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Wojciech Bogusławski 

DZIEJE 
TEATRU NARODO\VEGO 

B rakowało ieszce Polskiey Operze tego, co 
iest każdemu Narodowi naydroższem ... na
rodowości. - Przyszła mi myśl, wystawie

nia na Scenę tych wesołych i rubasznych Krako
wiaków, którzy śpiewaiąc uprawiaią ziemię, śpie

waiąc biią się za nią. Swieży dowód ich męztwa 

pod Racławicami, zapalił móy umysł; lube moiey 
młodości wspomnienia, drogie chwile które na tey 
ziemi przeżyłem, nauki które w niey brałem, 

związki krwi które mnie tam łączyły, wszystko to 
przed moiemi stanęło oczyma. - Wezwałem ca
łey moiey pamięci, całe zdolności do odmalowa
nia ich zwyczaiów, zdań, uczuć, mowy i zabaw; 
a w krótkim czasie napisawszy znaiomą aż nadto 
Operę: Cud, czyli K r akowiaki i Górale, z ułożoną 
przez JPana Stef ani muzyką, dnia I. Marca, wy
stawiłem na Scenę. - Zadziwił Axur, zabawiła 

Rzecz rzadka, ale Krakowiaki pozyskały wszyst
kich serca, zapaliły wszystkich umysły . - Sto
sowność, iakiey z ówczasowemi okolicznościami 

domyślano się w tey Operze, sprawiła; że po 
trzech ciąglych oney wystawieniach zakazaną zo
s tała. Ci, którzy w ni y nic więcey oprócz weso-



łey zabawy nieupatrywali, zasmucili się iey zgo
nem; lecz ten chwilowy letarg, w krótce ią, w 
świe tn ieyszey Epoce, wrócił do życia . 

Odtąd, grożącemu bliską nawałnością Niebu, 
podobało się i Oyczystey Scenie zapowiedzieć 
upadek. Wiele sz tuk uchylonych, wiele dla nie
skończonych ówczasowey Cenzury poprawek, bez 
związku prawie zostawionych; przymusiły naresz
cie do grywania samych tylko nie wiele znaczą
cych dzieł, raczey obur zenie, niżeli przyiemność 
sprawiaiących Publiczności. 

Scena z „Krakowiaków I górali". Repr. rys. F. Lohrmanna . 

Zbigniezv Raszewski 

BOGUSŁAWSKI 

C u d m n i,ema ny pojawi ł s i ę w prze łomowym mo
mencie historycznym i sprzągł sw oje losy z hi
stor i ą naszego kra ju. Nic dziwnego, że i historfa 

tej opery jest burzliwa , a co za iym idzie - wysoce nie
jasna. Zupe łnie podstawowe fak ty, takie jak czas pow
stania , a n awet autorstwo wzbudzaj ą dziś rozmaite wąt
p liw oś ci. 

Nie znając wielu p od taw owych fakt ów n ie potrafimy 
odtworzyć pracy nad Cu dem mniemanym. Nie wiemy, 
ile inicja tywy i jakiej w nos ili d o tego dzieła jego współ
t wórcy. 

Stosunk owo na jj aśn i ej przedstawia si ę jeszcz,e sprawa 
p;ir tyt ury. Wiemy, że n ap i sa ł j ą J an Stefani, w 1794 
ni espe łna t r zydzie t oletni m uzyk r odem z Pragi, przez 
pewien czns instru ment a li ta nad w ornych ka pel wie
d eńsk i c h, od 1779 sk rzypek, a p otem k oncertm istrz kró
lewsk i j orkie try w Wa rszawie. Biogr afow ie Stefanieg o 
twierd zą , ż e od przyjazdu do Polski interesował się pol
ską muzyką ludową . 

.Jeszcze gorzej przedstawia się sprawa libretta. Nie po
trafimy w tej chwili powiedzieć, kto pierwszy wpadł 

n a myś l , żeby tematem opery uczynić a utentyczne spot-· 
ka nia Kra kowiaków z Góralami. Nie znan y nam autor 
pier wsze j w ersji? Czy Bogu sławski ? A kto sięgn ą ł do 
popula rne j pastorałki? Kto pa ra frazowa ł Zimorowic~a ? 

Póki ni rozwikłamy sprawy pierwszej wers ji, w zelkie 
ctociekanln na t en temat będ ą chyba zupełn ie ja łowe, 



Nie znaczy to, byśmy nic w tej chwUi nie potrafili 
p owiedzieć o roli Bogusławskiego w powstaniu tej 
opery. Dwie rzeczy możemy ustalić. 

P.o pierwsze: cokolwiek Bogusławski zastał, sam także 
i nteresowa ł się ludowym autentykiem, bo o tym świad
czą dekoracje i kostiumy, jakie zamówił. A więc gdyby 
s i ę nawet okazało, że to nie jemu zawdzięczamy takie 
rewelacje jak n owoczesny regionali7m, parafrazy Rokso
lc nek czy nawiąza nie do p astorałki, to i tak pewny zo
stanie fakt , że Bogus ławski wykorzy·stał to wszystko 
w sposób świadomy i cel owy. a pewno wiedział, czego 
chce, a jego główny zamia r ar tystyczny niewątpliwie 

można określić jako poszukiwanie ludowego autentyku. 
Dobra znajomość K ra kowa i tamtejszych tr adycji tea
tra lnych , żywych je zcze za jego szk olnych czasów, tak 
sam . jak dobra zna j om ość m· łopo l skic j wsi, mogły mu 
w t ym dopomóc. 

P o drugie : jeśli na wet is tniała pierwsza wersja i były 
w niej ja kieś aluzje p olity czne, to i tak dopiero Bogu
sławsk i mógł nadać całej operze wymowę, jaką dziś da 
s ię odczytać ze znanyc h n am przekazów tekstowych, 
skonfrontowanych z ówczesną sytuacją i ówczesnymi 
n astrojami. 

* 
Nie wszystko i tu wydaje się oczywiste, jednak pewny 

jest fakt, że w Cudzie mniemanym Bogusławski zdecy
dował się przedstawić pewien wycinek ówczesnej sytua
cji polity·cznej. 
W r. 1793 była to sytuacja bardzo osobliwa. Z wielkie~ 
go państwa, jednego z największych w Europie, Rzecz
pospolita stała się dosyć dziwacznym tworem obejmują
cy m jeszcze na północy właściwą Litwę , na południu 

część Wołynia i skrawek Małopolski z Krakowem na 
samej granicy, ale na zac h odzie odciętym już od Ku
jaw, P omorza i Wielkopolski. (Poznań i Toruń1 a nawe\ 

Płock i Sieradz znajd owały się już pod za borem pru
skim). Przegrana wojna, sztuczne podziały terytorialne, 
rosyjska okupacja wywołały ostry kryzys ekonomiczny 
w życiu kraju. Wiosnę 1793 większość bankierów war
szawskich ogłosiła bankructwo. Nadużycia władz targo
wickich, a potem nowych, grodzieńskich, budziły bez
silny gniew. W Warszawie wrzało. Pospólstwo stołeczne, 
ośmielone wydarzeniami poprzednich lat, czekało tylko 
sposobności do bitki. Na Pradze wielokrotnie dochodzi
ło do bójek pomiędzy ludn ośc.ią i żołnierzami rosyjskimi. 

W tej sytuac ji powsta ł spisek mający doprowadzić do 
ibrojnego powstania , za łoż ony w m a ju 1793 r. na zrę

bach dawnej organizacji wolnomularskiej .i rozwiąza

nego przez Targowicę Towarzystw a Przyjaciół Konsty
tucji. Nie był on nigd y ugrupowaniem jednolitym. Miał 
swoją prawicę wywodzą cą s i ę z a ry. tokracji, szlachty 
i bogatego m ieszczaństwa, mi a ł i le w.icę grupującą ofi
cerów n iższych stopn i, przedstawicieli n owo powstają

cej inteligencji, ,czerwonych ksi ęży " . 

Z początku, jak sic; zda je, tylk o część spiskowych 
sk ła ni a ła się do pows tania. Dopiero po sejmie gro
dzieńskim sta ło się rzeczą dość oczywistą, że nie da się 

go uniknąć, bo jeśli spisek go n ie wywoła, to sprowo
kuje je Igelstrom. 

W Ro ji ścierały się wtedy dwa dążen i a, gdy chodzi 
o losy P olski. Jed ni byli za u trzymaniem kadłubowej 

Rzeczypospolitej, ściś l e kontrolowanej przez Rosję, w 
charakterze bazy wypadowe j na Zachód. Drudzy chęt

nie wid zieliby j akąś nową ruchawkę , która by dała 

sposobność do zdobycia w P olsce n owych łupów. 

Sievers przypuszczalnie reprezentował pierwszą kon
cepcję. Przy całej brutalności, z jaką poczynał sobie 
w Grodnie, dążył do stworzenia państwa, które mo
głoby przetrwać. Postępowanie I gelstroma miało już 
wiele cech prowokac ji, która prędzej czy później mu
sia ła d oprowa d zić do wybuchu . 

Stą d teź po sejmie grodzi eil skim cały spi sek , pomi
m rozbieżnoś ci , jakie go nurt.owały , skłan iał s ię d o 
powsta n i;-i. Naczeln ą wład zę c:ywiln i woj skową z.ami -



Widok kościoła Marli Panny na Nowym Mleśclc. Malarz nie
znany - ol./pł. 

rzano powJerzyć Kościuszce, który w 1792 udał s.ię za 
granicę, ale wkrótce nawiąza ł kontakt z konspiracją 
d ziałającą w kraju. We wrześniu 1793 przybył nawet 
pota jemnie do P odgórza pod Kraków, by zbadać kra
jowe możliwości, a ponieważ wydały mu się niezadowa
l a jące, postanowił oowlęc t ermin wybuchu. Jednocze~-

nie postanowił, że powstanie - ze względu na dogod
ni e jsze warunki - za cznie się w Kra k owie, nie w War
szawie. 
Wiadomości o t ych decyzjach dotarły do stolicy na 

progu zimy. W listopadzie 1793 przyjechał do Warszawy 
F'ranciszek Barss, który uczestniczył w tajnej naradzie, 
i zd a ł sprawę z jej wyników. Od "1iego to dowiedziano 
się , jakie znaczenie K.ofoiuszko przypisuje zbrojnemu 
wystąpieniu chłopów, że strój chłopski zamierza uczy
nić mundurem wszystkich powstańców, że wszyscy chfo
pi - zdaniem Kościuszki - mają straszliwy oręż w 
swych kosach i wystarczy p-obudzić ich do walki uwal
ni a jąc ich z poddaństwa, a by powstanJe przybrało cha
r ak ter narodowy. 
Bogusławski wedle wszelkiego • prawdopodobieństwa 

z u poznał się z tymi relacjami. Wiemy, ż e na leżał do 
spisku i nie był tam bynajmniej osamotniony, gdyż 
miał wśród spiskowców wielu znajomych, czasem blis
kich współpracowników (jak np. ks. Meier, tłumacz 
Kotzebuego), a nawet krewnych. Dwaj wujowie Bogus
ławskiego, synowie Prokopa Linowskiego: Aleksander 
(wkrótce sekretarz Koś ciuszki) i Rupert (wówczas mło
dziutki oficer artylerii) byli bardzo czynnymi człoakam! 
spisku. 

HYMN DO MIŁOSCI OJCZYZNY 

Swięta miłości kochanej ojczyzny, 
Czują cię tylko umysły poczciwe! 
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, 
Dla ciebie więzy, pęta nie zelżywe. 
Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny, 
Gnieździsz w umyśle rozkoszy prawdziwe. 
Byle cię można wspomóc, byle wspierać, 
Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. 

IGNACY KRĄSICKI 
(1735-1801) 



Johann Gottfried Seuine 

«KRAKOWIACY I GÓRALE» 
W WARSZAWIE 1 

Wystawienie w stolicy sztuki teatralnej pod 
tytułem „Krakowiacy" wywołało niesłychany en-
1 uzjazm. Jest to utwór o tematyce narodowej 
przedstawiający z wielkim talentem kłótnię wie
śniaków pochodzących z okolic Krakowa. Rosyj
i.ki poseł 2 miał początkowo zastrzeżenia co do 
owego przedstawienia, ponieważ jednak marsza
łek hrabia Moszyński osobiście zaręczył, że nie 
będzie w tym spektaklu nic zdrożnego, zezwolo
no ostatecznie, aby się odbyło. 

Autor, pan Bogusławski, igrający ludzkimi na
miętnościami jak piłką, równie dobry patriota jak 
autor, dał dowód swego mistrzo twa w samej 
sztuce i jej wystawieniu. Łączy ona w sobie nad
zwyczaj zręcznie w jedną całość dramat, wode
wil i balet. Porywająca muzyka oparta została 
częściowo na r dzimych pieśniach ludowych, czę
ściowo na dyskretnie przejętych motywach z naj
lepszych utworów zagranicznych; tylko ktoś o 
bardzo chłodnym usposobieniu mógłby się nie 
poddać ogólnemu entuzjazmowi. Na ogólną licz
bę trzech przedstawień udało mi się dwukrotnie 
być w teatrze i muszę wyznać, że nigdy nie do
znałem większego, głębszego i trwalszego wraże
nia. Polityczne aluzje tej sztuki były bardzo od
ległe i niezbyt istotne, miała ona jednak charak
ter patriotyczny. Kilku czołowych aktorów naj
prawdopodobniej we zło w por zumienie, uzupeł-

niali bowiem arie wstawkami, które wnet wypar
ły właściwy tekst, powtarzane z nieukrywaną ra
dością. Wstawki te przeniosły się szybko z teatru 
między lud, a wypadki pod Krakowem 3 uczyniły 

z wszystkich warszawian śpiewaków operowych. 
Nawet rosyjskie orkiestry wojskowe grywały ulu
bione arie z ulubionej opery. Rosyjski generał 

dowiedziawszy się o wszystkim, co zaszło, zabro
nił dalszych przedstawień; lecz utwór, trzykrot
nie już odegrany, odniósł skutek. Balet „Werbow
nicy" kończący przedstawienie, w każdej innej 
okoliczności uznany byłby za całkiem niewinny, 
lecz teraz podobnego co i sama sztuka doznał lo
su. Głuchy szmer niezadowolenia rozszedł się 

wśród publiczności ; coraz częscieJ zaczęły się 

ukazywać śmiałe paszkwile, a nawet zaczęto gło
śno się odgrażać. 

1 Polska atanłslawowska w oczach cudzoztemców, t. II, s . 738. 
J. G. Seume (1763-1810), znany poeta Ośwlecenla niemieckiego, 
po róznych kolejach ~ycia sekretarz ambasadora rosyjskiego 
w Polsce Jgels t r!!ma , z nlm wlaśnle przybył do Warszawy. Re
lacja Jego (Kilka wtadomolcł o wypadkach w P olsce w l"Oku 
1794) z tego I Jeszcze Jednego p6foleJszego pobytu w Polsce 
Jt!M pełna życzliwości dla P olaków. Premiera K rakowiaków 
I pómłt odbyła si<: I lll 17!H r., z muzyką Stefaniego i dekora
cjami Smuglewlcza; grano lei jeszcze 2 i 3, po czym pr zed· 
stawienia p rzerwano. Kazde p rzedstawienie Kl"akowłaków koń
czyło się baletem Werbunek. 

• Ambasadorem rosyjskim w Warszawie w 17114 r . był &enera l 
Osip Andr leJewlcz Igelstr!!m, który jednocześnie był dowódcą 
wojsk r osyjskich w P olsce. 

• Wypadki pod Kr akowem - chodz.I o zwycli:stwo KościusUd 
z rlnla 4 IV 1794 r . w bitwie porl Racławicom!. 



Walka na Krakow skim Przedmieśc iu róg Królew skiej . Jan Pio tr 
N orblin - pióro , p dzel , tusz. 

Mam y także przekaz, wedle któreg-0 Bogusławski miał 
nap is ać Cud mniemany na polecenie spiskowych. Udo
wodnić tego jeszcze n ie potrafimy. Nie j es teśmy w sta
nie stwier.dzić, czy istotnie napisał swoje libretto po 
przyjeździe Barssa do Warszawy. 

Trzeba jednak przyznać, że taka hipoteza najlepiej 
by p ozwoliła odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierw
sze: dlacZiego po 15 latach pracy na<l operą włoską na
gle wrócił do opery r odzimej. I po drugie: dl.aczego 
wziął na warsztat akurat ten temat. 

Zamówienie spisku tłumaczyłoby raptowność zwro
tu. R ela cja Barssa lepiej by pozwoliła zrozumieć, dlacze
go Bogusławski zwróc ił uwagę n a folklor krakowski. 
Chłopi podkrakowscy dopier o wtedy zna leźli się w cen
trum zainteresowania spiskow ych. 

T em at Cudu m niemanego najzwięźlej można by okreś

lić jako dzieje zbrojnego konflik tu dwóch gromad, Kra
kowiaków i Górali , przy czym wszystkie rac je są po 
stronie Krakowiaków, na których Górale napadają za
bierając im bydło. Na tle ówczesnej sytuacji sym bolika 
t ego konfliktu musia ła być dosyć przejrzysta. (I w iemy, 
że była.) A więc głó ny zam iar Bogu sławskdego nie p o
winien budzić wątpliwości. Z pewnością chodziło mu 
o przedstawienie ówczes.nych stosunków polsko-rosyj
skich, n ieuniknionego powstania, jego charakteru i je
go sza ns. Aluzje rozsiane w całym tekście, marsz wo
jenny Krakowiaków, piosenki komentujące utwór w 
ostatniej scenie każą to uznać za rzecz <iosyć oczywistą. 

Nie należy oczywiście mieszać tej sprawy z zamierze
niami artys tycznymi. P od względem artystycznym n a 
pewn o obie grupy, a więc i Krakowia cy, i Górale, mia
ły widzów zaciekaw ia ć i bawić. Obie reprezentowały 
na scenie lud polski, jego oibyczaj, mowę, strój, po r az 
pierwszy pokazane w sposób .tak autentyczny. A więc 
obie - zgodnie ze słowam i Bogu sławski ego - nadawa
ły operze cechę „narodowości". 

* 
WOŁY KRNĄBRNE 

Miłe złego początki, lecz koniec żałosny . 
Nie chciały w jarzmie chodzić woły podczas 

wiosny; 
W jesieni nie woziły zboża do stodoły; 
W zimie chleba nie stało, zjadł gospodarz woly. 

GN ACY KRASICK I 



Walka wojska i lud ności warszaw skiej dnia 18 IV 1794 roku. 
Aleksander Orłowski (?) - tusz. 

Dekoracje do Cudu mniemanego zapr ojektował Anto
ni Smuglew icz. Wykonani e n adzorowa ł , pewno w lu tym 
i pewn o w pośpiechu , t ea term a js ter F uscher. 

Jedna z tych dekoracji przedstawiała wieś, druga -
las. Bogusławski nap i s ał w praw dzie operę w t r zech 
obrazach, jednak oba skra jne obrazy rozgrywa ją się 

w tym samym miejscu, w Mogile, n iedalek o mostku, 
z którego widać kościół cystersów. Tylko środkowy obraz 
rozgrywa się w lesie. 

* Ostatnie próby musi ały się odbywać w lutym 1794 r. 
Fak t;Ycznym władc <) War szawy był wówczas Igelstrćim 

głównodowodzący wojsk rosyjskich w Rzeczypospolitej, 
a od niedawna także ambasador rosyj sld. Również na 
stan owisku cenzora nastąpiła zmiana. Do 1 II 94 piasto
wał ten urząd ks. Jan Dorau, podobno liberał. Jego 
następcą został z polecenia Igelstrćima Tomasz Włodek, 
redaktor „Gazety Krajowej", człowiek wyzuty z wszel
ki ch skrupułów, „ohydnej in publico reputacji" - jak 
się o nim wyraził Stanisław August. 

Wszystkie sztuki były starannie cenzurowane. Na każ
dym przedstawieniu znajdował się instygator, który 
potem drobiazgowo opisywał cały wieczór w raporcie 
sk ładanym jurysdykcji marszałkowskiej. 

W tej sytuac ji wystawienie Cudu mniemanego na pe
wno ni e było rzeczą łatwą . Nie wiemy dokładnie, jak 
do tego d oszło . Mamy jednak relacje dwóch świadków, 
z których jeden, J an Seume, Niemiec z poch odzenia, 
p1 a cował w ambasadzie rosyjskiej, a drugi, Joachim 
Chreptowicz, dobry znajomy Bogusławskiego jeszcze 
1 czasów wileilskich, za trudniony był w redakcji „Ga
zety K ra jowe j" .i z tej r acj i blisko współpracował 

z Włodkiem. 
Z r elacji Seumego dowia dujemy się, ż·e Igelstrćim in

t eresował się nową premierą, znał libretto i „miał za
s trzeż enia przeciwko przedstawieniu", jednak zezwolił 

na nie, ponieważ „marszałek hr. M·oszyński osobiście 

PTASZKI W KLATCE 

„Czegóż płaczesz? - staremu mówił czyżyk 
młody

Masz teraz lepsze w klatce niż w polu wygody." 
„Ty.~ w niej zrodzon - rzek i stary - przeto ci 

wybaczę; 

Jani był wolny, dziś w klatce - i dlat ego płaczę." 

l G N ACY K R AS I CK I 



Wieszanie zdrajców na Rynku Starego Miasta 9 V 1794 roku. 
Jan Piotr Norblin - sepia. 

zaręczył, że nie zawiera ono nic zdroż.inego". J eśli ist ot
nie tak było, to sukces w tym wypadku należa łoby 

przypisać ustnym komenta r zom Bogusławskiego, który 
w idocznie zwrócił uwagę władz na pogodny, r ozwesela 
jący charakter opery a może także na jej pojednawczą 
wymowę. 

Wobec cenzora Włodka zastosował podobno inną tak
tykę. 

Sytua,cja była już wtedy nies łychanie napięta. Wśród 

spiskowych ścierały się dwie d ążności. Jedni, posłuszni 
Kościuszce, gotowi byli jeszcze czekać . Inni parli do wy
buchu powstania przed zapowiedzianą redukcją wojska 
polskiego. Su:zególnie gwałtowny przebieg miała pod ob
n o poświęcona tej sprawie sesja spiskowych, „bardzo 
ludna", urzą~ona najprawdopodobniej 25 II 94. W po
wi~trzu wisiała burza i wszyscy to czuli, 

l 
( 

Możliwe, że właśnie w związku z tą sytuac j ą cenzo
ra zostawił sobie Bogusławski na koniec. J ak o za jadły 

denuncjator Włodek mógł wszystk o popsuć , już po po
rozumieniu z Moszyń skim i Igelstromem. A więc k ontakt 
z nim lep.iej było nawiązać w ostatniej chw ili. Chrep
towicz twierdzi, że tak właśnie Bogus ławski p os t ąpił. 

Na polecenie Bogu s ławskiego Chreptowicz pod sunął po
dobno Włodkowi tek t libretta , jakby od niechcenia, w 
sam dzie1i. prem iery, „i t o po p ołudniu". Obałamucony 
cenzor zezwolił jak oby na p rzedst awienie „nawet n ie 
przeczytawszy". Jeś l i i t o prawda, w teatrze niepewność 

co do losów premiery trwałaby d o ostat niej chwili. 

* 
Afisza pr emierowego n ie znam y. Domyślamy się ty l

k o, że zapowiad a ł operę pt. Cud, czyii K rak owia k i i 
Góral e, na dzi eń 1 III 94. 
Był a to niedziela, d osyć c iepła. Publicznoś ci zeszło się 

mn ó two, tak że wid01Wnia napełniła się po brzegi. 
Z górą tysią c dwieśc ie osób s ł u chało uwertury. T ui 
przed kanałem ork iestrowym siedzieli licznie zebrani 
ofic er ow ie r osy jscy. Za nim i, jak zwykle, stali polscy 
oficer ow ie, szlachta, bogatsi m ieszczanie. W l ożach sie
d zia ły dam y, w n iektórych także dygnitarze polscy i 
rosyjscy. Dokumenty tylk o jednego z nich, Ożarow

skiego, wymieniają z nazwisk a. Z r elac ji Tr em bickiego 
wynikałoby, że siedział w loży znajdującej s ię b1isk o 
sceny. Ale z tej samej relacji można wno i ć, że i inne 
,. matedory targowick ie" były na widown i. Wysoko na 
galer ii i jeszcze wyżej na paradyzie tłocz ·ła się ga
wiedź wówczas już głośno i stan owczo wyrażaj ą ca 

swoje zdanie. 
K iedy kurtyna poszła w górę, na scen ie ukazała się 

wieś. J ontek (zapewne Rutkowski) sied zi ał na pier w
szym r lanie na wierzbie i wpatrywal s ię w głąb sceny. 



Widok Marszałkowskiej ulicy z n a tury. Zygmunt Vogel -
akwar e la. 

bok ni ego Stach (przypuszcza lnie K aczkowsk.i), w 
sukm anie, w kapeluszu z zer okim r ondem, w wyso
k ich bu tach , t czył z nim rzeczowy dia log pr zy akom
paniamencie orkiestry. 

Coz tedy? Nic tam nie wldzls ? 

Jonek 

Nic wcale, pr6zno się bledzis. 

Rzecz zapowiadała się dekawie, choć niewinnie. Pu
bliczność dow,iedziała się , ż e Sta ch kocha Basię, a Ba
sia Sta cha. Ze Bas ia mimo to m a pójść za Górala, któ
r go właśnie Stach wespół ze swoim przyja cielem wy

P tru je. Ze sprawę kompliku je Dorota , macocha Basi, 
k tóra nie chce sic: zadowolić starym mężem i uwodzi 
S a cha. Gdyby Stach ustąpił, Dorota zezwoliłaby n" 

jego małżeństwo z Basią , a ponieważ n ie chce ustąpić, 

p ostanowiła dać pasierbicę Góralowi. 
Takie i tym podobne historie og lądano już w Teatrze 

Narodowym. Nigdy nie og lądano ich jeszcze w tak swoj
skiej postaci. 

Nad wejściem do chałupy młynarza widać było pęk 

,5znurów symbolizujących kądzi e l , zna k , że w tym do
mu jest panna na wydaniu. W sąsiednim domu odpra
wiało się wesele innej pary. Był to więc dom weselny. 
Mia ł i on swo je godło nad drzwiami : rozcza pierzonego 
koguta. 

Basia ukazywała się Stachowi we ml ni e, w dym
niku, a ponieważ drzwi od młyna były zamknięte , 

sc·h o d zi ła do swego chłopca po ko le. Spódnicę, jak wy 
nika z rysunku Lohrmanna, miała do kostek. Na kole 
mu siała pokazać łydki , co wówczas uch odziło za efekt 
pikantny. 

Wszyscy aktorzy mówili gwarą, używali słów niewy
szukanych, n awet dosa dnych. Cóż dopiero, gdy z k arcz
my wytoczyło się w esele i zaczęły się przyśpie\vk i . 

Wiek XVIII kochał s ię we fr ywolnych wierszach i pio
sen kach, których nigdy nie brakło w Teatrze Narodo
wym. Ale tym razem piosenki nie były fr ywolne. Były 
jurne : „Zośka ce ka niecier pliwie, rychło w ie cór bę

dzie / Bo dostanie ładny cepiec, choć rózy pozbędzie. " 

Dziś pan Paweł pozna Zosię, cy m u zyln w iern ie, 
Jeśli j esce koło róey ma k oh1ce ciernie. 

Dziesięć la t wcześnie j i w innych okolicznościach damy 
być może wyszłyby z lóż. W marcu 1794 nie tylko n ikt 
nie wychodził, ale wszyscy pożerali oczami tych chło-

Czyliż dlatego, że kraj przemoc gnębi, 
Szlachetny w sercach zapał si ę wyziębi? 

,J KUB J AS!i<:ISKT 
(1761- 1794) 



Ulica Królewsk a - zbór Dysydentów. Zygmu n t Vogel -
akwarela. 

pów, o których mów iono, że uratują Rzeczp ospolitą, 
jakby ioh p r,zywiezion o na podziwien ie widzów z sa
m j Ameryki. 
Należy sąd zić , że a ktorzy umieli wyzyskać tę szansę. 

Większość z n ich, jak s ię zda je, poch od ziła ze wsi, a 
wszyscy d oskonale znali wieś, bodaj ze swych nie
ustannych podróży. Nikogo tu nie trzeba był-o uczyć, 
jak chłop mówi i jak si ę rusza. 

Warto i to podkreślić, że wśród wykonawców Cudu 
było już sporo dobrych śpiewaków: Szczurowski, Kacz
kowski, Ja sińska , Rutkowscy. Z tych tylko Szczurow
ski, wybitny bas, pozbawiony był uzdolnień aktorskich. 
Inaczej Ka czkowski : ten , „na jlepszy bez zaprzeczenia 
dawnej opery tenorysta", był również cenionym akto
rem. Na premierze prawd opodobnie grał Stacha. Doro
t ę grała Jasir1ska która trafiła w niej, jak się zdaje 

na role: swojego życia. Bogusławski z zach wytem w po
mina jej urodę - była zgrabną brunetką - „porus?e 
lli dosyć żywe", „m oc i g iętk ość je j przyjemnego gło

. u". a ry unk u Lohrmanna wi ać j ą koło w ierzby. 
Zdaniem Bogus ławskiego grała Doro tę „do nienaslado
wania", roZlbrajająco śmieszna od pierwszego wejści a, 

gdy z impetem rzu cała się n a s zyję zakłop o ta nemu 

Stachowi: „Ach, Stasieńku miły! Tyś moja dus a, zycie, 
tyś jest m oim zdr.owiem." 

* 
Cała premiera Cud·u wyd aje się jednym z tych mo

mentów, w których proces his toryc zny można podpa
trywać niejako na gorącym uczynku, w trakcie stawa
ni a s i ę, jak .na zwolnionej pro jekcji w kinie. Przez 
proces historyczny rozumiemy tu stopniowe przemiany 
gustu, polega jące n a pokonywaniu uprzedzeil i wywo
ływaniu zachwytu dla rzeczy uprzednio pogardzanych. 
Zmiany takie dokonują się zwykle bardzo powoli, w 
pewnych warunkach mogą jednak ulec nagłemu przy
spieszeniu. Takie przyspieszenie dokonało się właśnie 

na premierze Cudu, chyba d zięki szczególnej atmo
sferze. 

Już na samym początku musia ł się wytworzyć nie
codzienny nastrój. Od pierw.szych scen padały rozmai
te aluzje : a to do dziewczyny, która nie powi1nna brać 

Wtedy świat wróci do pierwszej postaci, 
Gdy ród człowieczy będzie rodem braci. 

JAKUB J A S INSh: I 



Franciszek Karpiński 

O «KRAKOWIAKACH I GÓRALACH» 1 

W środku zimy grana była operetka przez Ju
liana Niemcewicza zrobiona pod tytułem „Kra
kowiaki", miała w sobie arie zupełnie do okolicz
ności kraju stosowne, a bardzo zapalające. Operet
ka ta b~rła początkiem i rozgrzała umysły do przy
szej rewolucji, była osnową rozmów po domach 
i czyniono sobie nadzieje szczęścia, które zdawała 
się obiecywać ta sztuka teatralna. 

Igielsztrom nic zakazał grywania tej niebez
piecznej ztuki, ale tylko ·zpiegował ściślej poli
Lją miasta Warszawy, znalazł dla siebie pewną 
liczbę szpiegów, którzy mu o wszystkim donosili, 
r. le ich łatwo poznano i wystrzegano się przy nich 
wszelk ich rozmów tyczących się przyszłej rewo
lucji. 

1 Pamtętnfkl , tekst wg wydania; Poznali 1844, s . 140. Relacja 
Karpinsklego nie jest tak całkowicie bołomutna, jakby mozno 
pr;(ypuszcznć. Istnieje dokument ogłoszony przez T . Mikulskiego 
cze •tudtów nad O.łwtecentem, warszawa 1956, s. 439 1 n.) świad
czący o wadze tej relacji. Jest to dor~zona Karpińskiemu 

lrnrtka z fragmentem sztuki, zatytułowana „Pleśń, k tórą Bogu
sławski śpiewa w operze Krakowiaków". Utyty lu czas teraz
nlejszy „splewa'', znane zapisy o łagodnej I dluglej 7.lmle owe
~o roku, co jest dostatecznym wyjaśnieniem określenia „w 
środku 7.imy" , aktualne zapiski Karpińskiego w Pamiętnikach 
oraz przypisywanie autorstwa Niemcewiczowi przez samego Bo
gusławskiego pozwalają przypuszczać, że Karpińskiemu natych
m10st po premierze dor.::czył ktoś (może emisar iusz, może 
uchodt.ca) tt:: kartkę z piosenką Bardosa (Zob . z. Raszewski, 
Stnrośwtecczy:rna„„ s. 178.) 

Alojzy Feliński 
(1771-1820) 

PIEŚŃ OCHOTNIKÓW KRAKOWSKICH 

Pókiż, Polaku zgnuśniały, 
Rozłączony z bracią twemi, 

Bez sił, bez rządu, bez chwały 
Będziesz więźniem w swojej ziemi? 

Garść najezdników trwożliwa 
Gnębi ludzi milijony, 

A naród upokorzony 
Jeszcze litości ich wzywa. 

Pókiż damy się ciemiężyć? 
Dalej, bracia, do oręża! 
Kto chce umrzeć lub zwyciężyć, 
Ten zawsze prawie zwycięża. 

Nie, nie walczymy my sami, 
Jest to wasza potwarz szczera: 

Cnota i męstwo nas wspiera, 
Bóg i Kościuszko jest z nami. 

Oto Kościuszko przywodzi, 
Wojska i ludu kochanie, 

Idź za nim, ochocza młodzi, 
A jeszcze Polska pow 'tanie . 

Walczcie za wolność i prawa 
Wszyscy, co dobrze myślicie, 

Niepewne jest wasze życie, 
Ale pewna wasza sława. 

Pókiż damy ię ciemiężyć ... 



cudzoziemca, a to do wojewody, którego ojciec Stacha 
woził do Grodna. Niby od niechcenia stwierdzono, że 
gdy się w niewoli żyje, „nie mas tam swej lubości". 
Publiczność w każdym razie musiała już być nieźle 

rozgrzana, gdy zza blejtramu po lewej stronie wynu
rzył się długi nos, potem {;Zarny kapelusz, a z.a nim 
cała figura dyrektora teatru, który „podskakując" 
schodził z drewnianego cokołu i śpiewał: 

Swiat srogi, świat przewrotny, 
Wszystko na opak !dz.le, 
Kto nie wart - pan stokrotny, 
A człek poczciwy w biedzie. 

Bogusławski tym razem był w łapciach. Miał na sobie 
biały mundur z czerwonymi wyłogami, może ten sam, 
k tóry nosił jako Kapitan Don Ercole, na nogach białe 
spodn ie i białe poń·czochy . Ale buty niósł na k iju. 

Publiczność ceniła jego piosneczki, ale już zna ła jego 
n<irzekania na zły świat. Jed nak Bogusławski nie po
przestał tym razem na skargach: 

Lecz rozum górę bierze , 
Tym sobie życie słodzę ; 

I ja porosnę w pie rze, 
Choć dzisiaj boso chodzę. 

W drugiej strofie jak widać , odmienił nastrój. Nowa 
piosneczka już się nie składała z kupletów nawracają
cych wciąż do tej samej, cierpkiej pointy. W na stępnych 
strofach brzmiała nawet jeszcze śmie lej i dumniej. 

Niemą dry, kto wśród drogi 
z przestrachu traci męstwo, 
Im sroższe ci ern ia , głog i, 

Tym milsze jest zwycięshvo, 

Na górze mieszka sława, 

A szczęście jeszcze wyżej „. 
Lecz gdy chęć nie us tawa, 
Wne t i ę człek do nich zbUi:y. 

Tego jeszcze nie było . Publiczność z za pa rtym tchem 
wpa trywa ła ię w Bogusław kiego, k tóry j uż na p e-wno 
zdążył zejść z pagórka, a więc s ta ł tuż przed kanałem 

orkiestrowym i ła wami oficerów ro sy jsk ich śpiewając 
wprost do parteru: 

Im sroższy l os n ns nęk a, 

T ym m ocnie j s tać mu t rzeba , 
Kt o podlo przed k im klęk a , 

T en próżno wzywa nieba. 

Audentes F·ortuna juva t, timidosque repellit ! Lu dzie w y
kształceni na klasykach momentalnie zauważyli, że dy-

Ozdobo wieku! w y Polacy godni, 
Walczcie chwalebnie cnotą przeciw zbrodni. 

,TAKUB JASI1'l"SK 1 



Widok Nowego SwW. tu od placu Trzech Krzyty. Zygmunt Vo
gel - a kwar ela. 

rek tor zwra c::i ię d o nich si nvam i Eneidy . Już to samo 
!iwia dczyło, że nasta je chwila osobli wa. Nikt wtedy nie 
wzywa ł Wergil iusza nadaremn o. 

Na premie rze ak torzy tak s ię m ieli rozochocić p odczas 
Jrna łu, że sobie podobno pozwalali na d osyć r yzykow n e 
ż a r ty . Morga! - twierdzi Trębicki - kiwał palcem na 
Ożarowskiego, kiedy śpiewał swój tekst: 

Bo jak casem się nie uda -
Cnota miewa górę -

To nie będą zadne cuda, 
Ze ty w ezmles w skórę. 

Wre zcie ak torzy u milkli. Za to na widowni rozpętała 
się bu rza. F ora . - krzycza ła publi czność jednym głosem 
k lasz ząc i t upiąc - „cały parter, l oże, galeria, paradyz 
hucza ł· z okla ków, trzęsły się od tupania". Wedle 

Trębick i go aż r.:ztery razy aktorzy musieli powtarza ć 

fi na ł i k łania ć się p u blicznoś ci, k tóra n ie d owierzała 

własnemu szczęś ciu . 

Tak kończyła s ię ta premiera, bez wątpien i a najważ

niej sza ze w zystkich, jakie się k iedykolwiek odbyły 

w Tea t rze Narodowym. 

* 
Na ulicach stały ju ż wtedy baterie rosyj skie gotowe 

·o strza łu. Igelslrom opracowywał ord re de bataille, a 
całą ·pra ę traktował znacznie poważniej n iż przedtem. 
Widzia ł j uż , ż e w Polsce nie grozi żadna ruchawka, 
a le - najprawdopodobniej - powstan ie, o nieporówn a
nie szerszym zasięgu aniżeli konfeder acja barska. 

Nazajutrz po prem ierze C1i du zaczę ły się a r esztowania . 
Dość dużo spiskowych zdołało s i ę ukryć, wielu wpadło 
jednak w ręce Igelstr oma i ci byli przes ł uchiwani w 
ambasa dzie r osy jsk iej. 

Przedstawieni a Ctid u zawieszono. (To z 3 III było 

ostatnie.) 
Około 23 III w Rożanie ar esztowano L eopolda Sier

piń skiego, jednego ze spiskowych , k tórym udało się 

zbiec . Przesłuchiwany w mbasadzie rosyjskiej Sierpiń
sk i zeznał, że Bogusławski na leży do spisku, że był na 
owej se ji u Węgierski go, a swoją operę napisał n a 
p olecenie spiskowych. Igelstrom p otraktował sprawę na 
serio i wysłał do P etersburga r aport d ołą czając tekst 
opery. W ambasadzie stwierdzono w ówczas, że „w ale
goryczny sposób przedstawiała cały system jakobinów". 
Wiadomość o tym przeniknęła p oza ambasadę, dzięk i 

Ba udou.inow i, który współpra cował z R o janami, więc 

miał wiadom ości z pierwsze j ręk i. Widząc, d o czego rze 
czy zmierza j ą, pragnął się pewno zabezpieczyć na wy
pa dek powstania i os lrzegl Bogusławskiego przed nie
hezpieczeństwem. Było to chyba jeszcze w marcu, póź

n •m wieczorem . Zaraz po wizycie Baudouina, o „samej 



pierwszej w nocy", Bogusławski przybiegł do Chrepto
·wicza z wiadomością , ż e obaj mają być aresztowani. Je
den za to, że obałamucił Włodka, drugi za wystawienie 
Cudu. 

Tu się nam wątek na chwilę urywa, bo nie wiemy do
kładnie, co było dalej. Chreptowicz uciekł. Bogusław
ski został. Niewątpliw.ie był wzywany do wytłumaczenia 
się ze sweg·o czynu. Nie wiemy jednak, jak się bronił. 
Przypuszczalnie powoływał się na dosłowną interpreta
l' jQ tekstu, jak to zwykł przedtem czynić. Może nawet 
i wypa rł się sw ojej sztuki. Na ten domys ł naprowadza 
kilka dokumentów przypisujących Cud mniemany Niem
ce wiczowi. Moż liwe, że właśnie sam Bogusławski był au
t orem tej wiadomośc i. (Niemcewicz znajdowa ł s ię na 
em igra cji, więc bez obawy, ż e mu się zaszkodzi, można 
hyło zwalić na niego część winy.) 

Gdy tak w War sza wie roztrząsa n o sprawę oper y ko
micznej , K oś ciu szk o przybył powtórnie do Krakowa 
i 24 III 94 o głosi ł t am akt powstania. T ekst dokumentu, 
ju ż; wcześniej ułożon eg o, odczytał na ry.nku wuj Bogu
s ł a ws kiego, Aleksander Linowski. 
Wiad omość o wybuchu w krótce dotarła do Warszawy, 

gd zie I ge l strćim podwoił czujność i dokonywał dalszych 
a reszt owa!'i. Dnia 27 III 94 został aresztowany drugi wuj 
Bogu s ławskiego, młodziutki Rupert Linow ski (brat 
Aleksandra), 

Bogu sławski w tym czasie gra ł da lej , nie wiadomo 
jak i p rzez k ogo -o calony. Może przez przyjaciół Moskali. 

* 
iemcy nie występowa li już wtedy w Teatrze Naro

d owym . W lutym przenieś li się do pała,cu Radziwiłłow
sk ieg . Bogus ł a wski mia ł zatem gma ch do swojej w y
ł ączn ej dyspozyc ji. Gra ł cztery r azy na tydzień i znowu 
k011 czy ł swe przedstawienia występ ami ba letu. 

Spis baletów wystawianych w tym czasie zachował 
s ię, natomiast repertuar dramatyczny i operowy nie jest 
znany. Możemy się tylko domyś la ć, że po 1 III 94 wy
stawiono jeszcze dwie nowe sztuki, do dziś zresztą nie 
ziden tyfikow ane i znane tylko z tytułów. Poza tym 
z pamiętnika Bogusławskiego wiemy, że Włodek bar dzo 
mu już wtedy patrzał na palce, jedne sztuki, także 

spomiędzy dawniej wystawionych, odrzucał, w innych 
dokonywał drastycznych zmian. 

Sezon dobiegał k011ca w atmosferze niebywałego na
pięcia, gdyż mimo w szelkich usiłowai1 Igelstrćim nie 
zdołał rozgromić spisku. Warszawa gotowała się do 
walki nasłuchując wiadomości napływających z Kra
kowa. 
Zakończenie sezonu wypadło w sobotę 12 IV 94. Było 

uroczyste, król podarował aktorom 50 dukatów do po
działu. Tym gestem zamknął ostatecznie dzieje swych 
bliższych związków z Teatrem Narodowym. 

Zwyczaj nakazywał wygłosić tego dnia tzw. kompie· 
meni po przedstawieniu. Bogusławski zawsze się do 
tego stosował, a więc i 12 IV z pewnością zredagował 
stosowną mowę, którą albo sam wygłosił, albo kazał 

wygłosić Owsińskiemu. Wiele byśmy dziś dali za to, 
żeby poznać jej treść, niestety nic o niej nie wiemy. 

Zbigniew Raszewski 



Wojciech Bogusławski urodził się 9 kwietnia 
1757 we wsi Glinno pod Poznaniem; był synem 
Leopolda Andrzeja z Bogusławic herbu Swinka, 
r egenta ziemskiego poznańskiego, i Anny Teresy 
z Linowskich. Kształcił się w konwikcie pijarskim 
w Warszawie. Przebywając na dworze biskupa 
krakowskiego K. Sołtyka zetknął się z jego tea
trem dworskim; potem służył w gwardii narodo
wej. Od 1778 do 1827 losy Bogusławskiego zwią
zane są z teatrem. Współcześnie najbardziej ce
niony jako aktor, najważniejsze zasługi położył 
jako organizator życia teatralnego, przez potom
nych nazwany został ojcem tea tru polskiego. 
Przez 30 lat pełniąc funkcje dyrektora teatru w 
Warszawie (1783-85, 1790-94, 1799- 181 4), w 
Wilnie (1785-89) , Lwowie (17 95- 99), powołał do 
życia scenę polską w kilku ośrodkach i utrwalił 
jej by t walcząc z konkurencją trup cudzoziem
skich; wychował cał e pokolenie aktorów. W 1811 
założył w Warszawie pierwszą polską szkołę dra
matyczną . W trosce o atrakcyjny repertuar w ję

zyku polskim napisał około 80 sztuk; są to głóv -
nie przeróbki i przekłady (z Moliera, G. E. Les
singa, Diderota, Beaumarchais'go i in.). Swoją 
działalność teatralną opisał w Dzie jach Teatru 
Narodowego (1820-21). 20 listopada 1827 wystąpił 
ostatni raz na scenie w komedii Koszyk wiśni. 
Należał do grona wolnomularzy. Około 1824 za
mieszkał z żoną Karoliną Wilhelminą Augustą 
z Sigmundów we wziętym w wieczystą dzierżawę 
Jasieniu (pow. brzeziński). Zmarł 23 lipca 1829 
w Warszawie. 

„ Cu d mniemany czyli Krakowiacy i górale" w Tea tr ze Na r o
dowym. Re:!:. Leon Schiller , sc en. Władysław D aszewski, kapel
mis trz Miec zysław Kryński , układ tańców Jadwiga Hrynle\vlec
ka. Andrzej Szczep kowsk i w roli Bardosa . Prem ier a 30 IV 1050 r . 
Grano 121 razy. 
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WOJCIECH BOGUSŁAWSKI 

CUD MNIEMANY 
czyli 

, 

KRAKOWIACY I GORALE 
Opera narodowa w IV aktach 

z muzyką JANA STEFANIEGO 

Stach 

Jonek 

Basia 

Dorota 

Bard os 

Miechodmuch 

Paweł 

Zosia 

Bartłomiej 

Wawrzyniec 
Baba 

Pastuch 
Bryndas 

Morgal 
Kwlcołap 

Śwlstos 

Obsada 

- Marek Robaczewski 
Witold Krasucki 

- Marek Wójcicki 
Jarosław Truszczyński 

Piotr Pręgowski 
- Ewa Serwa 

Małgorzata Kaczmarska 
Jolanta Gogolewska 

- Krpstyna Królówna 
Wanda Koczeska 

- Ryszard Łabędź 
Stanisław Banasiuk 

- Stanisław Banasiuk 
Krzysztof Wróblewski 

- Marek Wysocki 
Jan Poradowski 

- Ewa Serwa 
Małgorzata Kaczmarska 
Jolanta Gogolewska 

- Kazimierz Wichniarz 
Józef Nalberczak 

- Marek Wojciechowski 
- Danuta Wodyńska 

Maria Klejdysz 
- Paweł Galla 
- Eugeniusz Kamiński 

Tadeusz Kruszyński 
- Edward Bukowian 
- Piotr Krasicki 

Stanisław Zatłoka 

- Jerzy Pożarowskl 

Krakowiacy 

Krystyna Chmielewska, Maria Czubasiewicz, Aleksandra Ford-Sampolska, 
Jolanta Gogolewska, Małgorzata Kaczmarska, Maria Klejdyf-z, Joenna Ła
dyńska, Maria Seroczvńska, Ewa Serwa . Danuta Wodyński!, Anna Wrób
lówna, Sylwia Wysocka, Jolanta Żółkowska. Jerzy Fornal. Zbigniew Kasprzyk, 
Witold Krasucki, Bernard Micha lski. Jan M. Nowakowski, Jan Poradowski. 
Piotr Pręgowski, Marek Robaczewski, Stanisław Sparażyński, Jarosław 

Truszczyński, Marek Wójcicki. Marek Wysocki. 

Górale 

Renata Berger, Elżbieta Borkowska-Szukszta, Elżbieta Gaertner, Marla Gło

wacka, Małgorzata Matuszewska, Jadwiga Pol11nowska, Marzenu Trvbał11 , 

Barbara Zielińska, Waldemar Andrykowski, Stanisław Ban11siuk, Edward 
Dargiewicz, Lech Dyblik, Zbigniew Grusznic. Eugeniusz Kamiński. Jerzy 
Kozłowski, Piotr Krasicki, Tadeusz Kruszyński, Jerzy Lustyk, Andrzej 
Żółkiewski. 

Reżyseria 

JERZY KRASOWSKI 

Choreografia Scenografia 

JADWIGA HRYNIEWIECKA GRAŻYNA ŻUBROWSKA 
Asystent choreografa 

Werner Wróbel 

Ki erownictwo muzyczne i przygotowanie wokalne 

ANTONI SZALINSKI, URSZULA BORZDYNSKA 

Akompaniator 
Jolanta Zięba 

Asystenci reżysera 
Ewa Serwa, Zbigniew Kasprzyk 

Asystent scenografa 
Jan Antoni Ciecierski 

Opracowanie tekstu - Leon Schiller 

Opracowanie m uzyki - Władysław Raczkowski 

Współpraca reżyserska - plast11ka ruchu scenicznego 

BARBARA FIJEWSKA 



Kont r o la tekstu - Maria Cencora 

Inspiajent - Franciszek Gołąb 

Brygadier sceny - Jerzy Kocik 

Oświetlenie - Andrzej Paweł SzJ,1mai1ski 

Dźwięk - Anna Pawluk 

Organizator pracy artystycznej - Janina Zahorska 

Główny Inżynier - Tomasz Ostrowski 

Kierownik działu technicznego - Krzysztof Woźniakowski 

Zastępcy kierownika działu technicznego - Zbigniew Kośka , 

Krzys:z;tof Sujecki 

K i e r o w n I c y p r o c o w n i: 

Malarskie j - Jerzy Budner 
Stolarskiej - Seweryn Luborddzki 
Modelato rskiej - HenrJ,1k Nizler 
Dźwięku - Stanisław Pawluk 

Krawieckiej damskiej - Grdż1ma Szczecińska 

Krawieckiej męskiej - Stanisław Dobroński 

Perukarskiej - Leszek Galian 
Ta picersklej - Franciszek Mierzejewsk i 

Szewskiej - Józef Jasiński 
Ślusarskiej - Wacław Jaworski 

Farbiarskiej - Henrvk Kotte 

Rekwizytor - Dariusz Dezór 

Biuro Obsługi Widzów - Jerzy Alończyk 
Tel. 32-24-78; 

• 
Kierownictwo Artystyczne 

KRYSTYNA SKUSZANKA, JERZY KRASOWSKI 

Dyrektor 
JERZY KRASOWSKI 

Zastępca Dyrektora. 
ANDRZEJ KRASICKI 

AKCYDENS, W-wa, si, 210/815, 5000, P.t2 


