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ROZRYWKA W SMUTKU 

jeszcze w 1794 roku, w czasie trwania insurekcji 
kościuszkowskiej, Wojciech Bogusławski zebrał 
„pieśni i arie" ze swoich sztuk i wydał je w postaci 
śpiewnika zatytułowanego „Rozrywka w smutku". 
Cały zbiór tworzy pewną całość dramaturgiczną, 
z innym układem niż w tekstach dramatycznych. 
Znalazły sif tam utwory doskonale znane publicz· 
ności - śpiewki z czasem odrywały sif od przedsta· 
wień i zaczynały funkcjonować samodzielnie. 

W śpiewniku znalazły sif też rzecz jasna arie 
z „Krakowiaków i Córali" - nic w tym zresztą 
dziwnego, to bowiem te piosenki łpiewała War· 
szawa w pierwszych dniach Insurekcji, a wodewil 
finałowy Bardosa ze słowami „Wy uczeni, którzy 
wszfdzie / Cierpicie dla cnoty" - w lekko tylko 
zmodyfikowanej formie jako „Wy uczciwi, którzy 
wszfdzie /Cierpicie dla cnoty" został wydrukowany 
w pierwszym numerze "Korespondenta Narodo· 
wego i Zagranicznego" z kwietnia 1794 tuż obok 
„Aktu powstania obywatel6w mieszkańców woje· 
w6dztwa krakowskiego". Śpiewka Bardosa por6w· 
nywana byłą przy tym z "Marsylianką" czy nf;a ira" 
- francuskimi pleśniami rewolucyjnymi. 

Wydany po raz kolejny w 1796 roku, po klfsce 
insurekcji, śpiewnik Bogusławskiego pełnił już inną 
rolf, stając sit po prostu zbiorem pieśni~ • 

••• 





HYMN WESELNY 

----==== •••======== 
HYMN WESELNY 

DZIEWCZĘTA 

TAJsiu, ach,juz cię traciemy, 
Jutro cię panią ujrzemy, 
Zblednie kolor twój rumiany, 
StraeiB wianecek kochany. 

CHLOPCY 

Nie uwazqj, mila Zosiu, lepsy chłopak świezy 
Niz lcwiatecek w pustym polu, co odłogiem lezy, 
I wianecek, kiedy zwiędnie, nic nie będzie płacić, 
A "'li' co go zalujecie, rade byście stracić. 

DZIEWCZĘTA 

Juz matuchnę twą stradałaś, 
Juz do obcych się wybrałaś, 
Juz nie ujrzys swej dziedziny, 
Gdzie słodkie zylaś godziny. 

CHLOPCY 

Skowronecek pod kamieniem, łabędź wedle wody, 
A slowicek w chłodnym gaju uzywa swobody, 
Tale tez dziewcę w domu męza znajdzie dobre mienie, 
Bo tale wejcie przykazało mądre przyrodzenie • 
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DZIEWCZĘTA 

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

CHLOPCY 

Wskaze kazdy ciek, co zyje, stworzony do pracy, 
A ci, co nam chleb 7jadają, są istni prózniacy, 
I wy, dziewki, co w panieństwie swoje troski macie, 
Lec w malzeństwie są rozkose, których wy nie znacie. 

DZIEWCZĘTA 

Przyjdzie jesce lclopot matki, 
Kiedy cię obsiędą dziatki, 
Natencas będzies ślochała, 
Ześ się panną nie została. 

CHLOPCY 

Chmiel się lcrzewi,jabloń rodzi i gniezdzą się ptaki, 
By się wsystko nie mnozyło, nie byłby świat taki, 
Nikcemne się takie dziewki po świecie tułają 
Co się same tylko wlócą, a męzów nie znają. 
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ARIA IV 

• 
JONEK 

Kię/ się kobieta usadzi, 
Choćby był chłopak ze skały, 
Taki mu węgiel podsadzi, 
~ 101let rozpali się cały. 
Ten węgiel natura dqje, 
Pn.a niego wsystko się rodzi, 
Z niego cały świat powstqje, 
On cęato kl6ci, on godzi. 
Taką to wejcie broń mqją 
Wąstkie kobiety na świecie, 
Prmno ich chłopcy nie chcecie, 
Gdy na was ockiem rzucqją. 
Otoćby nqjtęzse chłopaki, 

Nit1dfl mi w boju nie starcą, 
Bo ony mqją wej tarcą, 
Co wtą1stkie zmoze junaki. 
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ARIA VI II 

• 
STACH 

Nie tqjność to jest nikomu, 
Jak męzowie zony zwodzą. 
Tej nie lubią, co jest w domu, 
I cęsto do innych chodzą. 
Ale tez za swoje mqją, 
Bo pobocne marmozele 
Tak im głowy przystrajqją, 
Ze chodzą kieby daniele. 
Tak zazwycqj bywa w świecie, 
Wet za wet, darmo nic nie ma. 
Zrób jeden.figiel kobiecie, 
Ona ci odpłaci dwiema. 
Ja więc nie chcę 7.dradzać zonę, 
Bo chce, aby mnie kochała, 
Aby mniejednego miała, 
Aja tylkojednę onę. 
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