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TEATR MIEJSKI IM. J. SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE 

W PIĄTEK DNIA 10 SIERPNIA 1945 R. O GODZINIE 19·30 

Z UDZIAŁEM 

EWY BANDROWSKIEJ-TURSKIEJ 
I WIKTORA BREGY 

IHI I~ A 1811 INI !A 
OPERA W 3 AKTACH STANISŁAWA MONIUSZKI 

SŁOWA WŁODZIMIERZA WOLSKIEGO 

OSOBY: 

Hrabina . Ewa Bandrowska-Turska 
Chorąży Karol Urbanowicz 
Bronia, jego wnuczka Zofia Charłampowicz 
Kazimierz Wiktor Bregy 
Podczaszyc Adam Mazanek 
Dzidzi Adam Dąbski 

3 syreny w widowisku II-go aktu 
Damy, wojskowi, panowie, goście, myśliwi, służba. 

Rzecz dzieje się na początku XIX stulecia 
AKT I i II w Warszawie - AKT Ili na wsi w kilka lat później. 

W akcie II: BALET 
1) „Zefir i Flora" w wykonaniu Stanisławy Kiihnówny i Zbigniewa 

Kilińskiego 

2) „Taniec satvrów i nimf' w wykonaniu: Olgi Glinkówny, Witolda 
Borkowskiego, Pawła Dobieckiego, Zbigniewa Kilińskiego, Andrzeja 
Śnieżyńskiego oraz uczennic Szkoły Baletowej ZIZY HALAMY 

Choreografia: Feliks Parnell 

Chór Krak. Tow. Operowego Orkiestra Państwowej Filharmonii 

Korepetytor chóru : Franciszek Wojnarowicz 

Reżyseria: Teofil Trzciński Dyrygent: Dr. Zygmunt Latoszewski 

Z chwilą rozpoczęcia uwertury drzwi na salę będą zamknięte 

* 5 maja 1819, t 4 czerwca 187'.l 



'Jl~J~E§ć 01PJ~Jl~ ~.,.. ,,JU[l~ThlBlINA\'" 

Czasy Księslwa \\'arszawskicgo, rok 1808 lnh 180!1, - - w ostat
nim akcie kilka lat p('1źnicj. \\'arszawa, upojona ułudą własnej 
pa11stwowuści, sp~·dza czas na ustawieznyd1 zabawach i halach. 
Modne jest wszystko, co francuskie, strój narodowy zanika, fran:.. 
cusczyzna panuj e w salonach wszechwładnie. \Vyroczni<1 mody jest 
pałac pod Blaclu1, na.i popu la rn iejsZ<! postaci<! ksi<1żc .Józef . .Jego 
faworyta, pani de \'auhan, raczej brzydka i wcale nieciekawa, ter
roryzuje cah! „sosjctr" swoją wyniosł:1 arogancją, którą świat war
szawski znosi przeważnie potulnie. 

Akt. I. \\' salonach Ilrahiny, młodej i bogatej wdowy, gromadzi 
się towarzystwo, sp\•dzające czas beztrosko i wesoło. Osia tnie 
przygotowania do wielkiego lialu i tealrn amatorskiego, które 
olśnić mają \Varszawę i ugnmlować p0zyl'.ię towarzysk<! Hra
biny. ?\a balu ma hyć pani de \'auhan. DuszQ zahawy jest da
leki kuzvn Hrabiny Zdzisław, 1iazvwanv ,.Dzidzi'', którv łudzi 
się nadzieją zdobycia kiedyś r~·ki i·_ n;ajątkn wdowy. fi rabin ~· 
otacza rój wielbideli, ona sarna wyróżnia jednego z nieliezn~·ch 
już kontuszowców, nieśmiałego Kazimierza, zakochanego w niej 
tak heznaclziejuie, iż nic domyśla sii.· nawet cichego ucztwia mło
dziutkiej Broni, kt<ira w domu llrahiny nahyć ma manier 
świalowyd1, a tc;skni wiecznie d•> spokojnego życia na wsi. Ku 
tej Broni zwrócił spóźnione afekty podstarzały Podczaszyc, je
den z tych komkznych n i ewo In ików mody, l'.O zrzuciwszy kon
tusz hudz<! tylko śmiech niezdarnymi manierami francuskimi. 
Dzidzi podsyca te amory, naciirnai<!C za Io niemiłosiernie wuja 
Pockzaszyrn. Ośmiesza go przy tym, powierzając mu rol<; „~ep
tuna" w balecie, próbowanym na hal jutrzejszy. Do Broni pi·zy
jeżdża jej dziadek, siary Chorąży, przyjaciel rodziny Kazimierza, 
którego pragnąłby widzieć· kiedyś m~żem wnuczki. Melancho
liczne usposobienie Kazimierza pobudza Chorążego do przyja
cielskiej rady, by szukał zapomnienia na łonie przyrody, na po
lowaniach lub na wojennce. Ale Kazimierzowi wystarTza kilka 
czułych słów Hrabiny, by zapomniał o wszystkim, mimo że 
Ol'.enia wewn<;trzną pustk<; uwielbianej, widząc jej ekstatyczne 
zachwyty nad przynie'°'ioną wspaniah1 nową suknią, która ma 
zapewnić Hrabinie berło „królowej balu''. 
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Akt II. Salę w 1.rnłacu za.m.ieniono na teatr. Hrabina, upojona już 
przyszłym tnumfem, sp1ewa hymn uwielbienia dla sukni, w ktći
rej wygląda jak. obraz l~og~ni _Dia~1y. Zaczyna sil,' ostatnia p1·ólia 
teatru ama~m·s.k1ego, _Dz1dz1 k1ern.ie programem. ::'\ajpierw sce1w 
baletowa „Zefir go1rn!cy Florę''. l\"astępnie Podczaszn.' uhw.vi 
wszystldch swoim nieforlunnym „l\"eptunem na \Viśle". P•:i ba
lecie S3:tyró.w i nimf, J~ronia .za_stępuj.e napn;dce kogoś n1eohec
nego, ll.JlllU.J<!C wszystk1d1 odsp1ewan1em rzewnej sU•ropolskiei 
p,iosenki. Popist~jc ~ię też pani_ domu w h~·awurowej arii włoskie.i. 
1 ymczasem Dz1dz1 elektryzuje wszystk1d1 wbdomością, że to
"\Varzyst~vo z po.d Blach~· Już. na~ljezdża. ~.-vszyscy mają wyjść 
1.iaprzec~w dosto.inych f~w;c1. 1-! rnbma !): osi Kazimierza, hy podał 
Je.1 ramię, co ten <"zyn1 tak niezgrdrnie, iż zaczepia noga o tren 
sukni i rozdziera .i~! fatalni,~ . Ogólna konsterna<.:ja. \\'~zYstkie 
nadzieje lriumf1~ I-!~·abi:~.\' na l_ialu -- rnzwiane. ·~a pół ·przy
tomne zachowa11w .irnhmy otwiera wresz<.:ie oczy Kazimierzowi. 
~ojął, i~ dla tej kohie~y suknia zniszczona zn~czy więcej, niż 
J ·go Ilajgoręlsze llCZUCla. 

Akt III. \\' kilka lat póżniej. Chorążego na wsi polowanie. Pod-
cz~s,zyc nie gardzący nigdy dohrym zieleniakiem, w nastrnju 
dosc podochoconym ponawia swe nieforlunne konkury wohec 
Broni: ~zego t~1 1~awel nie spostrzega, majt!C umysł zafęty wia
d.omosc1ą o bliskim powrocie z wojny Kazimierza. Dowiedziała 
się. o. tym 1 lrabi.na i zjeżdf;a <~o. Chorążego. Brak jej wiernego 
męskiego . t~czucia tego w1elb1e1ela, który, chociaż oddalony, 
ow~ad_nął .Je.! se1:cem eał!wwicie. Niby przypadkiem pragnie spot
ka~. s1~ z 111m 1 za.trzce nrazc; z. pr7:ed lat. Plan ten udaje się. 
I<az1m.1crz. powrac~Jąey. spotyka .ią pierwszą. Ale słucha już wy
nurze.n te.1 d_unrne.J kobiety chłodno i obojętnie. \Vojaczka i od
daleme od O.Jczyzny wyleczyły go . .Zrozumiał, gdzie szukać wier
n~go serca. Ohrnz Broni wypełnia nrn dusze. Ale wrodzona 
rneśmiałoś(; może i teraz nic pozwoliłah · m~1 wvznać swvd1 
uczuć, gdyliy Pndezaszyc, mocno podchmielony, nie uświadomił 
sobie . wkońn1 śni i~sznoś<'.j an_10rów i nie wy~tąpił nieproszony 
w roli swata .. I-Irab111~1 po.rrnu.1~ teraz swoj~! ostateczrn1 pomżk<;.'. 
Z duszą zra111011ą z111ka, by 111e narazi(; sie na śmieszność. Po 
wraca.i~!CY myśliwi pieśnią sta rnpolską wit~ją szczc;śliwych na
rzeczonych. 
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PROF. DR. JÓZEF REISS 

TJ~§Jh~NOTA lh~R1J..HO"\V"A. Zlł. OPER.A\ 

Powiedziano trafnie, że Krakc'iw cierpi na „kompleks operowy". 
\\'iadomo, czym jest Freudowski kompleks: są to niespełnione 
pragnienia i tęsknoty, które „tłuką si<;" w organiżmic, domaga.i<1e 
si~· swego zaspokojenia i wyzwolenia; milknc! one na czas jakiś, 
to znowu odzywa.i:! się natarczywie i wybuchają ze zdwojoną siłą. 
T ak .iest właśnie z tęsknotą Krakowa za operą. 

.Już od dwóch przeszło wieków walczy Kraków ze swoim 
,.kompleksem operowym", tj. od d1wili, gdy w r. 172;) ówczesny 
wojewoda krakowski i starosta spiski Teodor Lub om i r ski 
sprowadził na swój dwór włoską drużyn<; operową, która wvko
nywała arcydzieła mistrzów włoskich, zarówno opery srria, jak 
i opery l>11/fu, wywołując zachwyt nie tylko wśród sfer dworskid1, 
ale i wśród mieszczai1stwa krakowskiego, które miało dostęp do 
tych niezwykłych „spektaklc'iw''. Zasmakowało ono tak w operze, 
że później przepełniało „amfiteatra które dla pospólstwa·· urz~!
dzał biskup krakowski Kajetan S o ł tyk po swym powrocie z Ka
ługi, dok~!d go wywieźć kazał carski ambasador rosyjski Repnin 
wraz z innymi senatorami, po pamic;tnym sejmie radomskim; 
rząd austriacki, zaj<pYszy Kruków w 1·. 179(), zakazał tych przcd
stawie11, odbywają<.:ych si<; w amfiteatrze w Ifrzysztoforach, w oba
wie, że są one lylko pokrywką konspiracyjnych zebrań polilycz
llYch. 

· \\'icksze ;:aufanie zaborców umiał wzbudzić IM<: Pan Jacek 
KI usze wski, starosta hrzegowski, który od r. 1780 przez lal 30 
,,nnlrepryzę'' operową „najprzyzwoiciej utrzymywał". Przedsta
wienia od!Jy\Yały się najpierw w p<'>łnocnym skrzydle ratusza, 
później zburzonego, w sali „na de", polem zaś, w miarę rosrn!cej 
frekwencji, przeniesiono je do pałacu Spiskiego w Hynku, a na
stępnie zbudował E\1(: Pan Starosta „theatrum'·, przy pla<.:u Szcze
pańskim (dzisiejszy ,,Stary Teatr") w r. 1800. 

Skąd brał Kluszewski siły wykonawcze? Częś<:iowo z rozpró
szonyd1 drużyn włoskid1 i niemieckich, wałęsają<:ych się u nas 
po większych miastad1, czc;ściowo zapraszał w gościn<; „aktorów 
11anidowyd1" z \\7arszawy, a po najwi~kszej cz<;ści korzystał z sił 
wokalnyd1, których dostar<.:zyła mu Szkoła .~piewu, otwarta za 
sprawą i z porno<:<} X. \Vadawa hr. Sierakowskiego, kano
nika wawelskiego, pod dyrekcją kantora katedralnego Franciszka 
h'.:saw. J( r al z c r a. Siłami szkołY wvkonano komi<.:zne interme
dium Filozofowi<- wrzr'lwmi przed lirólem Stan. Augustem, ha
''"i<1cym w Krakowie w r. 1787; podobało się ono tak królowi, 
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zwłaszcza w scenie, gdy wystn>u.ią chłopcy w togach doktorskich. 
że musiano je podczas pobytu kr<'iła kilkakrotnie powtarzać. :\'ad 
nauką śpiewaków czuwał sam IM(: Pan Kluszewski, który wiele 
słyszał podczas swych długich „peregrynacji" zagranicznych i ze
brane doświadczenia stosował w zoq..(irnizowanej przez siebie ope
rze: technikę śpiewu opierał na metodzie włoskiej, a inlerpretae.i\'. 
na „stylu francuskim", a więc na starannej deklamacji; w tym 
duchu wykształcono tu znakomitą śpiewaczk~, Magdalenę .I a -
si ń s k ~!, która była później ozdohą opery warszawskiej; ze 
szkoły X. Sierakowsł·iego i .Jacka Kłuszewskiego wyszedł sławny 
bas buffo, .Jan X epom. S z cz u I' o ws k i, przez lat ;)() służący 
scenie warszawskiej. 

Xowo otwarty teatr przy pl. Szczepańskim był niestety nie
miecki, ale Kluszewski wywalczył u władz austriackich jedno 
w tygodniu przedstawienie po Isk ie i dawał wtedy niemal same 
tylko pcilskie „komedio-opery'', ezy li w ode wile, które wtedy 
u nas szumnie operami nazywano; wśród nich wodewil .Jana Ste
faniego Cud mniemany czyli l\rakowia('y i Górale, wystawiony 
po zwalczeniu wielu trudności cenzury zaborczej, zdobył rekor
dowe powodzenie. Przedstawienia te trwały aż do powstania 
lis I opadowego. 

:\'astępne lata są okresem up ad ku opery: Budynek przy pl. 
Szczepai1skim był zniszczony tak, że przez 12 lat grano w gmachu 
przy ul. św . .Jana, w dawnym kościele św. l_lrszuli, lu gdzi e dzisiaj 
szkoła kupiecka, a gdzie przed wo.im! mieścił się si:id grndzki. 
i\owi dyrektorzy teatrn, .Tan :\'lieroszewski, Józef Pfeiffer, Tadeusz 
Chełchowski nie umieli utrzymać opery na dawnym poziomie. 
Przede wszystkim brnkło dobrych śpiewaków; aktorzy dramatu, 
nie znaj~!l'Y nnt, uczyli się na pami\·Ć ze słuchu swoich partii i nie
raz dokazywal i cudów, górnj~}C nad orkiestrą, na któr~! wówczas 
wszyscy narzekali i której „exekw.:j~'· niejednokrotnie dosadnie 
piętnowano, zarzucając jej, że „zapomina o względzie, jaki dla 
słuchu ludzkiego miec.': powinna!" 

\V końcu upadła .la opera nieżałowana przez nikogo. I odtąd 
powtarzało się, doś(· często to charakterystyczne dla Krakowa 
zjawisko: Z trudem montowano nową operę, która z braku fun
duszów utrzyma(· się nie mogła i upadała; następnie znowu się 
dźwigała dzi ęki inicjatywie kilku fanatyków, by wreszt"ie ulet' 
przemocy rzeczywistości! Ale tkwiący głęboko w „organizmie'' 
Krakowa, kompleks operowy znowu swój głos podnosił i znowu 
na czas Jakiś zaspakajano swoje t~sknoty. 

* * * 
Tak było, gdy na czele tealru krakowskiego stanął ruchliwv 

i bardzo inteligentny Hilary Mec is z e wski, redaktor „Gazet)· 
krDkowskiej" i wspólnie z osiadłym w Krakowie kompozytorc1;1 
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i 1rnut:zvcielcm śpiewu, Fran.Mir c t: kim otwarł operę w r. 18.1:-~, 
w odnc;wionym teatrze przy pl. Szczepańskim. Taki~.i opery Kra
ków dotad nic miał; repertuar objął JH·zede wszystkim opery ko
miczne; 'na ich czele Donizett iego Ct)rka pułkll; w operze t~j 
świeciła nadzwvczajnc triumfy ulubienica Krakowa, \Viktona 
St ti dz i ń s k a: po~:hodz~!ca z· dynastii muzyków krakowskich, 
poprzednio primadonna opery warszawskiej. Obok nie:i ŚJ~i~
waczki i śpiewacy ze szkoły Fr. :\lireckiego, co głos to p~ęlu~ie.J: 
szv: II o nora la Hofman, Józefa Bełc ikowska, Flora Bogdam, .T oz ef 
S~czcpkowski, \'ałcnly ~owakowski, Adolf Haganc~w~ki, -~pi~
wak czarujący aksamitem głosu, zmarły. w 23 r~lku. zycia. Silrn~ 
obsadzona orkiestra, wspaniałe dekornc.Je, dwa.J p1erwszorzędm 
d\'l·v<>enci, .Jan Germasz, pierwszy nauczyciel \\'. Żeleńskiego 
j ·kc)1~1pozyłor \\Talenty Szlagórski, doskonałe chóry sp.rawił~> ż~ 
według zgodnej opinii Kn~kowa, 01~era ta „1_nogła ~~~ną~ na rowm 
z wielu i1111\'mi, głośnymi operami zagramcznynn . ~a chwałę 
Hilarego :\Jc.ciszewskiego trzeba powiedzieć, że popierał on nale
życie t \','o r cz ość p o l s k ą. 

Przez trzv lala mc'><$ł Krak<'>w napawać się pięknem swej opery, 
z której IJ\'ł iliezmiernie dumm· i którą otaczał troskliwą miłością . 
"

1 Iem· na.dszedł tragiczny rok. 18-Hl: rabacja, a następnie zajęcie 
\\' olnego l\'Iiasta Krakowa przez Austriaków! Zama do życie Kra
kowa, teatr opustos~ał; gd: następnie w lipcu 18;)0, str_aszny JJO,żar 
zniszczvł częśc.': nu as ta, zabobonny lęk ogarnął m1eszkancow: 
wsz,·stl~ie le kieski uważano za karę Bożą i rozwinięto agitację 
vrzeciw teatro\\•i, widząc w nim źródło grzech<'>w, zgorszenia 
i zepsucia! l'padła opera i dopiero w 13 lat później, dźwignęła się 
na bardzo krótki czas. Tvmczasem rzad austriacki otwarł w Kra
kowie op e cę n iem ie~ k ~!. która siiotkała si\' z bezwzględnym 
bojkotem społecze11stwa krakowskiego. Dzierżawca teatru K. 
Gaudelius przybrał sobie wspólnika, Polaka, Józefa Pfeiffer a, 
dla dawania przedstawień polskich; to go uratowało od bankruc
twa. Xajwiększą atrakcją stał się wodewil Karola Kurpińskiego: 
Zabobon czvli l\rakowiacy i Górnie. Z dziełem tym wyjechał .T. 
Pfeiffer do \V i cd n i a w r. 18;)5 i dał w teatrze „an der \\Tien" 
ośm przedstawień; prasa wiedeńska orzekła jednogłośnie, że 
w muzyce swej stworzył Kurpiński skończone arcydzieło, tętniące 
życiem i prawdą, „Nie zamienilibyśmy tej pozornie naiwnej mu
zyki za wielkie partytmy niejednej solidnej, wielkiej opery"', tak 
pisał jeden ze sprawozdawców wiedeńskich. Porównajmy z tym 
entuzjastyanym sądem to, co u nas się pisze o ~urpiń~kim, jeśli 
w ogóle pisze się o nim! Zapanował u nas bowiem dziwny stan 
rzeczv: nie umiemv niestetv zdobyć się na entuzjazm wobec na
szej \vłasnej nrnzyki i wol)ec wszelkich naszych wysiłków twór
czy.:.:11, a zachowujemy tylko ton sceptycznej rezerwy i zjadliwego 
hyper·k 1·ytycyzmu„. 
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Xa da•vanie oper z tzw. „wielkiego" repertuaru Pfeiffer si <; 
nie odważał, nie mając do tego odpowiednich sił wokalnych; 
wkońcu zaniechał zupełnie przedstawień operowych; gdy w r. 18()3. 
ustąpił z dyrekcji teatru, Kraków nie miał znowu opery. 

* * 
Ale dawne lesknotv niebawem odżYłv: Toteż, gdy na czele 

teatrn polskiego' staną·ł Adam hr. Skorupka, człowiek o wy
sokiej kulturze muzycznej, uruchomiono ope r\:' już we wrześniu 
186;) r. :Na stanowisko kierownika muzycznego powołano znako
mitego kompozytora ze Lwowa, Stanisława ]) unie ck ie go, 
który wystąpił tu z premierą swej opery komicznej Paziowie 
I\ ról owej Marysie riki. Z \Varszawy przybyła cz~ść zespołu, gdyż 
carski rząd rosyjski zamknął tamtejszą opercc po powstaniu stycz
niowym; znalazły się więc w Krakowie doskonałe si -ły wokalne. 
jak primadonna l\faria (~ruszczyilska, jak przyjaciel :\Ioniuszki, 
baryton Jan Koehler; przyjechał nadto z \\' iednia Stanisław Xie
dzielski, doskonały śpiewak, kompozytor, późniejszy zasłużony 
dla Krakowa dyrektor Towarzystwa muzycznego, ze Lwowa zaś 
basista Leon Borkowski; zorganizowano liczny chór i w grudniu 
18()() r. wystawiono l/alkę.1 Xa zaproszenie hr. Skorupki, przyje
~hał do Krakowa Mo n i u s z k o ! „Ohecnośc'. jego podziałała 
rnspiracyjnie na śpiewaków", lak że przedstawienie do najświet
niejszych policzy(· należało. Mimo tak pomyślnego początku nie 
dało się utrzymać tej opery na stałe ; run~ła ona z braku fundu
szów. Trafnie pisał o tym ówczesny „Czas", ubolewając nad jej 
upadkiem: „ ... Opera należy do najzbytkowniejszej instylucj i arty
stycznej; w najwi~kszych miastach nie utrzymuje si~· ona sama, 
lecz tylko sub we n ej ą, dochodzącą nieraz do olbrzymich sum''. 

Nastccpca hr. Skorupki, dyr. Stanisław Koźmian, znam· pu
blicysta, polityk, wprowadził do teatru krakowskiego zainiast 
op_er:y w r. 1871 op c 1.· et kę, której rozkwit w muzyce europej
skie.i na owe czasy przypada (.J. Offenbach, .J. Zaj ie'. - Zaytz, F. 
Suppć) i oddał jej ki erownictwo Kazimierzowi Hofman n o w i, 
pianiście i dobremu kompozytorowi; u<-:zynił to dlatego, gdyż -
jak sam zaznaczył w mowie, wygłoszonej przy obj~·ciu dyrekcji 
teatru - uważał opcrctki,; za pomoc dla komedii i dramatu: „Ope
retka pozwoli nam wytchnąć i lepiej przygotowai: repertuar, 
b<;dzie ona antidolum lej zabc'ijczej trucizny teatru krakowskieo·o, 
jaką jest konieczność wystawiania premierv niemal co tvdzieÓ". 
Dzięki temu wi~c miał Kraków przez pełnych lal cl zi e si ce ć 
bardzo dobrą operetkę, zwłaszcza, że Hofman dbał o urozmaice
nie repertuaru i starannie każdą nowość wystawiał; m. in. wy
konano wiel,>krotnie jego własm1 operetkQ, osnutą na tle obvcza
jowym polskim pt. żaki do słów \V. L. Anczvca. \V zwiazkn 
z przesileniem gospodarczym i nagłym zubożeniem spnłeczei'I~t\\"a 
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koło 1880 r. upadła wkmi.cu i operetka, której rne clało siec utrzy
mać własnvmi siłami . 

Od lad zclmw bvł Kraków t\"lko na gośc i n~ Opery i Operetki 
]wowsk.iej, któ.ra "rnk rocznie. przybywała tu na miesiące wa_ka
cyjne pod dYrekcją znanego kompozytora Henryka .T a reckie -
g-c~. Z jaką· radością witał Kraków pr~yh_yci~ gości ze. Lwow~ ! 
Jak tłumnie uczeszczano na przedstaw1e111a, .iak entuz.iastyczme 
przyjmowano śpi'ewaków ! Gościna lwowska trwała lal przeszło 30 
tj. do wvbuchu wielkiej wojny, do k01i.ca sierpnia 1911 r. H.ok 
rocznie irn inauguracj<;'. gościuy i na zamkni~cie dawano w Sta
rym Teatrze 11.rnkowiak<Jw i (;<Jrali, później zaś po przeniesieniu 
si~ do nowego teatru przy pl. św. Dudia, grano siale Halkę. Za
sługą opery lwowskiej jest zaz1~aj~J1~1ienie Krakowa . z ca~y~n nie
mal repertuarem opery europc.1sk1eJ, a nadto z tworczo~c1ą pol
ską; w ·konano tu bowiem, prócz oper "Yloniuszki, wszystkie a tery 
open' \V. żeleilskiego, tj. J\.onrm/a ffallPnroda (188;)), Goplanę 
(18\l{)), .Tanka (1 \)01) i Slllrą ba.~ri (1 !107); Adama l\fiinchheimcra 
Mazepę, Ludwika Grosmana /)11ch H'o]1•wo<ly, ~yg_munta ?\osko~Y
skiego J,iuic Quintillę, i\[ieczysława Sołtysa Manę 1 Rzeczpospolitq 
Bahirlską , Henryka Jareckiego Powrót Taty , Ignacego Paderew
skiego .l/anr11. Poza tym odbyło się w r. 18B7 stagione opery wło
skieJ, która wywdziccczając si~ za niezwykle ciepłe przyji,:cie 
w ciagu dwóch miesi~cy letnich, wykonała Ila/kę po włosku. 

L~cz Kruków pragnął opery także poza miesiącami gościny 
lwowski ej, toteż każda inicjatywa prywatna znajdywała sympa
tvcznv oddżwiek wśn"id publiczności krakowskiej. Każdorazowe 
];rze<lstawienie' opery, urządzane staraniem szkoły śpiewu Jul. 
l\'I ars o od r. rno-! z udziałem znakomitego chc'iru akademickiego 
i z udziałem orkiestry wojskowej popularnego ,,krakowskiego" 
1~~-go pułku piedwty pod kierunkiem .J. X. Ilocka, było „zdarze
niem dnia" dla Krakowa. Tysiączne przeszkody jednak uniemo
żliwiały stworzenie stałe .i ope ry; ale t~sknola za nią rosła nie
ustanni e. 

* * * 
Xagle wśrr'id srożącej siQ \V i e l kie j w o .i ny, zrealizowano 

w Krakowie to, za czym od dawna tęskniono. \V mieście zewsząd 
wówczas zamkni\'lym i odciętym od świata, grono entuzjastów 
z Bolesławem \\ a l l e k - \V a l ew s k i m i nauczycielem śpiewu 
Adamem Lu d w i g i e m na czele, powołało do życia operę kra
kowską w styczniu ml!) roku! Zawiązało siec To w ar zys two 
Oper owe i z nieocenionym kapitałem entuzjastycznego i fana
tycznego zapału rozpoczccto pracę. Od czasów Hilarego Meciszew
szewskiego miał Kraków pierwszą, na prawd\:' reprezentacyjną 
operę. \\' mieście, jako zamknięte.i twierdzy, położonej daleko 
po za terenem walk, skupiło się bardzo wielu uchodfrów, a wśród. 
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nich mnóstwo śpiewaldiw z innyc:l1 miast i mnóstwo wiriuozów. 
Można sobie wyobrazić, jakc! wystawiono orkiestr~„ jaki chór, jaki 
l1alct i jakimi siłami wśn'id solistów rozporządzano oraz jacy dy
rvgcrn.: i kierowali przedstawieniami! Kraków pławił si~ w muzyce 
i"tipajał się cudownymi głosami; śpiewali bowiem: Janina.Ko ro
le w i cz - \V a v do w a, Helena Hus z ko ws ku , Mana Bo
o· u ck a, Maria :\I okr z v ck a, \Vanda 1-1 end r ich ów n a, 
Jadwiga Dęb icka. Każile z tych nazwisk mówi za siebie! 
A wś 1:ód śpiewaków tacy koryfeusze, jak: Adam Didur, s.1. 
Tar n a wski, .Józef :.\I a n o w ar da, Stanisław Gruszczyn
s ki, rozsiewajacv blask swoim wspaniałym, luk lekkomyślnie 
zmarnowanym. głosem. Orkiestrą dyrygowali: Bolesław \\'allek
\Yalewski, Marian Budnicki, Zdzisław Birnhaum. Piotr Stermich
\'alkroziata. 

A repertuar! ~ie brakło lu niemal ani jednego wybitniejszego 
dzieła literatury obcej i naszej od Glucka do Puccini'ego. Każde 
przedstawienie, opracowane najstaranniej w drobnych szczegó
łat'.h i to z niezwykłym pietyzmem dla stylu, było nie tylko „kon
certem w kostiumach'', dzieki wirtuozostwu wokalnemu, ale za
razem miało wvsoka warto~ć dramatvczną dzi~·ki artyzmowi gry 
scenicznej i zjednot~zeniu wszystkich. pierwiastków składowych: 
chóru, orkiestry, oprawy dekoracyjnej i la11ców. 

Przedstawienia odbywały się w gmachu Teatru miejskiego, 
czy to jako samodzielna impreza Towarzystwa Operowego, czy to 
pod egidą dy rek ej i teatru i reżyserią Teofila T r z c i ń s k i ego, 
czy pod administracyjnym kierunkiem Eugeniusza Bu .i a 11 -
s k i ego. 

vV sezonie teatralnym l!J20 r. grało Tow. Operowe naprzemian 
z opereik~1 „Miejskiego Tealrn Powszechnego'', przy ul. H.ajskiej. 
Po 3-ictnim współży..:iu opery i operetki, nastąpiła nagła przerwa 
w przedslawicniadi. Chcąc jednak zaspokoić „operowy głód'' Kra
kowa, sprnwadzał Eugeniusz Buja 11 ski, jako kierownik „Kra
kowskiego Biura Koncertowego" drużyny obce: ze Lwowa, z \Var
szawy, z I\:atowic, a nawet operę czeską z Ołomuńca, dzięki któ
rej w r. Hl27 I\raków poznał arcydzieła narodowej muzyki cze
skiej Pucałunek Fr. Smetany, Rusałkę J. Dvol-aka i arcydzieło 
nowoczesnej muzyki operowej, tj . .lenu/ę Leosa .Tanatka. 

Gdy nasl\:' J>nie Eugeniusz Buja 11 ski został dyrektorem admi
nistracyjnym w Teatrze im . .J. Słowackiego, powstała z jego ini
cjatywy Oper a Kr akowska we wrześniu Hl31 r. Stało sic; 
to w chwili, gdy wskutek zatargu „Związku Artystów Scen Pol
skich" w \Varszawie z dyrekcjami lcatrów w Polsce pustką stały 
teatry oraz w chwili, gdy fala kataklizmu gospodarczego pochło
nęła wszystkie sceny operowe polskie! Xa powierzchni utrzymała 
si\:' Opera Krakowska tylko dzi~·ki energii swego kierownika i to 
bez wszelkiej subwencji. 

\ 
I 

\ 
I 

13 

Opera, zmontowana w r. HJ31, grała bez przerwy aż do ostat
niej wojny (ostatnim przedstawieniem operowym był l\Terlher 
J. l\lnsscnt:'ln w opracowani u muzycznym \V alerego Berd i aj ewa, 
dnia ;) czerwca 1H3!)}, rozszer:rn.i<}C swą działalność po za ohr~·h 
]\rakowa; dawano przedstawienia w Cieszynie, w Bielsku, w Ka
towicach i w Krynicy. \V operze krakowskiej występowały naj
lepsze siły polskie, oraz sławni .zagraniczni śpiewacy. Powszechne 
uznanie publiczności i sfer oficjalnych towarzyszyło szlachetnym 
wysiłkom tych, którzy w bezgranicznym umiłowaniu pii;kna mu
zycznego waiczyli o byt krakowskiej opery. 

* * * 

S lłu mi o ny la lam i woj ny .,opernwy kompleks" Krakowa, do
maga si~, znowu swoich praw i swego wyzwolenia; i uczy n i o n o 
mu zadość! Z inicjatywy dyrektorów: Teofila Trzcińskie
go, Dra Zygmunta Lat os z c wskiego i Eugeniusza Buja 1°1-
s kiego znowu powołano cło życia operę w Krakowie. Tragizm 
wypadkc'm· sprawił znowu, że dzisiaj w murach Krakowa znaleźli 
si~, niemal wszyscy znakomici śp i c w ac y operowych scei1 pol
skich, znależli sic; wielcv kompozytorzy, którymi chlubi sic; 
Polska dzisiejsza; Kraków rnzporządza pełną ork ie str<} s y rn
f en i cz n:! ; schronili si~' tutaj naj,vybitniejsi przedstawiciele 
sztuki chore ogr a fi cz n ej, istnieje liczny i dobrze ohsa
dz<,ny chór, a zatem jest niemal wszystko, co może zaspokoić 
najbardziej wybredne wymagania. 

Ufamy, że spełnią się wreszcie tęsknoty Krakowa, że już na 
~lałc mieć· b~'dziemy własrn1 operę i że byt jej się nie zachwieje. 
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PROF. DR. ZDZISŁAW JACHIMECKI 

" 
JH[lf:ł AlJBXNA'' 

STANIS!:,AWA MONIUSZKI 

\V roku 1859, pracował '.\foniuszko nad partyturami aż trzed1 
oper, mianowicie nad: Rokiczaną, której nie miał doprowadzil: 
<lo km"ica, nad Pari(l i nad Hrabiną. Odłożywszy Parię na później. 
postanowił wyko1kzyl: najpierw llrahinę, tak żeby p_remiera jej 
mogła sic; oclln·i· w dniu 1 stycznia 18()0 r. Byłoby Lo w1c;c w drngą 
rocznic<; preniiery /laiki, która siała sit; na grun~ie \yarszawy 
fundam entem jego sławy. Jednak nowa opera :\'lo111uszk1 ukazała 
sii;- na scenie \\'ielkiego Teatru dopiero dnia 7 lutego 18()0 r. ~a
zajutrz po tvm pierwszym przedstawieniu Il rabiny czytano w „Ga
zecie \Varszawskiej" nasti;-pującc zdania: „Pi\·łmy to był dzie1'1 
wczorajszv dla Mo.niuszki. \Yynagrodzono go w czi;-ści przynaj
mniej za jJracc;, za wszystkie trudy, jakie od kilkunastu miesi\·cy 
przechodził. llrnbina przyjc;ta została z zapałem prawie wic;kszym 
jak I-lalka przy pierwszym jej na świat warszawski wystąpieniu. 
Prawda, że drogc; do serca publiczności miała już bardzo utoro
waną. \\' ic;c zapał był wielki. Moniuszko na wejściu ledwo się 
pokazał w ciemnych drzwiczkach orkiestrowych, powitany salwą 
oklasków i odprowadzony nimi przez cah1 drog\' do dyrektorskiej 
estrndy, pi<;l: minut jeszcze musiał si<; kłanial: przy pulpicie. ~ic
podobna, hyśmy dziś dawali krytyczne przeglądy nowej pracy 
Moniuszki. Chociaż to opera lekka, z muzylu1 niezmiernej przy
st<;pności, są tam jednak pi<;kności, subtelności, arabeski, hafty 
w całej robocie, że trzeba si<; w nich rozejrzeć dobrze, policzy<.'.: 
je, wsmakować. Uwertura dość obszerna, ale lekka, przeźroczysta, 
głównie jest oparta na temacie ślicznego walczyka, który si<2 
wraca kilka razy w operze. 'Vrócimy do tego wszystkiego raz 
jeszcze. Dziś wspominamy tylko o przygrywce poprzedzającej akt 
trzeci. Jest to drobne orkiestrowe arcvdzieło, sielanka kilkudzic
siccio-taktowa, sielanka nasza, w klóref polonezowe tempo przebija 
w· cudnym śpiewie wiolonczelowym, zdarzającym sic; rnówil: nam 
o owvch mvślach i zabawach w one lata„. wśród cichej wsi litew
skie( Nic 1;ami<;·tamy, by w naszym teatrze kiedykolwiek przyj<;to 
z takim zapałem czysto orkiestrowy ustęp". 

Sukcesem llrnbiny dzielił się Moniuszko z \\'łodzi mi e -
r z em \V o l s k i m, autorem również libretta /lalki. Musiał go 
przynagla(: do roboty, wymuszal: na nim dostarczanie tej i owej 
sceny, gdyż kiedy zaczął pisal: opere;, nie miał w rc;kach całkowi
tego tekslu. L'talcntowany, ale lekkomyślny poeta „krył si<; prze<l 
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kompozytorem jak lis przed chartem.„ po knajpach„." biedny zaś 
Moniuszko ciągle za nim polował. Z perspektywy pół wieku wżył 
si<; \\' olski trafnie w epokc;, na które.i tle rozgrywa si<; akcja opery. 
Czasy to gdzieś mic;dzy rokiem 1807 a 1812, czasy Ksi~·s!wa \Var
szawskicgo, kiedy stolica po tragedii rozbiorów i po uzyskaniu 
efemerycznej niepodległości szukała z jedne.i strony zapomnienia, 
z drngiej oszałamiała · się w świetnych zabawach, ulegając zupeł
nie modzie francuskiej. \Vyrocznią życia towarzyskiego był Pa
łac pod Blachą, stąd od wykwintnej postaci ksic;cia .Józefa, ksic;cia 
Pepi, sz edł urok na ówczesne wyższe sfery, a nazwisko pani de 
Yauban hyło na ustach całej „society'". Od czasu libretta /lalki 
nabrał \\'olski doświadczenia w konstrukcji opery i w ujc;ciu sze
regu typów, biorących udział w akcji. Bardzo dobrze udało się 
\\'o Isk iem u uchwycil: ton konwersacyj ny tego św i a ta, jaki został 
wprowadzony w operze, charakterystyczny styl tych dam, dla 
których najważniejszymi sprawami na świecie są modne suknie, 
tych bawidamków, makaronizującyeh ustawicznie .i\'zyk polski 
francuskimi frazesami. Ta gwara starych salonów warszawskich, 
bardzo bliska autentyczności, odpowiedziała doskonale rndzajowi 
opery komicznej, jaką w istocie jest Hrabina . Dzieło \\ 'niskiego 
i ~loniuszki skłania si\' wszakże silnie ku lirycznemu rndzajowi 
opernwemu, zwłaszcza w akcie trzecim. Cały pomysł widowiska 
przedslawiał rnzliczne zalety. Lączyły sic; w nim bardzo szczęśli
wie czynniki komiczno-charaktcrYstvczne z lirvcznvmi i i<h·llicz
nymi. I'owiązanie zaś ich ze scen.an{i choreograficzi1ymi i z. moż
nościami rozwini<;cia całego barwnego aparatu leatrnlnego w sce
nach zbiornwych, musiało żywo podziała!'.'. na fantazje; l\Ioniuszki, 
pobudzi~ do pełnego wysiłku jego twórczą wol\' i podniecil: jego 
inspir<lcję muzyczną. Odpowiadał także Moniuszce stosunek oso
bisty \Yolskiego do tych dwuch światów, które lak żywo kontra
stu.i~! ze sobą w Hrabinie. Stołetznc środowisko opery, z którego 
poeta wyprnwadził kilka postaci, zostało potraktowane w sposób 
raczej objeklywny, niż karykaturalnie, kostycznie, zjadliwie. \Vol
ski pozostawił słuchaczowi swobod<; w ost1 dzeni u tego świata wy
kwintnych strojniś i elegantów na paryską miarc;, ale serce j ego 
ci~!żyło całkiem wyraźnie ku skromnemu, zacisznemu dworkowi 
pana Chon!żego i ludziom bliżej polskiej ziemi żyj~1cym i na niej 
pracująeym. A Io właśnie w pełni odpowiedziało ~Ioniuszce, 
dziecku polskiej wsi, której dusz\' rośpiewaną w ludowej pieśni 
tak dohl'ze rozumiał, tak głęboko ukochał, której stał si<; piewcą 
o epokowej dla historii muzyki polskiej znaczeniu. Podobnie jak 
\Yolski i :\loniuszko w muzyce swojej powiedzieć nic mógł wszyst
kiego w Hrabinie, co mu serce dyktowało. \V roku 18(){} w \\'ur
szawic było to rzeczą niemożliw~!· Polityczne tło i polityczny na
strój epoki mógł kompozytor zaznaczyl: tylko jakiemiś prawie 
nieuchwytnymi rysami, z pomocą rytmu hiszpaiiskiego laika, lub 
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h} przygrywką przed trzecim aktem, graną przy spuszczonej za
słonie i pozwalającą publiezności oddać się w skupieniu marze
niu ... o czyms, o czYrn wtedv t\'lko nrnrzYĆ bYło wolno. Publicznos~ 
warszaws"irn zrozui°niała w iot ·intencję 1;oet~: i kompozytora. I stąd 
to „piorunujące wołanie o powtórzenie" tego poloneza, który 
z opery wyniósł swój tytuł „Pan Chor'<!ŻY"· A był to utwór dawniej 
napisany na sam fortepian. J{warlet wiolonczel, na jaki został 
ulożony, nadaje mu najbardziej odpowiednią barwę, lak. że kiedy 
po podniesieniu kurtyny widz zobac.:zy siedz<1c.:ych w zadumie na 
scenie Chorążego i Podczaszyca, polonez zdaje się być jakby czę
seią almosfery, olac.:zająccj starych Polonusów, zach11nanych, 
rnrntnych„. i pokrzepiających się „siuprem zieleniaczkiem„." 
\\' całym dorobku operowym i\loniuszki miejsce Hrahi1111 znaj
duje si~, bardzo wysoko, bo w trójey jego najcelniejszych dzieł, 
między Halką a Simsznym /Jworem. Pod względem stylu zasad
niczego stanowi I/rabina wyj<1tkową pozycję w twórczości wiel
kiego naszego kompozytora. Poznać to wyraźnie już po układzie 
i charakterze środków temalYczm·cl1, użvtvc.:h w uwerturze, za
czętej fanfarowymi motywan{i wi~Yanto"~ego kurdeszu z samego 
końca ope ry, prz ecl10dz~!cej ;1agle do głęboko nastrnjonego ustępu 
o bardzo nowoczesnej temaiyce (jakby uprzedzającej Hyszarda 
Straussa w jego operze Ariadna rw .Ya.ros) i rozrastającej się 
w sze"<>ko rozprowadzony walc, b~·dący antecypacją pierwszej 
sceny drngiego aktu. Znajdzie się jeszcze w uwerturze miejsce na 
zaeytowirnie motywu z piosenki „Broni" oraz z innych ustępów 
dzieła. \Vielocz<;;>ściowa całoś~ uwertury, skomponowanej bardzo 
symetrycznie, wywołuje nieustanne zainl<~resowanie słuchacza 
i drrrzy go ujmuj<ic.:ymi pi<;;>knoseiami pełnych polotu melodii, 
ujętych w zachwycając<! szat<,; instrumentac.:ji. świetnie wyraził 
Moniuszko naslrnje salonu hrabiny w scenach pierwszego aktu, 
świetnie ucl1wycił muzycznie występujące lu typy: Dzidzi ego 
i Podezaszyca w pierwszym ich duecie . .Jakże doskonały kontrast 
zachodzi między tym duetem, a nast<n)Ującym po nim duetem 
Podczaszyca i Chorążego. Sympatyczna postać dworkowego go
spodarza wiejskiego, ucieleśniaj<1cego w sobie dawne cnoty i tra
dycje, nie mogła byt: trafniej scharakteryzowana, jak z j)()mocą 
polonezowego zacic;cia w rytmice lego duetu. Prnsln z ducha 
tego wiejski ego domu - - „z drzewa, lecz na podmurowaniu" -
wyszła delikatna i wiotka, serdecznie tkliwa piosenka „Broni", 
nastrajająca swoją zaciszną poetycznością, jak stara miniatura 
na kości. słoniowej „. A potem, każdy dalszy uslQp opery, zrnśnięly 
z poslacI<!, która go wykonuje, jak skóra z mięśniami. Taką jest 
sarmacka na wskróś, mazurowa pies11 Chorążego: „pomnę, oj ciec 
waścin gadał", takim dłuższe arioso Kazimierza bedace melo
dyjnym ' wylewem młodego serca, poddającego się' ur.ok~iwi pięk
nej damv warszawskiej. ~adzwyczajną pomysłowoś~ wykazał 
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l\Ioniuszko w duecie Hrabinv i Kazimierza. Prawdzi,vie salonowa 
Io rozmowa muzyczna dwo]ga dobrze ułożonych ludzi, zachwv
caj~1cy mar i" a ud age operowy, nie mający równych sob.ie 
przyl~ład(~"'. w ~wcze~nej muzyce dramatycznej. Kiedy słyszy sii; 
Hrabm~', sp1ewaJ<!C~! niezmiernie zgrabne zwroty melodyjne i prze
doskonale dostrojone do nich riposty Kazimierza, trudno oprzeć 
si~· wrażeniu, jak bajecznie pomysłowym był tu i\'Ioniuszko, two
rz<!C I~· prawdziwą pcrłc; stylu konwersacyjnego w ramach muzvki 
opernwej .. Zamiast szablonów rozłożonego recytatywu, jal~im 
w analogicznych partiach posługiwali się wszyscy współcześni 
kompozylorowie oper komicznych (zwłaszcza francuscv), slwo
rzyl lu l\loniuszko dosko11alc zaoknu4lonc} całość, 11ie~łyclianic 
p~ynną. melodyjnie niezmiernie swież~!· Do tej techniki lekkiego 
dialog 1 muzycznego doszedł w czlerdzieści kilka lat później Lehar, 
w swoj.cj l\ ' esu/ej wd<JW<"<', 11 ie rozporządzał n i<! wszakże .i eszcze 
w pełm .Jan Strauss. (Xiech nikt nie sądzi, że porównanie to przY
nos i w. czymkolwi ck u.i mę :.\I on i uszee). Czyż mamy dalej podolm.ie 
szc~egołowo podkreśla..'.· wartości poszczególnych ustępów dzieła? 
Moze "}sla~-czy t~:lkc~ zaznaczyć, że wyposażył je :\ioniuszko we 
wszysllue efekty, .1ak1e stały do dyspozycji kompozytora teatral
ne~o, h!cznie z_ popisową arią koloraturową primadonny opero
WC.J. (~ęd<!CC! 111 •mal wypadkow~! stylu Hossini'ego-Donizetli'cgo
Belhm ego), z dramatycznie zabarwioną arią I-Irahinv, muzvka 
bal.cto_wą, epizodem myśliwskim, wkońcu z mislrzow~ką ariellą 
Dz1dz1ego, pełn~ muzyeznego humoru, iskrzącą si~· od tempera
mentu („poc.:o się lo mysi nat~'Ża''), w której Moniuszko złożYł 
~wwy dowód swojej istolni oryginalnej pomysłowośc i . C der~a 
Jeszcze w muzycznej osnowie Hrabiny lo, że Moniuszko. idac za 
głosem swojej natury, nie opierając się na obcych ,,·zorach: bvł 
b~rdzo bliski ur7:e~zywi~.tnienia niektórych zasadniczych postul~t
tc~w w~gnerowsk1e.1 lcoru _drama tu m uzyczncgo z jego posługiwa
n_1e1~1 się techniką m~tywów przewodnich. \Vejścia na scen<; Ka
zmHerza poprzedza Jego „motyw rycerski", nadany mu przez 
Broni<: wkońcu jej drngiej pieśni na próbie przed b·alem. Po za 
Halką i Strasznym dworem ni e wzniósł si~ Moniuszko w .żadnym 
irn~ym sce1_1icznym. swoim dziele tak wysoko, jak w /lrabiizie, 
w ~a.dnym 111_nym n~e zapanował nad całym aparatem z takf! pew-
11?sc1ą technrczną, .Jak w li rabinie. \V polskim teatrze operowym 
m~ zdobyła Hraln11a powodzenia równego tamtym dwom arcv
dz1cłc~m '.Wonit~szki. Złożyły się na to różne powody, w picrwszyłn 
!·zędz1e - -· n~oze znaczna trudnośi.'.· wykonania opery. Ze wzgl~·du 
.1edn~1k n_a J~I\km~ sz~re~u ustępów i popisowos6 głównych partyj, 
nalezy _się .JeJ w1elk1c 1 trwałe powodzenie sceniczne. Soprany, 
tenor hryczny, basso profondo i tenor buffo, maj<} tu szerokie 
pole do wykazania swoich środków wokalnvch i techniki. \Vv
konywuna z prawdziwym pietyzmem w bo:„ate1· i ''"runtown~..1,· 

.,. ' ~ ' b L. 
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oprawie scenicznej, wzbudzała llrabina na scenic opery warszaw
skiej w słuchaczach stołecznych najpełniej~ze ~a<!<nvoleni~ este
tvcznc. Kilka znakomilych śpiewaczek polskich 1 kilku wyb1t1~ych 
ś.piewaków zawdzi~czało llrabinie swoje głośne, wprnst lu_sto
rvczne sukcesv. \Vierzvmv, że dzisiaj powstaje ta trzecia z na.1do-
1ialszvch opel: Moniusz.ki cło nowego, nieprzerwanego .i LIŻ żadnymi 
katal~lizmami wojennymi, długotrwałego życia, ku chwale swc_i
jego nieśmiertelnego twórcy i pożytkowi kulturalnemu społeczen
siwa polskiego. 

.JJll.H JEJ'O~§T.A\.~E:., POLONl~Z 

„lPA\N CJBCORA\ŻY" 

Moderato. 
:> 

J 
~- -

„ 

-- ----1 I I I I I 

\l'st~'pem do trzeciego aktu „Hrabiny" jest polonez „Pan Cho~ 
rąży", grany przez kwartet wiolenczel. Nadano temu polonez~w1 
także nazw~· „D a w n c cz asy",. isto~nic nazwa han!zo. tnlfna: 
w dżwi~'lrnch poloneza jest bowiem. i łzaw.e wpo1111~1~n~~ prze
szłości, jest nuta rzewnej zadumy; ,Jest to .1.akby ,,,~1z.1a staro
szlacheckich dworków i ich charakteryslyczne.J atmosfery. Polonez 
ten wvskoczył" ·- i"ak mówił :.\foniuszko - nagle i przypadh>wo 

" . . . I ł'' z parlytury „Hrabiny" tak samo, jak sweg~ czas.u „wys rncz~· 
mazur z partytury „Halki". Pisz~!<: o.bydw~ ~an.c~, me przypuszczał 
1\foniuszko, że tworzy <.lrc~·dzieła, ktore na.Jsilme.i do duszy narodu 
prze111frwi~1. . . . 

O powstaniu poloneza snm Mo n 1 uszko tak opow_iadał._: 
- „Czego najmniej sit;'. spodziewałem, a nawet bałem s.1<; o mego, 

Io powo< zenin poloneza. Xie figurował on wcale w planie kompo~ 
.zycji. Po ·wszyslkich próbach „Hrabiny", ~ en. pol~:mez ani razu 1~n 
przez myśl nie przeleciał. ::\adeszła wreszcie 1 proha generalna. l o 
wielu .zgryzotach, związanych z przygotowa111em opery~ sz~d~em 
1rn próbę, jak skazaniec na ścięcie. Tymczasem "·szyslko .1akos ma
ezej poszło: i orkiestra i śpiewacy i !inlet; słowem w.szyslko b~·ło 
wybomie usposobione. Ostatni akt mrnł s1~ rozpocząc w. te.n spo
sób, że podnosiła się kurtyna i Chon~ży .z Podczaszycem mieli zaraz 
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zaczvnać swa scene. \Vtem Trosze l (has opery warszawskiej: 
kom.fJOzytor, ·śpiew~ł parli<; Chorążego), podszedłszy do pultu, za
wołał: 

- Mój dyrektorze, czyby to nie było dobrze, żeby przed pod
lliesieniem kurlyny orkiestra choć par~ akordów zagrała? 

- Aha, dobrze, dobrze - i to był moment, w którym „wy
skoczył" polonez. 

Skończyła się próba; wszyscy sic; rozeszli. Poprosiłem tylko 
o zatrzymanie si~, wiolonczelisty Szabli ń ski ego (Józefa) 
i kilku innych członków orkiestry. Polonez szybko naszkicowany 
został na papier.ze, pn'ihka si~' odbyła i na tym koniec. Na drugi 
<łzie1i premiera. Publiczności w teatrze prłniuteńko. ~adchodzi 
wreszcie oslatni akt, a z nim i mój niepokój, co Io będzie z tym 
polonezem, który nie wybróhowany należycie i tak jakoś napn;dce 
:klecony, że może popsuć całość. Zachciało się Troszlowi parę 
taktów, a tu gotowe w~·paść: masz babo redutę! 

ż ó ł ko wski (grający Podczaszyca) z Troszlem, nic nie wie
<lząc o polonezie, już się usarłowili za stolikiem i siedzą za kurtyną, 
a tymczasem - dziej sir wola Boża: Sza hl i ń s ki zaczyna grać; 
gra, ale jak gra~ Skonczył - a mnie zdawało się, że cały teatr 
wali sic; na moją głowę; tymczasem; Io hył jeden ogólny oklask 
i jeden ogólny krzyk: bis! Powtarzamy raz i drug i, powtarzamy 
t rzec i i cz w ' r ty! :Nareszcie kurtyna sic: otwiera i Żólkowski 
woła: 

Mój Choi·~!Ż~', ot s i u m p ryz a, co sir zowie! Gdyby tak 
j dl a n a s jeszcze zagra<.'.· chcieli! 

J\Jiły Boże, co si~ to nie działo! Zagraliśmy jeszcze raz. Takie 
lt miał powodzenie ten polonez". 
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TEOFIL TRZCIŃSKI 

lJro<.:za, Mozarlowskim dud1em owiana komedia 1m1zy<.:z1ia 
l\1oniuszki, powstała w jednym z rn:ij~mutniejs~ych okresów hi
storii Królestwa Kongresowego. Były Io oslat111e lata przed Po
wstaniem Sty<.:zniowym, płyrn1ce w~ród wrzenia rewolu<.:yjneg~ 
i powlarza.i~!cy<.:h sii,· niepokojów, tłumion~:ch pr~cz .rzt} d <.:_ars.ki 
wzmożeniem ucisku i represji we wszystkich cłz1edz1nach zycia, 
nie wyh!ezając dziedziny sztuki. Zarówno. Oper~, jak teatr R?z!na
ilości pokutować b~d.~! c:o pewien czas zaw.1eszen1cm, p_rz~dstaw1en - · 
niekiedy na wiele m1cs1~cy, - l'Cnzura nie p1·zepusc1 n1cn ·go. coby 
pnbrz11iiewało najsłabszym choćby akcentem „rcwolucyjnyrn", z re
perluarn znika.i~! nawet lak mało niebezpieczne utwory, jak opera 
„\Vil11elrn Tell" Hossini'ego ... \V Lakiej atmosferze Moniuszko z:1-
l)rannał dać rodakom dzieło jasne i pogodne, jako odczynnik po-

t-> • TIT I 1 .. nurego nastroju, wiszącego nad \\'arszawą. "c< le I rac ~-i:.11. prze-
chowanej w . rodzinie i\loniuszki . sam kon1pozyło1· podsum!ł \Yło
dzi 111 ierzowi \V o Isk iem u myśl, by akcja rozgrywnła ~i~· \\' epoce 
I<si~·stwa \'arszawskicgo. lego ostatniego mirażu niepodległości 
i własnej państwowości. \V \Varszawie żył zawsze .ies7:eze nie")'
gasły scnlyment dla owych czasów, gorqcy kuli wszystki ego co. ~~1-
polcońskie, kult Legionc'iw i osnutego legend~! ryce1·skicgo Ks1ęl·1a 
.Józefa. \Vszyslko to mot~·wy, których piśmiennictwo dramatyczne 
do tego eza~u jeszl'ze nie tkn~'ło. Lekka, uśmiel'lrnit;la komedia, 
wysnuta z lego środowiska, hyła więc nowością, a \ ·Volski, powo
łany jak mało kto inny, do jej zrealizowania, ·- gdyhy .i<l tworzył 
z nioiliwoś<.:ią swobodnego wypowiedzenia się w czasach normalnych. 

Ale w r. 185!)? 
O Księciu .Józefie wogóle nie wolno wspomnieć ze sceny, toż

samo o Legionach. \\'olski dokazuje karkołomnych sztuk, hy 
w swoim Iihrecie powiedzieć to, co chciał \Varszawie, nadzwyczaj· 
zresztą, wprawnej w odgadywaniu domyślników. \\'i~·c o Księciu 
.Józefie ani słowa, ale za to dużo o pałacu pod DladH!, o pani 
de \'auhan i w zwil~zku z tym milologi<.:zna przenośnia: 

„Więc będziemy oglądali 

Herkulesa przy Omfali". 

ho w II-gim akcie ma być teatr amatorski różne greckie bożki 
mają sic;? ukazać„. 

Udało sic. Puścili len frazes. Xa nremierze słuchacze uśmie
chają si<; p~rn.rnmiewawezo do siebie: 
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Podobnie ohe~zło sie drut:!::i rnfr. Stri rv Chorażv (sam ten tvtuł 
już dość wymowny!) ~hce ~tleczy~ Kazi1i1 ierza ~ ·miłości do tr ra
hiny, kohiety nie z .iego sfery, zajętej wprawdzie troch~· młod~·m 
człowiekiem bardzo nieś1niah1n i lowarzvsko niewvroliionvm, ule 
!'hl'<!l'l'j dat'.· 111 u odczuć wag~: swoich fa wi1n'1w. Cho~·<!Ż~· zn~l jeden 
lek skuteczny: „Huszaj liracic w pok'' -·- oczywiście Io „pole ry
cerskie", 1w klc'iry111 on sani niegdyś może usiłował zauomnieć 
,.!Jaliskie amliaje". Ale o wojsku wsprnrn1ic<'.· nie wolno. \Vi~'l' Cho
n!ŻY sławi llOle„. myśliwskie, maluje uroki polowania. l\"ikt na 
sali nie lllG:I W<!lpliwości o co idzie. 

Oczywiście w Il-gim akcie Kazimierz nie mógł śpiewm\ iż trawi 
czas na gorzkiej rnzpaczy przy igra.i<JCCj z 11 im kobiecie, gdy „lam 
bracia, lani świ~·la powinnoś(· prz~·znva". Mc'igł zaslQpi(: Io tylko 
lirycznym weslclmicnicm: „.Tej pi~·kne cH:zrta przeniknąć· któż 
zdoła?". 

\V ostatnim akcie, po kilku blach wraca ulcczon~· Kazimierz 
z jakiejś nie nuzwanej wyraźnie wojny . \Vi~·c koniecznie w mun
durze. \Viemy, jakie homeryckie hoje wiodł~· si~' w Ope1·zc war
szawskiej o len jeden jed~·nv 1m111dur polski. (~d\' wreszcie prze
puszczono lllt11Hl11r, była jeszcze cała sprawa o ezako. Prz~· każdym 
wznowieniu wyłaniały się te sa111P. trndności. (~enerał-gubernator 
Ks. I111icrelctiski, gdy za jego rz<!d<'iw wznawiano „Hrabin~,„ asy
stował osobiście przy pn'ihic generalnej, liy 1>r·zckonai· si~· jak da
lt~l'C hunlownkzo może działać len mundur. Na próbie nic ośmie
lono się jednak pokazal: mu czaka. Gdy je ujrzał na spektaklu. 
powstała ogromna burza. lkż~·seria zwaliła wszystko na krawca, 
że nic zd<}Żył z prz~-gcilowaniem na prc'ihę. Skm'iczyło sii,.· szcz~· śli
wie tylko na 25 rnhlach kary - dla krawca. \Vicmy jakimi hu
raganami liraw witano polem zawsze w \Varszawie wejście Ka
zimierza w tym m undurzc. 

Te różne ;,puszezen ia i n iedomc'iwien ia osłabiały wrażenie doSc'.· 
wiotkiego I i brei ta. Pierwszym ohowi:~zk iern 11owuczc"nc.i insccni
zacj i musi być zalcm pewna rcwiz.in tekstu, usunięcie przernikzc11 
i jasne wypowiedzenie ukrytych n1yśli aulorn. 1\' prt'ib~· podjęto, 
po raz pierwszy wogc'1le, przy ohecnym wysławieniu, przyna,imniej 
w zasad n iczyd1 punk lach. \Vystarczyły drobne zmian~· i nieliczne 
dodatki. 

A wi~·c: Xazwisko Jl. \'auh~1n, uowlarza11e bardzo czrstu, zashHJi 
kilka razy wspomnienie Ksi~·eia .l<'izefo. l\'la to znaczenie w sz('ze
gólności przed wielkim finałem II-go aktu, gdzie Dzidzi nie śpiewa: 

lecz: 

„Zasłon<; spuścić co tchu 
Madame Vauban już jedzie tu", 

„Już Książe Józef jedzie tu" 

i w logicznej konsekwcncj i, licz dodania jednego lak tu do końco
wych motywów Moniuszki, zamyka akl ukazanie sic;- Ksii;cia Jó-
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ze fa, ku ostatecznej rozpaczy Hrabiny, prezentującej Sl\' mn w rciz
darlej sukni. 

\\'o.iskowi, kt('>rz~· odgr~· wali lak wielką role;- w :/.Yciu Low<~
rzysk i 111 (

0

1wczesncj \Va rszawy, pojawia.i<! sie oczywi~.cie .i uż w I-sz~·m 
akcie . .Jeden z nich , widocznie p1·zyj:1ciel U1orQżego, a może pod
władny zn dawnyl'h lal, wprnwadza kilko111u wie1·sza111i LekslL' 
właśl'iwy nasln'ij do przemowy Chor<1żego o polowa11i11. Temu 2 ·. 1ś 
dodano jedti<! slrofk~· z ,,l.;:rnpk <! nad i" w oslalni111 wierszu: . Jdź 
do wojska, ruszaj w pole". Kazimierzowi przywr1'>cono l eż znie
kształcony wiersz w recytatywie I-go aktu. 

Jest rzecza o t'.znvista, że licz tvch zmian i rcl11sz<'1w duch Mo
niuszki prze11;awiu~ł z~1w~zc do-;tat~cznie jasno samym l'zarcm lilll

zyki. żadnego tekstu nie polrzdia do wyth111wczeni:1 gor<)CC~fl 
uezucia, bij<!ccgo z każdego taklu Poloneza, rozpoczy11aj;1ccgo 
akt III. Szczcg<'ilnie czułe uszy l1adacz~· dosłuchały si~· w pocZ<)lku 
l rzecicj CZ\'Śl' i lego arcydzieła pewnego rodzaj u l ransfonnuc.i i pierw
szych takl1'1\v Mazurka D<!lirowsk iego. Jc7eli nawe t ko111poz~·lor nic 
miał lego na myśli, nic da si~· zaprzeczyć, że w obu nlwurnch 
pulsuje jednakie serdeczne t ~·lno. Tak lo odczuwała \\' arswwa 
w dobie niewoli. Słuehuno Poloneza ze złami \\' ocza<:l1 i hul"za 
oklasków wymuszano nieraz trzy cztery powtórzenia. . 
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