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HRABINA MONIUSZKI 

L eon Schiller w programie c.Jo swej warszawskiej inscenizucj1 „Hrabi
ny" z 1951 r. tak scharakteryzował tlo społeczno-polityczne opel'y, któreJ 
przedstawienie było wielkim kr okiem naprzód w sensie słusznego odcz. 
tania libretta Włodzim ierza Wolskiego, i śmiałą próbą nowej interpretacji 
moniuszkowskiej muz yki. „Rzecz dzieje s ię w r . 1800 lub 1801 w Warsza
wie, znajdującej się w tych czasach pod okupacją pruską. Znamy ti; 
epokę i znamy środowisko, w którym akcja naszej Opery się !'Ozgryw« 
z Fr. Skarbka „Pamiętników Seglasa", z F a lkowskiego „Obrazków z ży
d a kilku ostatnich pokolei1 w Polsce" i nie najgorzej z popula rnej po · 
wieści Kraszewsl iego „Pod blachą" . Arystokracja polska bawi się szn 
lenie w tych latach poniżającej niewoli. 

„Gdy czas zaczął goić cierpienie moralne, a urodzaje i nadzwyczajna 
popłata materialnych stra t ślady zaciera ły - pisze Skubek - · ... ocuciła 
~ię w Warszawie długo przytłumiona skłonność. .do wesołego życia, za
częły się otwierać domy gościnne, gdzie... zjawiły się piękności międzY: 
pannami i mężatkami , które były celem zabiegów i hołdów dorodnej mło
dzieży. Prym w tych ponurych w gruncie rzeczy uciechach wiedzie i t on 
im najfrywolniejszy nadaje, ucharakteryzowany na Achillesa zagniewa
nego na historię , _czy też - jak mówiono - na Herkulesa u stóp Umfalli , 
książe Józef Poniatowski, nie wiadomo dokl dnie z jak iego powodu, czy 
?O oportunizmu klasowego, czy też :cównie klasowej nieufnośc i do walk 
o wolność narodową i społeczną pro.wai:lzonych pod sz tandarem Republiki 
francuskiej, trawiący czas bezczynnie na miłostkach i igraszkach salo
nowych w pałacu „Pod Blachą", pm;y swej metresie, podstarzałej francu 
zicy, pani Vauban . 
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„La Blacha" jest kuinią opinii publicznej, wyrocznią mody, świątyni~ 
"kosmopolityzmu. Tu pod pozorem walki ze staro~wiccczyzną i pat'afiań
szczyzną szydzi się z wszystkich narodowych i postępowych osiągnięć na 
)lolu spraw politycznych i społecznych , na polu moralno~ci. oświaty, kul
tury i sztuki. So jeta z pod Blachy odgrodziła się od dziedzictwa Sejmu 
czteroletniego, od myśli polskich jakobinów, Kołląlaja, .Jezierskiego, .Ta
kuba Jasińskiego, Józefa Sulkowskiego, od wvtrwa!ej nrac·v <'mi.ll'1·11n•ów 
Barsa i Wybickiego: Krzywym okiem patrzyła na propagandę narodową 
i społecznie rewolucyjną, jaką największy po dziś dzicn bojownik Teatru 
Walcz:icego na scenic uprawiał; volała popisy cudzoziemskich artystów, 
swoich wygwizdywała. Sceny opisujące bezczelne zachowanie się modni
siów w Teatrze Karodowym, przytoczone w „Popiołach'' Żeromskiego, 
•parte są na faktach autentycznych. Ale miał slu!'zno.'ć Ludwik Osiński 
(jeden z wodzów klasycyzmu warszawskiego, zięć Bogusławskiego i póź
niejszy jego następca), pisząc: 

Jeszcze Polak po polsku i pisze i czyta, 
Bo nie cala Warszawa jest blachą pokryta. 

Idee bowiem narodowe i demokratyczne miały swych zwolenników w ii
teligencjl zlacheckiej, wśród uboższej i z biegiem czasu deklasującej się 
szlachty, wśród tych, którzy całym sercem i rozumem godzili się nn ko
eeks Andrzeja Zamoyskiego; żyły też w pamięci ludu warszawskiego, J>.
ltatera insurekcji 1794 r . Czekał na ich realizacje nielitościwie uciskany 
lud wiejski, bezbronny, choć do protestu i buntu zdolny, czego dowiódł 
]Jrzed stu pięćdziesięciu laty pod wodzą Kostki Napierskiego, a l'Óiniej 
w latach 1846-1848. 

Nurt polityczny „Hrabiny", utajony we wspólnym dziele twórców 
,,Halki" słabo czytelny w tchórzliwych lub celowo z wszelkiej ideolo~ 
wypatroszonych inscenizacjach, daje się bez większego trudu wydebri 
z partytury pełnej alw:ji, z libre~::.a obfitującego w alegorie i rozmyśl• 
11iedomówienia." 
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Akt I 

W kosmopolitycznym salonie Hrubiuy lnvaj4 p1·zygoto\\u11n1 Liu balu 
u~ którym zaproszeni go~cie mają ogli~dać r1iwnież wplecimw do zabaw~ 
popisy teaz·alne. Wsr6d próżniaczego towarzy lwa rej wodzi daleki kuzyn 
i totumfacki Hrabiny, Zdzisław, nazywany „Dzidzi", który ma nadzieję, 
:.Ge uda mu się zdobyć ręk<; i majątek bo~ntcj wdowy. Hrabinę otacza rój 
wielbicieli. Znalazł się między innymi taki• nieśmiały kontu zowiec, Ka. 
zimierz. Oczarowany wdzif,'kami nry tokratki obija się w modnych salo 
uach i nie dostl'Zega nawet cichego afektu młodziutkiej Broni, wy. lanej 
przez rodzinę do Warszawy dla nabycia wielkomiejskil'go poloru, n t" knią
cej do spokojnego życia na wsi. Ku tej Broni zapalał uczuciem podstarzały 
Podczaszye, wuj Zdzisława, jeden z tych komicznych nic\\'Olników mod~-. 
t·o zrzuciwszy kontusz budzą tylko ~miech ni~ztlarnymi m. nicrami francu 
!ikimi. Dzidzi podsyca te amory, przecież udaje mu si1; nieraz nape!nii 
l!Woją pustą kiesę talarami Podczaszycu. O"miesz.a przy tym wuja niemi 
łosiernie, powierzając mu rolę „. reptunu" w przygotowanym halecic. 

Tymczasem w salonach Hrabiny zjawił się nowy go~.: • . tary Chr>rąi;! 
tlziadek Broni i pnr,yjuciel rodziny Kazimierza, którego pl'a~n:!lby widziec 
kiedyś mężem wnuczki. Ledwie rozpoznał w śmiesznej modnej k1·e1.1tt1rz• 
swego dawnego druha, Podczaszyca. 

Chorąży szybko orientuje się co jc!!t przyczyn'ł długiego pobytu K:.1 
1:1mierza w Warszawie oraz mclnnrholii obojga młodych. Radzi Kazimi<> 
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Lucyna ł.aknmńwna Jula ~lejew•k• Konrad Drzewiecki 

rzowi, aLy porzucił złotą klatkv i „ruszył w pole", gdzie znpomni u „bab
<1kich ambajach". 

Ale:> t1·udno :zakochanemu młodzieńcowi zdecydować się na wyjazd, 
chociaż zdaje sobie sprawę jak puste i czcze jest ;i:yci~ wielkoświatowej 
pani i j<>j rozliawionc~o towarzystwa. 

Akt Il 

Salę w pałacu zamieniono na teatr. Hrabina, marzy o swym triumfie 
przyszłej królowej balu, śpiewa pieśi1 o sukni. Zaczyna się próba przed
stawienia. Dzidzi kieruje programem. Jest balet i żywy obraz, w którym 
Podczaszyc wystąpi w roli „ 'eptunn". 

Chorą spiewaczkę, na prośbę Kazimierza i Chorążego, zastępuje Bro
nia. Wzruszyli się ci, którym kosmopolit czny salon nie skaził doszczętni!! 
serc. 

Popisuje się też pani domu w brawurowej arii włoskiej. Nagle Dzid:n 
wpada z wiadomo.;cią, że nadjeżdża sama pani Vauban i towarzystw• 
z „Pod Blachy". Hrabina prosi Kazimierza, aby podał jej ramię. Mło
Q.zieniec robi to z sarmackim rozmachem, następuje na tren sukni i roz
dziera wspaniały strój. Ogólna konsternacja . Marzenia o zablyśnięcht 
11a balu - rozwiane. Hrabina nie hamuje swego gniewu i w spazmac'lt 
t>dtrąca niezgrabnego amanta. 

Kazimierz ?Chi'" sobie sprawę, że niepotr:z.ebtlie tracił czas w t1a!onie 
wielkomiejskiej lalki. 
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W kilka lat pozmeJ na wsi u 'hor>;!Żt!go. Za ~ct!ną ::;łychac rogi my
~liwski . Podczaszyc raczy się zieleniakiem, oraz ponawia swe konkury 
wobec Broni. Ale dziewczyna ni zwraca uwagi na natręta. Zajmuje ilł 
jedna myśl. Zobaczy za chwilę Kazimierza, który pożegnał s ię z dawnym, 
próżniaczym życiem i służy tel'llz krajowi jako oficer Legii polski j. 
O powrocie Kazimierza do kraju dow iedziała się też Hrabina. Niby przy
padkiem, w t owarzyst\ ·e nieodłącznego Dzidziego, zjeżdża na wieś do 
Chorążego . hce odnowić dawn _ znajomość i na nowo zdobyć wielbiciela. 
Powr cający Kazimierz spotyka ją. pierwszą. Ale obojętnie już słucha 
czułych zwierzeń . W czasie wojny sta ł si~ innym człowiekiem, zrozumiał 
gdzie szukać wiernego serca. 

Wrodzona nieśmiałość nie pozwolił aby mu może wyznać swych uczu ·, 
gdyby P odczaszyc nieoczekiwanie nie wystąpił w r oli swata. Hrabina do
piero teraz uświadomiła sobie, że poniosła porażkę. Wraz z Dzidzim, 
któremu żal opuszczać podochocone towarzystwo, rusza w powrotną drogf 
do · Warszawy. Turkot karety zagłusza sta ropolska pieśń myśliwych, któ
rzy wiwatują na cześć młodej pary. 
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