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Pod określeniem "opera staropolska" kryje się pierwsze 70 lat opery narodowej - polskojęzycznej, 
i chociaż w owym czasie "operą polską" nazywano każdy utwór wykonywany w języku polskim, to 
nasz festiwal ukazuje pozycje pisane w kraju, dla polskiego odbiorc)/J do librett, pisanych świadomie w 
języku ojczystym. Często tematyka owych utworów dotyczyła spraw miejscowych, będąc bądź opra
cowaniem utworu zagranicznego autora, bądź też twórczością. oryginalną.. Czas, jaki przeznaczyliśmy 
dla festiwalu, to pierwsze 70 lat opery w języku polskim, rozpoczynają.ce się od „Nędzy uszczęśliwio
nej" Macieja Kamińskiego (1778) do tekstu Franciszka Bohomolca - Wojciecha Bogusławskiego, a 
kończąc na „Halce wile1iskiej" Stanisława Moniuszki (1848), do oryginalnego libretta Jana Wolskiego . 
W siedemdziesięcioleciu mieszczą. się tak ważne utwory dla rozwoju kultury polskiej jak „Krakowiacy 
i Górale" fana Stefaniego do tekstu Wojciecha Bogusławskiego, a również cała twórczość operowa 
Karola Kurpińskiego i Józefa Elsnera . 

Mimo iż między „Nędzą uszczęśliwioną." i „Krakowiakami i Góralami" minęło tylko 16 lat, 
zainteresowanie i utrwalenie tego nowego rodzaju twórczości zostało dokonane i nie zmieniał tu nic 
utrata niepodległości i podział kraju na zabory. 

Twórczość operowa - polska znajdowała zarówno kompozytorów jak librecistów, wykonawców i 
odbiorców. Budowano teatry (czasem bardzo okazale) tworzono zespoły, które często przemieszczały 

się po dawnej Rzeczpospolitej, prezentując repertuar różnorodny, ale z dużym udziałem rodzimego. 
Omawiane 70 lat opery polskiej to impuls, który - można to śmiało powiedzieć - działa do dnia 

dzisiejszego . 
Mimo pewnych zahamowań, twórczość operowa w Polsce miała Stanisława Moniuszkę, Romana 

Statkowskiego, Władysława Żeleńskiego, Feliksa Nowowiejskiego, Ludomira Różyckiego, a nade wszystko 
Karola Szyrnanowskiego, którego dzieła sceniczne (opera-balet) należą do najwybitniejszych w świecie. 

Znakomitą kontynuacją. tego stanu jest twórczość współczesna Tadeusza Bairda, Witolda Rudziń
skiego, Bernadetty Matuszczak, Zbigniewa Rudzińskiego, Romualda Twardowskiego i w pierwszym 
rzędzie Krzysztofa Pendereckiego. 

Tak jak Karol Szymanowski wniósł polską operę na szczyty tego gatunku muzycznego w pienuszej 
połowie XX wieku, tak Krzysztof Penderecki uczynił to w Il połowie naszego stulecia. A przecież nie 
powiedział ostatniego słowa - zapewne jeszcze wiele ważnych pozycji operowych wzbogaci twórczy 
dorobek tego kompozytora. 

Z tych wszystkich powodów Festiwal Opery Staropolskiej w Warszawie ma taką wagę. Ukazuje on 
wszechstronnie korzenie naszej twórczości operowej z wieku XVIII i I połowu XIX zawierać będzie 
pozycje interesują.ce i dwa arcydzieła - „Krakowiaków i Górali" Wojciecha Bogusławskiego i fana 
Stefaniego oraz pierwszq wileńskq „Halkę" Stanisława Moniuszki . 

„Krakowiacy i Górale" to arcydzieło śpiewogry czyli singspielu, gatunku tak powszechnego w 
końcu XVlll stuleciu. Darmo szukać pozycji lepszej w twórczości scenicznej Europy. 

„Halka wileńska", pisana przez młodego Moniuszkę w latach 1846-47, to pierwszy dramat mu
zyczny w świecie, wyprzedzajqcy dokonania Wagnera w tej dziedzinie o przeszło 5 lat. 

Czy potrzebna lepsza rekomendacja? 

Stefan Sutkowski 



The label "early Polish opera" covers the first seventy years of national opera in the Polish 
language and even though at that time every stage work performed in Polish was referred to as 
"Polish opera", this Festival specifically features operas written in Poland, jor the Polish audience and 
based on librettos in the Polish language. The subject matter of these works (both original creations 
and arrangements of librettos by foreign authors) mostly concerned loca! matters. As was mentioned, 
the Festival programme spans the seven decades of the nation's operatic writing form Maciej Kamieński's 
"Nędza uszczęśliwiona" (Poverty Made Happy), composed in 1778, (based on a comedy by Franciszek 
Bohomolec adapted by Wojciech Bogusławski) to the Vilnius version of Stanisław Moniuszko's "Halka" 
(1848), to an original libretto by Włodzimierz Wolski. 

The programme also includes "Krakowiacy i górale" (Cracovians and Highlanders), with music by 
Jan Stefani and text by Wojciech Bogusławski, as well as samples of operatic writing by Karol 
Kurpiński and Józef Elsner, all works of great significance in the development of Polish culture. 

Even though only 16 years separates "Poverty Made Happy" and "Cracovians and Mountain
eers", the two works were written in entirely different political circumstances. With the third partition 
of Poland in 1795, the country lost its independence for over 120 years. Despite this the interest 
which the newly-emerging genre generated has not waned. 

Jndeed, there was a sizeable group of composers, librettists, performers, as well as appreciative 
audiences who contributed to the development of Polish operatic writing. Theatres were being built 
(same of them imposing structures). Polish operas provided for a fair share of the diverse repertoire 
presented by the newly-established companies, which toured the width and breadth of the partitioned 
country. 

Tt can be safely said that these initial seventy years proved to be a strong stimulus to Polish music, 
a stimulus whose aftermath is stil! to be felt today. For all the setbacks, Polish opera music is marked 
by the work of composers such as Stanisław Moniuszko, Roman Statkowski, Władysław Żeleński, 
Feliks Nowowiejski, Ludomir Różycki and, above all, Karol Szymanowski, whose stage works are 
counted among the masterpieces of world musical literature. 

In recent decades, the output of these composers found excellent successors in the operatic writings 
by Tadeusz Baird, Witold Rudziński, Bernadetta Matuszczak, Zbigniew Rudziński, Romuald Twardowski 
and, first and foremost, Krzysztof Penderecki . As Szymanowski elevated Polish opera to the heights of 
this genre in the first half of the 201" century, Penderecki did very much the same in its last decades. 
And yet, he has not said his last word. One can still expect many mare significant operas to be added 
to Penderecki's list of compositions. 

Bearing all this in mind, the Early Polish Opera Festival is an important event. lt presents the 
antecedents of Polish opera from the 18111 century and the first half of the 19111 century, in all their 
aspects. All the featured works are highly interesting. Two are masterpieces: Jan Stefani's "Cracovians 
and Highlanders" and Stanisław Moniuszko's "Halka" . 

The farmer is an excellent example of the Singspiet an extremely popular genre at the turn of the 
18111 century. One can hardly find a mare success/ul work in the European music for the stage of the 
time. The Vilnius version of "Halka", written by the young Moniuszko in 1846-47, is the world's first 
music drama, preceding Wagner's achievements in this field by mare than Jive years. Could there be a 
better recommendation? 

• 
Stefan Sutkowski 
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Direction 
Kazimierz Dejmek 

Musical direction 
Władysław Kłosiewicz 

Scen ery 
Jan Polewka 



Partie chóralne 

Stara Baba - Krystyna Kołakowska 
Pastuch - Witold Żołqdkiewicz 

Zespół Solistów Warszawskiej Opery Kameralnej 
Chór Kameralny Warszawskiej Opery Kameralnej 

Chora! parts sung by 
Warsaw Chamber Opera Soloists Ensemble 

Chamber Choir of the Warsaw Chamber Opera 

CHÓR KRAKOWIAKÓW 
Choir of Cracovians 
soprany I sopranos 

Anna Chmielarz, Krystljna Kołakowska, Anna Niedziółka, Justyna Stępień, Renata Szczypior 

alty I altos 
Elżbieta Brodzińska, Izabella Kaszyca, Ewa Mikulska, Dorota Solecka, 

tenory I tenors 
Tomasz Holizna, Zdzisław Kordyjalik, Łukasz Rynkowski, Jan Sajdak, 

basy I basses 
Jerzy Mahler, Andrzej Majerski, Tadeusz Fiszek, Marek Wawrzyniak, Witold Żolqdkiewicz, 

CHÓR GÓRALI 
Choir of Highlanders 
soprany I sopranos 

Małgorzata Borkowska, Beata Dobrzyńska-Witwicka, Dagmara Dudzińska, Ewa Pelwecka, 

alty I altos 
Lidia Baranowska, Ewa Majerska, Iwona Pastwa, Ewelina Rzezińska, 

tenory I tenors 
Michał Kępowicz, Tomasz Oblój, Krzysztof Kur, Bartłomiej Krauz, 

basy I basses 
Piotr Maculewicz, Krzysztof Rutkowski, Zbigniew Dębko, Krzysztof Matuszak, Bogdan Śliwa, 

Zespół Instrumentów Dawnych 
Warszawskiej Opery Kameralnej 

Period Instruments Ensemble 
of the Warsaw Chamber Opera 

MUSICAE ANTIQUAE COLLEGIUM V ARSOVIENSE 

I skrzypce I first violins 

Maria Papuzińska - skrzypce barokowe/ Baroque violin 
koncermistrz / concertmaster A. Kuczkowski 1992 "Steiner") 

Agnieszka Rychlik - skrzypce barokowe/ Baroque violin 
z-ca koncermis trza/associate concertmaster (z pracowni Dankwarta z XVII w. / 

Dankwart's workshop, 17th cent. 
Maria Dudzik - skrzypce barokowe/ Baroque violin 

Marta Mamulska - skrzypce barokowe / Baroque violin 

II skr.zypce I second violins 
Anna Jóźwiak - Skrzypce barokowe/ Baroque violin 

(A. Kuczkowski 1992, "Amati") 
Anna Piqtkowska - skrzypce barokowe/ Baroque violin 

(wiedeńskie, anonimowy lutnik z XIX w. / 
unknown maker, Vienna, 19th cent.) 

Zofia Wóycicka - skrzypce barokowe / Baroque violin 
(B. Malinowska 1990, „Amati") 
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Anna Śliwa 
Violetta Płużek 

Joanna Michalak 
Tomasz Frycz 
Jarosław Thiel 
Paweł Muzyka 

Tomasz Iwanek 
Małgorzata Wojciechowska 

Paweł Ksiqżkiewicz 

Marek Niewiedział 
Marek Roszkowski 

Adam Mazurek 
Jarosław Buraczyński 

Mariusz Kreft 
Hubert Zadrożny 

Witold Sikora 
Jacek Brzózka 

Arkadiusz Semik 
Violetta Łabanow 
Marta Raczyńska 

Piotr Iwicki 

- skrzypce barokowe/Baroque violin 
- altówka barokowa / Baroque viola 

(W. Łukasz 1992) 
- altówka barokowa/ Baroque viola 
- wiolonczela barokowa/ Baroque cello 
- wiolonczela barokowa I Baroque cello 
- wiolonczela barokowa I Baroque cello 
- kontrabas I double-bass 
- flet tra verso I flauto traverso 
- flet traverso I flauto traverso 
- obój barokowy I Baroque oboe 
- obój barokowy I Baroque oboe 
- klarnet I clarinet 
- klarnet I clarinet 
- fagot I bassoon 
- waltornia I French horn 

waltornia I French horn 
- trąbka I trumpet 
- trąbka I trumpet 
- klawesyn I harpsichord 
- klawesyn I harpsichord 
- kotły I timpani 

Władysław Kłosiewicz - dyrygent, klawesyn/ conductor, harpsichord 

Przygotowanie chóru 
Ryszard Zimak 

Ruch sceniczny i układ tańców 
Romana Agnel 

Praca nad słowem 
Grażyna Matyszkiewicz 

Asystent reżysera 
Renata Tokarska 

Inspicjenci 
Barbara Martynowicz 
Joanna Ramlau 

Chorus master 
Ryszard Zimak 

Stage movement and dance 
Romana Agnel 

Voice coaching 
Grażyna Matyszkiewicz 

Assistant director 
Renata Tokarska 

Stage managers 
Barbara Martynowicz 

Joanna Ramlau 

Premiera sponsorowana przez Bank J.Vontobel & Co AG Ziirich 
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PROJEKCJA* 
POLITYCZNEGO MARZENIA. 

O CUDZIE, CZYLI KRAKOWIAKACH 
I GÓRALACH 

WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO 

W półtora roku po premierze komedii Henn;k VI 
na łowach (8 IX 1792) Wojciech Bogusławski wysta
wił w warszawskim teatrze przy placu Krasińskich 
operę Cud, czyli Krakowiaki i Górale (1, 2 i 3 III 1794) . 
W okresie dzielącym te dwa wydarzenia kontynu
ował gorączkową działalność sceniczną, rozpoczę

tą wcześniej, u progu 1790 r., gdy wraz ze swym 
zespołem powrócił do stolicy po pięcioletnim poby
cie w Wilnie. 

Już pod koniec tego pierwszego roku wyraźnie 
upolitycznił repertuar. Spektakl Lanassy, wdowy Ma
labaru, z rozmachem zainscenizowanej na przypa
dającą 7 IX rocznicę elekcji Stanisława Augusta, pa
raboliczną wymową dramy i dopowiedzeniem za
wartym w epilogu, jaki napisał i wygłosił Bogusław
ski, żarliwie postulował zastępowanie starych szko
dliwych przesądów i zwyczajów nowymi mądrymi 
ustawami. 

Również własnymi przekładami wybitniejszych 
od tamtej dram: Taczką occiarza Merciera (23 X, kaso
wy przebój czterech kolejnych sezonów) i Emilią 

Galotti Lessinga (21 XI) dyrektor teatru podbija war
szawską publiczność, która będzie mu odtąd stale 
przychylna. Sojusz ze stronnictwem patriotów przy
pieczętowuje wystawieniem Powrotu posła Juliana 
Ursyna Niemcewicza (15 I 1791), a sukces tej kome
dii zachęca go do napisania jej dalszego ciągu -
Dowodu wdzięczności narodu - już jako apoteozy sej
mowego zwycięstwa . W tej radośnie podniosłej at
mosferze ukaże się jeszcze na scenie Szlachcic miesz
czaninem Józefa Wybickiego (25 XI). 

Gdy zaczęło zagrażać widmo targowickiej zdra
dy, teatr, bardzo wcześnie określiwszy knowania 
emigrantów jako rokosz (Rokoszanie, czyli Książę de 
Montmouth Franciszka Zabłockiego według Nico
las Marie Bodarda de Tezay, 17 I 1792), wezwał 
społeczeństwo oraz króla do obrony zagrożonych 
praw i kraju (Kazimierz Wielki Niemcewicza, 3 V -
w uroczyście obchodzoną rocznicę uchwalenia Kon
stytucji) . Z chwilą wybuchu wojny Bogusławski nie 
ograniczył się do agitacyjnego wspierania swego 
obozu, lecz w maju i czerwcu 1792 r. zadeklarował 
część dochodu z przedstawień „na zysk obrony po
spolitej" z zamiarem uzyskania w ten sposób sumy 
12 OOO złp. i wystawienia „6 ludzi uzbrojonych i 
umundurowanych". Wymowę propagandową mia
ło to także. 

PROJECTION* 
OF A POLITICAL DREAM. 
On Wojciech Bogusławski's 

MIRACLE or THE CRACOVIANS 
AND IHE HIGHLANDERS 

A year and a half after the premiere of the com
edy Henry VI (8 September 1792), Wojciech 
Bogusławski staged the opera The Miracle or The 
Cracovians and the Highlanders at the theatre on 
Krasiński square in Warsaw (on 1, 2 and 3 March, 
1794). In-between the two Bogusławski continued a 
frenzied production effort, begun at the onset of 1790, 
when he returned to the Polish capital with his com
pany after 5 years in Vilna. 

As the first year drew to a close, Bogusławski's 
repertoire grew increasingly political. In the produc
tion of Lanassa, staged with panache on September 
7th, the anniversary of the election of King Stanislaus 
Augustus; the parabole contained in the drama and 
the carefully-worded epilogue wri tten and declaimed 
by Bogusławski himself, passionately postulated the 
replacement of harmful old superstitions and tradi
tions with wise new legislation. 

With his own translations of plays more excellent than 
the farmer: Mercier' s La Brouette de vinaigrier (23 October, 
a box-office hit for 4 subsequent seasons) and Lessing's 
Emilia Galotti (21 Septernber), the theatre's director con
quered the Warsaw audience, which from then on be
stowed him with its unfailing favour. An alliance with 
the patriotic grouping was sealed with the production of 
The Envoy' s Return (Powrót posła) written by Julian Ursyn 
Niemcewicz (15 January 1791). TI1e comedy's success 
encouraged him to write a sequel - Proof of the Nation's 
Gratefulness (Dowód wdzięczności narodu)- an apotheosis 
of Parliament's victory. The joyful and lofty atmosphere 
also saw the production of Józef Wybicki's Nobleman as 
Bourgeois (Szlachcic mieszczaninem, 25 November). 

When the historical tables turned with the coming 
of the traitorous Targowica rebellion, the theatre was 
quick to label the plotting of the ernigrants „sedition" 
(11ie Duke of Monmouth by Franciszek Zabłocki after 
Nicolas Marie Bodard de Tezay; 17 January, 1792) and 
appealed to the public and to the King to protect the 
laws and the country (Niemcewicz's Kazimierz Wielki -
King Casimir the Great - May 3 - on the anniversary of 
theoverturned democratic Constitution). When war broke 
out Bogusławski did not just campaign for his own camp, 
but in May and June 1792 declared that part of the pro
ceeds from the theatre would go „towards national de
fence", with the objective of collecting 12 OOO Polish zloty 
and putting up "6 men, armed and uniformed". 1lUs 
was not without its meaning as propaganda. 

• Przedruk tekstu opublikowanego w „Acta Universtatis Lodziensis" zeszyty naukowe Uniwersytetu łódzkiego . Nauki humani
styczno-społeczne; seria 1, zeszyt 17, 1977, s. 99-115. 

9 



Targowiczanie zapamiętali akcje teatru -marsza
łek konfederacji Szczęsny Potocki wypomniał je w 
uniwersale, ogłoszonym jeszcze przed zajęciem w 
sierpniu Warszawy: „Zaprzedane pióra sieli fałsze 
i czernili cnotę. Wkrótce historiony na publicznych 
teatrach rząd dawny i prawa odwieczne narodu 
wyśmiewać odważyli się". Był to rachunek wysta
wiony na pewno jeszcze za Powrót posła, a może za 
inne poczynania również. 

Wierna do końca patriotycznej sprawie była i pu
bliczność teatralna - 10 VIII urządziła owację przy
byłemu na widownię wodzowi, księciu Józefowi 
Poniatowskiemu. 

Targowiczanie po wkroczeniu nie do wszystkich 
stroili łaskawe i pojednawcze miny. Króla manife
stacyjnie lekceważyli i w odwecie za konieczność 
dwukrotnego wymuszania jego decyzji, w dodatku 
podejmowanych w urągliwej wobec nich kolejności 
(najpierw akcesu do Targowicy, potem dopiero rece
su od Konstytucji 3 maja, co zdradzało wytrwałą 
nadzieję prokonstytucyjnej partii na zneutralizowa
nie wpływów przeciwników u zwycięskich Rosjan 
i na własną w to miejsce polityczną infiltrację) -
wyrządzali mu afronty. Zależało im jednak na nor
malizacji życ i a pod nowymi rządami, toteż scena 
nadal funkcjonowała i to pod nie zmienionym kie
rownictwem. Może tolerancja ta była też w pewnej 
mierze skutkiem owej okazanej już wielkopańskiej 
wyższości i wzgardy, z jaką założyciele interwen
cyjnego stronnictwa traktowali teatr. 

Podczas rychłej premiery Henryk VI na łowach, 
sztuki antytargowickiej i prokrólewskiej, okazało się, 
że nieoczekiwanie zyskał on sobie nowych ważnych 
miłośników . Byli nimi rosyjscy oficerowie, w więk
szości - jeśli nie wszyscy - z armii generała Ka
chowskiego, a więc skierowani na polski front pro
sto po odbytej kampanii tureckiej, spragnieni wy
kwintniejszego życia i rozrywki. Niejednokrotnie z 
pogardą myśleć musieli o garstce magnackich mal
kontentów, którym z rozkazu przyszli w sukurs, 
narażając na wojnie życie - a z szacunkiem i sym
patią o ich rodakach, potrafiących niedawno szczu
płymi siłami stawiać dzielny i skuteczny opór. Ry
kowów było wtedy w Warszawie pewnie nie mniej 
ni ż Plutów. kh aplauz na Henryku VI jedna z gazet 
pisanych komentowała z nieukrywaną satysfakcją i 
wymierzoną w targowicki frazes ironią: „prawie 
wszyscy oficerowie moskiewscy są (bardziej za) daw
niejszym naszym despotyzmem, jak za dzisiejsza 
wolnością, którą z sobą przynieśli". 

Było to krzepiące. Także na politycznej płaszczyź
nie bieg wypadków mógł uchodzić za jeszcze nie 
całkowicie przesądzony. Łudzono się tym od począt
ku wojny. W obliczu złamania przymierza obronne
go przez Prusy król i inni patriotyczni przywódcy 
kraju, pomimo trwania wojennych działań, rozpo
częli zabiegi o przychylność strony rosyjskiej . Za
nim jeszcze przyjęto jej bezwzględne żądanie, by król 

10 

The Targowica rebels did not forget easily what 
the theatre had done - marshall of the confederates 
Szczęsny Potocki remembered the effort in a procla
mation issued even before Warsaw was taken in 
August. "Traitorous pens spread falsehoods and 
denigrated virtue. Soon at public theatres histrions 
dared laugh at the ancient government and age-old 
laws of the nation". This is w hat it carne to pay- for 
The Envoy's Return certainly, and perhaps for other 
things, too. 

The theatre's faithful public, as well, remained 
patriotic to the end - on August 10 they gave a grand 
ovation to Prince Józef Poniatowski when he ap
peared in the audience . 

As the Targowica confederates entered, their grace 
and goodwill was not for everyone. They manifested 
their disregard for the King, and in retaliation for 
having to force his decision twice, and this in a se
quence which was insulting (firstly access to the 
confederacy, then rejection of the 3'd of May Consti
tution, which only proved that the pro-constitutional 
party continued to hope strongly that the influence 
held by their opponents with the Russians would 
wane and give openings for their own political infil
tration)- they returned insults. Nonetheless they did 
want life to normalize under a new government, so 
they allowed the theatre to function - and under the 
same management. Perhaps this tolerance was to 
some extent the outcome of the lordly superiority and 
con tempt, which the founders of the confederacy 
bestowed on theatre. 

The new premiere of Henry VI was pro-royal and 
anti-Targowica . As it then proved, the theatre all of 
a sudden had new and important supporters - Rus
sian officers from (or mainly from) the army of Gen
eral Kakhovsky, who had been sent to the Polish 
front immediately after the campaign in Tur key and 
thirsted for a better quality of life and amusement. 
Many times they must have thought with disdain of 
the handful of malcontent magnates, whom they had 
been commanded to support in peri I of life - and on 
the other hand, with respect and goodwill of the 
compatriots of these, who not so long ago had put 
up valiant resistance with such modest resources . 
At that time in Warsaw the number of thosefor prob
ably balanced those who were against. It was their 
applause at Henry VI which forced a comment from 
one newspaper, writing with unmasked satisfaction 
and an irony directly a i med at Targowica idiomatics: 
"almost all of the Moscow officers are mare in fa
vour of our old despotism than of today's freedom 
which they brought with them". 

It was fortifying. Also, on the political level, it 
could be said that not everything had happened yet. 
This was a delusion which dated to the beginning 
of the war. Confronted with the violation of the armed 
alliance by Prussia, the King and other patriotic lead
ers, in spite of continuing hostilities, began efforts 

wraz z wojskiem złożył akces do Targowicy, za czym 
na specjalnie zwołanej 23VII1792 r. sesji Straży Praw 
glosowała większość ministrów (a wśród nich, wi
dząc beznadziejność wykrwawiania się armii, na
wet główny współtwórca sejmowych reform, Hugo 
Kollątaj) przedstawiano kilka razy propozycję, któ
rą teoretycznie sformułował nieco wcześniej Stani
sław Staszic (w Uwagach nad życiem fana Zamoyskie
go, 1787). Aktualnie głosiło ją wielu działaczy i po
lityków (w pracach historycznych określało się ją 

czasem jako „plan Kołłątaja" - ksiądz podkancle
rzy pierwszy prezentował 2 VI 1792 r. wniosek ten 
ambasadorowi Bułhakowowi). Projekt zakładał usu
nięcie wszelkiej sprzecznośc i interesów między obu 
państwami przez wprowadzenie na dziedziczny 
polski tron ukochanego wnuka Katarzyny II, trzy
nastoletniego wtedy wielkiego księcia Konstantego. 
Miałoby się to odbyć na drodze planowanego ma
riażu z „polską infantką" (Konstytucja 3 maja, zno
sząc zgubną wolną elekcję, tron po dożywotnim 
panowaniu Stanisława Augusta ofiarowywała wład
cy Saksonii, a w następnej kolejności jego dziesię
cioletniej wówczas córce i jej przyszłym męskim 
potomkom). Wprawdzie król w swoich dotychcza
sowych planach rezerwował rękę księżniczki dla 
jednego z bratanków, księcia Stanisława lub Józefa, 
lecz przystał na iimowację, zgodną zresztą z ukie
runkowaniem jego wieloletniej polityki i ongiś adre
sowanymi podobnie własnymi pragnieniami matry
monialnymi . Liczył już się też może z opinią pu
bliczną, która projekt obrońców Konstytucji poznała 
bardzo wcześnie . W ostatniej dekadzie maja 1792 r. 

ukazała się anonimowa broszura Raczej piórem niż 
orężem, czyli droga do traktowania z Imperatorową 
f(ej]m[oś]ciq. Rosyjską. Pierwszy człon tego tytułu był 
doslovvnym, drugi przybliżonym cytatem z płomien
nej mowy króla, wygłoszonej 21 V na sejmie tuż po 
odczytaniu noty o wysianiu do Polski wojsk w celu 
przywrócenia obalonych społecznych swobód . Za
powiadając obronę i zwrócenie się o pomoc do trzech 
dworów niemieckich, Stanisław August postulował 
też szukanie innych dróg, prowadzących „do trak
towania raczej piórem niż orężem". Broszura była 
więc ułożona jako odpowiedź na to wezwanie. Kon
cepcję podyktowaną racją stanu osładzała jak mo
gła, warunkując ją rozdzielnością korony i wycho
wywaniem małoletniego księcia w Polsce - w mo
wie, zwyczajach i wierze nowej ojczyzny. Autor bro
szury zachęcał: „tyle wojen w dziejach świata na 
małżeńskich kończyło się związkach, tyle państw 
tym się krokiem wcielało, cóż tu dla nas niepodob
nego? Co złego? Ja nie widzę". I ostrzegawczo per
swadował, niewątpliwie rodzinie królewskiej: ,,Jeśli 
kogo prywatne zatrzymują projekta, powinien je umo
rzyć . [Lub] Niech opłacze zawczasu mogącą być 
rozlaną krew niewinnych braci". 

Wybuch i wynik wojny, odmowa zawarcia ro
zejmu i w ogóle prowadzenia równoprawnych 
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for support from Russia's side. Before submission to 
the unconditional demand that the King and the army 
accede to the Targowica, supported in a vote by a 
majority of ministers (including that driving force of 
Seym reform, Hugo Kołłątaj, as he saw the futility of 
the army bleeding to death) at a special session of 
the Guardians of Law (the King, the Primate and 5 
ministers), convoked on 23 July, 1792; there was sev
era! times raised the proposal, theoretically formu
la ted somewhat earlier by Stanisław Staszic (in his 
Uwagi nad Życiem fana Zamoyskiego - Comments on 
the Life of fan Zamoyski, 1787). It was on the lips of 
many activists and politicians (historians sometimes 
gave it the name of "Kołłątaj ' s plan" - the priest 
and deputy Treasury chancellor had first presented 
the idea on 2 June 1792 to Ambassador Bułhak). lt 
was a plan which postulated for the removal of all 
conflict of interest between the two states by giving 
the Polish throne and right of succession to Catherine 
Il's beloved grandson, 13-year-old Grand Duke 
Constantine . This could have been clone by way of 
marriage with the "Polish Infanta" (the May 3'd Con
stitution had banished disastrous free elections, and 
offered the throne, after Stanislaus Augustus' death, 
to the ruler of Saxony, next to his daughter who was 
1 O at the time, and to her future ma le issue). Al though 
the King had had his own plans for the hand of the 
Princess, whom he saw married to one of his neph
ews, Prince Stanisław or Prince Józef, he agreed to 
the new idea, which anyhow was consistent with 
his long-term policy and one-time similarly directed 
personal matrimonial desires. It could be that he was 
also thinking of public opinion, very early on alerted 
to the plan as conconcted by defenders of the Con
stitu tion. In the finał decade of May 1792 an anony
mous pamphlet appeared By Pen Rather Than By 
Sword, Or The Way to Treat With Her Imperial Highness 
of Russia. The first part of its title was a litera!, and 
the second an approximate, quote from a fiery ora
tion made by the King before the Seym on May 21 
imrnediately after the reading of a note on the de
ployment of troops to Poland to restore the society's 
abolished rights. Announcing a defence and an ap
peal to the three German courts for assistance, 
Stanislaus Augustus also urged to look for other 
solutions, which would lead "to treatying by pen 
rather than by sword" . The pamphlet was written 
as an answer to this call . It sugared as it could the 
concept dictated by weal of State, conditioning it on 
the divisibility of the crown and on bringing the 
young Duke to be educated in Poland - iI1 the lan
guage, traditions and faith of his new country. The 
author of the pamphlet encouraged: "somany wars 
in the world's history ended in marriages, somany 
countries were united by such ties, thus what could 
we consider to be tmsightly? Ili? I see no such thing". 
And he warningly persuaded, no doubt thinking of 
the royal family :"If anyone is stopped by his own 



pertraktacji, wywarta na ministrach i królu presja, by 
na czele armii zgłosił przystąpienie do Targowicy, 
zmuszenie przywódców stronnictwa patriotycznego 
do wyjazdu z kraju - wszystko to nie przekreśliło 
jeszcze pomysłu w ich właśnie oczach. Także i wy
raine (choć pośrednio przekazane) odrzucenie pol
skiej propozycji z określeniem jej jako wyrachowane
go politycznego warcholstwa nie odstręczyło obroń
ców konstytucji, działających teraz na emigracji, od 
prób okrężnego forsowania półdyplomatycznymi 
dworskimi kanałami, jednak i tamtędy bez szans, swej 
zbawczej, jak sądzili, myśli . Nawet fakty dokonane 
roku następnego, a po dwóch latach sposób stłumie
nia insurekcji, nie wszystkich spośród nich przeko
nały o ostateczności rekuzy. W drugiej połowie 1792 
r. poza krajem znaleźli się Adam Kazimierz Czarto
ryski, Ignacy i Stanisław Kostka Potoccy, Hugo Ko
łłątaj, dwaj generałowie, którzy 
30 VII 1792 r. złożyli królowi dymisję - książę Józef i 
Tadeusz Kościuszko, Stanisław Małachowski, Julian 
Ursyn Niemcewicz, Józef Weyssenhoff, Tadeusz Mo
stowski, Scypio Piattoli, Franciszek Ksawery Dmo
chowski, Franciszek Barss. Ci z nich przede wszyst
kim, którzy służyli dotąd społeczeństwu umysłem i 
piórem jako autorzy koncepcji politycznych i projek
tów prawnych skupili się w bliskiej Saksonii, najpierw 
w Dreźnie, a potem w Lipsku, gorliwie zabiegając o 
zadwwanie wpływów i pozycji ideowej w okupo
wanym kraju, poczuwając się do odpowiedzialności 
za jego losy. Jako przy zasadniczym sposobie ratun
ku obstawali przy swej ofercie tronu, byle tylko impe
ra torowa zechciała w zamian odrzucić partnerstwo 
targowiczan, przynajmniej obiecać wycofanie wojsk i 
aprobować jakąkolwiek znośną formę rządu i obrad 
sejmowych. Nic z tych planów nie miało się spełnić. 

W styczniu 1793 r. bez udziału dworu wiedeń
skiego postanowiony został sekretnie drugi po dwu
dziestu latach podział ziem Rzeczypospolitej i woj
ska pruskie weszły do Wielkopolski. Nie pomogła 
ani chęć patriotycznych przywódców do poświęce
nia teraz w całości (oczywiście zgoła wbrew żywio
nym przez nich przekonaniom) zdobyczy Sejmu Wiel
kiego, ani wyrażona nie po raz pierwszy gotowość 
króla do złożenia korony. Nic także nie sprawiły 
histeryczne jak zawsze, gesty targowiczan - tym 
razem, że bić się będą z Prusami o niepodległość do 
ostatniej kropli krwi. Nie uzyskawszy od swych pe
tersburskich protektorów ani pomocy, oczekiwanej 
z bezgraniczną widać naiwnością, ani zgody na 
zwołanie pospolitego ruszenia czy na użycie choć
by regularnych polskich wojsk, ponieśli ostateczną 
prestiżową klęskę. Skrajnie zaprzedane stronnictwo 
Kossakowskich przyczyniło się do restytuowania 
Rady Nieustającej, znów marionetkowej, potrzebnej, 
by miał kto zwołać sejm: konstytucyjnego, który w 
maju 1792 r. tylko zawiesił swe obrady, zwycięzcy, 
rzecz jasna, nie uznawali za legalny. Świeżo obrani 
posłowie, zgromadzeni latem 1793 r. w Grodnie, w 
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private płans, he should end them [OR] may he start 
early to weep for the blood of innocent brethren which 
may be spilt". 

The outbreak and the result of the war, the re
fusal to pact for a truce and in generał to pact from 
equal positions, the pressure on ministers and on 
the King to lead the army to join Targowica, forcing 
the leaders of the patriotic grouping to leave the coun
try - none of this was yet believed to shatter the 
plan . Nor did the outright (though indirectly con
veyed) refusal, which also described the Polish pro
posal as calculated political sowing of discord. The 
defenders of the Constitution, now emigres, still tried 
to promote their - as they believed - plan of salva
tion in a roundabout way by semi-diplomatic court 
channels. Even that proved futile. And not even the 
Jait accompli of the following year, nor two years la ter 
the method by which the insurrection was crushed, 
did finalły prove to each and every one that the re
fusal had been meant. In the second half of 1792 the 
King received resignations from Prince Józef and 
Tadeusz Kościuszko, Stanisław Małachowski, Julian 
Ursyn Niemcewicz, Józef Weyssenhoff, Tadeusz 
Mostowski, Scypio Piattoli, Franciszek Ksawery 
Dmochowski and Franciszek Barss. All these men, 
who had served the nation with their minds and 
their pens, who had been authors of political con
cepts and bills of legislation, gathered in nearby 
Saxony. First in Dresden, then Leipzig, making strong 
efforts to preserve their influence and ideological 
position in occupied Poland, continuing to fee! re
sponsible for its fa te. Their main solution and salva
tion was the offer of the throne, if only the Empress 
would cast off the Targowica confederates, or at least 
promise to withdraw troops and approve some bear
able form of government and parliamentary session. 
These plans carne to nothing. 

In January 1793, in secret and in the absence of 
the Viennese court, the second in 20 years parti
tioning of the Republic of Poland was conducted. 
The Prussian army entered the Wielkopolska region. 
Now the will of patriotic leaders to sacrifice (aga inst 
their convictions, of course) all of the magnificent 
achievements of the Great Seym or the first-ever 
declaration by the King to surrender his crown were 
of no help. Nor were the hysterical, as always, ges
tures on part of the Targowica - this time announc
ing that they would fight with the Prussians for 
independence to the last drop of blood. Deprived 
of any assistance from their protectors in Petersburg, 
awaited with seemingly boundless naivete, not hav
ing the consent to call for a levy, nor even to use 
the regular Polish army, they suffered the fina! break
down of their prestige. The traitorous Kossakowski 
family and their followers managed to reinstall a 
puppet Permanent Council, needed to call for an 
assembly of the Seym, which in May 1792 only sus
pended its sessions. The conquerors, obviously, did 

części opłaceni, w części ugięci aresztowaniami 
swych najoporniejszych kolegów, jako całość zaś 
zbrojnie przymuszeni, dopuścili do formalnego za
twierdzenia i tak już urzeczywistnionych żądań 
rozbiorowych obu państw (22 VII i 23 IX). Między 
królem a czołówką patriotyczną na emigracji nastą
pił teraz rozłam. Emigranci w porozumieniu z dzia
łaczami i wojskowymi w kraju, zabiegając o pomoc 
rewolucyjnej Francji, zaczęli przygotowywać zbroj
ne powstanie narodu pod hasłami wolności pań
stwa, całości jego ziem i coraz powszechniej głoszo
nej, choć różnie jeszcze pojmowanej, równości oby
wateli. Na naczelnika upatrzyli generała Kościusz
kę. Mimo spójności zasadniczych celów tej akcji prze
jawiały się w niej pewne sprzeczne dążenia, wyni
kające z obiektywnych powodów. Kościuszko potrze
bował i żądał czasu na zgromadzenie społecznych 
środków, mających stanowić materialne zaplecze 
przyszłego powstania (dlatego odroczył jego wybuch 
podczas konferencji, odbytej z wysłannikami kon
spiracji w Podgórzu we wrześniu 1793 r.), natomiast 
z ptmktu widzenia spiskowców z regularnej armii 
w kraju zwłoka była niekorzystna: oddziałom, czę
sto już odciętym od cięższego sprzętu i amunicji, 
groziło dalsze rozbrajanie, jeszcze bardziej od do
tychczasowych niedogodne translokacje, a także re
dukcje oficerów i rozpuszczanie żołnierzy, łącznie 
z machinacjami ponownych werbunków do rosyj
skiego wojska . A nie były to jedyne wyznaczniki ter
minu wybuchu insurekcji ani tym bardziej nie jedy
ne źródła rozbieżności wśród konspiratorów. Spi
sek jednak na przełomie 1793 i 1794 r. dojrzewał. 
Należał do niego także Bogusławski . 

Od szyderczego powitania targowiczan Henry
kiem VI rozpoczął się kilkunastoletni kontredans dy
rektora teatru z cenzurą. Najpierw z rodzimą (odpo
wiedzialną jednak już wkrótce przed rosyjskim am
basadorem), potem z austriacką i z pruską. W sezo
nach 1792/93 i 1793/94 grał komedie (wygładza
niem jego pośpiesznego przekładu Szkoły obmowy 
Sheridana trudził się sam król) i całą serię szlachet
nych, sentymentalnych dram, przyciągających wte
dy publiczność może przez sam swój kontrast z 
nastrojem dziejących się wokół rzeczywistych wy
darzeń. W omawianym półtorarocznym okresie Bo
gusławski odbierał od swych przeciwników cięcia, 
ale też sprawiał repertuarowe psikusy i konsekwent
nie uchylał się od targowickiej kolaboracji. Na re
strykcje odpowiedział zwyżką artystycznego pozio
mu w doborze sztuk i wystawianiu ich. Premierą 
Meropy Woltera wprowadził na publiczną polską 
scenę tragedię o klasycznych regułach, dzięki odzy
skaniu z krakowskiego teatru najlepszych aktorów
śpiewaków uwieńczył sukcesami (Arnr Salieriego i 
Piękność z uczciwościq rzecz rzadka Martiniego -w obu 
sam śpiewał) swą wieloletnią akcję - długo przyj
mowaną nieufnie, bo prawdziwie pionierską - pol
szczenia włoskich oper i rywalizacji z włoskimi ze-
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not consider it !egal. Newly elected deputies, gath
ered in the summer of 1793 in Grodno, some of them 
paid, some devastated by the arrests of their more 
resistant colleagues, and all of them under threat 
of arms, gave the forma! consent to the already im
plemented territorial demands of both countries (22 
July and 23 September). A split appeared between 
the King and the emigre patriotic leaders. The emi
grants, acting in agreement with activists and mili
tary circles in Poland, and working for the support 
of revolutionary France, began to organize an armed 
rebellion under mottoes of national liberty, intact 
territory and - more and more often said, though 
variously understood - equal rights for all citizens . 
General Kościuszko they saw its leader. Though the 
basie aims of this activity were consistent, it did 
have some contradictory ones, arising from the ob
jective causes. Kościuszko demanded and needed 
time to collect from the society the resources to give 
the future uprising a materia! foundation (that is 
why during the conference with a representation of 
conspirators in Podgórze, September 1793, he post
poned its outbreak). However, from the point of view 
of plotters in the regular army in Poland, delay was 
detrirnental; some of the forces which were being 
cut off from heavier equipment and ammunition 
were threatened with further disarming, relocation 
to even less fortunate positions, as well as dismissal 
of officers and demobilization ... with subsequent 
conscriptions into the Russian forces . Nor were 
these the only pointers to the date of the insurrec
tion, nor even the only sources of disagreement 
among the conspirators. Nonetheless, at the tum of 
1794 the płot was ripening. And Bogusławski be
longed to i t. 

The derisive welcoming of the Targowica con
federates with Henry VI launched theatre director 
Bogusławski's long contredanse with censorship. 
First with his own country's (and soon to be an
swerable before the Russian ambassador), then with 
Austrian and Prussian. In the 1792/93 and 1793/ 
94 seasons he staged comedies (the King himself 
laboured over his quick Połish adaptation of 
Sheridan's School for Scandal) and a series of lofty, 
sentimental pieces, which attracted audiences prob
ably because of the contrast they made to reality. In 
the said 18 months Bogusławski took blows from 
his enemies but also worked a number of tricks with 
his repertoire and consistently avoided collabora
tion with Targowica. Restrictions were tackled by 
taking the artistic level up a peg or two, by careful 
selection of plays and staging. The premiere of 
Voltaire's Merope brought the classic lines of trag
edy to Polish theatre. Bogusławski salvaged excel
lent singing actors from the theatre in Cracow and 
successfully produced Salieri's Axur and Martini's 
Cosa rara - in both singing himself, thus realizing 
his long-time pioneering and heavily mistrusted 



społami i gwiazdami. Do tej linii artystycznej był 
najbardziej przywiązany i jako jej ukoronowanie 
przedstawił w swym pamiętniku powstanie Cudu . 
(Dziś możemy się domyślać, że podejmując tę linię 
brawurowym wystawieniem Dla miłości zmyślonego 
szaleństwa Sacchiniego w 1779 r., już wtedy antycy
pował Cud potraktowaniem libretta jako kanwy dla 
politycznej treści - reakcji na zaszły rozbiór kraju z 
pozycji nie tak dawnego jeszcze dworzanina bisku
pa Sołtyka, a więc zgodnej z przeważającym wów
czas nastawieniem patriotycznej opinii, na której 
poklask mógł liczyć. Do ostrożnego wysunięcia ta
kiej hipotezy upoważnia odczytanie libretta Szaleń
stwa przez Zbigniewa Raszewskiego w jego mono
grafii o W. Bogusławskim i zawarte tam fragmenty 
tekstu. Czy nie uporczywym graniem tej opery mógł 
Bogusławski sprowokować długo cierpliwego kró
la, by w 1785 r. oddalił go z Warszawy? Jeśli ten 
domysł jest choć trochę prawdziwy, metodą Szaleń

stwa byłoby znakomite dobranie istniejącej kanwy. 
Nową po piętnastu latach należało dopiero utkać 
lub pozszywać). 

Warsztat artystyczny Cudu łączy jednak tę „ope
rę narodową" z inną linią rozwoju polskich wido
wisk muzycznych. Bez właściwych obu typom ope
ry włoskiej - buffo i seria - recytatywów, wypełnia
jących odstępy między ariami i dających permanent
ny udział muzyki w utworze. Krakowiacy, z ariami 
jak rodzynki w cieście tekstu mówionego (tu bardzo 
smakowitym, Bogusławski zadał sobie trud napisa
nia utworu wierszem, co było rzadkością w jego prak
tyce), łączą się pokrewieństwem gatunkowym i styli
stycznym z francuską operą komiczną i niemiecką 
śpiewogrą (Singspiele), odznaczającymi się tym sa
mym typem konstrukcji i zazwyczaj burleską żarto
bliwie uj ętą tematyką wiejską. Jedne i drugie wysta
wiano u nas w oryginale i przekładach, od dawna 
uważa się, że zgoła drugorzędne utwory, jak np. fran
cuski Czarownik Poinsineta z muzyką Philidora czy 
niemiecki Student żebrak, czyli piorun Weidmanna, 
grywany z muzyką Wintera, wpłynęły pewnymi 
motywami na budowę tekstu Krakowiaków. Także kil
ku kompozytorów w Polsce tworzyło tego rodzaju 
utwory przy współpracy kilkunastu stanisławow
skich dramaturgów; w tej grupie Agatka, czyli przy
jazd pana Macieja Radziwiłła i radziwiłłowskiego 
kapelmistrza Hollanda zyskała sobie miano po
przedniczki Krakowiaków i Górali. 

Dziś jednak odkrywa się, że przygotowując ich 
premierę w pośpiechu, sięgnął Bogusławski po lite
rackie utwory staropolskie, znajdując w nich wzór 
tworzenia postaci ludowych i ich wypowiedzi . Pra
wie dosłownie włączył do swego tekstu ok. 50 wier
szy z Roksolanek, a to jest ruskich panien Szymona Zi
morowica (zmarłego w 1629 r.) budując z nich for
my uroczyste i wyszukane: komplement miłosny Sta
cha i weselne oracje wiejskiej starszyzny oraz w me
tryczn yrn przekształceniu erotyczne koncepty w 
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intentions to stage Polish versions of ltalian operas, 
to rival ltalian troupes and stars. This was the ar
tistic objective to which he was most attached and 
in his diary he wrote that the production of The 
Miracle crowned his efforts. (Today we can assume 
that these efforts, begun with a brea kneck produc
tion of Sacchini's La finto pazzo per /'amore in 1779, 
anticipated Bogusławski's use of the libretto to 
smuggle political views - these were reactions to 
the partitioning of Poland from the position of ex
courtier Bishop Sołtyk, which echoed the opinion 
of the majority of patriots, on whose plaudits he 
could count. A careful hypothesis in this vein was 
put forward after a rev iew of the libre tto to 
Sacchini's work by Zbigniew Raszewski in his 
monograph on Bogusławski and the excerpts there 
contained. Was it because Bogusławski kept play
ing this opera that the long-patient King was fi
nally provoked to dismiss hirn from Warsaw in 
1785? If that surmise is even slightly true, then the 
Sacchini was an excellent backdrop. A new one 
would only have to be woven - or sewn together -
after 15 years .) 

TheMiracle's artistic workshop connects this „na
tional opera" to another stream of Polish musical 
performances. One without recitatives, which are 
typical to both kinds of Italian opera - buffa and 
seria - to fili in between the arias and make music 
ever-present in the piece. The Cracovians, with arias 
like plums among the spoken text (delicious as may 
be, for Bogusławski had made the effort to write in 
rhyme, which was rare of him), echoes in both type 
and stylistics the French comic opera and the Ger
man Singspiel, which demonstrate the same sort of 
construction and burlesque - spoofing on peasant 
themes. One and the other had been staged in Po
land both in original versions and in translation: it 
was long believed that motifs frorn truly second-rate 
works such as Le Sorcier by Poinsinet with music by 
Philidor, or the German Der Bettlestudent, oder das 
Donnerwetter by Weldmann, played with Winter's 
music, influenced the construction of the libretto to 
The Cracovians. Also, a number of composers in Po
land were writing this kind of music with the assist
ance of some contemporary playwrights; in this 
group Agatka or the Masters Return (Agatka czyli 
przyjazd pana) by Maciej Radziwiłł and Radziwiłł's 
kappelmeister Holland has eamed the title of The 
Cracovians' predecessor. 

However, today's studies show that, while 
putting together the premi e r e in a hurry , 
Bogusławski reached for Old Polish literary works, 
there finding models for peasant characters and 
their way of speaking. He guoted almost verbatim 
about 50 lines from Szymon Zimorowic's Roxolanki 
or the Ruthenian Maidens (Roxolanki a to jest Ruskie 
panny - Zimorowic died in 1629), using them to 
construct ceremonious and sophisticated forms: 

Hymnie małżeńskim i w pierwszej arii Doroty. Przy
bliżonego stopnia związek z tekstami drukowany
mi na początku XVII w. posiada też piosnka Bardo
sa Świat srogi (mająca i swój odrębny współczesny 
rodowód literacki, a także upatrywaną genezę folk
lorystyczną). Czesław Hernas, który odkrył prze
szczepy z Roksolanek, przeoczone w trakcie kilku
dziesi ęciole tnich już badań nad tekstem Cudu, sfor
mułował tezę o innej jeszcze zależności Krakowia
ków i Górali - od kompozycyjnych schematów bożo
narodzeniowej pastorałki (ekspozycyjna scena wy
czek iwania, przybycie Górali z podarunkami i 
przede wszystkim scena deklarowania darów dla 
studen ta-zbawcy, niczym u betlejemskiego żłobka ) . 
Autor Cudu korzystał też z innych usamodzielnio
nych już teks tów folkloru, choć nie daje się wciąż 
jeszcze dokładnie wymierzyć ani w jak szerokim 
uczynił to zakresie, ani jaki stopień prze tworzenia 
stosował w poszczególnych wypadkach. To ogólne 
stwierdzenie, dotyczące składników ludowych, nie 
jes t wcale jeszcze, jak się przekonamy, zamknięciem 
intrygującej li sty wprowadzonych przez Bogusław
skiego zapożyczeń . Do podobnej praktyki skłaniał 
się też jako kompozytor Krakowiaków Jan Stefani. 
Wszechstronnemu i zarazem zewnętrznie niezau
ważalnemu stopieniu się z przejmowaną w ten spo
sób tradycją Cud zawdzięcza jedną ze swych na
czelnych cech: podnoszoną przez wielu admirato
rów niemal genialną prostotę. Ona z kolei zapewni
ła mu żywotność oraz umożliwiła wywieranie wła
snego silnego i długotrwałego wpływu, powodując 
nowy fenomen: niezwykle aktywne uczestniczenie 
w krwiobiegu młodszej tradycji. 

Tak więc wyliczone tu, a także jeszcze nie okre
ślone dotąd za l eżnośc i tyleż mówią o jakościowym 
charakterze utworu, co o samej jego randze. Podob
nie o jednym i drugim poucza rozpatrzenie s ię 

w historycznych pierwiastkach genezy Cudu i w po
litycznym sensie jego prapremjery. 

Zapłacił za nią, a w każdym razie poniósł z jej 
okazji jakiś nadzwyczajny koszt, odnotowany w te
atralnych rachunkach szkatuły ("1 martii 1794 eks
pens extraord <ynaryjna>") król. 

Dekoracje projektował Antoni Smuglewicz. Wierny 
jak wyglądały. Oprócz kilku słownych relacji 
i wzmianek pozostał po premierze również dokument 
plastyczny. Malarz Fryderyk Antoni Lohrrnann utrwaW 
na akwareli scenę rozwiązania przez Bardosa kon
fliktu w rodzinje młynarza. Nawet z tego statystycz
nego uj ęcia znać, że Bogusławski w spisanych po 
ćwierćwieczu zawodowych wspomnieniach, Dziejach 
teatru narodowego, nie przesadził, mówiąc o przywoła
niu „całej mej pamięci, całej zdolności". Inaczej może

my to określić jako przejawioną skłonność do autenty
zmu i pietyzm dla szczegółu - w granicach właści
wych rokokowemu stylowi. Pod tym względem wręcz 
nas niekiedy zaskakuje, gdy nawet czasem skłonni 
byśmy byli odnieść się doń nieufnie. Zauważono np., 

15 

Stach's enamoured compliment and the wedding 
orations of the village elders and, with metric trans
formations , the concepts of erotic love in the Mar
ried Hymn and Dorota's first aria. The song sung 
by Bard os, Cruel World, is also to sorne degree remi
niscent of the printed texts from the early 17th cen
tury (though the song has its own contemporary 
literary roots, as well as a suspected folk descent). 
Czesław Hernas, who discovered the transplants 
from Roxolanki, missed for decades of research on 
the libretto of The Miracle, also formulated a theory 
that the work is dependent on the composition 
schemes of a traditional Christmas pastorale (the 
scene of waiting, the arrival of Mountaineers with 
gifts, and before all, the scene of d eclara tion of 
gifts for the student-saviour, as at the Manger in 
Bethlehem) . The author of Cracovians also drew on 
other, individuali zed folk texts, although it is s tili 
not possible to ascertain to what extent, or to what 
degree have these separate borrowings been 
adapted. The generaliza tion about folk sources 
does not - as we will see - close the intriguing list 
of Bogusławski's inclusions. A similar practice was 
demonstrated by the composer of Cracovians, Jan 
Stefani. And so the all-round and virtually invis
ible melting with tradition gives the work one of 
its leading characteristics, as hailed by many ad
mirers - devastating simplicity. That, in tum, has 
given Cracovians vitality and a lasting power of 
its own, out of which arose a new phenornenon -
its extraordinary presence evident in later tradi
tions . 

And so, the references here enurnerated, and 
those not yet described, speak about the quality of 
the work and its rank. Also, one as well as the other 
can be gleaned frorn the historical elements in The 
Miracle's genesis and the political irnplication of its 
prerniere. 

Paid for, or at least paid considerably for some 
expenses, according to the theatre's books (1 rnartii 
1794 expenses extraordinary) by the King . 

Sets were designed by Antoni Smuglewicz. We 
know what they looked like . Outside severa! re
ports and rnentions, there is also an artistic docu
ment frorn the prerniere. Painter Fryderyk Antoni 
Lohrmann preserved in watercolour the scene in 
which Bardos solves the conflict in the miller's 
family. Even this static image shows that 
Bogusławski , in his officia! mernoirs The History 
of the National Theatre (D zieje teatru narodowego), 
written 25 years la ter, did not exaggerate when he 
wrote of „ca lling on all his rnemory, all his abil
ity". We can describe it as a demonstration of his 
desire for authenticism and his pious attention to 
detail, within the boundaries of the rococo. Ha v
ing been warned, this can stili surprise us. For 
instance, it was noticed that both the young women 
characters, Basia and her stepmother Dorota, wear 



że obie młode kobiety, Basia i jej macocha Dorota mają 
na głowach czepki- tradycyjne nakrycie głowy męża
tek. A przecież mężatką jest tylko młynarka, zaś jej 
pasierbica to młodziutka panna. Orzeczono więc, że 
Bogusławski ignoruje na scenie ten obyczajowy szcze
gół. Tymczasem w pracach ogólnoetnograficznych 
można się doczytać, że bywają i czepki dziewczęce 
(może tylko inaczej trochę wyglądające) - noszone na 
Łużycach czy w Estonii. Niewiele by nam to zresztą 
wyjaśniło-gdzie Rzym, gdzie Krym-gdyby nie skrzęt
ny Oskar Kolberg, który tę samą nietypowość napo
tkał w Wielkopolsce i obserwację swą potwierdził za
pisem tamtejszej oczepinowej pieśni: 

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

I tak przychwytujemy Bogusławskiego na nieści

słości wcale nie dziwnej, lecz naturalnej i znamien
nej zarazem, szerzej się potwierdzającej. Dzielnicą, 
w której się urodził i spędził znaczny okres dzieciń
stwa było właśnie Poznańskie, potem dopiero odbył 
przynajmniej część nauki szkolnej w Krakowie i 
dzięki pobliskim majętnościom rodziny swej od daw
na nieżyjącej matki, Anny z Linowskich, poznał 
dobrze jego okolice. Łączył więc, chyba już w pa
mięci, cechy dwóch tych regionów i taki też charak
ter oderwanego syntetycznego dialektu, przybliżo
nego zresztą brzmieniowo do jednej z rzeczywistych 
gwar pogranicza obu dzielnic, ma język bohaterów 
ludowych Cudu. 

Wróćmy do obrazka, by przejść do rzeczy naj
ważniejszej. Przebija z niego realizm, ale także prze
śwituje zaakcentowana w Dziejach teatru narodowe
go „stosowność z ówczasowymi okolicznościami" 
- polityczna aktualność sztuki . Bardosa, którego 
ekwipunek określony jest w uwagach reżyserskich, 
tu widzimy w stroju, w jakim spostrzegł go widz 
prapremiery - gdy zjawiając się na scenie 11idzie z 
góry po lewej stronie podskakując". Widz ten mógł 
przez dobrą chwilę - zanim Bardos dokładnie się 
nie przedstawił - myśleć, że ma przed sobą pozba
wionego broni wojaka, raźnie choć o głodzie i bez 
grosza wędrującego ze swymi manatkami. Bardos 
jest bowiem w mundurze, w którym grający tę rolę 
Bogusławski bodaj już kiedyś przedstawiał wojsko
wego (kapitana Don Erkole w Zmyślonym szaleń
stwie). Uważa się też, że mundur Bardosa odpo
wiada zarazem uniformowi Korpusu Kadetów. Je
śli tak by się rzecz miała, byłaby to symbolika nie
dwuznaczna - w mundurze tej ulubionej swej for
macji król ogłosił i zaprzysiągł Konstytucję 3 maja. 
Ale symboliki jest tu i tak pod dostatkiem. Po pierw
sze - w ubóstwie ubioru. Nie widząc możliwości 
obrony w lipcu 1792 r., król pisał w jednym z waż
nych listów: 
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caps - the traditional headgear of wives. But only 
Dorota is married - to the miller. Her stepdaugh
ter is a young girl. And so it was declared that on 
stage Bogusławski had ignored this eustom. But -
a glance through ethnographic sources, and there 
we have it that caps were worn both by married 
women and girls (they just looked slightly differ
ent), for instance in Lusatia and Estonia. That is 
not much of an explanation, had it not been for 
the dilligence of folk researcher Oskar Kolberg, who 
met with the same treatment of caps in the 
Wielkopolska region and confirmed his discovery 
with a !ocal wedding song ... 

O unlucky women 
Who took me to the bedchamber 
And took my little cap 
They took it off my head 
And dressed me in this hat 
And I must love this man. 

We have caught Bogusławski out on a little de
tail which is by no means strange and which is 
actually quite natura! and confirmed. The place 
where he was bom and spent much of his child
hood was near Poznań (Wielkopolska). Then he 
went on to study for some time in Cracow. Thanks 
to a nearby estate belonging to the family of his 
deceased mother, Anna nee Linowska, he could come 
to know the area closely. Th us he probably made a 
mental connection between both of the regions, and 
this is also discernible in the synthetic dialogue, 
spoken by the characters in The Miracle, even though 
it is similar to an actual dialect from the border
land of the regions. 

Let us go back to the picture, to look at the most 
important item. It is rea lis tie, but also demonstrates 
11 an appropriateness to erstwhile circumstance" as 
accented in The History of the National Theatre - in 
other words, the immediate political interest of the 
play. Bardos, whose costume is described in the 
director's notes to the play, is here portrayed in 
the clothes which he wore before the premiere au
dience, when he appears on the stage 11 from the 
left, skipping". For a time - before Bard os intro
duced himself precisely - the audience could be 
led to believe that this was a soldier, unarmed, 
penniless and hungry, but walking jauntily with 
his kit. Bardos is wearing the uniform which 
Bogusławski once used on stage (to dress the char
acter of Captain Don Ercole in La finto pazzo). It is 
also believed that Bardos' uniform refers to the 
uniform worn by the Cadet Coq.Ds . If so, then the 
symbolics here are plain - wearing the uniform of 
his favourite formation the King declared and 
swore in the Constitution of the 3rd of May. But 
there is a richness of symbols here . Firstly - the 
modest costuming. Not seeing any hope for de
fence in July 1792, the King wrote in an important 
letter: 

sprowadzić te trzy korpusy w Krakowskie jest rzeczą 
niepodobną, zawsze dla nieprzygotowanych maga
zynów, nie tylko żywności , ale i tysiącznych innych 
potrzeb, jako to sukien i obuwia, tak dalece, że sam 
generał Kościuszko już prawie boso chodząc aż przy
jąć musiał w podarunku parę butów od [Feliksa] Łubi
[e]ńskiego posła sieradzkiego, który umyślnie jeździł 
do obozu, chcąc się sam przekonać o prawdziwym 
stanie naszego wojska, którego gdy nam teraz czyni 
opis, prawdziwie do płaczu pobudza i zamyka gębę 
tym warszawskim cenzorom, którzy ganili księcia Jó
zefa, że nie dość zwycięstw odnosił. 

A Bardos miał 11nogi łykiem okręcone" i demonstra
cyjnie śpiewał, że bez butów chodzi (podarować je będą 
mu chcieli nieza leżnie od siebie Wawrzeniec i Stach). 
Była to demonstracja stoicka i dlatego mogła być gło
śna. Demonstrując równocześnie bardziej buntowniczo 
(toteż i ciszej), na szyi zawiesił sobie na wstążce owal
ny medalion. Rekwizyt ten też chyba wypożyczył Bo
gusławski od jednej ze swych wcześniejszych i z upodo
baniem przez siebie granych teatralnych postaci. 

W czasie tej samej wojny 1792 r. Stanisław Au
gust ustanowił order Virtuti Militari (w formie zło
tego i srebrnego medalu oraz czarno emaliowane
go krzyża). Targowica 18 VII zniosła go i zakazała 
noszenia. Książę Józef odesłał swój królowi wraz z 
dwoma innymi posiadanymi polskimi orderami: 
Orła Białego i Św. Stan isława. Na pisemną inter
wencję Kościuszki w tej sprawie Szczęsny Potocki 
odpowiedział: 11 Pozwolić im mentalików, to się 
pokuszą być nieposłusznymi hetmańskim uka
zom" . Książę Eustachy Sanguszko polecił odlać i 
nosił medal trzy razy większy, co stało się sygna
łem do gremialnego bojkotu zakazu i powszech
nych żądań cofnięcia go. Bogusławski włączył s i ę 

wtedy do akcji po raz pierwszy: jako Ferdynand 
Koki w Henryku VI pokazuje swój wojenny 11meda
lik na wstążce" Milordowi, który kwituje to niemal 
tymi samymi słowami, co Szczęsny w liście do Ko
ściuszki. Wśród drugorzędnych uchwał pod koniec 
obrad Sejmu Grodzieńskiego udało się przeforso
wać przywrócenie orderu, lecz po dwóch miesią
cach, w styczniu 1794 r., w wyniku nacisku amba
sady rosyjskiej (na której czele właśnie wtedy Ja
kub Sieversa zastąpił generała Igelstrom, jako jed
nocześnie głównodowodzący wojsk imperatorowej 
w Polsce) Rada Nieustająca wydała ponowny, gro
żący ostrymi represjami zakaz. Bogusławski na sce
nie nie musiał się go obawiać. Mógł zaprotestować 
jakąkolwiek, nawet odległą kształtem i sposobem 
noszenia atrapą medalu. I na pewno uczynił to (co 
też Lohrmann, jak widzimy, utrwalił). 

Taki był kolejny - nie do przeoczenia dla widza 
- symbol Bardosowego stroju. Nie ostatni. Żołnierz
tułacz, w jakiego ekspozycyjnie wcielał się dyskret
nie i na krótko Bardos, nie miał żadnej broni, za to 
jako jedyny rynsztunek przy swym wojskowym 
mundurze 11 kałamarz wielki [podkr. R.W.] cynowy 
przewieszony przez ramię" - wprawdzie liczący się 
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to bring these three Corps to the Cracow region is 
quite impossible, always for the unprepared stores, 
not only of food but of the thousand other necessi
ties, from dress to shoes, and so far General 
Kościuszko himself nearly walked barefooted and had 
to accept the gift of a pair of shoes from [Feliks] 
Łub i [e]ński, deputy for Sieradz, who made a point of 
travelling to the camp to see for himself the true con
dition of our army, which he now relates to me, bring
ing me near to tears, and shuts up those Warsaw cen
sors who blamed Prince Józef for not winning enough 
victories. 

Bardos had his feet 11wrapped in birch bark" and 
made a demonstrahon of singing that he had no shoes 
(Wawrzeniec and Stach independently of each other 
will want to make him a present of them). It was a 
stoic complaint and thus it could be loud . The more 
rebellious demonstrahon (hence, the quieter one) was 
when he hung an oval medallion on a ribbon around 
his neck. This prop too Bogusławski could have bor
rowed from an earlier and favoured character he 
played on stage. 

During that same war of 1792 Stanislaus 
Augustus established the order of Virtuti Militari (gold 
and silver medals as well as a black-enamelled cross). 
On July 18 the Targowica confederacy annulled it 
and banished it from being wom. Prince Józef sent 
his own back to the King together with two other 
Polish distinctions which he held - the Order of the 
White Eagle and of St.Stanislaus. The written inter
vention sent in by Kościuszko was answered by 
Szczęsny Potocki, who sa id: 11if one let them have 
their little medals they might go dare disobey the 
Hetman's orders". Duke Eustachy Sanguszko had a 
medal three tirnes the original size struck and he 
wore it, precipitating a generał boycott of the ban 
and calls for its lifting. Bogusławski joined in the 
campaign for the first time as Ferdynand Kok! in 
Henry VI, who shows his wartime 11medallion on a 
ribbon" to the Milord, who replies in almost the same 
words as Szczęsny in his letter to Kościuszko. Among 
the acts of lesser importance adopted by the Grodno 
Seym towards the end of its session, was a restora
tion of the order, but after two months, in January 
1794, under pressure from the Russian Embassy 
(headed at the time by Jakub Sievers's replacement, 
General Igelstroem, who also commanded the Em
press' s forces in Poland) the Permanent Council 
outlawed the distinction again, and supported the 
law on severe repressions . On the stage Bogusławski 
did not need to fear. He could protest using with 
any old shape of medallion, wom anyhow and any
w here . And he certainly did (as recorded by 
Lohrmann, we see). 

The audience could not miss this subsequent sym
bol in Bardos' costume. lt was by no means the last. 
For a brief moment Bardos discreetly became the 
wandering soldier. He was not armed. All he had to 
adom his uniform was an inkpot, 11a g re a t inkpot, 



do nieodłącznych i bezpiecznych studencko-baka
larskich utensyliów, ale także natrętnie i gorzko 
mogący przypominać niedawne poswarki o „pióro 
raczej niż oręż", toczone już w poczuciu daremno
ści i, jak się okazało, rzeczywiście daremne. 

Jeśli takie aluzje mógł wyrażać kostium teatral
ny, to jak się rzecz miała pod owym względem z 
tekstem utworu? 

Są w nim formuły zdecydowanie agitacyjne, wyra
stające ponad ciężar gatunkowy skromnych w grun
cie rzeczy wydarzeń akcji. I przeciwnie - są także sło

wa całkowicie potoczne o zamaskowanej aluzyjności, 
tym zdradzające ukryty sens (nie zawsze w pełni dziś 

dla nas jasny), że i one, też wyraźnie wtrącone, rozmi
j ają się znaczeniowo ze swym kontekstem. Do pierw
szych należą chocby trzy główne hasła polityczne (bo 
nie brak i moralnych, jak np . zachęty do męstwa) szy
kującego się powstania, dość misternie rozmieszczone 
w ekspozycji, kulminacji i rozwiązaniu sztuki: 

Gdzie s ię w niewoli żyje, 
Nie mas tam swej lubości, 
Pies na powrozie wyje, 
Każdy pragnie w o I n ości . 

Gdzie o wszystkich idzie całość, 
Tam najpierwsa cnota: śmiałość. 

Bóg nas wszystkich r ów n ie stwarza, 
R ów n ie nam się kochać każe, 
Tego zawsze upokarza, 
Kto przez pychę rów n ość maże. 

Bardzo istotną kwestię politycznej symboliki 
Cudu wyodrębnił w 1915 r. Leon Schiller (póź
ni ej sławny kilkakrotny inscenizator utworu): 
„Góra le po częśc i symbolizować mieli niezgod
ny żywioł w narod zie, po części może nieprzyja
ciela zewnętrznego". Pierwszy punkt można udo
kumentować wielu fragmentami . Najwyraźniej 
utożsamia Górali z targowiczanami scena śpie
wanej kłótni i zjawiający się bezpośrednio po niej 
komentarz: 

Bryndas i Morga! 

My nie chcemy zgody z wami, 
Wnet tu będziem, lee nie sa mi. 

Dorota domyśla się, z kim: 

Zjedz-ze diabła, mas teraz, będzie tutaj biedy, 
Pewnie do dworu jadą. 

Do jakiego dworu -wiadomo. Trzej Górale sto
jący na czele niewielkiej grupy także swą liczbą 
mogli widzowi przypominać głównych przeciw
ników Konstytucji 3 maja (Potocki, Rzewuski, Bra
nicki ), którzy w marcu 1793 r. zjawili się na dwo
rze petersburskim. (Jest to typowa aluzja, najpierw 
usprawiedliwiona dwuznacznością, a potem wy
rywająca s ię z fabuły, skoro sprawa wbrew za
powiedzi nie otrzymała dalszego ciągu w akcji 
utworu). 
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made of tin , dangling from hi s shoulder" -
unescapably and safely part of the equipment of a 
student or teacher but also direly and bitterly remi
niscent of the recent conflicts over „pen rather than 
sword", conducted in a sense of futility and, as it 
proved, truly futile . 

If these allusions could be read from the costume, 
what about the text of the play itself? 

It contains phrases which are definitely agi tative, 
which rise above the modest course of events. Con
trariwise, there are words from the colloquia!, their 
allusions masked, hinting at a hidden sense (some
times unclear to us nowadays) because of their 
placement, to contrast with their context. Among 
the first are the three main political s logans (there 
are also mora! appeals, such as a ca ll for valour) 
from the ripening insurrection, masterfully woven 
with the exposition, culmination and solution of 
the play: 

Wherever one lives in bondage 
One will not be happy 
A chained dog will how! 
Everyone longs for I i berty. 

To preserve one's skin i n tac t 
One' s chief vi rtue is boldness 

Cod who makes us all e q u a I 
Has us e qua 11 y to love. 
And always humiliates anyone 
Whose pride casts e qua I i ty down. 

A very important aspect of the political symbolics 
in The Miracle was described in 1915 by Leon Schiller 
(la ter famous for his numerous stagings of the play): 
„The Highlanders were to some extent symbolic for 
the conf!icting element in Nature, and partly per
haps for an enemy on the outside". The former can 
be borne out by a number of quotes. The Highland
ers come closes t to the Targowica confederates in 
the sung scene of a braw! and the comment which 
comes immediately after: 

Bryndas and Morga! 

We don't want peace with you 
We' ll be back and more of us, too . 

Dorota guesses who will be coming with them: 

Devil with you, now what, poor us, 
They're going to the manor, I guess. 

What manor they were going to was fairly obvi
ous. Three Highlanders at the head of a small band 
could be reminiscent of the maip group of oppo
nents to the Constitution of the 3rd of May (Potocki, 
Rzewuski, Branicki) who arrived at the court in 
Petersburg in March 1793. (This was a typica l allu
sion, first sanctioned by the double meaning, then 
taking on a life of its own outside the action, since 
the matter does not have its continuation further 
on in the play). 

Podobnie identyfikująco brzmiała końcowa pio
senka poprawionego Bryndasa o braterstwie stanów, 
tak bard zo trwożącym targowiczan. Wcześniejsze 

jego słowa do przestraszonych Górali: 

Trzeba nam s i ę dzielnie bronić, 

Lub zwycięzać lub umierać 

nie przeczą tej alegorii - odnosić się mogły do róż
nych pseudoheroicznych deklaracji targowickich, a 
prowadziły do cynicznie sformułowanego prawa 
zwycięzców, wielokrotnie już kompromitowanego w 
literaturze stanisławowskiej: 

W sak, choć casem licha sprawa, 
Ten ma slusność, co wygrawa. 

W każdym razie, jak świadczy znany pamiętni
karski opis Trębickiego, to wcielenie Górali autory
zowa ł na premierze Bogusławski i potwierdziła 

aplauzem publiczność . Pokładała się ze śmiechu, 
przypuszczalnie gdy Morga! w finale powtarzał ko
miczną pantomimę dobrze zapamiętanych elektrow
strząsów, a Bogusławski może rzeczywiście zaśpie

wał piosenkę nie ze swojej, lecz jego roli, stanowią
cą przestrogę dla Morgałów - nie prowodyrów już 
teraz, ale posłusznych koniunkturaJnych wykonaw
ców wszelkich nikczemnych rozkazów. I pogroził 

Ożarowskiemu. Tyle wątpliwej pociechy mógł mu 
ofiarować za wystawienie świadectwa moralności 

Henrykowi VI, gdy poprzednio i ową sztukę chciano 
zdjąć ze sceny. 

Zanim Górale w sztuce zostali targowiczanami, 
dokonało się na początku utworu inne ich przeisto
czenie. Gdy zeszli z gór i -jak to sobie pewnie wy
obraził autor - w Podgórzu (dziś prawobrzeżna 
dzielnica Krakowa, wtedy miasteczko daremnie prze
chrzczone przez Austriaków na Ludwigstadt) wy
najęli dwie krypy, wypatrzył ich na Wiśle, płyną

cych do Mogiły, Jonek. W obronie zagrożonego mał

żeństwa Stacha chce się posłużyć przed ojcem pan
ny nie tylko zwykłą pochwałą przyjaciela, ale i ar
gumentem szerszym: 

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

Motywację jeszcze bardziej pośrednią, zaczerp-
niętą spoza możliwych doświadczeń życiowych kil
kunastolatki, rozwija Basia: 

A ja zaś cudzoziemca nie chcę mieć i kwita. 
Bo wejcie kobieta taka, 
Co bardz iej obcych lubi niz swego rodaka, 
Musibyćladajaka. 
Przechodzeń zawse ciągnie za swoim narodem 
I póki jest panem miodem, 
Poty s i ę jak lis łasi, a potem niebodze 
Zonie nieraz i skóre otaśmuje srodze. 

Toteż widzowie premiery musieli usłyszeć w sło
wach ich obojga emocjonalną odpowiedź i na pyta
nia bieżącej chwili ("a jak mnie weźmie gwałtem" -
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A similar parallel can be drawn with the fina] song 
sung by Bryndas about the brotherhood of states, 
which frightened Targowica members so much. Ear
lier he had spoken to the cowering Highlanders thus: 

We must defend ourself bravely, 
Or vanquish, or die; 

wruch did not negate the allegory and could refer to a 
variety of pseudo-heroic declarations from the Targowica 
side, as well as leading up to the cyrucal summarizing 
of the law of the conqueror, compromised many times 
over in the literature of King Stanislaus's period ... 

Even though the case is none, 
Right is with the one who won . 

Anyhow, as seen in the known excerpt from 
Trębicki's memoirs, it was this incarnation of the 
Highlanders which Bogusławski authorized and 
which the public approved by applauding. We can 
expect that the audience split sides laughing as in 
the finale Morga! repeated the comica! pantomime 
of well-remembered electric shocks and Bogusławski 
perhaps sang a song not from his own lines but from 
Morgal's with a warning to his like - traitorous lead
ers no longer but opporturustic and obedient execu
tors of all debasing commands . And he shook a fin
ger at Ożarowski, too ... that was in return for the 
certificate of morals he gave to Henry VI, when that 
play as well was threatened with taking off the bill . 

Before the play's Highlanders became Targowica 
confederates, they were transformed in another way 
right at the beginning of the work. As they carne 
down from the mountains and - as the author him
self probably imagined - they rented two barges in 
Podgórze (nowa right-bank district of Cracow, then 
a town in vain re-christened Ludwigstadt by the 
Austrians), Jonek saw them as they headed for 
Mogiła village down River Vistula . To protect Stach's 
endangered marriage plans, he hoped to use a big
ger argument before the bride's father than just ordi
nary praise of his friend: 

Our own kind is our own kind, why should we look fo r 
Strangers when we have a man of our own kind here. 

Basia, on the other hand, develops a more indi-
rect motivation: 

I don't want a foreigner and that's it, 
Because a woman who 
Prefers a foreign man to her own people 
Is surely no better than she should be. 
A passing vis i tor 
Will always stay with his lot 
and as long as he is newly wed 
he' ll be as cuddly as a fox 
but la ter his poor wife 
will fee) the s trap on her back. 

So the audience at the premiere must have heard in 
the words of these two an emotional answer both to 
the most pressing questions of the moment („and w hat 



roztrząsała przed chwilą Basia i taką możliwość) i 
na wcześniejszą patriotyczną propozycję swatów, 
uczynjoną społeczeństwu w broszurze Raczej pió
rem ... (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 matrymorualna i jej zerwanie przez 
Krakowiaków, a więc łączrue najważniejsze założe
nie konstrukcyjne utworu („cud" Bardosa przy po
mocy walcowej maszyny elektrycznej i za inscenizo
wana przez niego wokół i w środku starej wierzby 
intryga to dwa konieczne rozwiązania - konfliktu 
zbiorowego i jego domowej przyczyny) jest zarazem 
w Krakowiakach i Góralach nasiloną tendencją alu
zyjną . To, co świadomość narodowa wskutek dzie
jowych okoliczności przyjęła i stłumiła w sobie, tu 
wykipiało. Kierunek zalotów, odrzuconych poprzed
nio na dziejowej scenie, na scenie teatralnej uległ 
odwróceniu. Nastąpiła zamiana ról i odwzajemnie
nie kosza. Rekompensatę, jaką może dać sztuka, w 
tym i teatr, osiągnięto: na godzinę iluzji sprawiedli
wość zatriumfowała. 

Dla tej paraboli, odpowiadającej drugiemu z 
punktów wyróżruonych przez Schillera i uznawa
nej przez wielu, jeśli wręcz nie przez wszystkich 
interpretatorów (Górale = Rosjanie), nie mamy tak 
bezpośredniego poświadczenia, jakie dla jej bliź
niaczki (Górale= targowiczanie) daje pamiętnik Trę
bickiego. Zastępuje je przymiarka tekstu do społecz
nych doznań i odczuć ówczesnego widza, nie tylko 
prawdopodobnych, ale wprost nieodłącznych od 
dziejących się wydarzeń. Jednak i sferę intencji au
tora, gdybyśmy chcieli jak poprzednio coś o niej 
wiedzieć, udaje się rozpoznać i stwierdzić. Nie w 
stadium finału premiery tym razem, to prawda. W 
stadium początkowym, brania się do roboty . Wśród 
staropolskich tekstów, z którymi w ręku (lub w ak
torskiej pamięci) Bogusławski zasiadał do pisania 
Cudu znalazł s ię też dialogfantaszek z wojny moskiew
skiej (1661; z odnalezionego unikatu wydało go w 
1972 r. katowickie wydawnictwo „Śląsk" - w ciągu 
trzech stuleci dowody znajomości tego utworu dali 
tylko: na początku XIX w. jako bibliograf Michał 
Hieronim Juszyński, w sto lat po nim Aleksander 
Bruckner, a jak się obecnie okazuje, przed nimi rów
nież Wojciech Bogusławski). Z części zapożyczeń 
bezspornie wynika, że Bogusławskiego przyciągnął 
temat Jantaszka: relacja o zwycięstwie Polaków i Ta
tarów nad wojskiem moskiewskim i kozackim w gło
śnej bitwie cudnowskiej. A to ujawnia pośredruo, jaki 
zasadniczy aktualny spór pragnął autor zakamu
flować 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 przenośni za
równo nie spełnionych dynastycznych umizgów jak 
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if he takes me by force" wondered Basia) and at the 
earlier patriotic offer of the matchmakers, made public 
in the pamphlet By pen ... (Bardos will clearly set out 
his chief objective: „to stop the bloodshed between my 
brothers" using words heard before in the appeal). 

It would seem that this dismissal of the High
land envoys - the initial marriage agreement and its 
breaking by the Cracovians, and thus the fundamen
tal construction principles of the work (Bardos's 
„miracle" with the help of an electricity machine and 
the intrigue he weaves in and around the old wil
low tree are two needed resolutions - of the collec
tive conflict and its domestic cause) are strongly al
lusive in Cracovians and Highlanders. What the na
tional consciousness had absorbed as a result of his
torical circumstance and bottled down - boiled over. 
The addressee of the wooing, whose rejection was 
played out on the national stage, was at the receiv
ing end on the stage of the theatre. The roles were 
switched and the rejection rebounded. Recompensa
tion carne by means of art, here the art of the stage, 
and for an hour of illusion justice triumphed. 

In this parabole, which answers the second of the 
items described by Schiller and acknowledged by 
many, if not all interpretators (Highlanders=Russians) 
we do not have such a direct confirmation as in the 
case of its twin (Highlanders=confederates) tmderwrit
ten by the Trębicki memoirs. In its stead one can lay 
the text against contemporary social experience and 
the expectations of the audience, quite inescapably 
linked to the events as they happened. Nonetheless 
this area of the author's intent is recogruzable, if one 
desired to know more abou t it. This time, not at the 
finale of the premiere but at the initial stage, when 
work was just starting. Among the Early Polish texts 
which Bogusławski had at his side (or in his memory) 
as he sat down to write The Miracle, was the dialogue 
Jantaszek and the Muscov ite war (jantaszek z wojny 
moskiewskiej, 1661, published in 1972 by Śląsk pub
lishers from a rediscovered uruque original. Over three 
centuries few demonstrated knowledge of the dialogue, 
among them bibliographer Michał Hierorum Juszyński 
at the beginning of the 19th century, a hundred years 
later Aleksander Brueckner, and as it now proved, 
Wojciech Bogusławski before them). From part of the 
borrowings it is elear that Bogusławski was attracted 
by the subject matter of Jantaszek - a report from the 
victory won by Poles and Tartars over the Muscovite 
and Cossack army in the Battle of Cudnów. That also 
proves in an indirect way what kind of conflict the 
author wanted to plant in Cracovians and Highlanders. 

The attack on the woman „no better than she 
should be" who „prefers a foreign man", the tradi
tional Polish lilts on legendary princess Wanda who 
„rejected a German suitor", on men looking for 
„amusement elsewhere" or abou t „spoiling anoth
er's wife" were elements of a theatrical metaphor 
both on unsuccessful dynastie wooing as well as 

„ 

i dokonanej zbrojnej napaści na Polskę, lecz zasię
giem aluzji także obejmowały dochodzące w owej 
epoce co i raz do skutku związki między osobami 
„partykularnymi". Związków tych nie udawało s ię 

trzymać w tajemnicy, zyskiwały zawsze publiczny 
rozgłos. Z łańcucha szczęścia, ciągnącego się od 
petersburskiego romansu przyszłego króla z Kata
rzyną, jeszcze wówczas wielką księżną, przez oka
zowe flirty: Izabeli Czartoryskiej z Repninem, Hele
ny Radziwiłłowej ze Stackelbergiem, na krótko po
rzuconej przezeń dla żony Piotra Ożarowskiego 
(nowy i ostatni w Rzeczypospolitej hetman wielki 
koronny przełknął więc na premierze jeszcze jedną 
pigułkę gorzkiej pociechy: obronę szarganych - w 
jego wypadku dawno, przed dwunastu laty i przed 
trzema ambasadorskimi kadencjami - mężowskich 

praw, chęh1ie wtedy przez wielu poświęcanych -
by ich „karmili, poili", jak komentuje ówczesne su
tenerskie kariery Jonek), Rudruckiej z posłem austriac
kim Reviczkym, Niemcewicza - w funkcji wtyczki 
także wywiadu patriotów - z żoną posła pruskiego 
panią Lucchesini, Świejkowskiej (Szwykowskiej) z 
Bułhakowem, Protowej Potockiej z generałem Wale
rianem Zubowem, aż po znienawidzony przez War
szawę konkubinat aktualnego głównodowodzącego 
wojsk i ambasadora z Honoratą Teofilową Załuską 
-widz mógł ogniwa-przykłady dobierać wedle woli 
i szczodrze podkładać pod padające ze sceny ucin
ki końcowego wodewilu. Może dlatego właśnie Igel
strom miał zabronić dalszego grania Krakowiaków 
szczególnie „z powodu tego wodewilu" (tak lako
nicznie stwierdza jedna z ówczesnych relacji) - po
dobno zresztą od razu podchwyconego przez war
szawską ulicę jako rewolucyjny śpiew. 

Wiadomo, że Bogusławski przy pomocy swego 
znajomego, Joachima Chreptowicza, wywiódł w pole 
cenzora, Tadeusza Włodka i uzyskał pozwolenie 
grania Cudu. Nie sądzimy obecnie, aby bądź dla 
wystawienia, bądź utrzymania tej sztuki na scenie, 
ani też dla uchronienia się potem od szykan z po
wodu jej wywrotowego charakteru chciał i mógł 
Bogusławski zasłaniać się nazwiskiem przebywają
cego na emigracji (wówczas we Florencji) Juliana 
Ursyna Niemcewicza jako rzekomego autora Krako
wiaków. Allonim ten pakowałby Bogusławskiego z 
deszczu pod rynnę, gdyż autor Powrotu posła jako 
działacz i pisarz wciąż jeszcze stanowić musiał za
równo dla rodzimych targowicka-grodzieńskich, jak 
i dla rosyjskich dygnitarzy groźną bete noire. (Rok 
wcześniej wolał przed ich dalekosiężnymi wpływa
mi uchodzić z bezpiecznego, zdawałoby się, Wied
nia). Fama o jego jakoby autorstwie Cudu rzeczywi
ście się w tym czasie pojawiła, lecz powstała przy
puszczalnie inaczej. (W jakiś zdaje się czas po pre
mierze Cudu redaktor „Korespondenta Narodowego 
i Zagranicznego", ks. Karol Malinowski, wytłoczył 
w swej drukarni zbiorek poetycki Rozrywka w smut
ku czyli piosnki i arie zebrane roku 1794, a na końcu 
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the armed attack on Poland, and also spanned allu
sions on the „particular" connections forged by cer
tain people of the age. The linkages could not be 
kept secret, they always became public knowledge. 
The chain of happiness, which began with the 
Petersburg romance of the future King with 
Catherine, Grand Duchess at the time, through the 
occasional flirtations - of Izabela Czartoryska with 
Prince Repnin , Helena Radziwiłłowa with 
Stackelberg, briefly abandoned by him for the wife 
of Piotr Ożarowski (the new and the last Crown 
Hetman or army cornrnander-in-chief of the Repub
lic of Poland had one more bitter pili to swallow at 
the premiere: the defence of a husband's rights, in 
his case besmirched a dozen years earlier, but at the 
time happily sacrificed by many, only for to be „fed 
and watered" as the pimping careers were succintly 
summed up by Jonek); of Mrs .Rudnicka with Aus
trian envoy Reviczky, of Niemcewicz (a mole work
ing for the patriots) with the wife of the Prussian 
envoy, Mrs.Lucchesini, of Mrs.Świejkowska 
(Szwykowska) wi th Bulhakov, Mrs.Prot Potocka with 
General Valerian Zubow, right down to Warsaw's 
hated liaison of the army cornrnander with Honorata, 
Mrs.Teofil Załuska ... the viewer could pick and 
choose the links and examples at will and gener
ously cite them in a chorus with the fina! vaudeville 
lines. Maybe that was why Igelstroem was said to 
have forbidden further performances of Th e 
Cracovians, especially „because of that vaudeville" 
(as briefly stated in a contemporary report) which 
was anyway immediately taken up by the streets of 
Warsaw as a revolutionary song . 

It is known that Bogusławski, with the assistance 
of his friend, Joachim Chreptowicz, outwitted the cen
sor Tadeusz Włodek and obtained approval to stage 
The Miracle. Nowadays we do not believe that either 
to produce or to keep the play on the bill, or to protect 
himself from any persecutions resulting from its revo
lutionary character, would Bogusławski have hidden 
behind the name of Julian Ursyn Niemcewicz, at the 
time an emigre in Florence, citing him as the author 
of The Cracovians . That would have only meant a jump 
from the frying pan into the fire, since the author of 
The Envoy's Return, an activist and writer was prob
ably still something of a dangerous bete noire for both 
the Targowica and the Russian digrutaries. (A year 
earlier he preferred to give their long-reaching influ
ence a wide berth by leaving for the apparent safety 
of Vienna). News of Niemcewicz's alleged authorship 
of The Miracle really surfaced but probably appeared 
from a different source. (Some time, it seemed, after 
the premiere of The Miracle, Father Karol Malinowski, 
editor of „The National and Foreign Correspondent", 
printed in his shop a collection of poems titledAmuse
ment in sadness or Songs and Arias collected in the year 
1794, and Polish lilts to end (Rozrywka w smutku czyli 
piosnki i arie zebrane w roku 1794, a na końcu dumy 



dumy polskie, obejmujący zamieszczone w nim ano
nimowo teksty arii ze sztuk Bogusławskiego - poje
dyncze z Taczki occiarza i Henryka VI, duży zaś ze
staw „z opery Cud, albo Krakowiaki i Górale" - oraz 
cztery utwory Niemcewicza, poprzedzone w nagłów
ku jego imieniem i nazwiskiem. Kto wie, czy tego 
udokumentowanego autorstwa jacyś odbiorcy nie 
rozszerzyli na cały zbiorek, a tym samym nie prze
nieśli i na Krakowiaków, z których piosnki stanowiły 
jego najobszerniejszą część? Do krążenia pogłoski 
przyczyniać się też mogła spostrzegana niemcewi
czowska frazeologia opery . Po dwóch latach Bogu
sławski wznowił ją we Lwowie, nadal anonimowo, 
w odróżnieniu od muzyki, t raktując tekst . Ale po
cząwszy od owego właśnie 1796 r. jednoznacznie 
ujawniały prawdziwe autorstwo karty tytułowe dal
szych poetyckich zbiorków, podające jako motto prze
kształconą w dwuwiersz strofę „Mnie chociaż głód 
dojmuje ... ", podpisaną nazwiskiem Bogusławskiego.) 

Początkowe zastrzeżenia Igelstroma wobec spek
taklu zrodziły się zapewne nazajutrz po premierze, 
może wskutek informacji przekazanych ambasadzie 
przez polskich delatorów - lecz na dwa dni zostały 
zawieszone wstawiennictwem marszałka Moszczyń
skiego, a chyba i przytłumione wydarzeniem waż
niejszym niż inscenizacja opery: 2 III zaaresztowa
no czterech uczestników warszawskiego spisku. Z 
odroczenia wyroku na spektakl, nagle opromienio
ny blaskiem migoczącego w nim oręża, skwapliwie 
- tak sobie wyobrażamy - skorzystał urzędnik am
basady, pełen entuzjazmu dla Polski niemiecki po
eta Johann Gottfried Seume i obejrzał dwa następne, 
ostatnie już przedstawienia. Zakaz bowiem dojrzał 
3 (w dniu ostatniej reprezentacji) lub najpewniej 
4 III . Zdjęto zarazem balet Werbunek, kończący wido
wisko, odnoszony ("w każdej innej okoliczności 
uznany byłby za całkiem niewinny" - sądzi Seume 
i chętnie mu wierzymy) bądź do przyszłego zaciągu 
powstańczego, bądź do wspomnianej werbunkowej 
akcji Rosjan, przeprowadzanej przez szefa ich woj
skowego wywiadu w Warszawie, brygadiera Karla 
Baura (może o nim i jego ludziach organista Mie
chodmuch powiada „te wyschłe profosy", bo wy
zwisko to wobec Górali niczym się w samej sztuce 
nie tłumaczy) . 

Premiera Krakowiaków i trzydniowe utrzymanie 
ich na scenie tak w oczach Rosjan jak w faktycznym 
przebiegu wypadków musiały mieć drugorzędne 
zaledwie znaczenie na tle zasadniczych faz marco
wej próby zlikwidowania warszawskiej konspira
cji . Ale dla polskiego ogółu niewątpliwie stanowiły 
w pierwszej dekadzie miesiąca, przed marszem 
Madalińskiego, pierwszoplanową sensację . Toteż 

odgłosy czynionych Bogusławskiemu przeszkód i jego 
obrony dochodzą nas także z późniejszych jeszcze 
zapisów - z dwóch powstałych już w XIX w. pamięt
ników: Karpińskiego, nasłuchującego w 1794 r. war
szawskich nowin w dzierżawie wiejskiej na wscho-
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polskie), which anonymously featured lyrics of arias 
from Bogusławski's plays - individual ones from La 
Brouette and Henry VI and a large selection from „the 
opera The Miracle or Cracovians and Highlanders", as 
well as 4 works by Niemcewicz, preceded with head
ings publishing his name. Who knows, if this dorn
mented authorship was not extended by some read
ers to the whole collection, and in the same way, to 
songs from The Cracovians which constituted its con
siderable part? The rumour may also have been fed 
by the phraseology of the opera, reminiscent of 
Niemcewicz. After 2 years Bogusławski took it to Lvov, 
acknowledging the music but not the text . But start
ing with the year 1796 title pages of further collec
tions gave elear clues as to the author, with 
Bogusławski's name under the line „Although the 
hlmger gnaws me ... " transformed into a couplet and 
used as a motto. 

Igelstrom's initial reservations about the produc
tion probably arose the day after its premiere, per
haps as a result of the information conveyed to the 
embassy by Polish sources - but were suspended for 
two days after the intervention of Marshall Moszyński, 
and may have been pushed aside by an event more 
portentuous than an opera tie premiere: on March 2nd 
four members of the Warsaw plot were arrested. The 
delayed sentence on the production, suddenly bright 
with the glitter of arms brandished on stage, was av
idly taken advantage of (or at least we so imagine) by 
an Em bassy officia!, the German poet Johann Gottfried 
Seume, an enthusiast for Poland, who watched two 
performances in a row. Those were the last two per
formances. The ban ripened on March 3rd (the last 
day on the bill) - or 4th at the la test. Off the bill carne 
the ballet Conscription which ended the perforn1ance, 
understood as („in any other circumstances it would 
have been thought guite innocent" - writes Seume 
and we are happy to believe him) either a reference to 
the coming call to rebellion or to the abovesaid con
scription carried out by Russians and conducted by 
the head of their military intelligence in Warsaw, Briga
dier Karl Baur (maybe it is of him and his men that 
Miechodmuch says „those sticks of gendarmes", as 
nothing in the play itself seems to explain the use of 
the invective against Highlanders) . 

In the eyes of the Russians, as well as in the events 
which transpired, the prerniere of Cracovians and their 
3-day stage life rnust have had secondary signifi
cance in relation to the efforts to liguidate the War
saw conspirators that March . But undoubtedly, for 
the Polish public this was a sensątion which ruled 
at least the early days of the month, before Madaliński 
marched. And thus the echoes of the obstacles put 
under the feet of Bogusławski and of his defence 
come down to us frorn records made some time la ter 
- frorn two 19th cen tury rnemoirs by Karpiński, who 
was looking out for news frorn Warsaw from his ten
ancy on the eastern rim of the Białowieża forest 

dzie Puszczy Białowieskiej ("Igielsztrom nie zaka
zał grywania tej niebezpiecznej sztuki, ale tylko szpie
gował ściślej policją miasta Warszawy") oraz tkwią
cego w stolicy Tręb i ckiego ("Dopiero po tej pierw
szej reprezentacji poczęły matadory targowickie zga
dywać cel tej komedii. Poczęli nad nią rozmyślać, 
przywołali do tłumaczenia się Bogusławskiego. 
Zręczny ten aktor umiał s i ę usprawied liwić, umiał 

ich odurzyć, ale najlepiej umiał sobie bufonadami 
ująć Igelstrorna i Moskalów"). 

Wkrótce aż dwa razy w ciągu marca niebezpiecz
nie ujawniły się związki Bogusławskiego ze spi
skowcami . Pierwszy raz - kiedy odkryto, że Bogu
sławski i Chreptowicz udzielili pomocy zbiegłemu 
z Warszawy konspiratorowi Leopoldowi Sierpińskie
mu. Skończyło się wtedy na ostrej reprymendzie i 
pogróżkach ze strony Baura, specjalnie w tym celu 
przysłanego do teatru przez ambasadora. Na speł
nienie gróźb zanosiło się całkiem poważnie, gdy w 
trzy tygodnie po spektaklach Cudu pojmano w koń
cu Sierpińskiego i poddano go śledztwu. Zeznał on 
- jak formułuje to Wacław Tokarz - „że Bogusław

ski był członkiem sprzysiężenia i w myśl wskazań 
tegoż napisał Krakowiaków". Odnosząc się dziś z 
największą nawet ostrożnością do tej informacji, 
odczytuje się z niej, iż Bogusławski nie krył przed 
współspiskowcami zamiaru wystawienia w teatrze 
czegoś zapalającego i był przez nich w tej chęci na 
pewno podtrzymywany . 

Jeśli taką intencję sztuki dało się do owego czasu 
osłonić czy to naiwnym akcentowaniem dosłownego 
rozumienia scenicznych zdarzeń, czy równie nacią
ganym i urągliwym powoływaniem się na końcowa 
pozytywną wymowę utworu, sarno zaś jego autor
stwo podobnie w jakiś sposób maskować (co jednak 
jest szczególnie wątpliwe, skoro Seume w pierwszych 
słowach swej relacji informuje o właściwym autor
stwie jak o czymś oczywistym, nie budzącym żad
nych kontrowersji) - to w czwartym tygodniu marca 
obie te sprawy w wyniku zeznań Sierpińskiego i tak 
zostały wobec władz rosyjskich w Warszawie osta
tecznie zdekonspirowane i obnażone. 

Nic dziwnego, że wieloletni w erze przedkonsty
tucyjnej współpracownik teatru, a od półtora roku 
publicystyczny kolaborant opiekuńczej ambasady, 
komediopisarz Jan Baudouin, zasłyszał z kancelarii 
Igelstroma o prawdopodobnym rozkazie aresztowa
nia Bogusławskiego i Chreptowicza. Powodowany 
lojalnością lub wyrachowaniem zawiadomił dyrek
tora teatru o niebezpieczeństwie. Chreptowicz, z in
nego powodu już wtedy ukrywający się, ostrzeżony 
przez Bogusławskiego czmychnął natychmiast z 
Warszawy (kierując się na Podlasie i w Grodzień
skie, m.in. do Prużany, w pobliże puszczańskiej sa
motni Franciszka Karpil1skiego) . Do uwięzienia dy
rektora - czy dlatego, że potrafił się jakoś doraźnie 
zabezpieczyć, czy też, że asekurowała go ta właśnie 
ucieczka częściowego współwinowajcy - nie doszło. 
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(„Igielsztrom did not close performances of this dan
gerous play, but only put more police spies out in 
the city of Warsaw") and from Warsaw itself, by 
Trębicki („Only after the first representation did the 
Targowica matadors start guessing the aim of this 
comedy. They began considering it, they summoned 
Bogusławski to explain hirnself. This dexterous ac
tor knew how to make his excuses, but he best knew 
how to win over Igelstroem and the Muscovites with 
his buffoonery"). 

Twice in that month were the connections between 
Bogusławski and the plotters dangerously brought into 
the open. For the first time when it was discovered that 
Bogusławski and Chreptowicz had assisted conspira
tor Leopold Sierpiński, on the run from Warsaw. TI1at 
ended with a sharp reprimand and some threats from 
Baur, specially expedited for that purpose to the thea
tre by the ambassador. The threats carne dangerously 
close to be fulfilled when three weeks after The Mira
cle' s performances Sierpi1'1ski was arrested and interro
ga ted. During the interrogation he confessed - as 
Wacław Tokarz describes it - „that Bogusławski was 
a member of a conspiracy and by its ad vice wrote The 
Cracovians". Treating that piece of information very 
cautiously, we can stili understand it to rnean that 
Bogusławski made co-conspirators conscious of his 
intention to stage something inflarnmatory at the thea
tre and that they supported this intent. 

If this intent of a play could have been kept veiled 
until that moment, either by the naive stress on the 
litera! meaning of the course of events on stage, or 
with the ironie and far-stretched references to its 
happy end; and if the play's author could somehow 
remain in the shade (doubtful as this may be, since 
in the first words of his report Seume i.nforrns about 
the work's authorship as something obvious and 
unguestionable) - then in the fourth week of March, 
after Sierpiński's interrogation, both these matters 
were finally disclosed and laid bare before the Rus
sian authorities . 

No wonder then, that the theatre's collaborator 
of many yea rs dating to the pre-Constitution era, 
and then a commentator on the services of the pro
tective Embassy, the cornedy playwright Jan 
Baudoin, heard from the offices of Igelstrom that 
Bogusławski and Chreptowicz were probably to be 
arrested. His loyaity (or his calculation) caused him 
to warn the theatre director of the danger. 
Chreptowicz, who had already gone into hiding 
for another reason, when alerted by Bogusławski, 
left Warsaw immediately and headed for the south
east - Podlasie and the Grodno region, among oth
ers for Prużana, not far from the lonely forest home
stead of Franciszek Karpiński. The arrest- whether 
Bogusławski had managed to make some rapid ar
rangements, or whether the escape of the other guilty 
party had somehow worked in his favour - was 
never made. Perhaps another thing in his favour 



Może zresztą znów przyszła mu w sukurs niepro
porcjonalność jego przewin w stosunku do zasadni
czej i powszechnej sprawy, nagle urzeczywistnionej 
w wieści o krakowskiej proklamacji powstania. Nie 
jest to jednak pewne - Igelstrom wcale wówczas nie 
zaprzestał sporządzania list proskrypcyjnych, z któ
rych ostatnią z żądaniem natychmiastowych aresz
towań przedstawił Radzie Nieustającej w przeddzień 
warszawskiego zrywu, tj. w Wielką Środę, 16 IV. 

Jak pisze cytowany tu Wacław Tokarz, historyk 
znający z wyciągów i odpisów część korespondencji 
ambasadora, ten przesłał Platonowi Zubowowi, ów
czesnemu przywódcy dworskiej kamaryli i faworyto
wi, tekst Krakowiaków. Jeśli to prawda i jeśli egzem
plarz dotarł do Petersburga wcześniej niż informacja 
o wybuchu powstania, utwór mógł zaciekawić adre
sata. Historycy przypisują bowiem Zubowowi i zgru
powanym wokół niego arywistom plan rozmyślnego 
sprowokowania Polaków do zbrojnych rozruchów, 
które dałoby się łatwo zdławić i zyskać pretekst do 
ostatecznego rozbioru Rzeczypospolitej. Tak więc i w 
tej perspektywie trzeba by pamiętać o nastrojach i bliż
szych zamiarach, jakie poza wynikającymi z głównej 
alegorii i z ogólnych haseł sprzysiężenia wyrażała 
opera: zdecydowanej woli walki i pośpiechu oraz 
pojednania po zwycięstwie. Świadczyły o tym sen
tencjonalne wezwania, kontrastujące z długą frazą 
przeważającego 13-zgłoskowego wiersza: 

Niemądry, kto ceka, 
Kiedy mu bieda dopieka. 
Strasny i ozóg w dłoni, 
Gdy kto swojego broni. 

Bardos, przed pierwszym z tych wezwań zalecają
cy cierpliwość, wkrótce ogłasza jej kres, jest przy tym 
niezbicie pewien szczęśliwego końca: Górale przegra
ją ("ich tu ledwie kilkunastu"), „znowu zgoda i pokój 
nastąpi". Proporcja sił na terenie Warszawy rzeczywi
ście pod względem liczbowym zapowiadała się ko
rzystnie dla powstańców. Trzeba było jednak poruszyć 
masy. Miało temu służyć zaktywizowanie pogłoski, 
krążącej już od jesieni 1792 r. i w pewnym stopniu 
spowszedniałej, że Rosjanie chcą zająć arsenał, a w 
nim działa i zapasy innej broni oraz prochownię dla 
obezwładnienia warszawskiego garnizonu polskich 
wojsk. W miejsce pogłoski mogła się zresztą pojawić 
w każdej chwili prawdziwa taka groźba. (I pojawiła 
się - Kiliński dostrzegł pułapkę w wojskowych przy
gotowaniach przed nabożeństwami rezurekcyjnymi, 
które wskutek pośredniej presji Igelstroma na władze 
duchowne miały się odbyć we wszystkich kościołach 
o jednej godzinie i w ten sposób wyludnić miasto; na
leżało więc uderzyć wcześniej). Bogusławski wyczu
lał swą publiczność na tę sprawę. Bryndas po zrabo
waniu Krakowianom bydła powiada: 

Prawda, ize te łupy, cośmy im zabrali, 
Przechodzą nase i skody i trudy. 
Gdyby im jesce mozna zabrać nawet dudy1 ... 
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was the disproportion between his own trespasses 
and the most pressing issue, which suddenly took 
definite shape after rebellion was proclaimed in 
Cracow. But this is not altogether certain -
Igelstroem had not stopped making his lists, of 
which the last one, with an application for imme
diate arrests, he presented to the Permanent Coun
cil on the eve of the Warsaw revolt, that is on the 
Wednesday in Holy Week, on April 16. 

According to the abovequoted Wacław Tokarz, a 
historian who knew part of the ambassador's corre
spondence from excerpts and copies, the diplomat had 
forwarded the lyrics and text of The Cracovians to Platon 
Zubov, at that time leader of the court camarille and 
ruling favourite. If that is true, and if a copy reached 
Petersburg earlier than news of the uprising's outbreak, 
the play may have caught the interest of its addressee. 
Historians tend to associate Zubov and his arrivist 
coterie with a plan to provoke Poles into armed action, 
which could have been easily crushed and created a 
pretext for the fina] dismantling of the Polish state. And 
so even in this perspective one has to keep in mind the 
moods and the intentions which transpired from the 
work, beside the conclusions to be drawn from the main 
allegory and the general messages: the will to fight 
and the need to hurry, as well as reconciliation follow
ing victory. This is borne out by the sententional calls 
which stand out from the ordinary 13-syllable lines -

More fool he 
Who waits in poverty. 
A poker will do for a weapon 
ifme and mine's threatened. 

Bardos, who had advised patience before the first 
of these appeals, soon announced it was finished, 
and was unwaveringly certain of a happy end: the 
Highlanders will Jose („but a few of them here") and 
„there will be concord and peace". The proportions 
of forces in Warsaw really seemed to favour the rebels. 
However, the masses needed to be moved. Towards 
this end the rebels intended to revive a rumour, which 
had been circulating since the autumn of 1792 and 
by this time beginning to lose its potency: that the 
Russians were going to take over the Arsenal with 
the guns and stores of weapons, and the powder store, 
and trap the Polish troops in the Warsaw garrison. 
The rumour could be at any time replaced by a very 
real threat (and it was - Kiliński saw the trap as the 
enemy made preparations before Easter Resurrection 
Masses which, as result of Igelstroem's indirect pres
sures on Church authorities, were to be held at the 
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same time throughout the city, leaving it deserted -
the insurgents needed to strike before then). 
Bogusławski alerted his audience to this. After carry
ing away Cracovian herds, Bryndas says: 

lt's true, these spoils 
Are more than our own damages and toil... 
But what if we'd also take away their pipes! 

\ 
I 

Pierwszy już wydawca tekstu zawierającego tę 
wersję uznał, że rozmarzony Góral wzdycha do cze
goś grającego głośniej niż jeden instrument więcej w 
jego dętej ludowej kapeli - że dudy są tu zamiennią 
armat. 

A skoro mowa o dudach jako składniku, drob
nym zresztą, politycznej wykładni Cudu i jej ezopo
wego w tym utworze języka - kilka słów o innej, 
rozleglejszej metonimii: o organiście. Miechodmuch 
jest jedyną chyba w Krakowiakach postacią z dokład
nie dopasowanym kluczem, dającą odnieść się do 
rzeczywistego osobowego pierwowzoru i traktować 
jako karykatury. Aż trzech jednak kandydatów zgło
sił przelotnie na tak wyznaczone personalne miej
sce wspomniany przed chwilą wydawca (Eugeniusz 
Kucharski). A przecież ostać się może co najwyżej 
jedna spośród tych kandydatur. Czyja? Sceniczna 
biografia organisty wykazuje wyraźne styki, oczy
wiście złośliwie zaostrzone, z życiorysem ks. Hugo
na Kołłątaja. 

Miechodmuch jest najpierw zwolennikiem związ
ku Basi z Bryndasem i nadskakuje Góralom ("plan 
Kołłątaja "); przymawia się o dary i ostro reaguje na 
zabranie mu dóbr (Kołłątaj energicznie zabiegał o 
ocalenie swoich przed Targowicą, która pozbawiła 
go też urzędów i zamknęła drogę do przyrzeczone
go biskupstwa krakowskiego); zapowiada walkę, 
wobec zarzutów przyznaje jednak, że radząc i za
palając wojnę nie miał zamiaru sam, jako „osoba 
kościelna", wystawiać się na sztych, schował się więc 
za pieńki i stamtąd błogosławił walczącym, a tchó
rzył również przed udziałem w eksperymencie Bar
dosa, wyjaśniającym mniemany cud (Kołłątaj orga
nizował w 1792 r. najpierw milicję mieszczańską, 
potem „wyprawy obronne", w popłochu musiał jed
nak opuścić Warszawę i z emigracji aktywnie od
działywał na kraj). Bardzo znamienna jest podwój
na wersja zarzutu uczynionego Miedodmuchowi. 
Słowa „kiej się bić wypadło, wasmość się nie sta
wił" mają w przerobionym popowstaniowym tek
ście lwowskim z 1796 r. odpowiednik „kiedy bić się 
trzeba, to się wasmość skryłeś". Wobec postaci orga
nisty jako takiego poprawka owa, wręcz tautologicz
na, jest na tyle nieistotna i tekstowo nie umotywo
wana, że aż bezsensowna. Tymczasem Kołłątaja rze
czywiście nie było w Warszawie długo, ale w trak
cie insurekcji stawił się i pełnił kierownicze funkcje. 
Potem natomiast głośna stała się jego ucieczka w 
chwili upadku powstania. Wygląda na to, że Bogu
sławski aktualizował karykaturę - nie w sensie po
tęgowania jej, lecz weryfikacji, dostosowywania do 
biegu wydarzeń. Nie daje się też przeoczyć, że okre
ślanie czynów Miechodmucha wypada w tekście 
sztuki uderzająco pod względem frazeologicznym 
zbieżnie ze sformułowaniami, jakimi niektórzy wspó
łcześni dyskredytowali postępowanie Kołłątaja. 
Przyczyny przebijającej z Cudu niechęci czy zgoła 
antypatii mogły być rozliczne: Kołłątaj miał konflikt 
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The first ever publisher of the text which con
tained this version believed that the Highlander 
sighed for something which played far Iouder than 
a wind instrument in his folk orchestra - that the 
pipes here exchanged for cannons. 

Since we are talking about pipes as an element, 
albeit a small one, of the political interpretation of 
The Miracle and its Aesopian language - a few words 
about a bigger metonymy - that of the organist. 
Miechodmuch (Bellows-blower) is possibly the only 
character in The Cracovians who has a precisely-cut 
key and refers to a living counterpart, treated in cari
cature fashion . The publisher we have just men
tioned, Eugeniusz Kucharski, put forward as many 
as three candidatures for the original. Only one fits . 
Whose? In the stage biography of the artist there are 
definite pointers, maliciously sharpened, at father 
Hugo Kołłątaj. 

Miechodmuch is firstly in favour of a liaison be
tween Basia and Bryndas and fawns on the High
landers („Kołłątaj's plan"), asking for gifts and given 
to reacting violently when his property is taken away 
from him (Kołłątaj made energetic efforts to save his 
own from the Targowica, which also stripped him 
of his post and closed the doorway to the promised 
Cracow bishopric); he promises a fight but bends 
down to accusations that he fomented war having 
no intentions „as a representative of the Church" to 
endanger his own self, hiding behind some tree 
trunks and from there blessing the fighters . He also 
turned tai] on Bardos' experiment explaining the 
alleged miracle (Kołłątaj first organized a citizens' 
militia in 1792, then „defensive expeditions", but bad 
to leave Warsaw in a hurry and would exercise his 
influence from an emigre position). The double-take 
on the accusations against Miechodmuch is symp
tomatic. The words „thou did not show up when it 
was time to fight" come out as „w hen it was time to 
fight, you went and hid" in the post-uprising ver
sion from Lvov, 1796. In reference to the organist as 
such, the alteration is small, unmotivated and ap
parently senseless . On the other hand, Kołłątaj re
ally was absent from Warsaw for a long time, but he 
returned a.t the time of the insurrection and assumed 
a leadership position. Then he became known for 
absconding as soon as the uprising fell. It would 
seem here that Bogusławski was updating his cari
cature -not to expand it, but to verify and follow the 
course of events. It is also noticeable that in the play 
descriptions of Miechodmuch's activities have a 
striking phraseological similarity to words used by 
some against Kołłątaj at the time. The reasons for 
the dislike - or even antipathy- of Kołłątaj ex tant in 
the play could be many: Kołłątaj's conflict with Sołtyk 
over the reform of the Cracow Academy, strong ideo
logical differences (or perhaps rivalization over some 
projects) with the Linowski family, Bogusławski 's 

nearest kin; in 1791 Kołłątaj, who was the posthu-



z Sołtykiem, gdy reformował Akademię Krakowską; 
dzieliły go poważne rozbieżności ideowe (a może i 
rywalizacja w pewnych jednokierunkowych poczy
naniach) z Linowskimi, najbliższymi krewnymi Bo
gusławskiego; jako co najmniej wydawca dzieł 
zmarłego Franciszka Salezego Jezierskiego pośred
nio zaatakował w 1791 r. zasadę życiowego powo
łania dyrektora teatru ("Nie widział jeszcze nikt w 
naszym narodzie poprawy obyczajów po teatralnej 
misji"); wreszcie na pewno był z urazą wspomina
ny przez króla jako ten, który autorytatywnie zachę
cił go do targowickiego akcesu, w Lipsku zaś zreda
gował pamflet na Stanisława Augusta (a wygląda 
na to, że Bogusławski pozostawał w orbicie króla i 
działyńczyków, nie lewicy). Jeszcze jednym potwier
dzeniem reinkarnacji w Krakowiakach jest podwójnie 
znaczące imię: dmuchanie miechów powoduje or
ganowe dźwięki, drugim miejscem ich zastosowa
nia jest palenisko kuźni. O tym, kto miał swoją kuź
nicę i rozniecał w niej ogień - wiedziała cała War
szawa (jak wiedziała od dawna, kto był wulkanem 
gromów tej że Kuźnicy). 

Górale ze swym łupem przepłynęli Wisłę. Kra
kowiacy pospieszyli za nimi - odbierać, co przemo
cą wzięto. Gest dosyć prawdopodobne, że Bogusław
ski sam miał za sobą przeprawę na austriacki brzeg, 
stanowiącą analogiczny, tyle że moralny protest. 
Biskup Sołtyk ze swym dworem urządził bowiem 
kiedyś taki manifestacyjny rejs po Wiśle i piknik na 
jej prawym brzegu. Pokazał, że znajduje się w swo
jej jeszcze diecezji, mimo że w obcym już pat\.stwie. 
Cesarz był mocno niezadowolony„.) 

Bardosowi, po pokonaniu Górali, pozostaje jesz
cze powstrzymać biegnących z krwawym odwetem 
Krakowiaków: 

Chcecie zbrod.nicze ręce w krwi bezbron.nych maczać? 
Wyniosłych karać trzeba, pokornym przebaczać, 
Tak prawo boskie uczy. Spuśćcie wasze pałki. 

Cóż to za prawo boskie, skąd wzięte? Jeśli ze Stare
go Testamentu, brzmiałoby zbyt miłosiernie. Ewangelia 
też nie jest jego źródłem: przebaczać każe również i 
wyniosłym, ponadto ferowanie wyroków sprawiedli
wości bożej zachowuje w jej gestii, a nie w ludzkiej. 
Więc może to katechizm masoński? Bogusławski był 
wolnomularzem. Lecz w lożach głoszono miłosierdzie 
i nie uznawano zemsty, obowiązywał w tym wzglę
dzie etyczny wzorzec chrześcijański, powszechnie zresz
tą przez deistów aprobowany i uznawany za własny. 
Jeśli bywały nawet jakieś programowe odstępstwa, nie 
warto ich w tym wypadku tropić. Byłyby bowiem prze
kaźnikami myśli znacznie starszej, może i przez Bogu
sławskiego przyjętej wprost z Eneidy Wergiliusza („Prze
baczać pod bi tym, a zwalczać pysznyd1" - VI, 853: ,,Par
cere subiectis et debellare superbos") . Lecz skąd w ta
kim razie w tym powołaniu Rzymian prawo boskie? 
Otóż zdaje się, że równie prosto ze wspomnianego już 
staropolskiego wzorca - Jantaszka z wojny moskiewskiej: 
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mous publisher of Franciszek Salezy Jezierski, indi
rectly attacked the principle of a lifelong theatre di
rectorship („There has yet to be seen among the 
Polish nation an improvement of manners in result 
of a theatrical mission") ; and finally he could have 
been part of a bitter memory for the King, as one 
who used his authority to encourage him to accede 
to Targowica, and as the editor of a pamphlet on 
Stanislaus Augustus in Leipzig (while it seems that 
Bogusławski remained within the orbit of the King). 
Another confirmation that Kołłątaj bad an incarna
tion in The Cracovians is the double sense read from 
Miechodmuch's name: blowing bellows operates the 
organ but bellows are also found in blacksmith 's 
shops. All of Warsaw knew whohad a „blacksmith 's 
forge" (,,Kuźnica"- this was a group bringing to
gether supporters of reform) and who blew at the 
fire in it (and Warsaw had also known long who 
had been the thunder-bearer at the „Kuźnica"). 

The Highlanders took their spoils across River 
Vistula. The Cracovians went after them - to re
cover what had been taken by violence. (Possibly 
Bogusławski himself had sailed to the Austrian 
bank in an analogous though merely mora! protest . 
Tt was Bishop Soltyk and his court who one day 
went for a demonstrative cruise on the Vistula and 
had a pienie on the right bank to show that he was 
within his rightful diocese, although in another 
country . The Austrian Emperor was deeply dis
pleased„.) 

Bardos, after the defeat of the Highlanders, stili 
has to stop the Cracovians, who are thirsting for a 
bloody vendetta : 

Would you dip murderous hands in the blood 
of defenceless people? 
Whoever is proud should be punished but forgiveness 
is for the meek, 
So says the law of Cod. Down with your sticks. 

What kind of God 's law is that? and where from? 
It is too gracious for the Old Testament. Or for the 
Gospel - since it also tells to forgive the proud, and 
anyway, judgment is for God alone and not for hu
mans. Perhaps this comes from a catechism for 
freemasons? Bogusławski was a mason. Still, lodges 
advocated compassion, and vengeance was deplored, 
as according to the Christian ethic approved and ac
knowledged as it was by the deists. If there were any 
programme detours from the law, they are at this point 
not worth pursuing. TI1ey would have been evidence 
of thought from a much earlier era, perhaps taken by 
Bogusławski directly from Virgil's Aeneid (where it 
speaks of forgiveness to the conquered and fighting 
the proud in chapter VI, line 853; „Parcere subiectis 
et debellare superbos"). But wherefore in this Roman 
source a call on God's law? Apparently, the descent 
is straight enough - from the said Early Polish work 
fantaszek and tlze Muscovite War: 

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

fantaszek jest tekstem wielce nabożnym, ale nie mniej 
okrutnym, ko!'\.czące go zaś wierszowane komenta
rze posługują się, w zgodzie z XVIII-wieczną sarmac
ką ideologią „narodu wybranego" właśnie przykła
dami starotestamentowymi oraz hasłami skrajnej 
mściwości, brzmiącymi w następnym stuleciu zbyt 
barbarzyńsko . Bogusławski formułami Jantaszka mógł 
wspierać swych bohaterów dopóty, dopóki byli roz
juszeni, później nie . Za to bez skrępowania, skoro 
wzorzec już go zafrapował, przeniósł z niego do wła
snego utworu rozproszone składniki sowizdrzalskiej 
stylizacji: najpierw powrót w podkrakowską okolicę 
żołnierza, uradowanego widokiem gospody i rozpo
znanego raptem przez kogoś miejscowego (co zostaje 
tak samo archaicznie obwieszczone-Jantaszek „ocha
pia się" swemu ojcu, Bardos Stachowi); a na końcu 
nieodzowny dylemat przybysza - pozostać czy też 
odejść. Spożytkowana więc została przez Bogusław
skiego nie tylko historyczno-konsolacyjna treść dia
logu, ale i nieskomplikowany szkielet formy, zastoso
wany jako drobna część nowego, znacznie większe
go rusztowania. Jantaszek podpowiada też, jak mogło 
się narodzić (za pośrednictwem tradycyjnego prze
zwiska bakałarzy Labartus lub Labertus - przekręco

nego Albertus, Adalbertus) imię Bardos, równoważ
ne w takim razie z własnym imieniem Bogusławskie
go, Wojciech (Albert, Adalbert; przypuszczenie to 
wspomagałoby domysły o autobiograficznym pier
wiastku w napisanej dla siebie przez Bogusławskie
go roli studenta, a sugestia o jej dyskretnej żołnier
sko-tułaczej ekspozycji też jest z nimi w zgodzie -
Bogusławski podsycał w sobie kompleks złamanej 
kariery wojskowej: „Wyrządzona mi niesprawiedli
wość w innym stanie, w którym Ojczyźnie mojej w 
młodości służyłem, była przyczyną rozpaczy, która 
mnie do teatru wtrąciła" - motywował paradoksal
nie na ostatniej karcie Dziejów teatru narodowego). 

Kto wie, czy podobnie nazwa wschodniowołyi1-
skiego miasteczka Cudnów, blisko którego rozegra
ła się jesienią 1660 r. zrelacjonowana w fantaszku 
zwycięska kampania, nie przyczyniła się do skry
stalizowania pomysłu sztuki i nadania jej tytułu Cud. 

Poza sensem realnym ma on na pewno w utwo
rze znaczenie symbolu: słowa tego stale używał 
Niemcewicz w publicystyce radosnego okresu 1791/ 
1792 na określenie majowej odnowy (np. z tym ptmk
tem przecięcia omówiona atrybucyjna pomyłka rów
nież może mieć coś wspólnego) . Zdają się rzecz po
twierdzać późniejsze autorskie manipulacje z tytu
łem. We Lwowie w 1796 r., gdy wobec famy Cudu 
życzliwy Polakom i Bogusławskiemu gubernator 
Callenberg zachęci go do doraźnego ucenzuralnie
nia utworu, zjawi się tytuł Cud mniemany, bard ziej 
dosłowny i jakby gorzki, może zrodzony z powszech
nego rozczarowania, upesymizowany klęską insu
rekcji i kraju, a niewątpliwie ułatwiający wiedeń-
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Alas, from God 's mandate the decree was taken 
To punish the proud for his obstinacy. 

fantaszek is a deeply religious text, but nonetheless 
cruel and its fina! rhymed comments, after the so-called 
17th century Sarmatian ideology of „chosen Polish 
nation", use Old Testament examples and images of 
vengeance to the extreme, which in the following cen
tury became too barbarian. Bogusławski could use 
quotes fromf antaszek in the lines spoken by his charac
ters as long as they were acting in a rage, but not la ter. 
Nevertheless, without any restriction, lured by the at
tractive nature of the source, he would transplant scat
tered pieces of a mischievous „eulenspiegel" styliza
tion: first the return of a soldier to a Cracovian suburb, 
the soldier enraptured at the sight of an inn and sud
denly recognized by one of the locals (the same ar
chaic words used in The Cracovians as in f antaszek, the 
latter meeting his father and Bardos meeting Stach) 
and at the end, the eternal dilemma of the traveller - to 
go or to stay. Bogusławski took advantage not only of 
the historical and consolational subject of the dialogue, 
but also the uncomplicated framework, which he built 
in to a new and more elaborate one. Jantaszek also hints 
at the origins of the name Bardos (the traditional name 
given to teachers Labartus or Labertus, being a garbled 
version of Albertus or Adalbertus) which echoes 
Bogusławski's own name Wojciech (Albert, Adalbert; 
this presumption would also bear out the alleged au
tobiographical element in the part of the student which 
Bogusławski wrote for his own self, and the sugges
tion of the discreet wandering-soldier aura is also in 
line with this - Bogusławski nursed the complex of a 
broken military career: „TI1e injustice caused me in 
another state, in which I served my homeland in my 
youth, was at the source of the despair which threw 
me into the theatre" was his paradoxical motivation 
contained on the last page of his History of the National 
Theatre). 

Who knows if the name of the little town in 
Volhynia, Cudnów, where the victorious campaign 
reported in Jantaszek took place in 1660, did not in 
some way crystallize the idea and the title for 
Bogusławski's play (Cud= miracle) . 

Outside the real sense this undoubtedly functions 
as a symbol: the word was constantly used by 
Niemcewicz in the journalistic writings of the joyful 
period of 1791 /1792 to describe the renewal begw1 
in May (e.g the earlier described attributive mistake 
may also connect with this point). The author's ma
nipulations with the title later also seem to support 
the idea. In 1796 in Lvov, when the farne of The Miracle 
caused Governor Gallenberg, who was well disposed 
towards Poles and Bogusławski, to advise the au
thor to censor the play, the new title produced was 
The Supposed Miracle - more litera I and perhaps bit
ter, maybe born out of the general disappointment, 
the pessimism which followed the collapse of the 
insurrection and of the state, and definitely making 



skie nihil obstat. Gdy jednak w 1809 r. książę Józef 
pobije Austriaków, w oswobodzonym Krakowie Bo
gusławski przywróci na afiszu tytuł Cud, który trafi 
też do bardziej trwałego tekstu Dziejów teatru narodo
wego. Będzie miał pewną przewagę występowania 
w XIX i na początku XX w. - za pamiętnikiem Bogu
sławskiego i za kartą tytułową berlińskiego pierwo
druku sztuki z 1841 r. powtórzą go edycje pochod
ne, pierwsze rozprawy naukowe o utworze oraz 
podręczniki historii literatury. Dopiero pięćdziesiąt 
lat temu Cud mniemany przeważył w praktyce wy
dawniczej, a ta decydująco wpłynęła na późniejszą 
- współczesną - tradycję teatralną . 

Bodaj z aktualizacją tytułu Cud czyli Wesele Kra
kowskie wznowiono operę w czasie insurekcji (w 
„świetniejszej epoce", jak pisze Bogusławski, choć 
teatr otwarto dla budzenia ducha dopiero 11 X - w 
dzień po maciejowickiej klęsce i wzięciu Kościuszki 
do niewoli). Rzeczywistość daleko odbiegała, zresz
tą już w momencie wybuchu, od sytuacji sprzed 
powstania, przetworzonej w Krakowiakach. Dopi-

Vienna's nihil obstat easier. However, when in 1809 
Prince Józef vanquished the Austrians, Bogusławski 
will put The Miracle again on the bill in liberated 
Cracow, and this title will also feature in The History 
of the National Theatre. It will appear more often in 
the 19th century and at the beginning of the 20th -
after Bogusławski's memoirs and the title page of 
the first edition printed in Berlin in 1841 it will be 
repeated by followers, first literary critiques on the 
work, and by textbooks of history of literature. It is 
but 50 years ago that Supposed Miracle prevailed in 
print and in the modern-day theatre tradition. 

Almost as the title of the play was updated to The 
Miracle or A Cracow Wedding, the opera was revived in 
the time of the uprising led by Kościuszko (in a 11more 
glorious epoch" as Bogusławski wrote, although the 
theatre was not opened to awaken the spirit until 
October llth, a day after the defeat at Maciejowice 
and Kościuszko's imprisonment). Reality was by now 
so far removed (even as the rebellion erupted) from 
the situation before the uprising which The Cracovians 

Rynek Starego Miasta podczas festiwalu ku czci Wojciecha Bogusławskiego w Warszawie 20 VII 1929 

sany więc został i pewnie wykonany w finale Przy
datek do arii, w którym jest informacja dla Mogilan o 
wybuchu powstania oraz apel - już w zespoleniu z 
hasłem 11nie rozpaczać" - o udział w nim. 
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described, that an addendum was written and prob
ably performed in the finale, saying that an insurrec
tion had broken out, with an appeal for participation 
in it, attached to the call "do not despair". 
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Powstańcze spektakle Krakowiaków stać się mu
siały dla widzów silnym przeżyciem: były one ostat
nimi manifestacjami radości w wolnym kraju. Nic 
dziwnego, że emocje te (może łącznie z wcześniej
szymi, premierowymi) wkrótce zostały uwiecznione 
w utworze tak dobrze znanym, że się w nim na ogół 
nie dostrzega przejętych składników. Tymczasem 
przeniknęły do niego w stopniu bardzo znacznym 
słownictwo i frazeologia Przydatku (rozpowszech
nionego przez drugie, poszerzone krakowskie wy
danie Rozrywki w smutku u Jana Maja w 1796 r.), 
przeniknęła forma pospólnego apelu, jaką ma Przy
datek, trafiły postacie z Cudu: Basia, jej rozrzewnio
ny ojciec oraz gromada, ufna w swe racławickie kosy 
i 11Kościuskę" (taki właśnie zapis nazwiska znajdu
jemy w autografie Pieśni legionów polskich w[e] Wło
szech Józefa Wybickiego). Za tą jednorodnością obu 
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The performances which were put on during the 
insurrection must have caused strong emotional re
sponse from the audiences - they were the last dem
onstrations of joy in a free country. No wonder then 
than this emotion (perhaps combined with that from 
the premiere) was soon recorded in a work known 
so well that some of its fragments go unnoticed . 
Nonetheless it so closely resembles the wording and 
the phrasing of the said addendum (circulated via 
the second edition of Amusement in Sadness, in Cra
cow at Jan Maj's in 1796), along with the form of 
appeal and the characters: Basia, her tearful father, 
and the gathered throng, brandishing their scythes 
and calling on Kościusko (as spelt in the manuscript 
of Józef Wybicki's Song of the Polish Legions which 
became the Polish National Anthem). There is unity 
between the two works and the music (the Cracovian-



tekstów i muzyki (bo z kolei w oprosinowym krako
wiaku-mazurku Jonka każdy łatwo rozpoznaje lu
dowe powinowactwo z Mazurkiem Dąbrowskiego) 
oswoił się pewnie z czasem Bogusławski . Być może 

ta właśnie wspólnota sprawiła, że w relacji o pre
mierze Cudu (1 III) dezorientująca wyprowadził jego 
genezę z faktu późniejszego (4 IV), ale ponad wszyst
ko dla owego pokolenia pamiętnego - zwycięstwa 
pod Racławicami . 

* * * 

Artykuł powyższy jest zmienioną i poszerzoną 
redakcją wcześniejszego, którego ekstrakt pt. W 180-
lecie powstania Krakowiaków zamieszczony został w 
programie spektaklu Cudu, wydanym przez Teatr 
Wielki w Łodzi w 1974 r. Obecna wersja pomyślana 
jest jako przyszły ośrodkowy rozdział większej pra
cy o Krakowiakach i Góralach Bogusławskiego, a za
razem streszczenie jej głównych tez . Niektóre z nich, 
jak i kilka kwestii tymczasem pominiętych (zwłasz
cza z zakresu recepcji utworu), otrzymają pełniejszą 
motywację w szczegółowych rozdziałach, inne zo
staną objęte ujednoliconymi w obrębie całości przy
pisami. Nie wprowadzając ich teraz, autor korzysta 
z tego, że czasopismo uniwersyteckie dociera nie
mal wyłącznie do rąk specjalistów, a ci nie będą mieli 
kłopotu z właściwym zaadresowaniem ani informacji 
źródłowych ani zawartych w artykule zbieżności i 
zapożyczeń interpretacyjnych oraz pewnych uwag 
polemicznych, a na tym tle ze spostrzeżeniem prób 
kilku nowych ustaleń i hipotez. Spośród danych nie 
ujętych w stanie badań przypuszczalny powstań
czy tytuł Cud czyli Wesele Krakowskie zaczerpnął au
tor z rękopisu 613 Biblioteki PAN w Krakowie, zaś 
udostępnienie odpisu ulotki J. Chreptowicza i roz
wiązanie typograficznych adresów kolejnych wydań 
Rozrywki w smutku zawdzięcza dr. Józefowi Szcze-
pańcowi. 

Ryszard Wierzbowski 
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cum-Mazurka tune which Jonek sings is easily rec
ognizable as akin to the Song, i.e. the Dąbrowski 
Mazurka), and Bogusławski in time probably became 
accustomed to it. Perhaps this was why, when writ
ing his report from the premiere performance of The 
Miracle (March 1), he devised a confusing genesis 
for it from an event which took place later (April 4) 
but which was a cherished memory for the entire 
generation - the victory at Racławice. 

* * * 

The above article is a changed and expanded 
version of an earlier one, which appeared in a short
ened form und er the title „ W 180-lecie powstania 
Krakowiaków" (On the 180th anniversary of The 
Cracovians) in the programme to a production of this 
opera published by the Grand Theatre in Łódź in 
1974. The present version is intended as a future 
core chapter for a more extensive work on 
Bogusławski ' s The Cracovians and the Highlanders, and 
at the same time an outline of its fundamental ideas. 
Some of these, which are missing here (especially in 
respect of the work's reception) will be more fully 
described in individual chapters, others will be sup
ported with a bibliography and annotations. Not 
having produced these here, the author is taking 
advantage of the fact that a university publication 
circulates among a very specific readership, who will 
not have trouble with correct identyfing of sources 
or convergencies and interpretational borrowings, as 
well as certain polemic remarks and, having these 
in mind, notice the attempts to formula te some new 
conclusions and hypotheses. Among the informa
tion not acknowledged in research is the presumed 
title The Miracle or the Cracow Wedding, taken from 
manuscript 613 at the Library of the Polish Acad
emy of Sciences in Cracow. Józef Szczepaniec, PhD, 
has kindly made available to the author a copy of 
J.Chreptowicz's pamphlet as well as the decipher
ing of typographical addresses in subsequent edi
tions of theAmusement in Sadness. 

by Ryszard Wierzbowski 



Cud, czyli Krakowiacy i Górale 

W niedzielę 1 marca 1794 roku na widowni Te
atru Narodowego na Placu Krasińskich w Warsza
wie zgromadziło się -jak relacjonował naoczny świa
dek, Antoni Trębicki - ponad tysiąc dwieście osób . 
Na parterze, tuż przed kanałem dla orkiestry, zajęli 
miejsca licznie zebrani oficerowie rosyjscy. Za nimi 
stali oficerowie polscy, dalej szlachta i bogatsi miesz
czanie. W lożach zasiedli dygnitarze i damy, na 
galeriach i jeszcze wyżej - na paradyzie - tłoczyła 

się gawiedź. W tym niespokojnym czasie, jaki na
stąpił po niesławnym sejmie grodzieńskim, który 
zatwierdził drugi rozbiór Polski i przywrócił obalo
ne przez Konstytucję 3 Maja prawa kardynalne, w 
okresie przygotowań do powstania - na trzy tygo
dnie przed złożeniem przez Tadeusza Kościuszkę 
przysięgi na krakowskim rynku - wszyscy z zainte
resowaniem czekali na kolejną premierę przygoto
waną przez dyrektora Wojciecha Bogusławskiego . 

Na niezachowanych niestety afiszach anonsowano 
ją - według przypuszczeń Zbigniewa Raszewskie
go, wybitnego znawcy życia i działalności „ojca 
polskiej sceny narodowej" - jako Cud, czyli Krako
wiaki i Górale. Autorem libretta był Wojciech Bogu
sławski, muzykę skomponował Jan Stefani, dekora
cje przygotował Antoni Smuglewicz, a występowali 
m .in . Szczurowski, Kaczkowski, Jasińska, Rutkow
scy i sam dyrektor Bogusławski. 

W gorącej atmosferze tamtych dni publiczność 
reagowała niezwykle żywo. Zachwycała się barw
ną wystawnością przedstawienia, ludowym kolory
tem tekstu, muzyki, tańców i strojów, ale przede 
wszystkim w lot łapała wszelkie polityczne aluzje, 
odbierając je jako wezwanie do walki z najeźdźcą. 
Całość wywołała tak wielki aplauz, że - jak pisał 
dalej Trębicki - „cały parter, loże, galeria, paradyz 
huczały z oklasków, trzęsły się od tupania", aż ak
torzy cztery razy musieli powtarzać finał. Przedsta
wienie bezpośrednio po premierze zostało powtó
rzone tylko dwa razy, po czym cenzura zdjęła je z 
afisza. Nie powstrzymało to jednak ani rosnących 
nastrojów powstańczych społeczeństwa, ani rozsze
rzającej się popularności Krakowiaków i Górali, odpi
sywanych we fragmentach przekazywanych z rąk 
do rąk i rozsyłanych po całej Polsce. 

Po latach Franciszek Karpiński napisał w swo
im pamiętniku: „Operetka ta była początkiem i roz
grzała umysły do przyszłej rewolucji, była osnową 
rozmów po domach i czyniono sobie nadzieje szczę
ścia , które zdawała się obiecywać". I tak to ogromne 
znaczenie polityczne śpiewogry Bogusławskiego-Ste
faniego niemal całkowicie przyćmiło jej wartość ar
tystyczną, bez której - jak można sądzić - nośność 

sztuki nie byłaby tak wielka . Dzisiaj, kiedy inaczej 
odczytujemy tekst Bogusławskiego, w swojej war
stwie humanistycznej zresztą ciągle aktualny, lepiej 
chyba dostrzegamy walory literackie i muzyczne 
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The Miracle or The Cracovians and the Highlanders 

On the Sunday of March 1, 1794 an audience of 
more than 1200 - according to eyewitness Antoni 
Trębicki - bad gathered at the National Theatre in 
Krasiński Square in Warsaw. The seats in the stalls, 
directly in front of the orchestra pit, were taken by 
Russian officers. Polish army officers stood behind 
them, and further on, members of the noblesse and 
rich bourgeoisie. The boxes were all filled with dig
nitaries and ladies, and ordinary folk crowded on 
the tiers, right up to the eaves. These were restless 
times, the aftermath of the infamous Seym of Grodno 
which confirmed the second partitioning of Poland 
between Russia, Prussia and Austria, and restored 
the destructive privileges which the democratic Con
stitution of May 3rd,1791 had abolished. It was the 
time of the finał clandestine efforts leading up to 
armed revolt- three weeks la ter Tadeusz Kościuszko 
swore his oath to the nation on the City Square in 
Cracow. No wonder that everyone was all agog at 
the newest premiere by Wojciech Bogusławski. Not 
a poster of the event has been preserved, but it is 
assumed (according to Zbigniew Raszewski, a lead
ing specialist on the life and work of Bogusławski, 
or the "father of the Polish national theatre") that it 
was heralded as The A Miracle Or Cracovians and High
landers (Cud czyli Krakowiaki i Górale). The author of 
the libretto was Wojciech Bogusławski, the music was 
composed by Jan Stefani, the set built by Antoni 
Smuglewicz and the cast included, among others, 
Szczurowski, Kaczkowski, Jasińska, Mr and Mrs 
Rutkowski and Director Bogusławski himself. 

In the charged atmosphere of those days the re
actions of the public were particularly strong. There 
was admiration for the rich staging of the produc
tion, of the folk colouring of text, music, dances and 
costumes, but most of all there was a lightning re
sponse to the political allusions, understood as a 
call to arms against the oppressor. As a whole, the 
production met with such appreciation that - as 
Trębicki wrote - "the stalls, the boxes, the gallery 
and the tiers thundered with applause and shook 
with stamping", and the actors had to repeat the 
finale four times over. The premiere performance was 
repeated but twice, when the censors took it off the 
bill. That did not dampen the swelling rebellion nor 
the spreading popularity of Cracovians and Highland
ers in the society, as fragments of the libretto took on 
a life of their own, copied, passed around and sent 
on all over Poland. 

Years later, Franciszek Karpiński wrote in his 
memoirs:"The operetta was a beginning and it fired 
minds for the coming revolution, it inspired conver
sations in Polish homes and raised many a hope of 
the happiness which it seemed to promise" . And 
thus the great political significance of Bogusławski 
and Stefani's Singspiel almost entirely eclipsed its 

utworu. Widzimy tradycję, z której dzieło to wyro
sło i doceniamy jej miejsce w historii polskiego te
atru operowego. 

Premiera Krakowiaków i Górali odbywała się w 
dwieście lat od florenckich narodzin opery.Jak wie
my, gatunek ten szybko znalazł wielkich miłośni
ków w Rzeczypospolitej . Zafascynowany widziany
mi we Włoszech spektaklami operowymi królewicz 
Władysław Waza już w latach dwudziestych XVII 
wieku był inicjatorem pierwszych w Polsce przed
stawień drammi per musica, a następnie - kiedy za
siadł na królewskim tronie - zorganizował na swo
im dworze teatr operowy, w którym w latach 1635-
1648 wystawiono co najmniej dziesięć oryginalnych 
drammi. Zarówno ich włoskojęzyczne libretta, od
wołujące się wszakże do polskich wątków historycz
nych i dynastycznych, jak i muzyka powstawały na 
dworze Władysława, a ich głównymi twórcami byli 
osiadli w Rzeczypospolitej Włosi . Kolejni królowie 
panujący w naszym kraju w xvrr stuleciu nie wyka
zywali już tak wielkiego zainteresowania operą, ale 
włoskie dzieła dramatyczne z muzyką były realizo
wane także za czasów Michała Korybuta Wiśnio
wieckiego i Jana III Sobieskiego. Życie operowe roz
kwitało w Warszawie również w XVIII wieku, kiedy 
zjeżdżali do swojej polskiej stolicy dwaj kolejni kró
lowie sascy, a zwłaszcza August III, za którego pa
nowania otwarto (w 1748 roku) teatr publiczny zwa
ny Operalniq, a swoje drammi prezentował sam Jo
hann Adolf Hasse. W repertuarze zespołu królew
skiego ciągle jeszcze wówczas zdecydowanie domi
nowały opery włoskie, ale do Warszawy przyjeżdża
ły także ze swoimi propozycjami trupy niemieckie i 
francuskie, a na rodzimych dworach magnackich 
pojawiła się już myśl o operze z tekstem w języku 
polskim. 

Droga do oryginalnej opery narodowej wiodła po
przez tłumaczenia utworów w językach obcych oraz 
poprzez wprowadzanie do utworów dramatycznych 
intermediów w języku polskim. Takie próby podej
mowane były jeszcze w pierwszej połowie XVIII 
wieku na dworze Radziwiłłów w Nieświeżu, od lat 
siedemdziesiątych w Słonimiu na dworze Michała 
Kazimierza Ogińskiego, który sam był twórcą zarów
no polskojęzycznych librett operowych, jak i muzy
ki do nich (niestety zaginionej), a także w teatrze 
Czartoryskich w Puławach. Miejscem premiery pierw
szej oryginalnej opery z polskim tekstem był jednak 
- jak wiemy - otwarty w Warszawie w 1765 roku, 
po wstąpieniu na tron Stanisława Augusta, Teatr 
Narodowy. ll lipca 1778 roku została tam wysta
wiona Nędza uszczęśliwiona, z tekstem Wojciecha Bo
gusławskiego, przygotowanym na podstawie kanta
ty, czyli komedyjki do śpiewania Franciszka Bohomol
ca, i muzyką Macieja Kamieńskiego. W kolejnych 
latach zarówno na scenie warszawskiej, jak i w te
atrach magnackich odbywały się dalsze przedsta
wienia muzycznych utworów dramatycznych z poi-
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artistic value, deprived of which - one dare say - the 
impact of the work would not have been so power
ful. Today, when we read Bogusławski 's text from a 
different perspective, we stili appreciate its human
istic value but we can perhaps better notice its liter
ary and musical worth. We can see the tradition out 
of which the work grew and we acknowledge its 
position in the history of Polish opera and theatre. 

Cracovians and Highlanders premiered 200 years 
after the Florentine birth of opera. As we know, the 
genre quickly found a bevy of admirers in the Re
public of Poland. Fascinated by the operatic produc
tions seen in Italy, Prince Władysław Vasa brought 
the first performances of the dramma per musica to 
Poland - this was as early as in the 1620s - then, as 
he ascended the Polish throne, he organized an op
eratic theatre at his own court where in the years 
1635-1648 at least ten original drammi were pro
duced. The librettoes of these referred to Polish dy
nastie and historical themes - albeit in the Italian 
language and the music, too was mainly written by 
resident Italians at the Polish King's court. Subse
quent kings who ruled Poland in the 17th century 
did not demonstrate particular operatic interests, 
nonetheless Italian plays with music were being 
staged throughout the reigns of Michał Wiśniowiecki 
and King John III Sobieski. Operatic life flourished 
in Warsaw in the 181

h century, when two Saxon kings 
arrived in the capital, and especially in the time of 
Augustus III, during whose reign (in 1748) a public 
theatre known as the Operalnia opened, and Johann 
Adolf Hasse himself showed his own works. The 
repertoire of the Royal troupe was still dominated 
by Italian operas but there were guest performances 
by French and German travelling companies, and 
the Polish magnate courts were already thinking of 
operatic productions in the Polish language. 

The road towards an original national opera led 
through translations of foreign works and Polish
language interludes introduced to foreign dramas . 
This was practiced in the first half of the 181h cen
tury at the Radziwiłł court in Nieśwież, from the 
1770s in Słonim, at the court of Michał Kazimierz 
Ogiński, who wrote Polish librettoes himself - and 
music to them (alas, lost), and also at the theatre of 
the Czartoryski family in Puławy. However, as we 
know, the first performance of the first original op
era in Polish was held at the National Theatre, which 
opened in Warsaw in 1765, a year after the ascen
sion of Stanislaus Augustus to the throne. On July 
ll, 1778 it produced Nędza Uszczęśliwiona (Poverty 
Made Happy), with text by Wojciech Bogusławski, who 
based it on a canta ta (or sung comedy) by Franciszek 
Bohomolec with music by Maciej Kamieński . In la ter 
years both the Warsaw stage and those at the courts 
of magnates saw more performances of musical 
works with Polish lyrics. Mostly these were transla
tions but some were original, written by, e .g . 



skim tekstem. Były to przede wszystkim tłumacze

nia utworów obcych, ale także kompozycje orygi
nalne, do których libretta tworzyli m.in.: Franciszek 
Bohomolec, Franciszek Zabłocki, Maciej Radziwiłł, 
Leon Pierożyil.ski, Mateusz Witkowski, Józef Wybic
ki, Stanisław Szymański i przede wszystkim Woj
ciech Bogusławski. Muzykę pisali głównie działają
cy w Polsce kompozytorzy obcego pochodzenia -
urodzony na Słowacji Maciej Kamieński, Niemiec Jan 
Dawid Holland i zapewne także niemieckiego po
chodzenia Kajetan Meyer (znany jako Gaetano), 
Włoch Alessandro Danesi oraz muzycy czescy -
Antoni Weinert, Wincenty Lessel i Jan Stefani. Wszy
scy oni jednak, w mniejszym lub większym stopniu, 
zapoznawali się z polskim folklorem, aby móc w 
swoich kompozycjach stosować rytmy naszych na
rodowych tańców, uważane za polskie skale ludo
we, a niekiedy także cytować oryginalne melodie 
ludowe lub tworzyć własne, stylizowane na nie. 

W okresie Oświecenia, w czasach gdy coraz więk
szy udział wśród odbiorców kultury miało miesz
czaf1stwo, pos tulat tworzenia muzyki prostej, łatwo 
zrozumiałej i melodyjnej był w Europie dość po
wszechny. Już w końcu lat trzydziestych XVIII wie
ku Johann Mattheson radził, aby komponować ta
kie melodie, by słuchacze mieli wrażenie, że już 
gdzieś je słysze li. Twórcy oper coraz chętniej od
chodzili od pełnej powagi i patosu opery baroko
wej , z nudnymi - jak twierdzili - recytatywami. 
Wybiera li formy, w których recytatywy zastąpiły 
partie mówione, a koloraturowe arie i monumental
ne chóry - proste piosenki, niewielkie i nie wyma
gające specjalnych wokalnych umiejętności arie i ze
społy. Nieco różniące się typy opery o takim charak
terze znalazły popularność we Francji i w Niem
czech, przy czym oba znalazły naśladowców w Pol
sce wśród autorów utworów określanych jako ope
retki, ale także - z francuska - wodewile lub - tłu

macząc niemiecki termin Singspiel - śpiewogry. 

Postulat prostoty wiązał się także z tematyką 
opracowywanych muzycznie librett . Dominowały 
opery „wiejskie", o nieskomplikowanej intrydze, 
budowanej na ogół wokół kłopotów miłosnych pary 
wieśniaków, w których przezwyciężeniu ostatecz
nie pomagał „dobry pan". Obraz wsi w takich utwo
rach stanowił wynik współistnienia dwóch stereo
typów: pochwały wsi i obrony wsi. Wynikiem od
woływania się do renesansowej tradycji pochwały 
życia wiejskiego był zwykle wyidealizowany obraz 
wsi i jej stereotypowych mieszkańców (chłopów 11w 
ogóle"). Więcej konkretu i nawiązań do tradycji ba
rokowej znaleźć można w utworach pokazujących 
obronę wsi. Libretto Cudu, czyli Krakowiaków i Górali 
jest pod tym względem wyjątkowe . Bogusławski się

gnął do Roksolanek Szymona Zimorowicza, tworząc 
zgrabne parafrazy wybranych sielanek, co dopiero 
stosunkowo niedawno zostało zauważone przez 
badaczy literatury . Odwołał się też do barokowych 
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Franciszek Bohomolec, Franciszek Zabłocki, Maciej 
Radziwiłł, Leon Pierożyński , Mateusz Witkowski , 
Józef Wybicki, Stanisław Szymański and last but not 
least, Wojciech Bogusławski. Music was composed 
mainly by foreign artists who had settled in Poland 
- Maciej Kamieński (bom in Slovakia), Jan Dawid 
Holland (a German) and Kajetan Meyer (possibly 
al so a German) known as Gaetano; Ita lian 
Alessandro Danesi and Czech musicians Anton 
Weinert, Wincenty Lessel and Jan Stefani. All of them, 
nonetheless, had become more or less acquainted 
with Polish folklore, and would sometimes quote 
original folk melodies„. or write their own stylizations. 

In the Age of Enlightment, when the bourgeoisie 
began to feature more and more prominently among 
the consumers of culture, the postulate of simple, 
uncomplicated and melodious music spread through 
Europe. Towards the end of the 1730s Johann 
Mattheson was already advising composers to write 
melodies which listeners could feel were somehow 
familiar. Composers were more and more willing to 
abandon the dignified and lofty baroque opera, 
where the recitatives were (they claimed) boring. They 
turned to forms in which recitatives were replaced 
by spoken parts and the coloratura arias and 
monumental chorals - by simple songs, ensembles 
and arias which were short and did not require any 
particular vocal ability. In France and Germany two 
varieties of this kind of opera found popularity, and 
both found imitators in Poland, in "operetta" (or 
''vaudeville") on the one side and "Singspiel" on 
the other. The postula te of simplicity also concerned 
the subject matter of librettoes. "Village" operas pre
vailed, where the intrigue was straightforward, usu
ally constructed around the amorous complications 
of a peasant coup le, finally overcome with the kind 
assistance of a "good master". Two stereotypes -
praise and defence - contributed to the image of the 
countryside presented in these works . An idealised 
picture of village living and stereotyped peasants 
carne from the renaissance tradition. There is more 
substance and evidence of the baroque tradition in 
the defence of the countryside. In this respect, the 
libretto of Cracovians and Highlanders is an excep
tion. Bogusławski reached for Roxolanki by Szymon 
Zimorowicz, writing neat paraphrases of selected 
eclogues. The connection has only been noticed by 
researchers relatively recently. He also called upon 
baroque mystery plays, adapting the character of the 
Highlander shepherd from an Old Polish Christmas 
pastorale, together with the scene 0f bearing gifts in 
the fina! part of the play. In comparison to other 
„peasant" operas from the last years of the 181h cen
tury, Cracovians and Highlanders show pictures of life 
in the country which are far more authentic. The 
vision of the peasants is a lso different and they cer
tainly do not need protecting - on the contrary, they 
are self-assured, strong and proud. 

misteriów, adaptując ze staropolskiej pastorałki po
stać pasterza Górala oraz scenę składania darów w 
końcowej partii sztuki . W porównaniu z innymi 
operami wiejskimj schyłku XVIII wieku w Krakowia
kach i Góralach zdecydowanie bardziej widoczne jest 
poszukiwarue autentyczności życia wsi. Inny jest też 
obraz chłopów, którzy wcale nie wymagają obrony, 
ale - przeciwnie - są pewni siebie, silni i dumni. 

Dostępne dziś przekazy libretta Bogusławskiego 
nie pozwalają jednoznacznie stwierdzić, jaki tekst 
był prezentowany podczas warszawskiej premiery. 
Wiadomo, że zmiany wprowadzone zostały jeszcze 
jesienią 1794 roku, kiedy w okresie sukcesów po
wstania śpiewogra znów na krótko znalazła się na 
scenie Teatru Narodowego. Poważnym przeróbkom 
musiał ulec tekst przed premierą sztuki we Lwowie 
w 1796 roku (istnieje supozycja, że dopiero wów
czas pojawił się lepiej dziś znany tytuł utworu -
Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale) . Stosownych 
zmian dokonano przygotowując przedstawienia w 
Tea trze Narodowym w roku 1815 dla uczczenia 
postanowień kongresu wiedeńskiego i powstania 
Króles twa Polskiego. Zupełnie już inną, imitatorską 
wersję tego tekstu przygotował Jan Nepomucen Ka
miński . Była ona podstawą opery Zabobon, czyli Kra
kowiacy i Górale, skomponowanej przez Karola Kur
pińskiego i wystawionej w Warszawie w 1816 roku. 

Pomysł tekstu Krakowiaków i Górali mógł Wojcied1 
Bogusławski zaczerpnąć z doświadczeń kierowane
go przez siebie Teatru Narodowego lat osiemdzie
siątych i dziewięćdziesiątych XVIII wieku. Wiado
mo, że w 1788 roku w, wystawionej na warszaw
skiej scenie już od 1774 roku, komedii Pan poznany 
pojawiła się wstawka przedstawiająca wesele wiej
skie z przyśpiewkami i tańcami - jak informował 
afisz - „podług aktualnego zwyczaju wieśniaków 
krakowskich". Zapewne tańce ludowe znajdowały 
zastosowanie także w wystawianych w tamtym okre
sie baletach (w przygotowanym przez Alinę Żóraw
ską-Witkowską zestawieniu repertuaru baletowego 
na scenie narodowej wymienione są m.in.: Balet wie
śniaków, który miał premierę w 1787 roku i Dzie1i 
wieśniaczy- w roku następnym). 

Libretto Bogusławskiego mocno jest osadzone w 
realiach. Rzecz d zieje się w podkrakowskiej wsi 
Mogiła, nieopodal klasztoru cystersów, do którego 
kilka razy w roku przybywali wodą górale, bywają
cy także - o czym również mowa w tekście sztuki -
na odpustach u karmelitów na Piasku w Krakowie. 
Na skraju wsi wznosi się kopiec zwany mogiłą 
Wandy, ponoć tej „co nie chciała Niemca" . Akcja 
zaś rozgrywa się głównie w pobliżu karczmy i mły
na, który w istocie stał u schyłku XVIII stulecia we 
wskazanym i ukazanym na dekoracjach scenicznych 
(szczęśliwie znanych z rysunku Fryderyka Antonie
go Lohrmanna) miejscu. Intryga nie jest oryginalna. 
Córkę młynarza (Basię) zakochaną w miejscowym 
chłopcu (Stachu) macocha (Dorota) chce wydać za 
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From the versions which have been preserved, it 
is not possible to determine which lines from 
Bogusławski 's libretto were said on the premiere 
night in Warsaw. It is known that changes were in
troduced as early as in the autumn of 1794, when 
the Singspiel was briefly revived on the National Stage 
at a time when the insurrection was carrying away 
victories. Before the work premiered in Lvov in 1796 
the text needed to be heavily adapted (it is presumed 
that the title of The Alleged Miracle or Cracovians and 
Highlanders appeared about then). Further changes 
were introduced when a performance of Cracovians 
and Highlanders was staged at the National Theatre 
in 1815 to celebra te the Congress of Vienna and the 
creation of the Kingdom of Poland . Yet another, imi
ta tive version was written by Jan Nepomucen 
Kamieński, which appeared with music composed 
by Karol Kurpiński as the opera Superstition or 
Cracovians and Highlanders, (Zabobon czyli Krakowiacy 
i Górale) performed in Warsaw in 1816 . 

Wojciech Bogusławski could have devised the idea 
for the text of Cracovians and Highlanders drawing on 
his experiences as Director of the National stage in 
the 80s and 90s of the 18'h century. It is known that 
in 1788, the comedy Pan Poznany, known to Warsaw 
theatres since 1774, featured an interlude present
ing a village wedding with its songs and dances -
"according to current tradition among Cracow peas
ants" as the bill said. Folk dances may also have 
figured in the ballets then staged (in the list of ballet 
productions on the national stage, as compiled by 
Alina Żórawska-Witkowska, there are e.g The Peas
ants' Ballet, which premiered in 1787, and The Peas
ants' Day in the following year). 

Bogusławski's libretto is strongly rooted in real
ity. The plot unfolds in the Cracovian village of 
Mogiła, not far from a Cistercian abbey, to where the 
Highlanders travelled severa! times each yea r 
downriver, and also carne (as mentioned in the play) 
to the holy feasts at the Carmelite convent in Cra
cow. Outside the village there is a mound known as 
the Mound of Wanda (presumably that of the legen
d ary Polish Princess who refused to marry a Ger
man). The events happen mainly in the vicinity of 
the inn and the mill, which at the end of the 18th 
cen tury really stood as described and as mounted in 
the set (and as seen in the drawing from the pre
miere by Fryderyk Antoni Lohrmann). The intrigue 
is not original. The miller's daughter (Basia) who is 
in love with a !ocal boy (Stach) is forced to marry an 
outsider (Highlander Bryndas) by her stepmother 
(Dorota) . Bryndas' wooing causes a conflict between 
the Cracovians and the Highlanders, resolved thanks 
to the intervention of a clever student (Bardos) and 
the "miracle" he works with the help of an electric
ity machine (this theme was familiar from a German 
play first staged at the National Theatre in 1785, 
Paul Weldmann 's Der Bettelstudent oder das 



6 II 1974 - reprodukcja wg ryciny F.A. Lohrmana 

obcego (Górala Bryndasa). Zaloty Górala wywołują 
konflikt między dwiema gromadami (Krakowiaków 
i Górali), załagodzony dzięki interwencji światłego 
studenta (Bardosa) i „cudowi", jakiego dokonał za 
pomocą machiny elektrycznej (ten wątek znany był 
z granej w Teatrze Narodowym od 1785 roku sztuki 
Paula Weidmanna z muzyką Paula Wintera pt. Der 
Bettelstudent, oder das Donnerwetter; postać ubogiego 
studenta mógł autor libretta zaczerpnąć także z na
szego barokowego misterium). 

Tekst Bogusławskiego jest w całości, zarówno w 
partiach śpiewanych, jak i mówionych, rymowany, 
a pochodzący ze wsi bohaterowie posługują się gwa
rą (mazurzą), używając słów niewyszukanych, a 
nawet dosadnych. Autor libretta nie próbował jed
nak wprowadzić rozróżnienia między mową Górali 
i Krakowiaków (późniejsi krytycy zarzucali mu 
wręcz, że wymieszał najróżniejsze gwarowe cechy 
osiemnastowiecznych dialektyzmów z różnych re
jonów Polski). Pewne wysiłki dla scharakteryzowa
nia tych dwóch grup regionalnych podjął natomiast 
autor muzyki - Jan Stefani. 

Ten urodzony w Pradze w 1746 roku kompozy
tor do Polski przybył po dłuższym pobycie w Wied
niu. Na dworze Stanisława Augusta pełnił funkcję 
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Oonnerwetter, with music by Paul Winter, but the char
acter of a poor student could also have come from a 
Polish baroque mystery). 

Bogusławski's text is in its entirety, in the spo
ken and the sung parts, rhymed. The peasant char
acters speak in dialect, use simple words and some
times even coarse ones. But the author of the libretto 
did not attempt to give contrasting inflections to the 
speech of the Highlanders and of the Cracovians 
(la ter critics even accused him of mixing up all sorts 
of dialect characteristics from various regions of l81h 

century Poland). Some efforts to set apart the two 
different regional groups were made by composer of 
the music, Jan Stefani. 

Stefani, bom in Prague in 1746, carne to Poland 
after some years spent in Vienna. He was a 
"Kappelmeister" at the court of Polish king Stanisla us 
Augustus to a small ensemble of Viennese musicians, 
described in sources from 1779-1781 as a "royal en
semble". On his way to Warsaw he may have stopped 
in Cracow and had the opportunity to research lo
cal folklore. According to the information which 
Maurycy Karasowski learned from his son, Józef, "he 
would often escape from the city, go to the iiu1s or 
the little peasant houses, where the music could be 
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Jan Stefani - Cud mniemany czyli Krakowiacy i G6rale, Mazur - Fragment autografu partytury ze zbioru WTM 

„kapelmagistra" niewielkiego zespołu złożonego z 
muzyków wiedeńskich, określanego w źródłach z 
lat 1779-1781 jako kapela królewska. W drodze do 
Warszawy zatrzymał się ponoć na jakiś czas w Kra
kowie i miał okazję poznać tamtejszy folklor. We
dług informacji, jakie Maurycy Karasowski uzyskał 
od jego syna - Józefa - „często wymykał się za mia
sto, zachodził do karczem lub chat wiejskich, gdzie 
się muzyka słyszeć dawała". Niektóre melodie „na 
miejscu lub w dalszej podróży notował". Podobno 
to zainteresowanie kompozytora polskim folklorem 
było trwałe, a podmiejskie wycieczki w poszukiwa
niu autentycznych melodii ludowych - tym razem 
mazowieckich - organizował Jan Stefani także miesz
kając w Warszawie. 

Dwa rękopiśmienne przekazy partytury Cudu, czyli 
Krakowiaków i Górali, zawierające najprawdopodob
niej wersje bliskie tej, jaką przedstawiono widzom w 
1794 roku i stanowiące podstawę obecnej insceniza
cji opery, znajdują się w Bibliotece Warszawskiego 
Towarzystwa Muzycznego. Pokazują one, w jaki spo
sób realizował Stefani zadanie folkloryzacji muzyki, 
podyktowane wiejską tematyką libretta Bogusławskie
go. Ogromny urok i nośność jego opery to zasługa jej 
bezpretensjonalnej prostoty i wielkiej inwencji melo
dycznej kompozytora. Wydaje się wręcz, że słowa, 
jakie Maciej Kamieński umieścił na rękopisie Nędzy 
uszczęśliwionej- „Te śpiewy po modnemu nie są skom
ponowani dla krytykusów, ale dla tego, aby także 
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heard". Some melodies he would "note down on the 
spot or as he went along on his travels". It is said 
that Stefani's interest in Polish folklore was perma
nent and the trips to the suburbia in search of au
thentic folk tunes (this time Mazovian) he continued 
while living in Warsaw. 

Two handwritten scores of The Miracle or 
Cracovians and Highlanders, probably containing the 
version closest to the one presented to the public in 
1794 and on which the current production is based, 
are kept in the Library of the Music Society in War
saw. They show how Stefani introduced folk elements 
into his music, to complement the subject of 
Bogusławski's libretto. The great charm and power 
of the opera is to a great extent occasioned by the 
unpretentiousness, simplicity and great melodie im
agination of the composer. It seems most clearly that 
the words penned by Maciej Kamieński on the manu
script score to Nędza Uszczęśliwiona would rather re
late to Stefani's score: "These songs are not fashion
ably composed for the criticants but for to have Poles 
sing them" . This impression arises as Cracovians and 
Highlanders has more simple vocal forms and no 
elaborate arias embellished with coloratura - which 
there are in the other. 

Jan Stefani gave his music a folk character by 
using the typical Polish dance rhythm (found in the 
cracovienne, polonaise and mazurka) and melodie 
lines, which preserve the Polish folk tonality . How-



Polacy śpiewały" - bardziej pasowałyby do partyt:u
ry Stefaniego. Takie wrażenie wynika ze znacznie 
większego udziału w Krakowiakach i Góralach niż w 
operze Kamieńskiego prostych wokalnie form piosen
karskich i braku obecnych w Nędzy uszczęśliwionej 
szeroko rozbudowanych arii, wyposażonych njekie
dy w efekty kolorat:urowe. 

Ludowy charakter muzyki Jana Stefaniego został 
osiągnięty dzięki wykorzystywaniu charakterystycz
nej dla polskich tańców (przede wszystkim krako
wiaka, poloneza i mazura) rytmiki, specyficznej dla 
tych tańców melodyki o niezbyt szerokim zakresie 
oraz uważanej za typową dla naszego folkloru to
nalności (m.in. cechującej się tzw. lidyzmami). Mimo 
prowadzonych już od 150 lat badań trudno nato
miast stwierdzić z pewnością, na ile kompozytor 
czerpał z autentycznych melodii ludowych, na ile 
zaś kierując się ludowymi wzorcami tworzył melo
die własne . W zb iorach pieśni ludu polskiego 
(zwłaszcza z rejonu krakowskiego i z Mazowsza) 
wydanych przez Oskara Kolberga po 1858 roku zna
leźć można wiele melodii zbieżnych z występujący
mi w partyturze Stefaniego. Popularność Krakowia
ków i Górali była jednak tak duża , że w wielu przy
padkach nie sposób stwierdzić czy kompozytor cy
tował zasłyszane pieśni i tańce ludowe, czy też to 
stworzone przez niego melodie lud uznał za wła
sne. Uważa się, że ludowy rodowód ma śpiewka 
góralska Kwicołapa (akt I nr 10 „Prózno Kasia od 
nas stroni"), napisana na nutę melodii pochodzącej 
spod Babiej Góry . Co do większoścj innych wypada 
przyjąć konkluzję Kolberga: „Niepodobna orzec( ... ), 
czy Stefani brał je żyvvcem z ludu, czy też korzystał 
z nich po swojemu . Ani się przeto godzi ujmować 
mu zasługi, gdy umiejętnie wnikał w ducha swej 
kompozycji i takową podniósł zręcznem i staran
nem obrobieniem". Do takich mniej lub bardziej ory
ginalnych ludowo-narodowych partii zaliczyć moż
na marsz weselny, cieszący się dużą popularnością, 

choć nie zawsze dobrze przystający do realizowa
nego tekstu polonez Doroty (,,Rzadko to bywa na 
świecie"), krakowiaki - Jonka („Oj, da, da, da", do 
którego nawiązał później Józef Elsner w napisanym 
w 1803 roku Rondo d la krakowiak), chóralny („Nie 
uwazaj miła Zosiu") i ansamblowy (w końcowym 
wodewilu: „Rzadko teraz znaleźć zonę") oraz ma
zury o wyraźnie wiejskim wzorcu - Jonka (,,Kiej się 
kobieta usadzi") i tańczony w finale opery. Są jed
nak w partyt:urze Jana Stefaniego także numery, któ
re - choć napisane w bardzo prostym stylu - nie 
wykazują cech ludowych, ale noszą znamiona obie
gowej twórczości operowej swojego czasu. Takie są 
partie studenta Bardosa, co jest łatwe do uzasadnie
nia jego odmienną pozycją społeczną (m. in. słynna, 
z włoska brzmiąca cavatina, „Świat srogi, świat prze
wrotny"). Takie bywają również śpiewy postaci 
wywodzących się ze wsi, jak na przykład arietka 
Basi (,,Mospanie kawalerze"). Wyjątkowo rozbudo-
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ever, despite 150 years of research, it has not been 
possible to determine for certa in how much the com
poser took from authen tic fo lk melodies and to what 
extent he used folk patterns to write his own tunes. 
In the collections of Polish fo lk songs (especially from 
the Cracow and Mazovia regions), published by 
Oskar Kolberg after 1858, there are many tunes remi
niscent of Stefani's score. Even so, the popularity of 
Cracovians and Highlanders was such that in many 
cases it is not possible to say whether the composer 
was quoting folk sources or whether the songs and 
dances he wrote were adopted by the countryside 
for their own. It is believed that the Highland song 
sung by Kwicołap has a folk descent (act I, no.IO 
„Próżno Kasia od nas stroni"), echoing a metody 
from the Babia Góra area. As to the majority of oth
ers, all one can do is call on Kolberg who concluded 
:"it is impossible to ascertain ( ... ) if Stefani plucked 
them as they were from their folk roots or used them 
in his own way. Nor can one disclaim the service he 
has done, when he has dexterously pierced the spirit 
of his composition and elevated it by a clever and 
careful elaboration" . Among these, more or less origi
nal folk-nat ional pieces, is the wedding march, 
Dorota's Polonaise "Rzadko to bywa w świecie", the 
cracoviennes - Jonek's "Oj, da, da, da" (to which 
Józef Elsner la ter referred in his Rondo a la Cracovienne 
written in 1803), the chora! "Nie uważaj, miła Zosiu" 
and the ensemble "Rzadko teraz znaleźć żonę"; and 
the mazurkas which very definitely recall a peasant 
origin - Jonek's song "Kiej się kobieta usadzi" and 
the dance in the vaudeville finale. On the other hand, 
there are fragments in Stefani's score which- though 
written in a very simple style - are more in character 
with the popular operatic production of his time. 
Such are the parts belonging to Bardos the student, 
explainable by his different social posit~on (for in
stance the famous Italianesque cavatina "Swiat srogi, 
świat przewroh1y") . Such are also fragments sung 
by some peasant characters - such as Basia 's arietta 
"Mospanie kawalerze". An exceptionally elaborate 
song, close to a rondo, is Bryndas' "Kazda mi mówi 
dziewcyna". Stefani also attempted - although not 
to some great extent- to give the characters, or groups 
of characters more precisely, their musical cachet. 
This particularly concerns the Highlanders. All their 
parts have melodie, or at leas th rhythmic similari
ties. Accord ing to the information in the libretto 
(though not entirely confirmed in the score) both re
gional groups were to use a different set of instru
ments. The Highlanders, as they sailed into Mogiła 
were to play on whistles, flutes, trumpets, a drum 
and a Jew's harp, and to this accompaniment they 
were to sing together "My mieszkańcy Tatrów 
Górnych" (we, the dwellers of the Upper Ta tras). The 
Cracovians were to be dance a Cracovienne (act I 
no.4) to a vio lin and bagpipes. Also the wedding 
march for the Cracovian coup le (act I no.5) was to be 

wana formalnie zbUżona do ronda, jest śpiewka Bryn
dasa („Kazda mi mówi dziewcyna") . 

Stefani próbował także - choć na niewielką ska
lę - muzycznie charakteryzować postaci, a właści
wie grupy postaci . Dotyczy to zwłaszcza Górali . W 
ich różnych wystąpieniach dostrzec można pokre
wieństwa melodyczne lub co najmniej ryhniczne. We
dług wskazówek podanych w libretcie (nie w pełni 
jednak potwierdzonych w partyturze) obie grupy re
giona lne miały używać odmiennego instrumenta
rium. Przypływający do Mogiły Góra le gra li na pisz
czałkach, bębnie, trąbach oraz drumlach i przy ta
kim akompaniamencie śpiewali chórem „My miesz
kańcy Tatrów Górnych". Krakowiacy natomiast tań
czyli krakowiaka (akt I nr 4) przy wtórze skrzypiec i 
kozy. Także marsz weselny dla krakowskiej pary (akt 
I nr 5) miał być grany z udziałem dudziarza, na co 
wskazuje zapis w partyturze ponad podaną przez 
kompozytora obsadą, która obejmuje dwoje skrzy
piec i instrument basowy: „Dalej Dudo, zagraj nam 
marsza weselnego" . Poza wymienionymi instrumen
tami ludowymi do rea lizacji partytury Stefaniego 
niezbędna jest niewielka orkiestra, dysponująca jed
nak pełną obsadą symfoniczną (oprócz smyczków 
klarnety, oboje, flety i flet piccolo, fagoty, trąbki, rogi 
i kotły). W poszczególnych numerach kompozytor, 
w za leżności od tekstu, dobierał rozmaite zestawie
nia instrumentów. 

O Cudzie, czyli Krakowiakach i Góralach zwykło się 

pisać i mówić, że to komedia Wojciecha Bogusław
skiego z muzyką Jana Stefaniego. Warstwa słowna 

tego utworu, z oczywis tych względów historyczno
politycznych i literackich była przedmiotem wielu 
analiz i interpretacji publikowanych w ciągu dwóch 
stu leci, jakie minęły od czasu premiery. O muzyce, 
poza kilkoma pracami poświęconymi poszukiwaniu 
za leżności między melodiami z partytury Stefanie
go i polskim folklorem, nie napisano prawie nic. A 
jednak wydaje się, że to, co urzeka w tej „pełnej na
rodowego ducha" śp iewogrze, to proste piękno pio
senek i tar'tców, które odbieramy jako „nasze". Zna
my je i lubimy. Chęmie więc posłuchamy jeszcze raz. 

Barbara Przybyszewska-Jarmińska 
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played, among others, by a piper, as evidenced by 
the lyrics in the score, in addition to the composer's 
written instructions on the mem bers of the cast, who 
include two violins and a basso instrument: "Da lej 
Dudo, zagraj nam marsza weselnego" (Come, pi per, 
play us a wedd ing march). Apart from the said fo lk 
instruments, Stefani's score also needs a small or
chestra but with a full symphonic representation 
(strings, as well as clarinets, oboes, flutes, piccolo, 
bassoons, trumpets, horns and kettledrums). In the 
various numbers, the composer selected the instru
ments to play in relation to the text . 

Usually, The Miracle or Cracovians and Highland
ers is known as Wojciech Bogusławski's comedy with 
music by Jan Stefani. The literary part of this work, 
for obvious historical and political reasons, has been 
subject of numerous analyses and interpretations 
published over the two cen turies since its premiere . 
About the music, apart from a few works investigat
ing relations between Stefani's score and Polish folk
lore, almost nothing has been written. Nonetheless 
it would seem that the charm of this Singspiel, so 
"brimm ing with a national spirit", arises from the 
simplicity of its songs and dances which we per
ceive as "ours". 

We know them and we love them. We will be 
happy to hear them again. 

Barbara Przybyszewska-! arrnińska 
Translnted by Elżbieta Krajewska 



Krakowiacy i g6rale. Teatr Wojska Polskiego, Łódź 
Leon Schiller, Władysław Daszewski; 30 XI 1946 (projekt scenografii) 
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Muzyka jest skarbnicą i nośnikiem istotnych wartości, które w życiu wszystkich społeczeństw decydują 
o ich tożsamości i odrębności. Tę rolę muzyka polska wypełniała chlubnie od średniowiecza po współczesność, 

aby swymi wartościami promieniowała nadal trzeba ją wykonywać, nagrywać, wydawać. Taki jest cel działania 
utworzonej w 1992 r. Fundacji Pro Musica Camerata. 

Założycielami Flmdacji są: Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A., CIECH Sp. z o.o., Elektrim S.A., 
Kredyt Bank S.A., Warszawska Opera Kameralna, Wojewoda Warszawski oraz Bogusław Kott, Stanisław Pacuk 

i Stefan Sutkowski. Zarząd Fw1dacji stanowią przedstawiciele wymienionych instytucji oraz Bank Creditanstalt S.A. 
Fundacja osadzona jest na fw1damencie długoletnich doświadczeń i osiągnięć Warszawskiej Opery Kameralnej 

oraz i stniejącego w jej ramach Ośrodka Dokumentacji i Badań Dawnej Muzyki Polskiej. Jednym z celów Fundacji jest 
wszechstronne wspomaganie Warszawskiej Opery Kameralnej w urzeczywistnianiu jej planów artystycznych i organizacyjnych. 

Fundacja pragnie przede wszystkim wesprzeć finansowo organizowane przez Operę unikalne imprezy muzyczne: 
Festiwal Mozartowski, Festiwal Muzyki Staropolskiej, Festiwal Oper Barokowych oraz Festiwal Claudio Monteverdiego. 

Trzy pierwsze mają już swoją tradycję i zapisane są w krajobrazie naszego życia artystycznego; Festiwal Claudio Monteverdiego 
jest inicjatywą nową. Są to przedsięwzięcia ogromne i bez pomocy finansowej ze strony różnych mecenasów i sponsorów byłyby 

niemożliwe do przeprowadzenia, gdyż zgromadzone na te cele przez Operę środki nie są wystarczające. 
Dział wydawniczy produkcji Pro Musica Camerata Edition rozpoczął edycję materiałów nutowych 

muzyki polskiej od średniowiecza do końca wieku XIX, publikuje również fascimile pierwszych wydań utworów polskich, 
łącznie ze wszystkimi dziełami Chopina. W bibliotece nutowej wydawnictwa można wypożyczyć 

bogaty repertuar sceniczny i koncertowy oraz inne materiały muzyczne. 
Dział produkcji Pro Musica Camerata Production realizuje na płytach kompaktowych nagrania najwartościowszych 

utworów dawnej muzyki polskiej. Są to przedsięwzięcia, które stworzą trwały pomnik historyczny dokonań kompozytorów 
polskich. Dzi ałalność Fundacji w tej mierze ma pierwszorzędne znaczenie kulturowe, ważne dla przyszłych pokoleń. 

Fu11dac1a poszukuje kontaktu ze wszystkimi instytucjami, przedsiębiorstwami i osobami, które chciałyby pomagać w realizacji 
artystycznych przedsięwzięc' Opery. Z wdzięcznością przyjmujemy każdą dotację; szczególnie zobowiązani jesteśmy wobec tych 

mecenasów, którzy zadeklarują chęć stałego wspomagania działalności Fundacji i Opery. 
Warszawska Opera Kameralna ze swej strony jak najszerzej informuje o instytucjach ją wspierających. Pomoc tego rodzaju 

znajduje szeroki rezonans na łamach prasy, w programach radiowych i telewizyjnych. Na plakatach i afiszach, w programach 
operowych i festiwalowych, w ulotkach, kalendariach oddajemy miejsce swoim sponsorom na reklamę. Fundacj11 drukuje w swoich 

wydawnictwach, na kasetach i płytach nazwy, znaki firmowe i nazwiska donatorów. 
Ma to znaczenie dla tych instytucji, przedsiębiorstw i firm, które dbają o swój prestiż i korzystny image w środowiskach 

opiniotwórczych, z których wywodzą się bywalcy i sympatycy Warszawskiej Opery Kameralnej. 

Music is an important source and medium for specific cultural values that decide a nation's identity. 
In the case of Poland its music has played that role successfully down the centuries. Yet today, 

in order to !et her play that role, music must be cultivated i.e., performed, edited and recorded. That is exactly 
the purpose of the Pro Musica Camerata Foundation (established in 1992). 

Among its founding members are: Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG S.A., CIECH Ltd., Elektrim S.A., 
Kredyt Bank S.A., the Warsaw Chamber Opera, the Warsaw Province Governor, and Messrs. Bogusław Kott, Stanisław Pacuk, 
and Stefan Sutkowski. Apart from the above-mentioned institutions, the Foundation Board includes Bank Creditanstalt S.A. 

The Foundation draws on the experience of the Warsaw Chamber Opera and its Early Polish Music Research 
and Documentation Centre. lts principal aim is to provide all-round support to the Warsaw Chamber Opera, 

notably in staging its unique events such as the Mozart Festival, the Festival of Early Polish Music, the Baroque 
Opera Festival and the Claudio Monteverdi Festival. While the first three events are already well-established 

on the music ci rcuit, the Claudio Monteverdi Festival is a relatively new initiative (launched in 1997) 
and therefore requires strong support from our patrons and sponsors. 

The Foundation's publishing unit - the Pro Musicn C11111er11t11 Edition - has embarked on a publishing plan comprising 
critical ed itions of Polish music manuscripts form the Middle Ages to the late 19'" century and the facsimile 

editions of works by Polish composers, including Chopin's entire output. The Foundation's Library offers 
a wide range of stage and concert music for hire 

Another division of the Foundation - th Pro Musicn Ca111erat11 Production - produces CDs of the masterpieces 
of easrly Polish music. All these undertakings are intended to build a lasting monument to the composers who created Poland's 

musical history down the centuries. In this sense, the Poundation's activity is of utmost importance for national 
and interantional musical cultw-e, nowe and in the future. 

The Pro Music11 Camerata Foundation is eager to establish contact with institutions, business companies 
and private persons willing to assist the Warsaw Chamber Opera and the Foundation. We would appreciate any contribution 

but we shałl be particularly grateful to those sponsors who are ready to help us on a regular basis. The names 
of our sponsors are widely publicised in the press, on radio and TV, as well as in all our leaflets, calendars, posters, 

programme books, music publications, cassettes, and CDs. Such publicity creates a favourable image of our sponsors 
in the eyes of opinion-making circles that are among the friends and fans of the Warsaw Chamber Opera. 

Fundacja Pro Musica Camerata 
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 
tel./fax (2) 625 05 65: (22) 629 32 33 w. 24 



se 
Suthowsńi 
GditiOJb 

Warsaw 
Sutkowski Edition Warsaw wydaje w języku angielskim oraz w języku polskim Historię muzyki polskiej. To unikalne 

przedsięwzięcie ukaże całość twórczości polskiej oraz twórczości wykonywanej w Polsce, przedstawi myśl teoretyczną 
1 rozwój szkolnictwa muzycznego, zaprezentuje wykonawców oraz materialne dowody kultywowania muzyki,d·ak 
instrumenty muzyczne, sale koncertowe czy operowe. Autorami poszczególnych tomów są polscy muzykolo zy 
specjalizujący się od lat w wybranych tematach, a tłumaczami osoby, których językiem ojczystym jest angielski . 

Wielotomowy cykl wydawniczy obejmuje następujące okresy: • Średniowiecze • Renesans • Barok (2 tomy) 
• Klasycyzm • Romantyzm (2 tomy) • Okres między Romantyzmem a Współczesnościq • Współczesność (2 tomy). 
W innym cyklu wydawniczym przedstawione zostaną tematy ujęte w odrębnej formie monograficznej . Będą to 

między innymi: • Organy polskie tom 1 - Instrument i jego historia • Organy polskie tom 2 - Prospekty w polskich 
organach historycznych • Traktaty muzyczne i nauczanie • Polskie instrumenty smyczkowe • Teatr muzyczny w Polsce 
• Polska muzyka ludowa • Fryderyk Chopin • Witold Lutosławski 

Już ukazały się w sprzedaży: 
• Jerzy Golos - The Polish Organ, vol. 1, The Instrument and its History 
• Ewa Smulikowska - The Po1ish Organ, vol. 2, Organ Cases in Poland as Works of Art 
• Kata rzyna Morawska - Renesans (z serii Historia muzyki polskiej, w języku polskim) 
• Tadeusz Kaczyński - Lutosławski - życie i muzyka. 
• Beniamin Vogel - Fortepian polski 
• Alina Nowak-Romanowicz -Klasyci;zm 
• Krzysztof Baculewski - Współczesność cz. I 
• Jerzy Morawski - Reci;tatyw liturgiczny 
• Katarzyna Morawska - Średniowiecze t. II cz. II 
• Wszystkie tomy są bogato ilustrowane. 

„Muzyka, a właściwie historia muzyki w Polsce, to temat interesujqcy, bogaty, a w niektórych okresach wręcz 
fascynujqcy. fest to dziedzina, której poświęciłem bardzo znacznq część swego życia, więc warto zakończyć te prace 
jakimś trwahpn akcentem. To jakby wyznanie osobiste, ale to byłoby za mało, aby podejmować tak wielki wysiłek . Celem 
wydawnictwa jest ukazanie prawdy o _muzyce w naszym kraju od wieku co najmniej trzynastego do_ czasów zupełnie 
współczesnych . Ukazanie tego wszystkiego, co 1est nam znane - takze w 1ęzyku angzelsk1m, nafbardzze; dostępnym na 
świecie. A więc wypełnienie luki, która tak bardzo daje się we znaki". 

Stefa.n Sutkowski 

The Sutkowski Edition Warsaw publishes History of Polish M usic series in Polish and in English . 
The unprecedented initiative will present Polish musical heritage, links with the international scene; music theory 

instruction and performance, as well as musical instruments, concert halls and opera houses. 
Written by the bes t Polish specialists the texts are then translated into English by native speakers. The 

multivolume series will include: • The Middle Ages • The Renaissance • Baroque (2 vols .) • Classicism • 
• The Romantic Em (2 vols.) • Between Romantzcism and Modernih; • Conternporary Music (2 vols.). 
There will be a parallel cycle of monographs: • The Polish Organ vol. _1 - The I_nstrument and its_ History • The 

Polish Organ vol. 2 - Organ - Cases zn Poland as Works of Art • Musical Treat1ses and Instru ctwn • Strznged 
lnstruments in Poland • Polish Musical Theatre • Polish Folk Music • Frederic Chopin • Witold Lutosławski. 

Alreadv on the bookmarket are: 
• Jerzy' Golos - The Polish Organ, vol. 1, The Instrument and its History 
• Ewa Smulikowska - The Po7ish Organ, vol. 2, Organ Cases in Poland as Works of Art 
• Katarzyna Morawska - Renesans (History of Polish Music. Renaissance, in Polish) 
e Tadeusz Kaczyński - Lutosławski - Life ana Music .. 
• Beniamin Vogel - The Polish Piano 
• Alina Nowak-Romanowicz -Classicism 
• Krzysztof Baculewski - Contemlornry Music, Part I 
• Jerzy Morawski - The Liturgicn Recitative 
• Katarzyna Morawska - The Middle Ages vol. I, Part II 
• Each volume is richly illustrated. 

"The music or rat/zer the history of music in Poland is a rich and fascinating subject. I have devoted to it much of my 
life and I would to attest it with a lasting monument. Yet that would be just a personal expression unworthy of that grang 
cause. Its real purpose is the wish to present the tnie picture of aur musical past from c. 1200 up to the present, not only in 
Polish but also English which is the most international of living languages. Thus we hope to overcome aur greatest problem, 
namely the language barrier". 

Zamówienia na kompletne wydanictwo lub poszczególne książki można składać na adres: 
Orders for the w hole series or single issues should be sent to" 

Sutkowski Edition Warsaw 
00-414 Warszawa 
ul. Orłowicza 8/ 36 

tel. / fax +48 2 6216565 
I Oddział BIG S.A. Warszawa, ul. Kopernika 36/ 40 

nr11601029-37530001 

Stefan Sutkowski 

Warszawska Opera Kameralna składa podziękowania Dyrekcji Biblioteki 
Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego i Dyrekcji Muzeum Teatralnego za 

udostępnienie materiałów archiwalnych. 

Redakcja programu 
Festival Programme edited by 

Jo anna Ogrodowczyk 

Przekład tekstów na j ęzyk angielski 
English translation 
Elżbieta Krajewska 
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WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 
Warszawa, ul. Nowogrodzka 49 

WARSAW CHAMBER OPERA 
Warsaw, Nowogrodzka 49 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny 
Managing and Artistic Director 

Stef an Sutkowski 

Z-ca Dyrektora 
Deputy Director 
Edward Palłasz 

Sekretariat Dyrekcji: 
Opera Management Office 

Zofia Kielmas 
tel. 628-30-96 

Kierownik Działu Organizacji Pracy Artystycznej 
Artistic Coordinator Manager 

Magdalena Cybulska 
tel. 628-53-55 

Kierownik Działu Organizacji Widowni 
Audience Services Manager 

Joanna Ogrodowczyk 
tel. 625-75-10 

Kierownik Działu Technicznego 
Technical Division Manager 
Małgorzata Mazurkiewicz 

tel. 629-97-99 

Kierownik Biblioteki 
Library Manager 
Ewa J arominiak 

tel. 629-97-99 

Promocja i Współpraca ze Sponsorami 
Promotion and Sponsor Service Office 

Wanda Tuka 
tel. 629-32-35 

Jessica Meuriot 
tel. 844-44-86 
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REKLAMOWO-WYDAWNICZA 
Arkadiusz Grzegorczyk 
00-973 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3 
tel. 822 49 36, 823 96 7 4, 722 09 81, fax: 822 49 36 



REZERWACJA I PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW: 
Kasa Warszawskiej Opery Kameralnej, Al. Solidarności 76b, 

czynna codziennie w godz. 10-14 i 16-19, tel. 831-22-40 

Kasy Teatralne ZASP, Al. Jerozolimskie 25, czynne w godz. 11-18, tel. 621-93-83 

BOX OFFICES (sales and reservations) 
Warsaw Chamber Opera, Al. Solidarności 76b 

open daily 10:00 AM-2:00 PM, 4:00 PM 7:00 PM tel. 831-22-40 

ZASP Box Office, Al. Jerozolimskie 25, open daily 11:00 AM-6:00 PM tel. 621-93-83 

Dyrekcja Warszawskiej Opery Kameralnej nie odpowiada za zmiany w programie wynikłe z przyczyn losowych 
The Company is not be responsible for changes in the programme for reasons beyond its control 

ISBN 83-86902-63-9 

Opracowanie graficzno-techniczne, skład: 
Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk 

Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3, tel. 822-49-36 
Redaktor techniczny: Grażyna Dziubińska 

Druk: Drukarnia ~ikr+n 
Babice Stare, ul. Kutrzeby 15, tel. 752-94-16 
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