i wychowywaniem małolet
niego księcia w Polsce -- w mowie, zwyczajach i wierze nowej oj
czyzny. Autor broszury ostrzegawczo perswadował, niewątpliwie 
rodzinie królewskiej: „Jeśli kogo prywatne zatrzymują projekta, 
powinien je umorzyć. [Lub] niech opłacze zawczasu mogącą być 
rozlaną krew niewinnych braci." Wybuch i przebieg wojny, od
mowa rozejmu, wywarta na ministrach i królu presja, by na czele 
armii zgłosił akces do Targowicy, zmuszenie przywódców do wy
jazdu z kraju jeszcze nie przekreśliło pomysłu w ich właśnie oczach. 
Nawet odrzucenie polskiej propozycji jako wyrachowanego poli
tycznego warcholstwa nie odstręczyło patriotów, skupionych teraz 
na emigracji w Dreźnie, od prób forsowania okrężnymi drogami 
dyplomatycznymi swej zbawczej, jak sądzili, myśli. 
Właściwie dopiero fakty dokonane roku następnego kazały im 
uwierzyć w ostateczność rekuzy. W styczniu bez udziału dworu 
wiedeńskiego postanowiono sekretnie drugi podział ziem Rzeczy
pospolitej i wojska pruskie weszły do Wielkopolski. Nie pomogła 
ani chęć przywódców do poświęcenia teraz (oczywiście wbrew 
przekonaniom) zdobyczy Sejmu Wielkiego, ani gotowość króla 
do złożenia korony. Nic także nie sprawiły histeryczne jak zawsze 
gesty i okrzyki targowiczan, tym razem że bić się będą z Prusami 
o niepodległość do ostatniej kropli krwi. Nie uzyskawszy oczekiwa
nej pomocy ani zgody na ruszenie polskich wojsk, ponieśli w 1793 r. 
ostateczną prestiżową klęskę. Latem posłowie zgromadzeni na 
sejmie w Grodnie, w części opłaceni, w części ugięci aresztowa
niami swych najoporniejszych kolegów, jako całość zaś zbrojnie 
przymuszeni, uznali urzeczywistnione już i tak żądania podziałowe. 
Między królem a czołówką patriotyczną na emigracji nastąpił 
rozłam. Jednocześnie emigracja w porozumieniu z działaczami 
i wojskowymi w kraju, zabiegając o pomoc rewolucyjnej Francji, 
zaczęła przygotowywać zbrojne powstanie narodu pod hasłami 
wolności państwa, całości jego ziem i coraz powszechniej głoszo-



nej, choć różnie jeszcze pojmowanej, równości obywateli. Na na
czelnika upatrzyła generała Kościuszkę. Mimo jasności głównych 
celów przejawiały się rozbieżne stanowiska, niekiedy z obiektyw
nych powodów. Kościuszko potrzebował czasu na uzbrojenie i wy
szkolenie chłopskiej piechoty w Krakowskiem oraz na urządzenie 
i zaopatrzenie magazynów, natomiast z punktu widzenia spiskow
ców z reguła lnej armii zwłoka była niekorzystna: oddziałom, 
często już odciętym od cięższego sprzętu i amunicji groziło dalsze 
rozbrajanie, niedogodne translokacje, a także redukcje oficerów 
i rozpuszczanie żołnierzy, łącznie z machinacjami ponownych wer
bunków do rosyjskiej armii. A nie były to jedyne wyznaczniki ter
minu wybuchu insurekcji ani tym bardziej nie jedyne źródła roz
bieżności wśród konspiratorów. Spisek jednak na przełomie 1793 
i 1794 roku dojrzewał. Należał do niego także Wojciech Bogu-
sławski. · 
Od szyderczego powitania targowiczan Henrykiem VI rozpoczął 
się kilkunastoletni kontredans dyrektora z cenzurą. Najpierw z ro
dzimą . (odpowiedzialną jednak przed ambasadorem lgelstromem), 
potem z austriacką i z pruską. W sezonach 1792/93 i 1793/94 
grał komedie (wygładzaniem jego pośpiesznego przekładu Szkoły 
obmowy Sheridana trudził się sam król) i całą serię sżlachetnych 
sentymentalnych dram, przyciągających wtedy publiczność może 
i przez kontrast z wymową rzeczywistych zdarzeń. Premierą M e
r opy Woltera wprowadził na publiczną polską scenę tragedię o kla
sycznych regułach, dzięki odzyskaniu z krakowskiego teatru naj
lepszych aktorów-śpiewaków uwieńczył sukcesami (Axur Salieriego 
i Pięknofr z uczciwością rzecz rzadka Martiniego - w obu sam 
śpiewał) swą wieloletnią pionierską akcję (rozpoczętą wycelowa
nym politycznie Dla mi/ości zmyślonym szaleństwem Sacchiniego, 
1779) polszczenia włoskich oper i rywalizacji z włoskimi zespołami 
i gwiazdami. Do tej linii artystycznej był bardzo przywiązany 
i jako jej ukoronowanie przedstawił w swym pamiętniku powsta
nie Cudu. 
Warsztat artystyczny Cudu łączy jednak tę „operę narodową" 
z inną linią rozwoju polskich widowisk muzycznych. Bez właści
wych obu typom opery włoskiej - buffo i seria - recytatywów, wy
pełniających odstępy między ariami i dających permanentny udział 
muzyki w utworze, Krakowiacy, z ariami jak rodzynki w cieście 
tekstu mówionego (tu bardzo smakowitym, Bogusławski zadał 
sobie trud napisania utworu wierszem, co było rzadkością w jego 
praktyce), łączą się pokrewieństwem gatunkowym i stylistycznym 
z francuską operą komiczną i niemiecką śpiewogrą, odznaczają
cymi się tym właśnie rodzajem konstrukcji i zazwyczaj burleskowo, 
żartobliwie ujętą tematyką wiejską. Jedne i drugie tłumaczono 
u nas i wystawiano; od dawna uważa się, że zgoła drugorzędne 
utwory: francuski Czarownik i niemiecki Student żebrak czyli 
piorun wpłynęły pewnymi motywami na budowę tekstu Krako
wiaków. Także kilku kompozytorów w Polsce tworzyło tego typu 
utwory przy współpracy kilkunastu stanisławowskich dramatur
gów; w tej grupie Agatka czyli przyjazd pana Macieja Radziwiłła 
i radziwilłowskiego kapelmistrza Hollanda zyskała sobie miano 
poprzedniczki Krakowiaków i Górali. 

„Cud czyli Krakowiacy Górale" w Teatrze Narodowym, rys. 
F.A . Lorhmanna, 1794 , 



Dziś jednak odkrywa się, że przygotowując ich premierę w po
śpiechu, sięgnął Bogusławski po literackie (ale może teatralnie 
stosowane) utwory staropolskie, znajdując w nich wzór tworzenia 
postaci ludowych i ich wypowiedzi. Prawie dosłownie włączył do 
swego tekstu blisko 50 wierszy z Roksolanek, to jest ruskich pa
nien Szymona Zimorowica (zm. 1629), budując z nich formy uro
czyste i wyszukane: komplement narzeczeński i weselne oracje 
wiejskiej starzyzny oraz w metrycznym przekształceniu erotyczne 
koncepty w „hymnie małżeńskim" i arii Doroty. Tego samego 
stopnia związek z tekstami dru,kowanymi na początku XVll w. 
posiada też piosenka Bardosa Swiat srogi. Widoczne są wpływy 
pastorałki (scena deklaracji darów dla studenta-zbawcy, niczym 
u betlejemskiego żłobka). Korzystał też autor z usamodzielnionych 
już tekstów folkloru - a nie jest to wcale jeszcze, jak się przeko
namy, zamknięeie intrygującej listy. Że to obfite czerpanie ze 
źródeł nie umniejsza zasług Bogusławskiego, poucza dalsze roz
patrzenie genezy i sensu premiery. 
Zapłacił za nią, a w każdym razie poniósł z jej okazji jakiś nad
zwyczajny koszt, odnotowany w teatralnych rachunkach szkatuły 
(„ 1 martii 1794 ekspens extraord[ynaryjna]") król. Dekoracje 
projektował Antoni Smuglewicz. Wiemy jak wyglądały. Oprócz 
kilku wzmianek i relacji pozostał po premierze również dokument 
plastyczny. Malarz Fryderyk Antoni Lohrmann utrwalił na akwa
reli scenę rozwiązania przez Bardosa konfliktu w rodzinie mły
narza. Nawet z tego statycznego ujęcia znać, że Bogusławski 
w spisanych po ćwierćwieczu zawodowych wspomnieniach, Dzie
jach teatru narodowego, nie przesadził, mówiąc o przywołaniu 
„całej mej pamięci, całej zdolności". Inaczej możemy to określić 
jako przejawioną skłonność do autentyzmu i pietyzm dla szcze
gółu - w granicach właściwych rokokowemu stylowi. Pod tym 
względem wręcz nas niekiedy zaskakuje, gdy nawet czasem skłon
ni byśmy byli odnieść się doń nieufnie. Np. zauważono, że obie 
młode kobiety, Basia i jej macocha Dorota mają na głowach czep
ki - tradycyjne wiejskie nakrycia głowy mężatek. Otóż skrzętny 
Oskar Kolberg tę samą nietypowość napotkał w Wielkopolsce 
i potwierdził nawet oczepinową pieśnią: 

Nieszczęśliwe białegłowy , 

Co mnie wzięny do komory. 
Jak mnie wzięny, tak mnie wzięny, 
Czepyszek mi z głowy sjeny [zdjęły]. 
Zawdziały mi to czepczysko, 
Muszę kochać to chłopisko. 

I tak przychwytujemy Bogusławskiego na nieścisłości wcale nie 
dziwnej lecz naturalnej i znamiennej, szerzej się potwierdzającej. 
Dzielnicą, w której się urodził i spędził znaczny okres dzieciństwa 
było Poznańskie, potem dopiero odbywał część nauki szkolnej 
w Krakowie i dzięki majętnościom rodziny swej matki, Anny 
z Linowskich, poznał dobrze jego okolice. Łączył, chyba już w pa
mięci, cechy obu tych regionów i taki właśnie charakter oderwa
nego syntetycznego dialektu, przybliżonego zresztą brzemienio
wo do jednej z rzeczywistych gwar ich pogranicza, ma język bo
haterów ludowych Cudu. Wróćmy do obrazka, by przejść do rze-

czy yv .og.óle najważniejszej. Przebija z niego realizm, ale także 
przesw!!U.JC. zaakcentowana w Dziejach teatru 11arodowef.?O „sto
sownosc z owczasowymi okolicznościami' ' - polityczna aktualność 
sz!uki. ~ardosa, ~tó~ego ekwipunek określony jest w uwagach 
rezysers~1ch, tu wadzimy w stroju, w jakim spostrzegał go widz 
prapremiery. Gdy~y afisz sztuki i twarz aktora nie rozwiązywały 
mu od razu zagadka, przez dobrą chwilę mógłby myśleć, że ma przed 
sobą pozbawionego broni wojaka, raźnie, choć o głodzie i bez gro
sza peregrynującego gdzieś ze swymi manatkami. Bardos jest 
!>°.wie.ro W: mundurze, .w któ~ym grający tę rolę Bogusławski bodaj 
JUZ ~1edy.s pr~ed~taw1ał wo1skowego (w Zmyślonym s:;;a/e1lstwie). 
Uwaza się tez, ze mundur Bardosa odpowiada zarazem unifor
mowi ~orpu~u Kadetów. Jeśli tak by się rzecz miała, byłaby to 
sym~lik~ medw:u~aczna - . w mundurze tej ulubionej swej for
~a.c~1 kroi .ogłosił 1 zaprzysiągł Konstytucję 3 Maja. Ale symbo
hk1 Jest tu 1 tak pod dostatkiem. Po pierwsze - w ubóstwie ubioru. 
Nie widząc możliwości obrony w licu 1792, król pisał w jednym 
z ważnych listów: . · 

sprowad:::ić te trzy korpusy w Krakowskie jest rzeczą ::upelnie nie
podobną. zaws:::e dla nieprzygotowanych magazynów, nie tv/ko 
żywności, ale i tysiącznych inn_vch potrzeb, jako to sukien i obu
wia, tak dalece, że sam generał Kościus:::ko już prawie boso cho
d~~c ?ż przyjąć m':'sia/ w podarunku parę butów od [Feliksa] Łu
bmskzego posta sieradzkiego, który umyślnie jeździ/ do ohozu, 
ch~ąc się sam przekonać o prawd:::iwym stanie naszef.?O wojska, 
~torego gdy nam tera::: czyni opis. prawdziwie do plac:::11 poh1ul:::a 
1 zamyka gęby tym warszawskim cenzorom. którzy ganili księcia 
Józefa, że nie dość zwycięstw odnosił. . 

~ Bardos '!1iał „nog.i łyk!em o~ręcone" i demonstracyjnie śpiewał, 
ze bez butow chodzi (dac mu Je w podarunku będą chcieli nieza
leżnie od siebie Wawrzyniec i Stach). Na szyi zawiesił sobie medal 
na wstążce. Rekwizyt ten też pożyczył chyba od innej postaci. 
W czasie tej samej wojny 1792 r. Stanisław August ustanowił 
order Virtuti Militari. Targowica zniosła go i zakazała noszenia. 
Książę Józef odesłał swój królowi wraz z. dwoma innymi polskimi 
orderami: Orła Białego i św. Stanisława. Na interwencję Kościusz
ki Szczęsny Potocki odpowiedział: „Pozwolić im mentalików, to 
się pokuszą być nieposłusznymi hetmańskim ukazom". Książę 
Eustachy ~anguszko polecił odlać .i nosił medal trzy razy większy, 
co stało się sygnałem do gremialnego bojkotu i żądań cofnięcia 
zakazu. Bogusławski włączył się wtedy do akcji: jako Ferdynand 
Koki w Henryku VI pokazuje swój wojenny „medalik na wstążce" 
Milordowi, kwitującemu to niemal tymi samymi słowami, co 
Szczęsny. Wśród drugorzędnych uchwal pod koniec obrad Sejmu 
Grodzień~kiego udało się przeforsować przywrócenie orderu, lecz 
w styczmu 1794 wyszedł ponowny zakaz, grożący represjami. 
J~li takie aluzje mógł wyrażać kostium teatralny, to jak się rzecz 
miała z tekstem utworu? Są w nim formuły zdecydowanie agita
cyjne, wyrastające ponad ciężar gatunkowy skromnych w grun
cie rz.eczy wydarzeń akcji - choćby trzy główne polityczne hasła 
szykującego się powstania, dość misternie rozmieszczone w eks
pozycji, kulminacji i rozwiązaniu sztuki („Każdy pragnie w o I-



n o ś c i"; „Gdzie o wszystkich idzie c a ł o ś ć"; Bóg „tego zaw
sze upokarza, kto przez pychę r ó w n o ś ć maże"). Bardzo istot
ną kwestię politycznej symboliki Cudu wyodrębnił w 1915 r. Leon 
Schiller (później sławny kilkakrotny inscenizator utworu): „Gó
rale po części symbolizować mieli niezgodny żywioł w narodzie, 
po części może nieprzyjaciela zewnętrznego". Pierwszy punkt 
można udokumentować w tekście np. sceną kłótni: 

Bryndas i Morgal 
My nie chcemy zgody z wami, 
Wnet tu będziem, lee nie sami. 

Dorota domyśla się z kim:· 
Zjedz-ze diabła, mas teraz, będzie tutaj biedy, 
Pewnie do dworu jadą. 

Trzej Górale, stojący na czele niewielkiej grupy, także swą liczbą 
mogli widzowi przypominać głównych przeciwników Konstytucji 
3 Maja, którzy w mar'cu 1793 r. zjawili się na petersburskim dwo
rze (Potocki, Rzewuski, Branicki). Wreszcie końcowa piosenka 
poprawionego Bryndasa nawiązuje do braterstwa stanów, tak bar
dzo przerażającego targowiczan. Wcześniejsze jego słowa do prze
straszonych Górali: 

Trzeba nam się dzielnie bronić, 
Lub zwycięzać lub umierać 

itd., nie przeczą tej alegorii - odnosić się mogły do różnych pseu
doheroicznych deklaracji targowickich. W każdym razie, jak 
świadczy znany opis Trębickiego, to wcielenie Górali autoryzo
wał na premierze Bogusławski i potwierdziła aplauzem publicz
ność. Pokładała się ze śmiechu, przypuszczalnie gdy Morgal w fi
nale wznawiał komiczną pantomimę przebytych elektrowstrzą
sów, a Bogusławski może rzeczywiście zaśpiewał piosenkę nie ze 
swojej lecz jego roli, stanowiącą przestrogę dla Morgałów: nie 
prowodyrów już teraz, ale posłusznych koniunkturalnych wyko
nawców wszelkich nikczemnych rozkazów. I pogroził Ożarow
skiemu. Tyle wątpliwej pociechy mógł mu ofiarować za wystawie
nie świadectwa moralności Henrykowi VI, gdy sztukę tę miano 
zdjąć z afisza. 
Zanim Górale w sztuce zostali targowiczanami, dokonało się na 
początku utworu inne ich przeistoczenie. Gdy zeszli z gór i pew
nie w Podgórzu (dziś prawobrzeżna dzielnica Krakowa, wt~y 
miasteczko daremnie przechrzczone przez Austriaków na Ludwig
stadt) wynajęli dwie krypy, wypatrzył ich na Wiśle, płynących 
do Mogiły, Jonek. W obronie małżeństwa Stacha chce się posłu
żyć przed ojcem panny nie tylko zwykłą pochwałą przyjaciela, 
ale i argumentem szerszym: 

Przecięz to co swój, to swój; na cóz tu obcego 
Sukać, kiej mamy w domu rodaka swojego. 

Motywację jeszcze bardziej pośrednią, zaczerpniętą spoza możli
wych doświadczeń kilkunastolatki, rozwija Basia: 

A ja zaś cudzoziemca nie chcę mieć i kwita. 
Bo wejcie kobieta taka, 
Co bardziej obcych lubi niz swego rodaka, 
Musi być lada jaka. 
Przychodzeń zawse ciągnie za swoim narodem 

I póki jest panem miodem, 
Póty się jak lis łasi, a potem niebodze 
Zonie nieraz i skórę otaśmuje srodze. 

Toteż widzowie premiery musieli usłyszeć w słowach obojga emo
cjonalną odpowiedź i na pytania bieżącej chwili („a jak mnie weź
mie gwałtem" - rozstrząsała przed chwilą Basia i taką możliwość) 
i na wcześniejszą patriotyczną propozycję swatów, uczynioną spo
łeczeństwu w broszurze Raczej piórem ... (Bardos sprecyzuje swój 
nadrzędny cel: „ wstrzymam rozlanie krwi moich współbraci" sło
wami znanymi nam z jej apelu). Wydaje się, że ta odprawa posłów 
góralskich - pierwotna ugoda matrymonialna i jej zerwanie przez 
Krakowiaków, a więc łącznie najważniejsze założenie konstruk
cyjne utworu („cud" Bardosa przy pomocy walcowej maszyny elek- · 
trycznej i zainscenizowana przez niego wokół i w środku starej 
wierzby intryga to dwa konieczne rozwiązania - zbiorowego kon
fliktu i. jego domowej przyczyny) jest zarazem w jego tekście na
siloną tendencją aluzyjną. To, co świadomość narodowa wskutek 
dziejowych okoliczności przyjęła i stłumiła w sobie, tu wykipiało. 
Kierunek zalotów, odrzuconych poprzednio na dziejowej scenie, 
na scenie teatralnej uległ odwróceniu. Nastąpiła zamiana ról i od
wzajemnienie kosza. Rekompensatę, jaką może dać sztuka, w tym 
i teatr, osiągnięto: na godzinę iluzji sprawiedliwość zatriumfowała. 
Dla tej paraboli, odpowiadającej drugiemu z punktów wyróżnio
nych przez Schillera i uznawanych przez wielu, jeśli wręcz nie 
przez wszystkich interpretatorów, nie mamy tak bezpośredniego 
poświadczenia, jakie dla jej bliźniaczki daje pamiętnik Trębickie
go. Zastępuje je przymiarka tekstu do odczuć ówczesnego widza 
nie tylko prawdopodobnych, ale wprost nieodwołalnych, bo wy
nikających ze zbyt powszechnych i dotkliwych wtedy społecznych 
doznań. Jednak i sferę intencji autora, gdybyśmy chcieli jak po
przednio coś o niej wiedzieć, udaje się rozpoznać i stwierdzić. Nie 
w studium finału premiery, to prawda. W studium początkowym, 
brania się do roboty. Wśród staropolskich tekstów, z którymi 
w ręku (lub w aktorskiej pamięci) Bogusławski zasiadał do pisa
nia Cudu znalazł się też dialog Jantaszek z wojny moskiewskiej 
(1661). Z części zapożyczeń bezspornie wynika, że Bogusławskie
go przyciągnął temat Jantaszka. A to ujawnia, jaki zasadniczy 
spór pragnął autor zakamuflować w Krakowiakach i Góralach. 
Atak na lada jaką kobietę „co bardziej obcych lubi", śpiewki 
o Wandzie „co nie chciała Niemca", o szukaniu „obcej swawoli" 
czy o „psuciu cudzej żony" stanowiły składniki scenicznej prze
nośni niespełnionych dynastycznych umizgów, ale odnosiły się też 
do co i raz dochodzących do skutku w owej epoce związków mię
dzy osobami ,,partykularnymi". Związki te miały charakter pry
watny, ale rozgłos publiczny. Z łańcucha szczęścia, ciągnącego 
się od petersburskiego romansu przyszłego króla z Katarzyną, 
jeszcze wówczas wielką księżną, przez okazowe flirty ' Izabeli 
Czartoryskiej z Repninem, Heleny Radziwiłłowej ze Stackelber
giem, na krótko porzuconej przezeń dla żony Piotra Ożarowskie
go (hetman - przełknął więc na premierze jeszcze jedną pigułkę 
gorzkiej pociechy: obronę szarganych mężowskich praw, chętnie 
wtedy przez wielu poświęcanych - by ich „karmili, poili", jak 
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komentuje ówczesne sutenerskie kariery Jonek), Rudnickiej z po
słem austriackim Reviczkym, Niemcewicza - w funkcji wtyczki 
także wywiadu patriotów - z żoną posła pruskiego panią Lucche
sini, Świejkowskiej z Bułhakpwem, Protowej Potockiej z Wale
rianem Zubowem; aż po znienawidzony przez Warszawę konku
binat Honoraty Teoftlowej Załuskiej z aktualnym głównodowo
dzącym wojsk i ambasadorem Osipem lgelstromem - widz mógł 
ogniwa-przykłady dobierać wedle chęci i szczodrze podkładać 
pod padające ze sceny ucinki końcowego wodewilu. Może dlatego 
właśnie lgelstrom miał zabronić Krakowiaków szczególnie „z po
wodu tego wodewilu" (tak- twierdzi jedna z ówczesnych relacji), 
podchwyconego od razu przez warszawską ulicę. 
Wiadomo, że Bogusławski przy pomocy swego znajomego Joa
chima Chreprowicza wywiódł w pole cenzora, Tadeusza Włodka 
i uzyskał pozwolenie grania Cudu. Wystawił go najprawdopodob
nie pod nazwiskiem nieobecnego w kraju Niemcewicza. Zastrze
żenia lgelstroma powstały może wskutek informacji przekazanych 
ambasadzie w dzień po premierze i na dwa dni zostały zawieszone 
wstawiennictwem marszałka Moszyńskiego, z czego - tak wyobra
żamy sobie - skwapliwie skorzystał urzędnik ambasady, pełen 
entuzjazmu dla Polski niemiecki poeta Seume i obejrzał dwa na
stępne spektakle. Współpracownik teatru, komediopisarz Jan 
Baudouin zasłyszał o prawdopodobnym rozkazie aresztowania 
Bogusławskiego i Chreptowicza - drugi z nich, ostrzeżony przez 
pierwszego w nocy (zazwyczaj nocą szef żandarmerii Karl Baur 
dokonywał aresztowań), czmychnął z Warszawy, tym samym 
biorąc winę na siebie. Może to wystarczyło, by do zamknięcia 
dyrektora teatru nie doszło. Zakaz dojrzeć musiał 4 ID. Zdjęto 
też kończący przedstawienie balet Werbunek, odnoszący się bądź 
do zaciągu powstańczego, bądż do wspomnianej akcji Rosjan, też 
przeprowadzanej przez Baura. (Może o nim i jego ludziach orga
nista Miechodmuch powiada „te wyschłe profosy'', bo wyzwisko 
to wobec Górali niczym się w sztuce nie tłumaczy.) Jak pisze Wac
ław Tokarz, historyk znający część korespondencji ambasadora, 
ten przesłał Platonowi Zubowowi, ówczesnemu przywódcy dwor
skiej kamaryli i faworytowi, tekst utworu. Mógł go zaciekawić. 
Historycy przypisują Zubowowi plan rozmyślnego sprowokowa
nia Polaków do zbrojnej akcji, co by pozwoliło prędko i ostatecz
nie ich zdławić. Jakie nastroje i bliższe zamiary wyrażała opera, 
poza wynikającymi z kluczowej alegorii i z ogólnych haseł sprzy
siężenia? Zdecydowanie - woli walki i pośpiechu oraz pojednania 
po zwycięstwie. Świadczyły o tym sentencjonalne wezwania, kon
trastujące z długą fazą przeważającego 13-zgłoskowego wiersza : 

Niemądry, kto ceka, 
Kiedy mu bieda dopieka. 

Strasny i ozóg w dłoni, 
Gdy kto swojego broni. 

Bardos, najpierw zalecający cierpliwość, wkrótce ogłas7.a jej kres, 
jest jednak niezbicie pewien szczęśliwego końca: Górale przegra
ją („ich tu ledwie kilkunastu"), „znowu zgoda i pokój nastąpi". 
Proporcja potencjonalnych sił liczbowych rzeczywiście zapowia-



dała się korzystnie dla powstańców. Trzeba było tylko poruszyć 
masy. Miało temu służyć rozpuszczenie pogłoski o powziętej przez 
Rosjan decyzji zajęcia arsenału, a w nim dział i zapasów innej bro
ni. W miejsce pogłoski mogła się zresztą pojawić w każdej chwili 
prawdziwa groźba. Bogusławski wyczulał swą publiczność na tę 
sprawę. Bryndas po zrabowaniu Krakowiakom bydła wzdycha: 

Prawda, ize te łupy, cośmy im zabrali, 
Przechodzą nase i skody i trudy. 
Gdyby im jesce mozna zabrać nawet dudy! ... 

Pierwszy już wydawca tekstu, zawierającego tę wersję uznał, że 
dudy są tu zamiennią armat. 
Skoro o dudach mowa - kilka słów o organiście. Miechodmuch 
jest jedyną chyba postacią w Krakowiakach, którą da się odnieść 
do rzeczywistego osobowego pierwowzoru i potraktować jako 
karykaturę. Sceniczna biografia organisty wykazuje wyraźne sty
ki z życiorysem ks. Hugona Kołłątaja. Miechodmuch jest naj
pierw zwolennikiem związku Basi z Bryndasem i nadskakuje Gó
ralom („plan Kołłątaja"); przymawia się o dary, ostro i egoistycz
nie reaguje na zabranie mu dóbr (Kołłątaj energicznie zabiegał 
o ocalenie swoich przed Targowicą, która pozbawiła go też urzę
dów i zamknęła drogę do przyrzeczonego biskupstwa krakowskie
go); zapowiada walkę, wobec zarzutów przyznaje jednak, że ra
radząc i zapalając wojnę nie miał zamiaru sam, jako „osoba ko
ścielna", wystawiać się na sztych, schował się więc za pieńki i stam
tąd błogosławił walczącym, stchórzył też przed udziałem w eks
perymencie Bardosa (Kołłątaj organizował w 1792 najpierw mi
licję mieszczańską, potem „ wyprawy obronne", w popłochu mu
siał jednak opuścić Warszawę i z emigracji aktywnie oddzia
ływał na kraj). Bardzo znamienna jest podwójna wersja zarzutu, 
uczynionego Miechodmuchowi. Słowa „kiej się bić wypadło, was
mość się nie stawił" mają w przerobionym tekście lwowskim z 1796 r. 
odpowiednik „kiedy bić się trzeba, to się wasmość skryłeś". Koł
łątaja nie było w Warszawie długo, ale w czasie insurekcji stawił 
się i pełnił kierownicze funkcje. Potem natomiast głośna była jego 
ucieczka w chwili upadku powstania. Wygląda na to, że Bogu
sławski aktualizował karykaturę. Przyczyny antypatii mogły być 
rozliczne: Kołłątaj miał konflikt z Soltykiem, gdy reformował 
Akademię Krakowską; dzieliły go poważne niechęci ideowe z Li
nowskimi, najbliższymi krewnymi Bogusławskiego; jako wydaw
ca dzieł zmarłego Franciszka Salezego Jezierskiego pośrednio 
zaatakował w 1791 r. zasadę życiowego powołania dyrektora te
atru („Nie widział jeszcze nikt w naszym narodzie poprawy oby
czajów po teatralnej misji"); wreszcie na pewno był z urazą wspo
minany przez króla jako ten, który autorytatywnie zachęcił go do 
targowickiego akcesu, w Lipsku zaś zredagował paszkwil na Sta
nisława Augusta (a wygląda na to, że Bogusławski pozostawał 
w orbicie króla i działyńczyków, nie lewicy). Jeszcze jednym po
twierdzeniem reinkarencji w Krakowiakach jest podwójnie zna
czące imię: dmuchanie miechów powoduje organowe dźwięki, dru
gim miejscem ich zastosowania jest palenisko kuźni. O tym, kto 
miał swoją kuźnicę i rozniecał w niej ogień - wiedziała cała War
szawa. 

Górale ze swym łupem przepłynęli Wisłę. Krakowiacy pośpieszyli 
za nimi, odbierać, co przemocą wzięto. (Jest dosyć prawdopodob
ne, że Bogusławski sam miał za sobą przeprawę na austriacki 
brzeg, -Stanowiącą analogiczny, tyle że moralny protest. Biskup 
Soltyk ze swym dworem urządził bowiem kiedyś taki manifesta
cyjny rejs po Wiśle i piknik na prawym brzegu. Pokazał, że znaj
duje się w swojej jeszcze diecezji, mimo że w obcym już państwie. 
Cesarz był mocno niezadowolony ... ) Bardosowi po pokonaniu Gó
rali pozostaje jeszcze powstrzymać biegnących z krwawym odwe
tem Krakowiaków: 

Chcecie zbrodnicze ręce w krwi bezbronnych maczać? 
Wyniosłych karać trzeba, pokornym przebaczać, 
Tak prawo boskie uczy. Spuśćcie wasze pałki. 

Cóż to za prawo boskie, skąd wzięte? Jeśli ze Starego Testamen
tu, brzmiałoby zbyt miłosiernie. Ewangelia też nie jest jego źród
łem: przebaczać każe również i wyniosłym, ponadto ferowanie 
wyroków sprawiedliwości bożej zachowuje w jej gestii, a nie w ludz
kiej. Więc może to katechizm masoński? Bogusławski był wolno
mularzem. Lecz w lożach głoszono miłosierdzie i nie uznawano 
zemsty, obowiązywał w tym względzie wzorzec chrześcijański. 
Jeśli bywały nawet jakieś programowe odstępstwa, nie warto ich 
w tym wypadku tropić. Byłyby bowiem przekaźnikami myśli znacz
nie starszej, chyba wprost przejętej przez Bogusławskiego z Enei
dy Wergiliusza („Przebaczać podbitym, a zwalczać pysznych"). 
Lecz skąd w takim razie prawo boskie? Otóż równie prosto z Jan
taszkowego ·wzorca: 

Lecz trudno, wyszedł dekret z mandatu boskiego, 
Żeby był hardy karan dla uporu jego. 

Jantaszek jest tekstem wielce nabożnym, ale nie mniej okrutnym. 
Bogusławski formułami Jantaszka mógł wesprzeć swych· bohate
rów tylko wtedy, gdy byli jeszcze rozjuszeni. Jakby w poczuciu, 
że to mało, przeniósł też do własnego utworu pewne rozproszone 
składniki sowizrzalskiej stylizacji z tamtego dialogu: powrót w pod
krakowską okolicę żołnierza, uradowanego widokiem gospody 
i rozpoznanego raptem przez kogoś miejscowego (co jest tak samo 
archaicznie obwieszczane - Jantaszek „ochapia się" swemu ojcu, 
Bardos Stachowi). Jantas::.ek podpowiada, jak mogło się naro
dzić (za pośrednictwem tradycyjnego przezwiska bakałarzy La
bartus łub Labertus - przekręconego Albertus, Adalbertus) imię 
Bardos, równoważne w takim razie z własnym imieniem Bogu
sławskiego, Wojciech (Albert, Adałbert; przypuszczenie to wspo
magałoby domysły o autobiograficznym pierwiastku w napisanej 
dla siebie przez Bogusławskiego roli studenta). Podobnie nazwa 
miejscowości, w której pobliżu rozegrała się w 1661 r. zwycięska 
bitwa w Jantaszku, Cudnów, mogła przyczynić się do powstania 
tytułu Cud. Poza sensem realnym ma on na pewno w sztuce zna
czenie symbolu: słowo to stałe stosował Niemcewicz w publicy
styce radosnego sezonu 1791/1792 na określenie majowej odnowy. 
Zdają się rzecz potwierdzać późniejsze autorskie manipulacje 
z tytułem. We Lwowie w 1796 r., gdy wobec famy Cudu życzliwy 
Polakom i Bogusławskiemu gubernator Gallenberg zachęci go 



do doraźnego ucenzuralnienia utworu, zjawi się tytuł Cud mnie
many, bardziej dosłowny i jakby odrobinę gorzki, może upesy
mizowany klęską powstania i kraju. Gdy w 1809 r. ks. Józef po
bije Austriaków, w oswobodzonym Krakowie . Bogusławski przy
wróci na afiszu tytuł Cud, który trafi też do bardziej trwałego 
tekstu Dziejów teatru narodowego. Będzie miał pewną przewagę 
występowania w XIX i na początku XX w. Dopiero pięćdziesiąt 
lat temu Cud mniemany przeważył w praktyce wydawniczej, a ta 
decydująco wpłynęła na tradycję teatralną. Bodaj z aktualizacją 
tytułu Cud czyli Wesele Krakowskie wznowiono operę w czasie 
insurekcji („w świetniejszej epoce", jak pisze Bogusławski, choć 
teatr. otwarto dla budzenia ducha dopiero 11.X - w dzień po ma
ciejowickiej klęsce i wzięciu Kościuszki do niewoli). Rzeczywistość 
daleko odbiegała, zresztą już w momencie wybuchu, od sytuacji 
sprzed powstania. Dopisany więc został i pewnie wykonany w fi
nale Przydatek do arii, w którym jest informacja dla Mogilan 
o wybuchu powstania oraz apel - już w zespoleniu z hasłem „nie 
rozpaczać" - o udział w nim. Większość arii razem z Pr:::ydat
kiem wydana została w poetyckim zbiorku-śpiewniku. (Druki ta
kie wychodziły potem stale w ciągu półwiecza.) Powstańczy spek
takl Krakowiaków stać się musiał silnym przeżyciem: ostatnim 
radosnym uniesieniem w wolnym kraju. Nic dziwnego, że wkrótce 
został uwieczniony - w utworze tak dobrze znanym, że się w nim 
na ogół nie dostrzega przejętych składników. Tymczasem prze
niknęły do niego w stopniu bardzo znacznym słownictwo i frazeo
logia Przydatku, przeniknęła forma pospólnego apelu, trafiły po
stacie: Basia, jej rozrzewniony ojciec oraz gromada, ufna w swl 
racławickie kosy i „Kościuskę" (taki właśnie zapis nazwiska znaj
dujemy w autografie Pieśni legionów polskich we Włoszech Jó
zefa Wybickiego). Za tą jednorodnością obu tekstów i muzyki 
(bo z kolei w oprosinowym krakowiaku-mazurku Jonka każdy 
łatwo rozpoznaje ludowe powinowactwo z Mazurkiem Dąbrow
skiego) oswoił się pewnie Bogusławski. Być może ta właśnie wspól
nota sprawiła, że w relacji o · premierze Cudu (1 Ul) dezorientu
jąco wyprowadził jego genezę z faktu późniejszego (4 lV), ale po
nad wszystko dla owego pokolenia pamiętnego - zwycięstwa pod 
Racławicami. 

Ryszard Wierzbowski 

WAŻNIEJSZE DATY 

Z ŻYCIA I DZIALALNOŚCI 

WOJCIECHA 

BOGUSLA WSKIEGO 

1757 Urodzony (9 IV) w Glinnie pod Pomaniem jako 
syn Leopolda Bogusławskiego herbu Świnka. Je
go ojciec jest właścicielem Glinna i Sobótki w Ka
liskiem. 

1770 Rozpoczyna studia w Szkołach Nowodworskich 
w Krakowie, gdzie pozostanie przez trzy lata. 

1773 Jego ojciec faktycmie traci swe dobra (nominal
nie posiadane jeszcze do 1778). On sam opuszcza 

· Kraków, być może kontynuuje studia u pijarów 
w Warszawie. 

· 1775 Wstępuje w Warszawie do pułku gwardii pieszej 
litewskiej jako kadet, w późniejszych latach do

. służy się tu stopnia podchorążego. 
1778 Bierze z pułku dymisję. Wstępuje do Teatru Na

rodowego. Debiutuje jako aktor i autor. 
1781 Wyjeżdża do Lwowa, gdzie występuje w teatrze 

Truskolaskich. 
1782 Wraca do Warszawy. 
1783 Obejmuje dyrekcję Teatru Narodowego jako pry

watny przedsiębiorca subwencjonowany przez kró
la. Czynny jako dyrektor przez półtora roku daje 
również w tym czasie przedstawienia gościnne 

w Dubnie i Grodnie. 



t 785 Wyjeżdża z częścią aktorów do Wilna, gdzie za
kłada stały teatr polski. Do Warszawy nie może 
wrócić, przypuszczalnie dotknięty niełaską króla. 
W Wilnie działa przez 5 lat występując ze swym 
zespołem gościnnie także w Dubnie, we Lwowie 
i w Grodnie. 

1790 Wraca na zaproszenie króla do Warszawy. Po
nownie obejmuje dyrekcję Teatru Narodowego 
osiągając wkrótce szczyt powodzenia i sławy. 

1794 Wystawia swój najsławniejszy utwór, operę „Cud 
czyli Krakowiacy i Górale" z muzyką Jana Ste
faniego. Wciągnięty do spisku przygotowującego 
Insurekcję, po jej zwycięstwie działa we władzach 
śledczych, potem wraca do Teatru. W dzień 

· szturmu Pragi ( 4.XI.) ucieka do Zdanowic pod 
Jędrzejowem, ale jeszcze przed końcem roku 
udaje się stamtąd do Lwowa. 

J 795 Obejmuje dyrekcję teatru polskiego we Lwowie 
i kieruje nim przez 4 sezony. 

1799 'Yraca do Warszawy. Po raz trzeci obejmuje 
tutaj dyrekcję teatru. Odtąd kieruje nim nieprzer
wanie 15 sezonów. Przedstawienia gościnne daje 
wówczas w Poznaniu, Kaliszu, Lowiczu, Białym
stoku, Krakowie i Gdańsku. Początkowo działa 
jako prywatny przedsiębiorca, od 1810 subwen
cjonowany przez władze Księstwa Warszawskie
go. 

1814 Składa dyrekcję, pozostaje jednak w zespole jako 
· aktor. 

1820 Zaczynają się ukazywać jego „Dzieła drama
tyczne", ogółem wyda ich 12 tomów. 

1827 Po raz ostatni występuje jako aktor 
1829 Umiera w Warszawie w dworku na Nowolipkach 

(23.VII.), pochowany na cmentarzu powązkow
skim. 
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JAN STEFANI 

(ur. 1748 w Pradze 
zm. 1829 w Warszawie) 

Skrzypek, dyrygent, kompozytor. Studia muzycme, 
rozpoczęte wcześniej, odbył we Włoszech. Od roku 
1765 działał w Wiedniu jako skrzypek w orkiestrze na
dwornej Kinsky'ego, potem na dworze cesarskim. W 
1771 przybył za namową księcia Andrzeja Poniatow
skiego do Warszawy, gdzie zamieszkał na stałe i pra
cował jako muzyk w orkiestrze królewskiej i jako dy
rygent Teatru Narodowego. Kierował również wyko
naniami muzyki religijnej w Katedrze św. Jana. 

Kompozycje: 
około 200 tańców, przeważnie polonezów. 
Wodewile: „Cud czyli Krakowiacy i Górale" (je
dyny zachowany wodewil Stefaniego), „Drzewo za
czarowane" 1796, „Król w kraju rozkoszy" 1787, 
„Polka czyli oblężenie Trembowli" 1807, „Ciekawość 
dawnych kobiet" 1808, „Wdzięczni poddani panu" 
1796, muzyka do baletu „Miłość każdemu wiekowi 
przyzwoita" 1785, licme kantaty, pieśni wolnomular
skie, religijne utwory chóralne. 



( ... ) Pomyślnie ubiegały lata w Warszawie Stefaniemu. 
Zespolił o'n się z duszą i ciałem z narodem, co umiał 
cenić jego talent i osobiste duszy przymioty. Około 
roku 1782 ożenił się, a Bóg licznym potomstwem po
błogosławił ten związek. Rok 1794 miał stanowić 

w ciągu życia jego najświetniejszą epokę, o jakiej tylko 
wolno jest marzyć artyście i kompozytorowi: Stefani 
miał utworzyć dzieło, które po wszystkie czasy zosta
nie typem i wzorem prawdziwie narodowej opery. 
Chociaż Stefani uchodził za biegłego muzyka, wszelako 
nie można było przewidzieć azali będzie zdolnym do 
napisania opery . . Bogusławski widząc w jego polone
zach tyle ducha narodowego, wiedziony raczej prze
czuciem a może i ufnością w talent Stefaniego, powie
rzył mu swą najmilszą i najdroższą dla siebie pracę. 
Stefani przyjmując ją uczuł całą ważność swego zada
nia. Obyczaje ludu krakowskiego i jego pieśni zbyt 
dobrze były znane publiczności, ażeby kompozytorowi 
przebaczono najmniejsze uchybienia względem oddania 
w całej naturze i postaci duchowej strony muzyki tego 
ludu. Choć niedługo Stefani bawił w Krakowie i jego 

okolicach, dopatrzył wiele cech moralnych właściwych 
tylko Krakowiakom, którzy w pieśniach stanowczo od 
innych się odróżniają. Więc by muzyką oddać wiernie 
treść tego rodzaju, jaką mu Bogusławski napisał, kom
pozytor winien żywcem uchwycić stronę duchowej mu
zyki, rytm i tok melodyjny, oddać nieskażone co po
śród tkanin różnorodnych instrumentów zastosowano 
do potrzeb i usług teatralnych. Jeżeli to trudne i nie
bezpieczne przedsięwzięcie pomyślnie mu się powiedzie, 
może zyskać sławę i popularność, ale w razie przeciw
nym ulegnie wyrokowi surowego i kompetentnego try
bunału opinii publicznej. Stefani wiedział to dobrze, 
więc z bijącym sercem i pewną trwogą przystąpił do 
tej pracy. Niedowierzając swojej pamięci i zdolności, 
w wolnych chwilach od codziennych obowiązków wy
chodził za miasto. Tam słuchał melodyj ludu wiejskie
go·, by się im przysłuchiwać, podniecał grajków wiej
skich by mu jak największą liczbę krakowiaków wy
grywali. A gdy przyszło do zupełnej dojrzałości, drżący 
i pełen obawy pracę swoją złożył w ofierze narodowi, 
co go z dawna gościnnie do łona patriotycznego przytu-
lił ( ... ) . 

Maurycy Karasowski, Rys. historyczny 
opery polskiej , Warszawa 1859 



„KRAKOWIACY I GÓRALE" 
WE WSPOMNIENIACH I LISTACH 

WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

( ... ) brakowało jeszcze Polskiej Operze tego, co jest 
każdemu Narodowi najdroższego ... narodowości. Przy
szła mi myśl wystawienia na Scenę tych wesołych i ru
basznych Krakowiaków, którzy śpiewając uprawiają 

ziemię, śpiewając biją się za nią. Świeży dowód ich 
męstwa pod Racławicami zapalił mój umysł, lube mo
jej młodości wspomnienia, drogie chwile które w niej 
brałem, związki krwi, które mnie tam łączyły, wszy
stko to przed moimi stanęło oczyma. Wezwałem całej 
mojej pamięci, ~alej zdolności do odmalowania ich zwy
czajów, zdań, uczuć, mowy i zabaw, a w krótkim czasie 
napisawszy znajomą aż nadto operę „Cud czyli Krako
wiaki i Górale" z ułożoną przez JPana Stefani muzyką· 
dnia 1 marca wystawiłem na scenę. 
Zadziwił „Axur", zabawiła „Rzecz rzadka", ale „Kra
kowiaki" pozyskały wszystkich serca, zapaliły wszy
stkich umysły. Stosowność, jakiej z ówczesnymi oko
licznościami domyślano się w tej operze sprawiła, że 
po trzech ciągłych onej wystawieniach zakazaną zo
stała. 

Ci, którzy w niej ·nic więcej oprócz wesołej zabawy nie 
upatrywali, zasmucili się jej zgonem, lecz ten chwilowy 
letarg wkrótce ją, w świetniejszej Epoce, wrócił do ży
cia. 

Wojciech Bogusławski, Dzieje Teatru 
Narodowego, [w:] Dzieła dramaty czne, t. 1 

Warszawa 1820 

JOHANN G. SEUME 

Wystawienie w stolicy sztuki teatralnej pod tytułem 

~,Krakowiacy" wywołało niesłychany entuzjazm. Jest 
to utwór o tematyce narodowej przedstawiający z wiel
kim talentem kłótnię wieśniaków pochodzących z oko
lic Krakowa. Rosyjski poseł miał początkowo zastrze
żenia co do owego przedstawienia, ponieważ jednak 
marszałek hrabia Moszyński osobiście zaręczył, że nie 
będzie w tym spektaklu nic zdrożnego, zezwolono osta
tecznie, aby się odbyło. 

Autor, pan Bogusławski, igrający ludzkimi namiętnoś
ciami jak piłką, równie dobry patriota jak ·autor, dał 
dowód swego mistrzostwa w samej sztuce i jej wysta
wieniu. Łąc~y ona w sóbie nadzwyczaj zręcznie w jed
ną całość dramat, wodewil i balet. Porywająca muzyka 
oparta została częściowo na rodzimych pieśniach ludo
wych, częściowo na dyskretnie przyjętych motywach 
z najlepszych utworów zagranicznych; tylko ktoś o bar
dzo chłodnym usposobieniu mógłby się nie poddać ogól
nemu entuzjazmowi. Na ogólną liczbę trzech przedsta
wień udało mi się dwukrotnie być w teatrze i muszę wy
znać, że nigdy nie doznałem większego, głębszego 

i trwalszego wrażenia. Polityczne aluzje tej sztuki były 
bardzo odległe i niezbyt istotne, miała ona jednak cha
rakter patriotyczny. Kilku z czołowych aktorów naj
prawdopodobniej weszło w porozumienie, uzupełniali 

bowiem arie wstawkami~ któr.e w.n.et wypady wJaściwy 
tekst, powtarzane z nieukrywaną radością. Wstawki 
te przeniosły się szybko z teatru między lud, a wypadki 
pod Krakowem (zwycięstwo Kościuszki w bitwie pod 
Racławicami, red.) uczyniły z wszystkich warszawian 
śpiewaków operowych. Nawet rosyjskie orkiestry woj
skowe grywały ulubione arie z ulubionej opery. Rosyj
ski generał dowiedziawszy się o tym wszystkim co za
szło, zabronił dalszych przedstawień, l~cz utwór trzy
krotnie już odegrany, odniósł skutek ( ... ) 

*** 



Kiedym wstąpił w Graco w bramę zamkową, stał . tam 

kapral i gwizdał z wielkim namaszczeniem jedną z naj
lepszych melodii z opery „Krakowiacy i Górale", która 
była ostateczną pobudką do wybuchu rewolucji w War
szawie. Ponieważ rozkoszowałem się tamże tą operą, 
a w następującej tragedii sam brałem udział, można 

sobie wyobrazić , że muzyka ta w Gracu sz.czególne na 
mnie zrobiła wrażenie . Ta melodia właściwie długo 

mnie zaprzątała i czułem się nieraz w pokuszeniu, żeby 
ułożyć do niej tekst dla siebie samego, ponieważ nie
zbyt świetnie rozurpiem po polsku. 

*** 

Pan Bogusławski, mąż który może obok Kościuszki 

zasługuje na nazwę ostatniego Polaka, posiada jeszcze 
swój teatr i zdaje się tylko na to żyć, aby ojczyźnie swej 
składać objaty i następnie w niej i z nią razem umie
rać. Jest on w swoim zawodzie z pewnością jeden znaj
znakomitszych mistrzów naszego wieku i zasługuje w 
wielu rofach stanąć zupełnie u boku Ifflanda. Wszy
stkie jego zarządzenia odznaczają się najlepszym tak
tem i najdelikatniejszym smakiem. Jest on jeszcze ucz
niem Stanisława Poniatowskiego, który jak wiadomo · 
był arbiter elegantiorum ( ... ) 
W Lazi~nkach, w amfiteatrze z tyłu nad wodą, siedzia
ło dwóch młodych ludzi i śpiewali z nut ulubioną aryjkę 
z „Krakowiaków", urwali jednak natychmiast i scho
wali nuty, skoro się tylko zbliżyłem. Gdybym nie znał 
muzyki, wydali by się ci ludzie magicznie smutnymi, 
ale wcale niczym więcej ( ... ) 

Johann Gottfried Seume, „Einige Nachrichten 
uber die Vorf iil/e in Po/en im Jahre ", 1794 

., 
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ANTONI TRĘBICKI 

( ... ) Podli tacy zdrajcy, jakimi byli Szczęsny Potocki, 
Kossakowski, Ożarowski, Zabiełło, Ankwicz i ich po
plecznicy, fałszem tylko . powleczone mieli swe lica, 
uprzejmość, grzeczność, pochlebne wyrazy, by sobie 
zjednać stronników, dały zaraz dorozumiewać się o ich · 
tajemnym celu, by wzbieranym zwiedzionych orszakiem 
od stryczka swe szyje zasłonić lub aby doprowadze
niem zamiarów potencji, której podle zaprzedali się, 

wyższych dostojeństwa, hojniejszych nagród za upo
dlenie i zniszczenie ich ojczyzny dostąpić. Każdy krok 
śmiały takowych ludzi niknął wposzrzód tysiąca kro
ków trwogi i wątpliwości. Cóż lepiej może śmiechu sz:od
na prawdziwa niedorzeczność tych wszystkich narzuco
nych władców naszego królestwa, jak pozwolenie gra
nia farsy „Krakowiaków", właśnie do przypadku wów
czas napisanej, zachęcającej do powstania i publicznie 
zapowiadającej ichmościom, co się niebawem z nimi 
stanie. Po pierwszej zaraz reprezentacji, po oklaskach 
całej publiczności napełniającej teatr, można było snad
nie zgadnąć, o co idzie i w jakim zamiarze sztuka ta 
napisana. 
Kiedy obrotny Bogusławski śpiewał tę piosenkę:* 

Bo jak się nie uda, • 
Cnota weźmie górę, 
To nie będą żadne cuda, 
Że ty weźmiesz w skórę 

dla lepszego objawienia, że niewinną gra farsę, obra
cał się do loży Ożarowskiego i wprost do niego przy
tomnego adresując się, palcem mu kiwał. Śmiał się 

Jest to piosenka Morga/a, Bogusławski grai Bardosa. 



z głupstwa tego Ożarowski, patrzyłem na to własnymi 
oczyma, najpewniej w duszy jego wesołość nie p~no
wała. Kładli się ze śmiechu na swoich stołkach gene
rałowie i oficerowie moskiewscy, których był ulubio
nym autorem pan .Wojciech, i pewnie nie zgadywali 
dowcipu. Lecz cały parter, loże, galerie, paradys hu
czały z oklasków, trzęsły się od tupania i cztery razy 
dane fora dowiodło i dowieść było _powinno najbar
dziej ograniczonym, jaki jest sposób myślenia pow
szechny i zemsta na· zdrajcach jaką radość powszechną 
sprawi. Dopiero po tej pierwszej reprezentacji poczęli 
matadorzy targowickie zgadywać cel tej komedii. Po
częli nad nią rozmyślać, przywoływali do tłumaczenia 
się Bogusławskiego. Zręczny ten aktor umiał się uspra
wiedliwić, umiał ich odurzyć, ale najlepiej umiał sobie 
bufonadami ująć lgelstroma i komedia ta pospolita 
w zwykłych zdarzeniach, ale jak najważniejsza w poło
żeniu ówczesnych umysłów, nie przestawała kilkanaście 

· razy, już nawet w czasie powstania, wojska bawić, za
palać publiczność, a zdrajcom przepowiadać, jąki ich 
los czeka. 

Antoni Trębicki, Pamiętnik insurekcji 
warszawskiej 1794 

Strona powstańczego pisma z 1794 r. z Piosnką Bardosa ~ 
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O WARSZAWIE Z ROKU 1794 GENERAL J.I. PISTOR DO CARYCY 
KATARZYNY Il 

( ... ) Zapaleńcy warszawscy poruszyli niebo i ziemię, by 
podburzyć lud do buntu. Działo si~ to bądź przez ro~
lepianie na rogach ulic odezw, ktore zachęcały naród 
do połączenia się z Kościuszką, bądź też przez wysta
wianie sztuk teatralnych pełnych myśli niby patriotycz
nych, za pomocą których podbudzano lud do buntu ... 

„Memoriał o rewolucji polskiej 1794" 



„DZIENNIK PATRIOTYCZNYCH 
POLITYKÓW", Lwów, czerwiec 1794 

Postać Warszawy wcale się odmieniła, nie widać próż
nujących elegantów, lecz młódź zaciąga się pod cho
rągwie, wszyscy pracują i trudnią się. Płeć męska dnie 
i noce trawi z orężem w ręku, a płeć piękna zamiast 
gnuśnego trawienia czasu przy gotowalniach i kroto
chwilach bawi się szyciem koszul, robieniem namio
tów, bandażów, flejtu~hów itp. Zamiast kariolek, ka
brioletów etc. rozbijających niegdyś przechodzących 

przez ulice, najwyższe osoby płci obojej pieszo chodzące 
się dają zauważyć. Musztra, sypanie okopów, przy
gotowanie amunicji jest powszechną zabawą. 



IGNACY KRASICKI 
DO LEHNDORFFA, 17 maja 1794 

Wszystko co mogę panu donieść, to że w Warszawie 
wieszają na potęgę, lekarstwo ponoć zbawienne, lecz 
nieco ciężkawe, by nie powiedzieć bezwzględne. Trzej 
wielcy hetmani powieszeni - to koniec całej epoki, 
jeżeli tak dalej pójdzie, zacne miasto wkrótce będzie 
wyczyszczone. ( ... ) 
Dowiedziałem się w tej chwili, że powieszono jednego 
z biskupów,' nie jest to zbyt uprzejme. Ten biskup -
to słynny Kossakowski, brat powieszonego wielkiego 
hetmana litewskiego ; reszta powieszonych to podob
no Ożarowski, wielki hetman koronny, ZabieHo, het
man litewski, Ankwicz, marszałek Rady Nieustającej( •.. ) 
Żegnaj Panie Hrabio, pragnąłbym bardzo Pana od
wiedzić, leez przygotowuję się do podróży. Niech Pan 
pójdzie za moim przykładem i jedzie do Berlina; naj
lepiej trzymać się w środku. 

JAN KILIŃSKI 

( ... ) A że już był wieczór, Rada się po sesji rozjechała 
do domów swoich, ja kazałem wezwać cieśli do siebie 
i rozkazałem im, aby obrobili drzewa na cztery szu
bienice i żeby dali napis na poprzecmej belce wielkimi 
llterami „To.jest kara dla zdrajców Ojczymy". A gdy 
już były gotowe, ja poszedłem zaraz na rynek i poka
załem, gdzie one stać mają: jedna naprzeciw bramy 
ratuszowej, drugie dwie w rogach ratusza, a czwartą 
kazałem postawić na Krakowskim Przedmieściu, na
przeciw samych drzwi kościoła Bernardyńskiego, a to 
dlatego, żeby była dystynkcja dla osoby duchownej. 
Prezydent przyjechał do mnie i prosił abym ja perswa
dował ludowi, ale ja tego uczynić nie mogłem, gdyż powie
działem był wszystkim obywatelom, aby dotą~ z ramienia 
broni nie ·spuszczali, dopóki początku kary śmierci 
oglądać nie będą. Prezydent rozkazał próbować przez 
żołnierzy, ale i ci jemu odpowiedzieli, że temu, kto je 
kazał stawiać sprzeciwiać się nie będą i odpowiedzieli 
mu, żeśmy krew naszą rozlewali nie dlatego aby zbrod
nia górę brała, ale dlatego aby zdrajcy śmiercią karani 
byli. ( .. t) 



Sąd rozkazał przyprowadzić do siebie marszałka An
kwicza ( ... ) Zapytał go sąd, czyli był na sejmie gro
dzieńs~. Odpowiedział, że był. Pytanie: Czyli tam 
podpisał na rozbiór kraju? Odpowiedział, że podpisał. 
Pytanie: Czy wziął pieniądze za podpis takowy~ Od
powiedział, że wziął. Pytanie: Czy jeszcze bierze? Od
powiedział, że bierze. Pytanie: Czyli dobrowolnie po
zwolił na abdykowanie korony polskiej? Odpowiedź: 
Pozwolili drudzy, pozwoliłem i ja. Pytanie: Czyli się 

uznaje winnym kary śmierci? Odpowiedź: To prawda, 
żem wart kary śmierci, bo kto tylko podpisał rozbiór 
kraju, już jest wart 'Śmierci ( ... ) 

Drugi pamiętnik [fragmenty] 

Wieszanie zdrajców w Warszawie w r. 1794 , rys. Jana P. Norblina 

• 
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Rękopis ze zbiorów Biblioteki Polskiej Akad~mii Nauk w Krakowie 



Przydatek do Arii 

Dalej, bracia, kończma gody 
Pókiśma spokojnie! 
Niedługo nam tej swobody, 
Wszak wiecie o wojnie. 
Nasi bracia giną mężnie 

Lub w niewoli żyją, 
A my siedzim niedołężnie, 
Gdy się za nas biją. 

Prawdę mówisz, nie inaczy, 
Trzeba pójść za niemi. 
Ich się pomścić, i w rozpaczy 
Bronić swojej ziemi. 
Wszak ją w pocie uprawiamy . ' 
Wszakże z niej żyjemy, 
Więc jej sobie wziąć nie damy, 
Lub na niej zginiemy. 

Nie rozpaczaj, miły bracie 
I nie trać nadziei, 
Wszakże i po srogiej stracie 
J~st szczęście w kolei. 
Przy nas jeszcze Bóg potężny, 
Przy nas słuszność stanie, 
Jeśli Polak będzie mężny, 

To jeszcze powstanie. 

Z fina/u „Krakowiaków i Górali" 
dopisanego i prawdopodobnie wykonywanego 
w okresie Insurekcji 

O „KRAKOWIAKACH I GÓRALACH" 

WSPÓŁCZEŚNI 

Dziś, jak przed laty nasi ojcowie, śpieszymy chętnie do 
teatru, gdy nam staroświecką tę komedio-operę poka
zać obiecują; wsłuchujemy się w nią i patrzymy na nią 
z takim zajęciem , jakżeby aktualną jeszcze była. Bo 
historia Polski przez nią mówi. .. 
Powstała w czasach burz, dziejowej, grano ją wśród walk 
zewnętrznych i wewnętrznych, raz błyskała w niej tę

cza zgody i braterstwo, to brzmiała jakby pobudka 
wzywająca na pole. 
Była to jakby tabakierka ks. Robaka. Kto „wytarł 

chustką zabrudzone denko", kto odrzucił przenośnie, 
uzupełnił niedomówienia, ten na pewno ujrzał „malo
waną armię maleńką jak rój much", armię kościusz
kowską, napoleońską, Chłopickich i Skrzyneckich ( ... ) 
Taka to była moc czarnoksięska „Cudu mniemanego" . 

Leon Schiller 



Działalność Bogusławskiego w wytrwałym szczep1emu 
polskości na cudzoziemszczyźnie ma swój moment nie
mal mistyczny. 
To owi „Krakowiacy i Górale", polski wzór ludowy 
na francuskiej kanwie~ z muzyczką machniętą przez 
Czecha o włoskim nazwisku, to wszystko razem rzu
cone ze sceny w Warszawę tuż przed powstaniem ko
ściuszkowskim, podziałało jak dynamitowy nabój pol
skości, patriotyzmu. Sztuka ta - co trudno by dziś 

zgadnąć! - zaniepokoiła władze tak, że po t.rzech przed
stawieniach kazan<? ją zdjąć z afisza, ale już było za 
późno, już poszła w tłum. 

Tadeusz Boy-Żeleński 

Cud mniemany nie jest już w każdym razie pochwałą 
ani obroną wsi. Jest pierwszą w naszym teatrze pochwa
łą ludu. Tak można zwięźle określić jego społeczną wy
mowę i tak też przedstawia się pewien punkt dojścia 
w działalności Bogusławskiego, niefortunnego staroś

cica, który wprawdzie nigdy nie wyrzekł się swego her
bu (używał go do końca życia), ale miał już dosyć do
świadczenia życiowego, ażeby podstawowych wartości 
ludzkich prawości, dobroci i piękna poszukiwać wśród 
najbardziej uciskanych i wzgardzonych. 

Zbigniew Raszewski 

PAISTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIGO 
ul Stdcma Jaracza r1 

Codzienni o godz. 19.15 
W nlecbele l --o goda. IS-tel i IP 

CUD MŃIEMANY · 
CZYLI 

Opera Narodowa 

WoJdecha Bogusławskiego i Jana Stefaniego 
w ~ Leona Schillera 

Dekorac:Je t imlllhamy: Wbłplaw oa..w.ld.. Tańce: Jadwi9a Hryniewicka 
Orldellla F'llbarmonll pod c.łYr. ~ Raczkowald990 . 

....... „„ ........... • ..... „.„ .• 

Afisz „Krakowiaków i Górali ' ~, Łódź 1946 



OD REALIZATORÓW 

Przystępując do inscenizacji komedioopery Wojciecha 
Bogusławskiego i Jana Stefaniego „Krakowiacy i Gó
rale" w Teatrze Wielkim w Lodzi chcielibyśmy się 
zwierzyć z pewnych rozważań i przemyśleń, jakimi kie
rowaliśmy się przy opracowywaniu inscenizacyjnych za
łożeń tego przedstawienia. Po raz pierwszy realizowa
liśmy ten spektakl z okazji 15-lecia istnienia Teatru 
Ludowego w Nowej Hucie. Było to w roku 1970. Bar
dzo skromne warunki - mały zespół aktorski, nieduża 
scena, brak orkiestry - wszystko to nie pozwalało nam 
wtedy na zrealizowanie wielkiego, prawdziwie ludowe
go widowiska. Obecnie mając to, czym dysponuje Te
atr Wielki w Lodzi - duży zespół solistów-śpiewaków, 
chór, balet, orkiestrę, jak też wspaniale wyposażoną 
scenę - należało opracować taką inscenizację, która by 
wykorzystała te wszystkie możliwości, a przede wszy
stkim wyeksponowała wartości wokalno-taneczne do
skonałego zespołu aktorskiego. 
Jaka więc powinna być ta inscenizacja? 
Mogliśmy się pokusić o odtworzenie inscenizacji Le
ona Schillera z 1946 roku, tak przecież mocno tkwią
cej w pamięci łodzian. Znając jednak wiele, nie zawsze 
udanych prób wskrzeszenia schillerowskiego przedsta
wienia, zdawaliśmy sobie sprawę, że i w tym przypadku 
byłaby to jeszcze jedna, mniej lub więcej udana kopia. 
Od słynnej łódzkiej premiery upłynęło już 28 lat. W tym 
okresie powstały i działają-do dziś w Polsce różnorodne -
zespoły pieśni i tańca, jak „Mazowsze" i „Śląsk", czy 
też mniej znane, ale bardzo żywotne regionalne zespoły 

amatorskie. Dzięki ich działalności mogliśmy w pełni 
poznać i zrozumieć sztukę polskiego folkloru, a współ
czesny r~żyser, scenograf i choreograf realizujący dziś 
„Krakowiaków i Górali" ma nie tylko prawo, ale i obo
wiązek czerpać wzory z tej przebogatej skarbnicy lu
dowości. Dysponując wiernymi zapisami starych pod
krakowskich i góralskich śpiewek, zapisami obrzędów 
ludowych, realizatorzy mogą przenosić wzory material
nej kultury ludowej do współczesnej inscenizacji opery 
Bogusławskiego. Dziś nawet dziecko wie, że Górale nie 
mogli przybyć w tamtych. latach do podkrakowskiej 
Mogiły w zbójeckich kolorowych portkach kapiących 
od złota, w przepysznych, na metr wysokich k~obukach 
na głowach i z całą zbójecką paradą. Każdy też dziś 
wie, że śpiewki i tańce góralskie bardzo różnią się od 
podkrakowskich, nie tylko melodią i rytmem, ale zu
pełnie inną harmonią, żywiołowością i temperamentem. 
Dlatego też w przedstawieniu, które oglądają Państwo 
dziś wieczór, staramy się o to, aby dwa bliskie sobie 
geograficznie folklory ukazać w miarę czystym i od
miennym charakterze, typowym dla każdego z nich. 
Nie umniejszając patriotycznych wartości sztuki Bogu
sławskiego staramy się nadać przedstawieniu charakter 
lekki, często rubaszny, a także i sentymentalny nastrój. 
Ale chyba nie zasługujemy przez to na miano osób szar
gających świętości. Chcielibyśmy, aby widz uśmiechał 
się rozumiejąc, że scena nie służy li tylko sprawom po
ważnym, ale też dobrej rozrywce. 



OSOBY 

BARTLOMIEJ, młynarz 
DOROTA, jego żona 
BASIA, jego córka z pierwszego 

małżeństwa 

W A WRZYNIEC, furman 
\ 

STACH, jego syn 
JONEK, przyjaciel Stacha 

ZOŚKA} 
p A WEL młoda para 

BRYNDAS, Góral, narzeczony Basi 

MORGAL}d .b . B ŚWISTOS ruz owie ryndasa 

BARDOS, ubogi student z· Krakowa 
MIECHODMUCH, organista 
STARA BABA 
-
DRUHNY 
DRUŻBOWIE 
KRAKOWIANIE I KRAKOWIANKI 
GÓRALE I GÓRALKI 
PASTUCH 
MUZYKANCI 

Scena jest w wiosce Mogiła, o milę od Kra

kowa 



TREŚĆ LIBRETT A 

AKT I. -
Akcja opery rozgrywa się pod Krakowem, we wsi Mo-
giła. 

Stach, młody syn furmana Wawrzyńca kocha się w Ba
si, córce młynarza Bartłomieja z jego pierwszego mał
żeństwa. Dziewczyna odwzajemnia uczucia Stacha, lecz 
miłości ich przeszkadza macocha Basi, Dorota, która 
licąc na romans ze Stachem postanawia wydać Basię 
za mąż za Górala Bryndasa i w ten sposób pozbyć się 
rywalki. 
Bartłomiej, ojciec Basi, rad by widzieć za zięcia Sta
cha, lecz trzymany „pod pantoflem" przez Dorotę boi 
się wszczynać z nią jakąkolwiek rozmowę na temat ślu
bu Basi. Ponieważ wszelkie umizgi i zaloty Doroty do 
Stacha nie przynoszą zamierzonych efektów, urażona 
w swej kobiecej ambicji postanawia czym prędzej do
prowadzić do ślubu Basi z Bryndasem. 
Mieszkańcy Mogiły oczekują przybycia Górali, którzy 
płyną już rzeką na uroczystość zaręczyn. Basia i Stach 
są bezradni wobec zaistniałej sytuacji i wszystko wska
zuje na to, że Bryndas zabierze Basię do siebie w góry. 
Rozmowie kochanków oczekujących chwili rozstania 
przysłuchuje się ukryty w pobliżu wędrowny student 
Bardos, który w tym dniu przybył do Mogiły niosąc 
ze · sobą cały swój dobytek: książki i maszynę elek
tryczną. Basia i Stach zwierzają się Bardosowi ze swych 
kłopotów i opowiadają historię swej miłości. 

AKT U. 
Do wsi przypływają Górale wioząc podarki dla Basi, 
która wkrótce zostanie panią Bryndasową. Podczas 
powitania z Krakowiakami Bryndas i Górale popisują 
się ludowymi piosenkami i tańcami. Zaloty Bryndasa 
Basia wyraźnie lekceważy i daje do zrozumienia, że nie 
zamierza wy1sc za niego za mąż. Chcąc załagodzić 
niezbyt przyjemną atmosferę Krakowiacy zapraszają 

Górali do karczmy. 
Basia ze Stachem zastanawiają się, jak tu postąpić, · 
by plan Doroty nie doszedł do skutku. Bardos wzru
szony niedolą młodych kochanków obiecuje im pomóc. 
Całą sprawę wyjaśnia po chwili Bartłomiej, który cofa 
swe dane przyrzeczenie oddania Góralowi córki i oznaj
mia mu, że wybór męża pozostawia Basi. Obrażony 
i rozgniewany taką decyzją Bryndas zapowiada Krako
wiakom rychłą zemstę i odpływa ze swymi kompanami. 
Po upływie kilkunastu minut przybywa do wsi pastuch 
z wiadomością, że Górale uprowadzili bydło. Krako
wiacy postanawiają odebrać swój dobytek choćby i siłą, 
i po chwili wszyscy uzbrojeni w widły, cepy i kosy ruszają 
w pogoń za Góralami. 

AKT ID 
Górale pewni, że udało im się umknąć Krakowiakom 
zabawiają się wesoło i z góry liczą na duże zyski po 
sprzedaży uprowadzonego bydła. Widząc zbliżających 
się w pogoni Krakowiaków, Górale ukrywają się w le
sie, by z zasadzki zaatakować przeciwników. 
Nadchodzi Bardos, który chciałby za wszelką cenę 

uniknąć bitwy i rozlewu krwi. Z pomocą przychodzi mu 
jego własny koncept i Bardos postanawia wykorzystać 
swoją maszynę elektryczną. Przez drogę, którą muszą 
biec Górale, przeciąga drut i uruchamia prądnicę. 



W zasadzkę tę wpadają Górale i porażeni prądem walą 
się na ziemię. Bardos powstrzymuje Krakowiaków, 
którzy radzi by wymordować leżących na ziemi Górali 
i nakłania do zawarcia pokoju. By ostatecznie przera
zić Górali rzekomym cudem, Bardos raz jeszcze uru
chamia prądnicę i ponownie Górale przewraqtją się 

na ziemię; przerażeni czym prędzej przyrzekają oddać 
zabrane bydło i wyciągają rękę na zgodę, po czym 
wszyscy przyjaźnie ruszają na wspólną zabawę do Mo
giły. 

AKT IV. 
Dorota w dalszym ciągu ma nadzieję, że uda się jej 
uwieść Stacha. N.ie przypuszcza, że wszystkie następ
ne sytuacje przewidziane zostały przez Bardosa, który 
postanowił oduczyć mężatkę postronnych amorów i do
prowadzić do szczęśliwego zakończenia miłości' Basi 
i Stacha. Ukrywa on Basię w ulu, który znajduje się 
w pniu starej wierzby i aranżuje spotkanie Doroty ze 
Stachem. Rozkochana Dorota rzuca się Stachowi na 
szyję, lecz w tej samej chwili pojawia się Bartłomiej 

będący mimowolnym świadkiem zalotów swej żony. 

Sytuację ratuje Bardos: ukrywa Stacha w wierzbie 
i wmawia Bartłomiejowi, że mu się przewidziało. Do
rota przypuszczając, że w wierzbie jest tylko sam 
Stach truchleje ze strachu i postanawia już nigdy nie 
zdradzić męża. Za namową Bardosa Bartłomiej odkry
wa ul i znajduje w nim Stacha i Basię. Teraz wierzy, 
że to właśnie ich widział przed chwilą i ufny w wierność . 
swej Doroty, udobruchany udaje się do karczmy, by 
przygotować wesele Basi i Stacha. 

Braterstwo, wierność, miłość i zgoda 

Niechaj pod naszym dachem panuje; 

Niech u nas nigdy przewrotna moda 

Głów nie zawraca, serca nie psuje ... 

Niech to świat pozna, że gdzie prostota, 

Tam zawsze szczera została cnota. 

[.: .finału] 



REALIZATORZY 

TADEUSZ KOZŁOWSKI 
Kierownictwo muzyczne 

MARIAN ST AŃ CZAK 
Scenografia 

JAN SKOTNICKI 
Inscenizacja i reżyseria 

JAN URYGA 
Reżyseria i choreografia 

ZBIGNIEW PAWELEC 
Kierownictwo chóru 



TEATR WIELKI W ŁODZI 
Sezon 1973 /7 4 

Premiera 19 lipca 1974 

Dyrektor 
Kierownik Artystyczny 
Z-ca Dyrektora 
Z-ca Dyrektora d/s tech. 

Wojciech Boczkowski 
Bogusław Madey 
Zbigniew Piekut 
Wiesław Kinderman 

Opracowanie programu Stanisław Dyzbardis 
Redakcja techniczna Leszek Sochaczewski 
Wydawca Teatr Wielki· w Lodzi 

Nakład I - 25.000. cer.za programu z / 8 ,- + wkładka obsadowa 
zł 1 

Ł.Z.Grar. Zam. 457/A C-3/3786 
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