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iVżtold Rudz.iński 

STANISŁAW 

MONIUSZKO 
W 150 ROCZMCĘ_.URODZIN 

Żywot Stanisława Moniuszki przypadł na moment naj
cięższy dla narodu polskiego w wieku XIX. Działalność 

kompozytora rozwijała się bowiem w okresie dwóch wiel
kich powstań: listopadowego (1830-31) i styczniowego (1863). 
W czasach usilnej walki o wolność polityczną, sprawiedli
wość społeczną i narodowe oblicze kultury Moniuszko sta
nął w rzędzie tych wszystkich postępowych artystów swego 
czasu, którzy kształtowali wyobrażnię narodową. Swoją 

piękną muzyką zdobył serca współczesnych i stał się wy
chowawcą licznych pokoleń polskiej młodzieży . 

W muzyce swojej pragnął oddać charakter, zwyczaje, 
życie narodu polskiego. Głęboko związany z ludem polskim, 
białoruskim i litewskim, wsłuchiwał się od dzieciństwa 

w śpiewy wiejskie, wykradał się na wesela , wybiegał na 
pola , by posłuchać muzyki chłopskiej. Znał też doskonale 
muzykę dworków i zaścianków szlacheckich, wśród których 
wyrósł i wychował się . Piętno ludowe noszą wszystkie jego 
dzieła, zarówno drobne, jak wielkie. Starał się poznać 

potrzeby i problemy swego społeczeństwa, gorąco przeży
wał narodowe dyskusje i klęski. Publiczność, której służył 
i którą wychowywał, uważał za najpoważniejszego sędzie
go swojej twórczości. Związany głęboko z tradycjami mu
zyki polskiej, wielbił zasługi Elsnera i Kurpińskiego, z naj
wyższym entuzjazmem odzywał się o muzyce Chopina, cenił 
każdy talent i popierał wysiłki artystów współczesnych. 

Sam wyraźnie określił swoje zadania i miejsce w muzyce 
polskiej: nie goniąc za nowinkami starał się tworzyć mu
zykę potrzebną społeczeństwu, dostępną, nasyconą gorącym 

uczuciem. 

~ --
Stani~law M o niuszko (181 9-1872) 
I'Vffl l. F. l'vlalesze\Vski . Z e zbiorów i\>lLI Zl'll m N a r odow ego w \\ia r szawic. 



Twórczość Moniuszki obejmuje prawie wszystkie działy 

muzyki. Obok pieśni, oper i kantat zostawił dwa kwartety 
smyczkowe, liczne utwory fortepianowe (wśród nich ważne 
są polonezy własne, jak również transkrypcje polonezów 
Ogińskiego). Pisywał muzykę religijną (msze, Litanie Ostro
bramskie). Główną jednak dziedziną jego zainteresowań 

była pieśń i muzyka operowa. 
Wierny swemu społecznemu posłannictwu postanowił sam 

stworzyć repertuar pieśniarski, przeznaczony do codzien
nego muzykowania. Rozumiał bowiem wychowawcze zna
czenie pieśni, a jednocześnie dostrzegał wielki brak pol
skiego repertuaru pieśniowego. Tak powstał olbrzymi cykl 
(12 zeszytów, przeszło 300 pieśni) zatytułowany Spiewnik 
domowy. Znalazły się tu pieśni na każdą okoliczność. Żyją 
one po dzi ś dzień, urzekają wdziękiem, szlachetnością , 

wpadającą w ucho melodyką, niezwykle bogatym zmysłem 
modulacyjnym. Niektóre pieśni stały się tak popularne, że 
usłyszeć je można i w mieście, i na wsi, niektóre zaś z nich 
lud przyjął za swoje. 
Ulubioną formą Moniuszki była także kantata. Dzieła 

takie, jak Milda, opiewająca pradzieje litewskie, Widma, 
oparte na Dziadach Mickiewicza obrazy obrzędów ludo
wych, czy Sonety krymskie (do sławnych wierszy Mickie
wicza) przeżyły dziesiątki późniejszych utworów oratoryj
nych, tyle w nich poetyckości i szczerego natchnienia. Mi
mo że był urodzonym wokalistą, zostawił również trwały 

ślad w muzyce symfonicznej: jego uwertura fantastyczna 
Bajka jest jednym z najwybitniejszych tego typu dzieł pol
skich w wieku XIX. 
Operę polską zastał Moniuszko w zalążkach, zosta\vił zaś 

po sobie trwały, do dziś żywotny repertuar operowy. 
Po wstępnych próbach scenicznych (operetki, czy raczej 

wodewile i małe opery komiczne) sięgnął po temat dra
styczny, występując w okresie namiętnego sporu o sprawę 
chłopską z oskarżeniem szlachty polskiej. Działo się to zaś 
po tragicznych wypadkach galicyjskich 1846 r ., kiedy to 
chłopi obrócili się przeciw szlachcie, która chciała wzniecić 
powstanie narodowe. Nowej opery nie ważono się zrazu 
wystawić, dopiero w dziesięć lat po powstaniu dzieła ujrza
ła je publiczność warszawska w roku 1858. Triumf nie miał 
sobie równych: Halka podbiła serca warszawiaków i stała 

się najczęściej grywaną operą polską . 

• 

Kilka lat poprzedzających powstanie styczniowe uznać 

należy za najpiękniejsze w życiu Moniuszki, jeśli nie liczyć 
beztroskich lat berli1'lskich studiów. Ulubionemu kompa-

- > 

Afi sz prapremierowej inscenizacji Hrab i ny \V Teatrze \Vielkim 
w Warszawie . Hok 1860. 
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zytorowi, który dopiero co zyskał sławę na miarę narodo
wą, społeczeństwo polskie ofiarowało najwybitniejsze sta
nowisko, jakim mogło dysponować. Moniuszko został zapro
szony do Warszawy na dyrygenta opery polskiej. Odtąd 
do końca swych dni stawał przy pulpicie operowym, by 
prowadzić głównie własne dzieła. 

Był to zresztą okres niebywałej eksplozji kulturalnej. Po 
latach ucisku, wraz z panowaniem nowego cara, Aleksan
dra II, nastał kurs łagodniejszy, liberalniejszy. Wykorzy
stało tę „odwilż" społeczeństwo polskie: zaczęły powsta
wać nowe pisma i dzienniki, przystępowano do reformy 
i upowszechnienia oświaty, otwarto Uniwersytet i Instytut 
Muzyczny; na każdym polu odczuwało się świeży powiew, 
rozpalały się dyskusje, odczuwano klimat sprzyjający ini
cjatywie kulturalnej. Właśnie dzięki tej atmosferze doszło 
do wystawienia i wielkiego triumfu Halki. 

Moniuszko szerokim oddechem zaczerpnął powietrza 
i rzucił się w wir pracy. Z zapamiętaniem odrabia teraz 
wieloletnie zaległości w dziedzinie operowej. Zaraz po 
objęciu nowego stanowiska w Warszawie, jako bilet wi
zytowy prezentuje sielankowy obrazek ludowy Flis, wzna
wia wileńskich Cyganów, przemianowanych teraz na Jaw
nutę, potem występuje z inną sielanką, dobroduszną sa
tyrą Verbum nobile. Jest moment, kiedy pisze aż trzy ope
ry naraz: Ja piszę trzy opery - donosi jednemu z przy
jaciół - każda w polowie ukończona: Rokiczana Korze
niowskiego, Hrabina Dyanna Wolskiego, Paria Chęcińskie
go - wszystkie libretta bardzo się udały. 

Ostatecznie stanęło na owej Hrabinie - przepyszny to 
obraz Warszawy (pierwsza opera o Warszawie, jeśli nie 
liczyć nieznanych dziś alegoryc:z;nych utworów z czasów 
Władysława IV). Na tle aktualnej za czasów Moniuszki dys
kusji o kosmopolityzmie i obyczaju narodowym był to 
\1;: ażki głos. W obronę wzięto zdrowe tradycje i ducha pa
triotycznego przed zagrazaJącą falą cudzoziemszczyzny. 
Publiczność w lot zrozumiała sens tej walki - rozszyfro
wano patriotyczne aluzje (słynna pieśń Chorążego, zagrze
wająca do łowów na grubego zwierza), zrozumiano wnikli
wą charakterystykę środowiska warszawskiego. Odezwały 
się też głosy sprzeciwu. Doprowadziły one do opóżnienia 

premiery i znalazły odbicie nawet w prasie. - Woleliby.§
my, by iwm bez potrzeby nie przypominano roli smutnej 
i poniżającej, jakq część ówczesnego społeczeństwa odgry
wała -- pisano usiłując sprowadzić sens nowej opery do 
tragedii rozdartej spódnicy. 

Moniuszko rozumiał doskonale, że publiczność jest po je
go stronie, że trafił we właściwą nutę, dobrze przysłużył 
się swemu narodowi. Jakże wzruszająco brzmi dedykacja, 
zamieszczona na jednym z ówczesnych wydań Hrabiny: 
Pu.bliczności warszawskiej poświęcam. 

Sce ny z przedstawienia Hrabtny. Rysunek Pillatiego w Biesia<iz ic 
L 1terackiej nr 1-1202 z roku 1898/99. 
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Szczyt powodzenia osiągnął Moniuszko wystawiając 

Straszny dwór. Po klęsce powstania styczniowego publicz
ność polska znowu z wdzięcznością przyjęła ten cykl wzru
szających epizodów z dawnego życia polskiego jako próbę 
ukojenia ran narodowych, odniesionych w niedawnych 
walkach. Poznała się na tym również cenzura carska, za
wieszając nową operę po kilku przedstawieniach. Nie 
zmniejszyło to przecież wdzięczności społeczeństwa: Strasz
ny dwór stał się równie popularny, jak Halka. Z ostatnich 
dzieł wymienić należy Parię, w którym znów wracał Mo
niuszko do problemów społecznych. 

* * 

Gorący patriota, ale również dziecko swojej epoki, wy
chowany na ideałach Oświecenia, działał na wielu polach, 
starając się przygotować grunt dla rozwoju polskiej kul
tury muzycznej. Był więc czynnym muzykiem jako dyry
gent, wydawał wiele z własnych dzieł, nieraz chwytał za 
pióro jako krytyk, walczył o prawa artystów, uczestniczył 
w wielu manifestacjach politycznych. Wiele sił poświęcał 

wychowaniu młodych muzyków, najpierw udzielając lekcji 
muzyki prywatnie, potem współdziałając z założonym przez 
Apolinarego Kątskiego Instytutem Muzycznym w Warsza
wie. Każdy, kto wnosił jakieś wartości do kultury pol
skiej, znajdował u niego pomoc i poparcie. 
Człowiek szerokiego umysłu i poglądów tolerancyjnych, 

umiał znaleźć zrozumienie dla swojej pracy u ludzi, którzy 
dla tych samych zadań pracowali w innych krajach. Toteż 
przyjaźnił się z takimi muzykami, jak Dargomyżski, Sierow, 
Smetana, Gounod, wymieniał z nimi opinie i doświadcze

nia, utrzymywał źywy kontakt z muzyką swoich czasów. 
Niezwykle czynne, twórcze, ale jednocześnie i najeżone 

trudnościami życie wydało wspaniałe owoce; Moniuszko 
wystawił sobie w polskich sercach najpiękniejszy pomnik. 

Witold Rudziński 

<---- ···-

Plakat Schillerowskiej inscenizacji Hrabiny w Operze Warszawskiej. 
n o k 1~51. 



Tadeusz Kacz~ński 

TRAGEDIA 
ROZDARTEJ SPÓDNICY 

CZY KOMEDIA POLITYCZNA 
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Przy końcu drugiego aktu, a więc w samym punkcie 
„złotego podziału", następuje niefortunne rozdarcie balowej 
sukni hrabiny. Nie przypadkowo chyba ta scena znalazła 
się właśnie w tym miejscu, nie bez powodu też została 

rozbudowana do rozmiarów potężnego operowego finału, 

w którym każdy z obecnych komentuje to wydarzenie na 
swój sposób. Librecista i kompozytor starali się ten epizod 
akcji szczególnie wyeksponować i zmonumentalizować. Na 
początku drugiego aktu Hrabina odśpiewuje odę do sukni, 
w której ujawnia, jak wiele od tego stroju zależy: kariera 
towarzyska, powodzenie u mężczyzn, a nawet wybór przy
szłego kochanka. I rzeczywiście suknia, a ściśle mówiąc 

jej rozdarcie, staje się przyczyną odprawy najpoważniej
szego konkurenta, Kazimierza; odprawy, która później zo
staje cofnięta - poniewczasie. Wątek sukni - niczym tren 
powłóczysty - ciągnie się więc aż do trzeciego aktu. W for
mie zapowiedzi jest on obecny już w pierwszym, którego 
jedną ze scen wypełnia uroczyste wniesienie sukni przez 
dwie subretki przy dźwiękach marsza niemal triumfalnego. 

Moment rozdarcia wspaniałej kreacji Hrabiny jest więc 
w operze punktem centralnym, do którego można odnieść 
prawie wszystko, co się dzieje przedtem i potem. Zauważył 
to już w roku 1860 w swojej recenzji z prapremiery Józef 
Sikorski, nazywając operę trzyaktową historią spódnicy. 
Późniejsi moniuszkolodzy, trawestując to określenie, pisa
li często o tragedii rozdartej spódnicy. Ale najwnikliwszy 
z nich, Witold Rudziński, w swojej obszernej źródłowej pra
cy o Moniuszce, rewidując wiele niesłusznych poglądów na 
temat twórczości tego kompozytora, odrzuca stanowczo to 
sformułowanie. 

W istocie, gdy się Hrabinie dobrze przyjrzeć i przysłuchać, 
okazuje się, że rozdarta suknia nie jest bynajmniej główną 
bohaterką opery. Nie jest nią zresztą także - wbrew ty
tułowi - jej właścicielka. Gdyby nią była, opera musia
łaby być tragedią, dla Hrabiny kończy się ona bowiem dra
matycznie. A przecież jest oczywiste, że mamy tu do czy
nienia z komedią. Wskazuje na to treść i pogodny finał 

opery, a ponadto jeszcze jej forma na wpół śpiewana, na 
wpół mówiona, typowa dla francuskiej opera comique. 

Kto wobec tego jest właściwym bohaterem Hrabiny? 
Na pierwszy plan wysuwa się główna postać męska, Ka

zimierz. Nie tylko ze względu na ważność zajmowanej roli, 
lecz także z uwagi na fakt, że spośród głównych osób 
działających w operze on jeden tylko przeżywa wewnętrzną 
ewolucję. Wszystkie pozostałe (z wyjątkiem Podczaszyca) 
do końca opery są tym samym, czym były na początku. 

Hrabina pozostaje wierna swojej miłości do Kazimierza, 
Bronia - swemu uczuciu do tegoż, Chorąży - staropolsz
czyźnie, Dzidzi - francuskiej modzie. Kazimierz w trzecim 
akcie zmienia swój strój cywilny na mundur wojskowy, 
a co najważniejsze: swoje poglądy i przedmiot swoich ser
cowych zainteresowań. To wszystko predestynuje go na 
głównego bohatera opery, której właściwy tytuł powinien 
brzmieć nie Hrabina, ale Kazimierz czy raczej - na za
sadzie analogii Mickiewiczowskiej - Pan Kazimierz. Kto 
wie, czy gdyby nie obawa przed zakazem wystawienia 
opery jawnie patriotycznej, nie nosiłaby ona takiego tytułu. 

Wydaje się, że Kazimierz był desygnowany przez libre
cistę i kompozytora na główną postać opery, ale z przyczyn 
obiektywnych czy subiektywnych jakoś to nie wyszło. Mało 
wyraziście scharakteryzowano też partnerkę Kazimierza, 
Bronię, w związku z czym także i rozgrywający się pomię
dzy nimi romans wypadł na pozór blado. Można to przypi
sać nieudolności librecisty, ale można też uznać za rzecz do 
pewnego stopnia zamierzoną. Obaj autorzy skupili bowiem 
swoją uwagę na innych sprawach, wobec których charak
terystyka poszczególnych postaci stawała się elementem 
drugorzędnym. Może dlatei;io właśnie Hrabina nie posiada 
bohatera w całym tego słowa znaczeniu oraz szerzej roz
winiętej akcji. Chodziło tu o akcję o wiele bardziej ważką. 
Nie mogąc jej przeprowadzić wprost w tekście, Wolski 
i Moniuszko wypowiedzieli ją na marginesie i między 

wierszami. Suknia Hrabiny i ona sama to tylko p r e -
tekst, romans Kazimierza i Broni - to tekst; ~le nie 
tekst w tej operze jest ważny, lecz jej narodowo-polityczny 
podtekst. 
Hrabinę nazwano słusznie najlepszą operą o Warszawie. 

Ale związek z Warszawą nie ogranicza się do okoliczności, 

że stolica stanowi miejsce jej akaji. Warto również pamię
tać, że ta opera o Warszawie i skomponowana w Warsza-



Bernardo Belotto Canaletto. Kra!cowskie Pnedmieśct e Od Nowego 
Swtatu. 

wie została poniekąd dedykowana temu miastu. Po wiel
kim sukcesie na premierze, o którym pisano, że był bodaj 
większy od sukcesu premierowego Halki, na karcie tytuło
wej pierwszego wydania wyciągu fortepianowego Hra
biny kompozytor umieścił słowa: PubLiczności warszaw
skiej, w dowód wdzięczności za uprzejme przyjęcie mojej 
muzyki i zachętę do dalszej pracy, poświęca Stanisław Mo
niuszko. 
Niezależnie od tych, szczerych zresztą i uzasadnionych 

komplementów pod adresem warszawiaków, libretto opery 
zawiera i wyraźne akcenty krytyczne wobec nich. Sympa
tia librecisty i kompozytora wiąże się z tym, co pozawar
szawskie, rola samej Warszawy w Hrabinie jest jedno
znaczna: Warszawa bawi się, trawiąc czas na wystawnych 
balach i ucztach. A dzieje się to bynajmniej nie w jakimś 

sielsko-spokojnym okresie, ale w niespełna 10 lat po klęsce 

Be rnardo Belotto Canaletto. Krakowskie Pr:edmieście od placu 
Zamkowego. 

powstania Kościuszkowskiego, wkrótce po ostatnim roz
biorze, pod okupacją pruską . 

Wydaje się, że ta satyra na lekkoduszne balowanie nie 
była wymierzona li tylko w Warszawę roku 1800, lecz także 
w Warszawę 1860, roku prapremiery Hrabiny, albo jeszcze 
ogólniej - w Warszawę każdej epoki, bo stolica zawsze 
przecież lubiła się bawić i naśladować obcych. Ale zawsze 
też te tendencje stołecznych „światowców" budziły sprze
ciw bardziej zachowawczego miejscowego „światka" . 

Wielki świat i mały światek. Wielki świat ludzi modnie 
się ubierających , modnie myślących, rozmawiających ze 
sobą modnym językiem. I mały światek ludzi „miejsco
wych", ubierających się po dawnemu, myślących po swoje
mu , mówiących rodzimym językiem. Dwa światy żyjące 

ze sobą w ciągłym konflikcie, istniejące w każdej epoce , 
tylko w każdej przybierające odmienne postaci. 
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Na początku XIX wieku, w okresie odpowiadającym 

czasowi akcji Hrabiny, „wielki świat" to była francuszczy
zna w polskim, a ściślej warszawskim wydaniu. Francusz
czyzna \V ubiorze, w mowie, \V piśmie, w myśli - czy 
raczej w bezmyślności. Opanowała ona niemal bez reszty 
ówczesną arystokrację, żyjącą w miejskich pałacach, podró
żującą po świecie i skoligaconą ze światem, w związku 

z czym łatwo przyswajającą sobie światowe nowości. To, 
co narodowe, lokalne, miejscowe, skurczyło się do ro=ia
rów małego światka żyjącego spokojnie w wiejskim ustro
niu, ale w mieście zmuszonego przyjąć francuskie obycza
je pod groźbą pomówienia o konserwatyzm. 

Prym tu wiodła „La Blacha", czyli warszawska siedziba 
księcia Józefa Poniato\vskiego - Pałac pod Blachą. Był 

to okres raczej prywatny w życiu bohatera narodowego, 
który spędzał wtedy czas o boku swej francuskiej fawo
ryty, pani de Vauban, ulegając jej zamiłowaniom i za
chciankom. Z tego okresu pochodzi pieszczotliwe określenie 
„książę Pepi". W operze imię księcia zostało dyskretnie 
pominięte. Wielokrotnie natomiast wymieniono nazwisko 
pani de Vauban, której przybycie (zapewne w towarzystwie 
księcia) zapowiadało się jako clou balu organizowanego 
przez Hrabinę. Tej to pary tyczą się słowa: Więc będziemy 
oglądali Herkulesa przy Omfali. Podchwytując tę niedwu
znaczną aluzję Leon Schiller w swojej adaptacji opery 
tańcowi zatytułowanemu w oryginale Zefir i Flora dał tytuł 
Herkules u stóp Omfali. Nie wszystkie przeróbki Schillera 
wydają się zgodne z intencjami twórców, ale ten pomysł 
stanowi uzupełnienie idei patriotycznej autorów, i jako taki 
powinien chyba przejść do tradycji scenicznej Hrabiny. 

„świat" i „światek" oglądamy w operze w różnych 

sytuacjach: w koegzystencji, w akcji i w kontrakcji. Na 
początku opery żyją one obok siebie zgodnie w przestron
nych salonach Hrabiny. Kwintesencją tej idylii jest duet 
miłosny Hrabiny i Kazimierza - przedstawicieli tych od
rębnych światów. W drugim akcie następuje polaryzacja, 
zarysowująca się wszakże już w akcie pierwszym, począw
szy od wkroczenia na scenę Chorążego. Rozdarcie sukni 
w finale drugiego aktu oznacza ostateczne zerwanie związ
ków pomiędzy „światem" i „światkiem". W ciągu całych 

dwóch aktów „świat" dominował, atakował, odtrącał. 

W trzecim akcie role się odwracają: „światek" przestaje być 
w defensywie, przechodzi do ofensywy. I wreszcie zdecy
dowanie dominuje, odtrącając pojednawczą ofertę „świata". 
Następuje przewartościowanie: „wielki świat" okazuje się 

nie tak znowu wielkim, „mały" - nie tak znowu małym, 
zaś najważniejsze jest to, że w pojedynku pomiędzy po
zornie mocniejszym żywiołem obcym a pozornie słabszym 
miejscowym ten drugi odnosi zwycięstwo. Zawarta w tym 
trochę irracjonalna, ale zawsze chętnie przyjmowana myśl 
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jest jasna : że „małe" może zwyciężyć „wielkie", m1eJscowe 
dać radę napływowemu, polskie zatriumfować nad obcym. 

Dwóm przeciwstawionym sobie żywiołom odpowiadają 

dwa rodzaje muzyki. Wystąpieniom przedstawicieli żywio
łu polskiego towarzyszą zawsze melodie i rytmy narodowe 
lub quasi-ludowe. Scenom z udziałem reprezentantów 
kosmopolitycznej „sosjety" - rytmy walca, kotyliona i fi
gury dźwiękowe o charakterze świadomie obiegowym. 
Krai'lcowa niemal odmienność tych dwóch rodzajów muzyki 
była prawdopodobnie powodem pozostawienia w operze 
dialogów mówionych. O ile bowiem w monologach nie za
chodziła potrzeba mieszania ze sobą dwóch stylów, o tyle 
w dialogach osób przynależących do dwóch różnych środo
wisk (a takich dialogów jest w operze najwięcej) byłoby 

to konieczne. A to z kolei groziło nieintegralnością i de
kompozycją formy muzycznej. 

Czego Moniuszko nie uczynił w trakcie opery, zrobił jed
nak \V uwerturze, budując ją z tych dwóch przeciwstawnych 
sobie elementów. Niezwykle kunsztowny jej kształt mu
zyczny polega - z technicznego punktu widzenia - na 
połączeniu dwutematycznej formy sonatowej (temat pierw
szy - „sosjeta", temat drugi - Bronia) z formą potpourri. 

Komponowany po klęsce powstania styczniowego Strasz
ny dwór miał do spełnienia określoną rolę: krzepić serca 
i goić rany. Rola pisanej kilka lat przed powstaniem Hra
biny była odmienna: poruszyć sumienia narodowe, wzbu
dzić w sercach wiarę w sens walki i nadzieję zwycięstwa. 
Refren słynnej arii mazurowej Chorążego: Ruszaj, bracie, 
ruszaj w pole, pozornie zachęcający do łowów na dzikiego 
zwierza, w istocie stanowił zachętę do walki i tak też był 
wówczas przyjmowany. Publiczność tamtych czasów -
jak słusznie zauważył Leon Schiller w artykule opubliko
wanym z okazji jego adaptacji Hrabiny w roku 1951 -
była wyćwiczona w tego rodzaju kryptoaluzjach, wprowa
dzanych często w teatrze po utracie niepodległości. Nie tyl
ko polowanie, lecz także takie słowa , jak matka, bracia, 
strzecha rodzinna miały symboliczne znaczenie, podobnie 
jak użycie rytmu tańców narodowych - poloneza, mazura, 
krakowiaka. Włodzimierz Wolski, aby nie drażnić zbytnio 
carskiej cenzury, która w wypadku użycia wielu aluzji 
mogła w ogóle nie dopuścić do wysta\vienia Hrabin11, wpro
wadził zaledwie kilka tego rodzaju zwrotów. Mimo to nie 
ustrzegł się ingerencji cenzury: z arii Kazimierza polecono 
usunąć wiersz: Tam, bracia, tam święta powinność mnie 
wola, który musiano zastąpić bezsensownym (z uwagi na 
odzywającą się w tym miejscu w orkiestrze pobudkę) 

frazesem: Jej piękne oczęta przeniknąć któż zdoła! . 

Na znacznie więcej mógł sobie pozwolić Moniuszko, któ
ry, gdzie się dało , umieszczał równie czytelne aluzje mu
zyczne w postaci rytmów i motywów narodowych. Znajdu-

;.emy je nawet i tam, gdzie sytuacja sceniczna bezpośrednio 
tego nie wymagała, np. w duecie Podczaszyca i Chorążego 
z pierwszego aktu. Cel tego chwytu doskonale skomentował 
Schiller: ... polonezowa melodia zastosowana do sceny na 
wskroś komicznej miała degenerującemu się w niewoli, 
fizycznie i moralnie rozbrojonemu społeczeństwu Polskę 

przypomnieć i patriot·yczne wobec niej obowiqzki. 
W \Vielu miejscach opery Moniuszko dopowiada w muzy

ce to, czego Wolski nie mógł otwarcie wyrazić słowami. 

I tak na przykład słowom arietty Broni z trzeciego aktu, 
w których mowa o krwawym boju, toczonym być może 

przez Kazimierza, towarzyszy rytm bolera, pozwalający 

domyślać się, źe chodzi o walki legionów Dąbrowskiego 
w Hiszpanii. 

Rytmy narodowe i tego rodzaju pointy muzyczne nie 
wystarczały jednak Moniuszce, skoro sięgnął w Hrabinie -
wbrew swemu zwyczajowi, ściśle przestrzeganemu przed-

Bernardo Belotto Can a let to. Ui irn iH iodowc:. 



tern i potem - do cytatu . Skłonić go mógł do tego tylko 
jeden powód : świadomość silniejszego politycznego dzia
łania motywu, który zawiera w sobie określone skojarze
nia pozamuzyczne. Określone , znaczy w tym wypadku pa
triotyczne, względnie krypto-patriotyczne, bo takich tylko 
cytatów Moniuszko tu użył. 

Opera zaczyna się i kończy staropolskim toastem A kie
dy się pora zdarza. Zacytowanie na początku trzeciego aktu 
znanej pieśni myśliwskiej Pojedziemy na lów ma na celu 
wytworzenie nastroju swojskości, tym silniej kontrastują
cego z atmosferą salonów Hrabiny, w których rozgrywają 
się akt pierwszy i drugi. W operze znalazły się jeszcze dwa 
cytaty muzyczne, oba nie wymagające komentarzy : z pio
senki żołnierskiej O, jadą ułani ... oraz z hejnału na pod
niesienie sztandaru, identycznego z początkiem pieśni z cza
sów powstania listopadowego Bracia, do bitwy nadszedł 

czas. Ten właśnie hejnał odzywa się w finale uwertury. 
ówczesna publiczność , pamiętając zapewne dobrze ten mo
tyw muzyczny, rozumiała jednoznacznie ukryte w niej wez
wanie. 
Późniejsze wydarzenia dowiodły, że nie pozostało ono bez 

echa. Jeden z pierwszych biografów Moniuszki, Aleksander 
Poliński pisał: Niemal jednocześnie z wystawieniem tej 
opery rozpoczęły się w Warszawie manifestacje polityczne, 
zakończone powstaniem zbrojnym w calym kraju. · 

Biografowie Moniuszki zauważyli dawno analogie pomię
dzy Hrabiną a Panem Tadeuszem. Tytułowa bohaterka 
opery przypomina nieco Telimenę, Bronia - Zosię, Kazi
mierz - Tadeusza , Chorąży - Sędziego. Zbieżności te nie 
są, być może, przypadkowe. Kto wie, czy Wolskiemu istot
nie nie przyświecały przy formowaniu pomysłów te arcy
typy Mickiewiczowskie, duszy polskiej tak mile? - przy
pomina trafnie Henryk Opieński. Dodać by jeszcze nale
żało, że obok Mickiewiczowskich typów odnajdujemy w 
„Hrabinie" także Mickiewiczowską atmosferę . Chodzi tu 
zwłaszcza o początek trzeciego aktu, ową gawędę Chorąże
go z Podczaszycem przy akompaniamencie rogów i śpie

wów myśliwskich, a jeszcze bardziej o ów słynny polonez 
elegijny, grany jako preludium do trzeciego aktu, nazwa
ny później Dawne czasy. To zestawienie odpowiada roli, 
jaką spełniały oba te fragmenty w czasach narodowej nie
woli. Nie odpowiada natomiast klimatowi, który w tych 
dwóch utworach jest różny. Szukając poetyckiego odpo

.wiedn;ka d'a tego poloneza w tel\:ście Pana Tadeusza, za
trzymalibyśmy się raczej przy tym fragmencie pierwszej 
księgi poematu: Takie były zabawy, spory w one lata, śród 
cichej wsi litewskiej ... 

Co się zaś tyczy analogii pomiędzy finałem Hrabiny 
a zakończeniem Pana Tadeusza, to jest ona ona aż nazbyt 
jasna. I tu, i tam rozbrzmiewa staropolskie Kochajmy się. 

I chociaż w obu wypadkach okazją do tego apelu są zrę
kowiny młodej pary, wiadomo przecież, że nie chodzi tu 
o zgodne pożycie przyszłych małżonków, ale o narodową 
zgodę. W czterowierszu zamykającym Hrabin ę te dwie r ze
czy zostały zresztą wyraźnie rozdzielone: 

Przyszłych państwa młodych zdrowie! 
Wiwat żona, mąż' 

I kochajmy się panowie, 
Kochajmy się wciqż! 

Tadeusz Kaczyńskt 



Rzecz dzieje się w r. 1800 lub 1801 w Warszawie, znaj
dującej się w tych czasach pod okupacją pruską. Znamy 
tę epokę i znamy środowisko, w którym akcja naszej 
opery się rozgrywa z Fr. Skarbka Pamiętników Seglasa, 
z Falkowskiego Obrazów z życia kilku ostatnich pokoleń 
w Polsce i nie najgorzej z popularnej powieści Kraszew
skiego Pod Blachą. Arystokracja polska bawi się szalenie 
w tych latach poniżającej niewoli. 

Gdy czas zaczął goić cierpienia moralne, a urodzaje i nad
zwyczajna popłata materialnych strat ślady zacierały -
pisze Skarbek - ... ocuciła się w Warszawie długo przytłu
miona skłonność do wesołego życia, zaczęłu się otwierać 

domy gościnne, gdzie ... zjawiły się piękności między pan
nami i mężatkami, które były celem zabiegów i hołdów 

dorodnej młodzieży. 
Prym w tych ponurych w gruncie rzeczy uciechach wie

dzie i ton najfrywolniejszy nadaje, ucharakteryzowany na 
Achillesa zagniewanego na historię, czy też - jak mówio
no - na Herkulesa u stóp Omfali, książę Józef Poniatowski, 
nie wiadomo dokładnie z jakiego powodu, czy z oportuniz
mu klasowego, czy też równie klasowej nieufności do walk 
o wolność narodową i społeczną, prowadzonych pod sztan
darem Republiki francuskiej, trawiący czas bezczynnie 
na miłostkach i igraszkach salonowych w pałacu Pod Bla
chą, przy swej metresie, podstarzałej Francuzicy, pani 
Va u ban. 

La Blacha jest kuźnią opinii publicznej, wyrocznią mody, 
świątynią kosmopolityzmu. Tu pod pozorem walki ze sta
roświecczyzną i parafiańszczyzną szydzi się z wszystkich 
narodowych osiągnięć na polu spraw politycznych i spo
łecznych, na polu moralności, oświaty, kultury i sztuki. 
Sosjeta z pod Blachy odgrodziła się od dziedzictwa Sejmu 
Czteroletniego, od myśli polskich jakobinów, Kołłątaja, 

Jezierskiego, Jakuba Jasińskiego, Józefa Sułkowskiego, od 
wytrwałej pracy emigrantów Barsa i Wybickiego; krzywym 
okiem patrzała na propagandę narodową i społecznie re
wolucyjną, jaką największy po dziś dzień bojownik Teatru 

Bernardo Belotto Canaletto. Pałac pod B!acliq. 



Walczącego (Wojciech Bogusławski - Red.) na scenie upra
wiał; wolała popisy cudzoziemskich artystów, swoich wy
gwizdywała. Sceny opisujące bezczelne zachowanie się mod
nisiów w Teatrze Narodowym, przytoczone w Popiołach 

Żeromskiego, oparte są na faktach autentycznych. Ale miał 
słuszność Ludwik Osiński (jeden z wodzów klasycyzmu 
warszawskiego, zięć Bogusławskiego i późniejszy jego na
stępca), pisząc: 

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

(Leon Sch!tler: „Hrabina na nowo odczytana" , 
fragment artykułu opublikowanego w programie 

Opery \Varszawskicj w r. 1951J 

„ Im bliżej powstania styczniowego, t11m v iększe 

powodzenie m iały sztuki historyczne.„ W iej dziw 

nej atmosferze, dziś najlepiej wyczuwalnej w do 

kumentach (bo chyba nikt jeszcze trafnie jej nie 
opisał), pub liczność mniej byla ciekawa interpreta

cji, bardziej poczucia jakiejś intymne j łączności 

z historią. 

Zbigniew Raszewski 
(„Staroświecczyzna I po LE:P cz s " 

Varszawa, 1963) 

Bernardo Belotto Canaletto. Widok Warszawy od Kolegiaty św. Ja
na do patacu Sapieżyńskiego. 



Ludwik Adam Dmuszewski 

POLONEZ ERAST A 

Wdziawszy kontusz lub czamarę 

Przybiorę zwyczaje stare. 

Sute wąsy i czupryna, 

Tęga i ślachetna mina. 

Karabela przy boku. 

Powaga w twarzy i oku, 

Szczerość i w sercu, i w mowie , 

Tacy to byli nasi przodkowie. 

Chwalić dobre choć zza granic, 

Hołdy oddawać zasłudze, 

Lecz i swego nie mieć za nic 

Przez to tylko, że nie cudze. 

Być dla wszystkich gościnnemi, 

A dla sławy swojej ziemi 

Nieść majątek, życie, zdrowie, 

Tak to czynili nasi przodkowie. 

(Z komedioopery „ Szkoda wąsów ' ') 

Jan Piotr Norblin. Bat w pałacu. 



Emil Kipa 

TŁO DZIEJOWE 
„HRABINY" 

Niezwykłe wydarzenia dziejowe przeżywała ostatnia ge
neracja polska wieku XVIII. Widziała upadek znaczenia 
Polski w świecie i równię pochyłą bezrządu, po której Pań
stwo staczało się w nicość. Przeżywała mocny zryw naro
dowego czynu naprawy Rzeczypospolitej, jakim był Sejm 
Wielki. W tym czteroletnim okresie (1788-1792) zaszły 

wręcz rewolucyjne przemiany w życiu i strukturze społe
czeństwa. 

W miejsce oligarchii magnackiej, traktującej Polskę ja
ko swoją prywatną własność, doszedł do głosu nareszcie 
naród. Postępowy i patriotyczny odłam szlachty zrozumiał, 
że będąc jeno ułal!lkiem całości społeczeństwa nie może 
odsuwać od współpracy mieszczaństwa, nie może nie 
doceniać roli najliczniejszej warstwy społecznej, żywi

cielki narodu, chłopa, że zawodne są rachuby i oglądanie 

się na pomoc obcą. Tylko z jedności całego narodu można 
wykrzesać siłę, jedyny czynnik realny, zdolny zabezpie
czyć Polsce jej wolność i całość. Konstytucja 3 Maja jest 
tego przekonania najpełniejszym wyrazem; a podjęta w jej 
obronie wojna 1792 r. jest pierwszą, która mobilizuje wszy
stkie warstwy społeczne. 

Magnacki spisek Targowicy, poparty przez carat .. zdołał 

zniszczyć Konstytucję, lecz dopro\vadził też i do drugiego 
rozbioru Polski (1793). Traciła teraz magnateria grunt pod 
nogami i poszła na wysługi do rozbiorców. Ale naród nie 
rezygnuje z praw do samodzielnego bytu, chwyta za broń 
i staje do walki pod wodzą Naczelnika Tadeusza Kościuszki. 
Przywykli~my patrzeć na Insurekcję 1794 jednostronnie. 

A przecież toczyła się wtedy walka nie tylko w polu. O wie
le bardziej zażarta, nieustępliwa i nieprzebierająca w środ-

kach, szła równocześnie wojna z wszelkiego rodzaju wstecz
nictwem, które z przerażeniem patrzało na uciekającego 

gromadnie do szeregów powstańczych chłopa, na ofiarną 

i zwycięską walkę ludności rzemieślniczej warszawskiej, 
a \V podniosłych odezwach Naczelnika widziało tylko próbę 
wzniecenia w Polsce rewolucji na modłę jakobińską. Nie 
przeczuwano, że przegrana militarna pociągnie za sobą 

nieuchronnie klęskę także i reakcyjnej szlachty, która straci 
swoje dotychczasowe znaczenie i pozycję. Klęskę pogłębił 

fakt trzeciego rozbioru (1795) i wymazanie imienia Polski 
z kurty Europy. 

Warszawa, dotychczasowe siedlisko wszelkich wyzwoleń
czych poczynań, dostaje się pod zabór pruski. Główni dzia
łacze Insurekcji wraz z naczelnikiem Kościuszką znajdą 

się w niewoli petersburskiej, inni - jak np. Stanisław 

Małachowski, były marszałek Sejmu Wielkiego - wycofa
ją się prawie zupełnie z życia politycznego, reszta wreszcie, 
garstka niewielka, pójdzie na emigrację, nie chcąc dźwigać 
jarzma obcego w chwili, w której odgłosy walk zwycię

skich prowadzonych przez rewolucyjną Francję budziły 

powszechne nadzieje. 
Bez uświadomienia sobie tych wydarzeń trudno pojąć 

niebywały wprost upadek ducha, jaki zapanował w War
szawie za czasów rządów pruskich. W bezmyślnym trybie 
życia szukają zapomnienia jedni, co spędzili czynnie ostat
nie lata na usługach publicznych. Tu należy wymienić 

przede wszystkim ks. Józefa Poniatowskiego, który od lata 
1798 r. na stałe osiedlił się w Warszawie. Inni używają sa
molubnie uciech, rujnując majątki bez oglądania się na 
przyszłość. Zdają sobie widać sprawę z tego, że ich do
tychczasowy świat już się przeżył i skończył, że przyszło 

coś nowego, co ich pogrąży w niepamięci. 
Ze sfer starszego pokolenia padnie hasło ratowania ję

zyka polskiego i pamiątek sławnej przeszłości Polski dla 
przyszłych pokoleń, które przecież tylko z opowiadań i hi
storii znać ją będą. Są wreszcie i tacy, co porzuciwszy War
szawę wrócili do siebie na wieś, poświęcając się z całą 

pasją troskom gospodarczym, aby w zmienionych warun
kach utrzymać za wszelką cenę ojcowiznę. 
Młode pokolenie, nie znajdując chwilowo żadnego punktu 

oparcia, uległo w części ogólnemu prądowi Warszawy. Po 
mistrzowsku wyczuł i zrozumiał tę sytuację i nastroje Ste
fan Żeromski \V Popiołach. 

A tymczasem już od połowy 1797 r. zaczęło się coś 

zmieniać. Do bezmyślnie rozbawionej Warszawy zaczęły 

dochodzić pierwsze, jeszcze niedokładne wiadomości o Le
gionach Dąbrowskiego. W sekrecie czytano jego odezwy. 
Głuche wieści krążyły o jakiejś nowej pieśni ułożonej we 
Włoszech, która na przekór rzeczywistości głosiła: Jeszcze 
Polska nie z~1inęła. Zjawiali się tajemniczo „nieznajomi'' 

- -> 

Poświadczenie przynależności do Legionów z r. 1802. 
D. A. Raffet. Szwoleżer lansjer. 
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ludzie, wprost od Wodza wysyłani. Z sąsiedniego zab oru 
austryjackiego, z Galicji, wieści te potwierdzano. 

Wszystko to sprawiło, że dojrzał moment, w którym 
w Warszawie, w połowie 1798 r., powstał ściśle zakonspi
rowany ośrodek organizacyjny Republikanów Polskich, 
o charakterze wyraźnie politycznym i społecznie radykal
nym. Cokolwiek o tej organizacji da się dzisiaj już po
wiedzieć, jedno jest pewne, że fakt jej powstania mógł 

wpłynąć tylko dodatnio na stan moralny społeczeóstwa. 

Nie jednoczyła ona w swoim gronie ludzi o głośnych naz
wiskach, ale programowo chciała być natomiast kontynua
torem idei i myśli Kościuszki. W kontakcie z organizacją 

pozostawał niewątpliwie Wojciech Bogusławski , od wielu 
lat znany w Warszawie zasłużony dyrektor Teatru Naro
dowego„. 

Warszawa zaczęła odtąd przeżywać dziwne wydarzenia. 
Coraz to ktoś ubywał z młodego pokolenia. Poufnie o tym 
szeptano, ale nikt nie miał wątpliwości co do celu tajem
niczego wyjazdu. Czas mijał, a wieści o zaginionym nie do
chodziły żadne. 

Prusy tymczasem umiały się doskonale znaleźć w nowym 
położeniu. Od 1795 r. obłowiwszy się suto na III rozbiorze 
Polski, związały się pozornie szczerze z Rewolucyjną Fran
cją , dochowując wiernie paktów przymierza. W sprawach 
Polski lawirowały sprytnie, dotrzymując z jednej strony 
wierno~ci współkontrahentom rozbiorowym Austrii i Ro
sji, a w społeczeństwie polskim stwarzając pozory życzli

wego opiekuna, ba! - nawet orędownika w sprawie Polski. 
Doszło do tego, że chwilami wręcz łudzono się, iż z tej stro
ny może wyjść myśl odbudowania Polski - rzecz jasna -
pod berłem pruskim. Nie orientowano się, że ta pruska 
opieka i życzliwość jest bardzo dwuznaczna i wręcz nie
bezpieczna. 

Na szczęście to wszystko trwało stosunkowo krótko, bo 
tymczasem na świecie zachodziły coraz to nowe, doniosłe 
zmiany. Zakończyła się w roku 1799 rewolucja we Francji 
Konsulatem Bonapartego, Konsulat zaś zakończył się w ro
ku 1804 ogłoszeniem Napoleona cesarzem. Zdawałoby się, 

że Prusy kontynuować będą dawne, przyjazne stosunki 
z obecną Francją cesarską. Lecz w roku 1806 poczuły się 

one naraz zagrożone. Wszczęta przez nie wojna sko!'1czyła 

się katastrofą pcld Jeną. Napoleon zaś, ścigając cofającą 

się armię pruską na wschód, wszedł na rdzenne ziemie 
polskie, gdzie zatrzymał się najpierw w Poznaniu, a 19 
grudnia stanął w Warszawie, witany z niesłychanym entu
zjazmem jako zbawca Polski. 

Sytuacja uległa odrazu radykalnej zmianie. W ciemność 
zapada się dziesięciolecie rządów pruskich, ginąc w niepa
mięci. Naród cały zbroi się. Zjawiają się na ziemi ojczy
stej wiarusy legionowe, żołnierze i oficerowie, witani z ra
dością i nadzieją. 

Do tej nuty powszechnej radości i zapału nawiązuje akt 
III Hrabiny, którego momentem głównym, jeżeli chodzi 
o fabułę, jest przybycie Kazimierza - oficera wojsk legio
nowych, do starego wiejskiego d\voru Chorążego.„ 
Młode i stare pokolenie, które walczyło \V imię haseł: 

Wolność -- Równość - Braterstwo - znalazły wreszcie 
\vspólny język i wspólną platformę porozumienia. 

Emi! Kipa 
(Artykuł opublikowany 

w programie Ope ry Warszawskiej w roku 1951) 

Sztandar legionu polskiego po ilk owego Lom bardii . 



C~prian Godebski 

WIERSZ DO LEGIÓJV POLSKICH 
(FRAGMENT) 

Kiedy jeden z narodów, w tej płonnej nadziei, 

Że wiek;..i żelaznemu wiek zwróci Astrei, 

Chciał świata moralnego dawną burzyć postać, 

Polak pragnął szczególnie swą własność wydostać 

I płochych z !karami nie dzieląc układów, 

Żf1,_::1ał tylko odzyskać szczęśliwość naddziadów; 

Ufny w dzielnem ramieniu, a bardziej w swej sprawie, 

O własnej, nie o świata zamyślał poprawie; 

A biorąc samą zemstę w zbytne może kluby, 

W ocaleniu swem obcej nie zamierzał zguby; 

I - rozpacz każe wyrzec, na wieku sromotę, -

Dlatego tylko zginął, że zbyt wierzył w cnotę. 

O wy! których opiewać przedsięwziąłem czyny 

I przenieść na ojczyste z cudzych ziem wawrzyny; 

Wy, co, jedni po różnych rozsypani stronach, 

Szukacie śmierci w obcych już dla nas znamionach, 

Drudzy, kiedy nieszczęsne przeznaczeń kowadło 

Każe nam broń przerabiać na lemiesz i radło, 

Chlubni obywatelstwu wypłaconym długiem 

Kroki wprawne do boju oswajac ie z pługiem : 

Darujcie, że się ważę smutnymi obrazy 

Rozjątrzać w sercach waszych niezgojone razy, 

I że w rymie, niezdolnym oddać waszych czynów, 

t.zę wam niosę, współbracia, na miejscu wawrzynów! 

Już głuchej nocy postać okryła narody, 

A księżyc świecił miłej nadzieją pogody: 

- > 

Z \ , ki K. Wawrosza. Leg ;ony po l skie we WłOszech. 



Wy, czując w sercach waszych cnotorodny płomień, 

Szliście tam, gdzie nadziei prowadził was promień. 

Promień. na który blednie występek i zdrada! 

On dla nich strasznym błyskiem, w którym grom w ypada: 

Im wszędy towarzyszą postrach i zgryzoty: 

Nadzieja jest udziałem samej tylko cnoty! 

„Wszak ją mają, kto rzecze, równie i zbrodniarze!" 

Tak jest 1 - lecz ta z postrachem idzie do nich w parze. 

Gdzie się każesz spodziewać, nie wzbudzając trwogi. 

Tam ja ciebie poznaję, darze niebios drogi! 

Ten to promień, szlachetne zapalając dusze, 

Wystavviał dla was niczem i śmierć i katusze; 

Odległość, niedostatek i ostre zakazy 

Nie sprawiły do stałych przedsięwzięć odrazy. 

Próżno zaparto bramy, podwojono straże: 

Czegoż miłość ojczyzny z chęcią nie dokaże? 

O wy, drogie narodu ogromnego szczątki! 

Czyż nie dość ginąć marnie? - trzebaż bez pamiątki? 

Niktże waszych dzieł świetnych nie ogłosi światu. 

Ni rzuci na mogiły ojczystego kwiatu'? 

Macież dla nas pić gorycz wszędy rozproszeni., 

Albo ginąć, a ,jeszcze ginąć zapomnieni? 

Nie! -- Myśl słodka mnie cieszy, że pamięci córn 

Dar nam gotuje w płodzie ojczystego pióra: 

I że z waszych popiołów (przeczucia me tuszą) 

Powstanie polski Maro z Jasińskiego duszą; 

On was;: c czyny poda do wiecznej pamięci, 

A gaszr,c: moje rymy. wspomni dobre chęci. 

Cyprian Godebski 
(1765--1809) 



Stef an Żeromski 

POPIOŁY 

(FRAGMENT) 

A taki swój swego gdzie nie wiedz, w dziesiątym regi
mencie po oczach, po kościach lica, po smętku a milczeniu 
rozezna. Ileż to razy, braciszkowie moi, na pobojowiszczu 
gonisz zajadły, święty ugór zranionych przemierzasz twar
dym krokiem i skrzywdzisz obcasem braterską pierś czy 
głowę! Dopiero krzyk rodzimy, dopiero jęk przebije cię z do
łu, jako ten bagnet. A ile takich pól przemierzył ja w pierw
szej wojnie! ile w drugiej !.„ 

Dnia 26 marca od samego rana zwaliły się na nas dywizye 
francuskie. Młode bestye, żołnierz z pieluch, to też to szło 
w biady, sięgało ci do gardła, jak we szkole. Dywizya 
Grenier! Ale i cesarscy nie dawali się zjeść w kaszy. Żoł
nierz stary, wyćwiczony, w stu bataliach się terał. Tam to 
zawrzało! Skłębiły się i zagmatwały te dwa wojska, wżarło 
się jedno w drugie. A staremu wiarusowi z pod Melasa, czy 
z pod Kraya, nie tak znowu łatwo broń z garści wytrąci 

byle smyk, choćby bestya i młodymi zębami kłapał. Ale 
był ta między nimi kto inny ku pomocy. W przedniej straży 
szedł batalion od innych odmienny. Walił środkiem za
prawdę, jak żywy mur. Chłop w chłopa, ramię w ramię, 

puklerz przed nimi z bagnetów.„ 
Panowie bracia! spojrzę ja na tych ludzi krwawym śle

piem, w boju spracowany„. Błąd się głowy czepia, gwer 
z ręców leci, włosy na głowie stają! Jezusie Marya! Ta że 
to nasze barwy i znak! Słyszę, przez Bóg żywy, swoja ko
menda! Pierwszy ja raz tak ich oko w oko zobaczył. Nim 
słowo rzec - już ci ślocham w głębi szeregu. Nim słowo 
rzec, już ci z trupa bratniego mundur zwłóczę i na ramiona 
wciągam. A dokoła mnie swoi ludzie. Słyszę rozkaz. Wtedy! 
Myślę sobie: „A skoroś mi, Panie Jezu, takowego dnia dał 

dożyć i takowem miłosierdziem nad dolą moją zaświecił, 

toć i ja Ci pokażę, żem przecie sroce z pod ogona nie wy
padł!" Z tym samym austryackim gwerem w łapach jak 
pójdę! Jak stanę w szeregu, jak wezmę pospołu z bracią 

rznąć w batalion Koenigsegg-Rothenfels! śmierć to śmierć! 
Tam w oczach moich poległ szef batalionu Lipczyński. 

Siedmdziesięcioletni starzec, pułkownik za naszych czasów, 

Legionista wioski. Wg rysunku Juliusza Kossaka. 



Darewski, walcząc na ochotnika, jako prosty żołnierz w tym 
samym, co i ja, szeregu grenadyerów, śmiercią mężną sko
nał. To samo dwaj Zaderowie na szańcach, to samo podpo
rucznicy Borys i Majewicz u mostów na Adydze, a żołnie

rzy i podoficerów 150 chłopa. Ale dywizye Delmas i Gre
nier po czterogodzinnym boju wzięły pazurami szańce 

z kompletem armat, wyparły moich Austryaków, przegna
ły ich na lewy brzeg, wzięły szturmem oba mosty i nie 
pozwoliły ich zniszczyć. W dywizyi Victor był drugi ba
talion polski pod Rymkiewiczem generałem, co w wigilią 

tego dnia przybył z dalecyny, bo aż, mówili, z Konstanty
nopola. 

lVJ:ęstwem swojem ten batalion samych zadziwił Francu
zów. Gnaliśmy białasów aż pod mury Werony. Ale bitwa 
tego dnia kosztowała legion polski 750 zabitych. Taką to 
ia drogą poszedł w one legiony ... 



W erżet na głowie pod samą skórę wystrzyżony, 

upudrowany grubo, loki zawinięte koło uszów, wło

sy z tyłu głowy ujęte i schowane w szeroki czarny 

worek jedwabny, plecy pod tym workiem upudro

wane, frak czy w zimie, czy w lecie atłasowy, ka

narkowy z fioletowymi takimiż wyłogami, guziki 

szklniące, a pod szkłem w nich cały zbiór robaków, 

jakby z gabinetu historii naturalnej, gąsiennice, 

chrabąszcze, motyle, ntiedźwiadki, żabki, jaszczurki. 

Kamizelka i spodnie podobnież fioletowe, atłaso

we, z haftowanymi w różne kolorowe desenie szla

kami i podwiązkami, sprzączki szklniące stalowe, 

pończochy jedwabne białe, przy trzewikach ogrom

ne sprzączki złote lub srebrne i kamieniami ubry

lantowane, pod fraktiem szpada jak rożenek, w bia

łej pochwie okutej stalą, z rękojeścią stalową, na 

której wisiały różne łańcuszki i trzęsidła z brylian

towanej stali. 

Kajetan Koźmian 

„Pamiętniki" 

Grzegorz Wakulewicz. Fircyk. 



Franciszek Bohomolec 

KA ~VALERO WIE 1VIODNI 

(FRAGMENT KOMEDII) 

ANZELM 

A dlaboga! Aż mię mdłość bierze od tych zapachów! nie 
wstydzi to was, że się jak damy perfumujecie? 

TOMASZ 

Monseigneur! Mody nie trzeba się wstydzić. 

ANZELM 

Co mi to za moda, która mężczyznę czyni niewieściuchem' 
Ja tego przez cały mój wiek nie znałem, a przecież ... 

TOMASZ 

Waszmość pan, a·vec votre permission, po polsku chodzisz. 

JAN 

Polakom to nie przystoi, oui. 

ANZELM 

A tyż kto jesteś? Nie Polak? 

JAN 

Ja chodzę po francusku. 

ANZELM 

Kiedy tak, każę was po polsku przestroić. Wy więcej na 
perfumy tracicie, niż mię suknia kosztuje. 

TOMASZ 

Comment? Ja w polskiej sukni umarłbym ze wstydu! 

JAN 

A ja bym sobie łeb pistoletem skaserował. 

TOMASZ 

Ja poczynam omdlewać, gdy widzę strój polski. 

JAN 

A mnię kolki wnet wspierać poczynają. 

--- - -> 

Jan Piotr Norblin. Szlachcic i cudzo ziemiec. 



ANZELM 

Cóż to wy na mnie już patrzeć nie możecie? 

TOMASZ 

Pardonne moi. My o młodych kawalerach mówimy. 

JAN 

Ja kiedy młodego widzę po polsku, to mi się zdaje, jakbym 
widział snopek mający na sobie głowę ludzką. 

TOMASZ 

A mnie te wąsiska wydają się jak kropidła pod nosem, 
które i do kieliszka, i do szklanki pierwej lezą niż usta. 

JAN 

A te uszy bezecne jak dwa grzyby więdłe figurują. 

TOMASZ 

A głowa ta wygolona do czego podobna? Fi! 

ANZELM 

A pókiż to ... zaraz ja was tą laską zacznę golić! Nawet cu
dzoziemcy rozumniejsi nie śmieją nam ganić naszego stro
ju, a wy będąc Polakami śmiecie to czynić? Węgrzyn wę
gierskiego, Turczyn tureckiego, Chińczyk chińskiego nie 
wstydzi się stroju, bo każdy naród podług położenia swego 
kraju, podług wygody i upodobania szat sobie dobiera. Wi
dzicie, że nawet Francuzi i Włosi, gdy są u nas, i bekieszy, 
i kierei naszych zażywają, czego jednak nie czyniliby 
w swym kraju. Ciż sami, kiedy są w Turczech, Chinach 
etc., biorą na siebie szaty tureckie i chińskie, bo się tam 
z francuskich śmieją. Ale to mniejsza, to mię boli nieznoś
nie, żeście jako się domyślam, nie musieli dobrze przyjąć 
Kleona i Doranta, bardzo zacnych kawalerów. 

JAN 

Cha! cha! cha! Zacnych kawalerów! Ma fai! 

TOMASZ 

Nie widziałem grubszych symplaków. 

ANZELM 

Co gadasz, ci kawalerowie prym tu mają 
u dworu powagę. 

TOMASZ 

największą 

nam tak mówiono, ale je i-ous assure, że oni jeszcze 
fundamentów grzeczności nie założyli. 

JAN 

Jaka ich mowa! Aż mię ckli•vo~ć b ierze, jak wspomnę. 



TOMASZ 

Polszczyzna jakaś stara, zapleśniała, bez żadnego saporu 
i gustu, bez żadnej przyprawy francuskiej . 

.JAN 

żadnej żywności, żadnego obrotu ... 

ANZELM 

Trzpiotowstwa • u nich, tego trzpiotowstwa nie ma, które 
wy modą nazywacie. 

Franciszek Bohomolec 

(„Ka\\~alcro\vie modni'\ akt. I, scena 4) 



Franciszek Dionizy Kniaźnin 

DO W 1\SÓ\V 

Ozdobo twarzy, wąsy pokrętne! 
Powstaje na was ród zniewieściały. 

Dworują sobie dziewczęta wstrętne , 

Od dawnej Polek dalekie chwały. 

Gdy pałasz cudze mierzył granice, 
A wzrok marsowy sercami władał, 

Ujmu.iąc w ten czas oczy kobice. 
Bożek miłości na wąsach siadał. 

Gdy szli na popis rycerze nasi, 
A męstwem tchnęła twarz okazała. 
Maryna patrząc szepnęła Basi: 
„Za ten wąs czarny życie bym dała!" 

Gdy nasz Czarnecki słynął żelazem 

I dla ojczyzny krew swą poświęcał, 
Wszystkie go Polki wielbiły razem, 
A on tymczasem wąsa pokręcał. 

Jana Trzeciego gdy Wiedeń sławił, 

Głos był powszechny między Niemkami: 
„Oto król Polski, co nas wybawił, 
.Jakże mu pięknie z tymi wąsami!" 

Smutne w narodzie dzisiaj odmiany: 
Rycerską twarzą Nice się brzydzi, 
A dla niej Dorant, wódkami zlany, 
I z wąsa razem, i z męstwa szydzi. 

Kogo wstyd matki, ojców i braci, 
Niech się z swojego kraju natrząsa. 
Ja zaś z ojczystej chlubny postaci, 
żem jeszcze Polak, pokręcę wąsa. 

Franciszek Dlontzy Kniaźn i n 

J .gn Pi otr K n rblin. S2/ri ch cic ' "' :ag r oLl zl e. 
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Julian Krz~żanowski 

WŁODZIMIERZ WOLSKI 

~;::::;=_;:_=;:::;::_::;:::;:::::;;::::::;:=_=.;:::_::;:_=::;_~ 

Literatura polska, podobnie jak każda inna, jest two
rem dwu rodzajów pisarzy, wybitnych mistrzów oraz to
warzyszących im rzemieślników pióra, którzy powtarza
ją i popularyzują ich pomysły. Niekiedy robią to oni tak 
doskonale, że sami za mistrzów uchodzą, z biegiem czasu 
jednak pogrążają się w zapomnieniu, z którego niekiedy 
\Vydobywa ich historyk literatury. Ale niekiedy to nie 
znaczy zawsze. 

Typowym przykładem tych spraw jest kariera Włodzi
mierza Wolskiego (1824-1882), przedstawiciela pokolenia 
młodszych romantyków, którzy przychodzili na świat rów
nocześnie z tomikami młodzieńczych wierszy Mickiewicza. 
Z pokolenia , do którego w Warszawie należeli Cyprian 
Norwid, Teofil Lenartowicz i Roman Zmorski, w Wilnie 
Ludwik Kondratowicz, pisujący pod pseudonimem Włady
sława Syrokomli, a we Lwowie Kornel Ujejski, jedynie 
Norwid, za życia pomiatany, doczekał się pośmiertnie „od
krycia" i miejsca w rzędzie największych mistrzów poezji 
polskie.i a poniekąd i światowej . Inni, wśród nich grupa 
literatów warszawskich zwana dla ekstrawaganckiego ży

cia cyganerią , współcześnie nieraz podziwiani, dzisiaj ist
nieją w najlepszym razie jako autorzy paru wierszy lub 
nawet wierszyków, przypominanych w antologiach. A do 
ich grona należy właśnie Włodzimierz Wolski. 

Nasi romantycy pokolenia pierwszego działający głównie 
na emigracji zasłynęli swymi znakomitymi dziełami pa
triotyczno-rewolucyjnymi, w których głosili prawo naro
du do niepodległości w granicach własnego państwa. Ich 
literaccy synowie, romantycy młodsi, działający w kraju 
pod ołowianej litery urzędem, to jest pod cenzurą państw 
zaborczych , która dusiła każdą wypowiedź polityczną , 

uderzali stale i konsekwentnie w strunę społeczną. Zgod
nie z ówczesną rzeczywistością akcentowali oni mocno ko
ni~czn~ść przyznania praw obywatelskich masom chłop

skim Jęczącym pod uciskiem pańszczyźny, w Królestwie 
Polskim znoszonej przez rząd powstańczy, a ostatecznie 
zniesionej w r oku 1864 przez carat. Radykalną tę zmianę 

zapo\:•iadali, i przygotowywali pisarze krajowi, ludowcy, 
zwam podowczas chłopomanami. A jednym z najwybit
niejszych był nie kto inny, tylko Włodzimierz Wolski. 
W roku 1843 dziewiętnastoletni młodzieniec wydrukował 

Ojca Hilarego, pompatyczną i makabryczną opow1esc 
umierającego mnicha o jego młodzieńczej miłości do pięk
nej arystokratki i zamordowaniu jej narzeczonego, i utwo
rem tym zdobył duży poklask , który zresztą nie wyszedł 
mu na dobre. W tym samym lub niewiele późniejszym cza
sie ponownie zajął się opracowanym tam problemem w poe
macie Halka, niedopuszczonym podówczas do druku. Pro
blem kontrastu między miłością a nierównością społeczną 

ujął teraz ze stanowiska bajki ludowej o przewrotnej świe
krze. Młody panicz poślubia dziewczynę wiejską, którą 

podczas jego nieobecności morduje okrutnie jego matka. 
Młody wdowiec, powiadomiony o zbrodni przez matkę za
bitej dziewczyny, mści się kładąc trupem zbrodniarkę i koń
cząc samobójstwem. W parę lat później (1847) Wolski temat 
ten opracował ponownie w postaci dramatycznej, która 
przemówiła do wyobraźni Stanisława Moniuszki. Za jego za
chętą Wolski przerobił sztukę w dwu aktach na czteroak
towe libretto do opery kompozytora (1875). W nowej re
dakcji materia tragiczna uległa pewnemu złagodzeniu. Po
została z niej samobójcza śmierć uwiedzionej dziewczyny, 
zniknęły natomiast dwa czy może trzy inne zabójstwa re
dakcji poprzedniej . Młody romantyk, który modny rady
kalizm społeczny wyrażał z krzykliwą przesadą miłośnika 
efektów makabrycznych, uległ tutaj oddziaływaniu czaru 
muzyki, na którą był wyraźnie wrażliwy. Postępując tak 
dawał wyraz stanowisku całego swego pokolenia, w któ
rym Norwid jako autor Fortepianu Szopena i Promethi
diona sławił wielkość Szopena. To samo w skali artystycz
nie daleko niższej robił i Wolski w poematach ku czci 
Liszta i Szopena, jak to jednak u niego wypadało, świad
czy jego ckliwie sentymentalna interpretacja Szope
nowskiego Marsza pogrzebowego. Marsz ten jest jakoby 
obrazem pogrzebu nieszczęsnego powstańca polskiego, 
opłakiwanego przez bliską mu kobietę. Rzut oka na Halkę 
dowodzi, że melodramatyczne pomysły tylko co przedsta
wione zniknęły w tekście libretta do tej opery, może pod 
tchnieniem podziwianego przez romantyków Hamleta, a mo
że dzięki znajomości owoczesnych stosunków wiejskich, 
w których ratunkiem dla uwiedzionych dziewcząt bywała 

często śmierć przez utopienie w rzece czy jeziorze. 



Przejście od poezji społeczno-radykalnej na stanowisko 
librecisty ułatwiał Wolskiemu niewątpliwie charakter je
go talentu. Był on mianowicie lirykiem i w tej właśnie 

dziedzinie pozostawił kilka utworów żywych i godnych 
pamięci. Dość powiedzieć, iż w roku 1863 w zbiorku zaty
tułowanym Spiewy patriotyczne znalazł się jego Marsz 
żuawów („Nie masz to wiary, jak w naszym znaku"), któ
ry przez lat kilkadziesiąt był naszą ulubioną pieśnią popu
larnopatriotyczną, przypominającą powstanie styczniowe. 
Znacznie później, bo w roku 1869, w paryskim zbiorku Pro
myki spotykamy poemat W górach, ukazujący wielkość 

„Czerwonego sztandaru", związanego z walkami powstań
czymi w górach świętokrzyskich. W ten sposób na lat kil
kanaście przed B. Czerwieńskim „Czerwony sztandar" jako 
symbol politycznospołecznej walki o niepodległość, pro
wadzonej przez lud, pojawił się w poezji polskiej. 

Inna postawa Wolskiego doszła do głosu w Hrabinie 
(1860), napisanej jako libretto do opery Moniuszki. Wspom
niany poprzednio sentymentalizm otrzymał tutaj postać 

kultu dość wątpliwych wartości naszego życia zbiorowego, 
składających się na obraz sielskiego życia w zacisznym 
dworku szlacheckim. Trzeba jednak przyznać, że w okresie 
powstania Hrabiny motywy te nabierały wymowy patrio
tyczno-politycznej, stając się nieomal synonimem polskości 
i narodowych tęsknot. Wymowę tę wzmacniała postać mło
dego wojaka, który w akcie trzecim powraca do ojczyzny 
z krwawych bojów, stoczonych, jak się nam Wolski pozwala 
domyślać, w szeregach Legionów Dąbrowskiego. Pisarz wpro
wadził ponadto modne podówczas akcenty satyryczne, 
ośmieszające cudzoziemszczyznę sfer jaśniepańskich. Skrę

powania cenzuralne nie pozwalające jasno ukazywać sy
tuacji narodu polskiego w czasach napoleońskich, a może 
tylko talent poety, który dramaturgiem nie był, sprawiły, 

że libretto, którego punktem węzłowym jest wprowadzenie 
nie księcia Józefa, lecz pani de Vauban, wypadło artystycz
nie nieprzekonująco i w rezultacie nie stanęło na poziomie 
utworu muzycznego Moniuszki. 
Równocześnie z liryką i próbami dramatycznymi Wolski 

uprawiał prozę nowelistyczną i powieściową. W dziedzinie 
tej zapisał się przede wszystkim powieścią o Powiślu war
szawskim, które niegdyś istniało na miejscu dzisiejszej Cy
tadeli. Powieść nosi tytuł Domek przy ulicy Głębokiej 

(1859), a znaczenie jej polega na tym, iż Wolski wcześniej 
od Korzeniowskiego i Kraszewskiego zajął się życiem nasze
go drobnomieszczaństwa i zachęcony przykładem Dicken
sa, w obrazach życia tego ocalił od zapomnienia mnóstwo 
rysów charakterystycznych dla Warszawy i jej świata rze
mieślniczego w połowie ubiegłego stulecia. 

Na zakończenie wspomnieć należy, iż cygan warszawski 
ostatnie dwudziestolecie swego żywota spędził podobnie 

Włodzimierz Wolski (1824-1882) 



jak jego rówieśnicy, Norwid czy Lenartowicz, na emigra
cji. W przeciwieństwie jednak do nich, osiadłszy w Belgii, 
nie zdołał utrzymać się na odpowiednim poziomie i zmie
nił się w literackiego wyrobnika, zarabiającego piórem na 
nędzną egzystencję. O co tu chodziło, wyjaśnia opowieść 

w pamiętniku Od kolebki przez życie życzliwego Wolskie
mu Teodora Tomasza Jeża, który zetknął się z nim w Bruk
seli. W czarującym obrazku wieczoru, gdy sześcioletnia 

córeczka Jeża wyrecytowała w obecności Wolskiego jego 
poemat Mleczna siostra, pamiętnikarz dorzucił uwagę: 

Wolskiego natura obdarzyła rzeczywistym a wielkim talen
tem poetycznym, ale zmarnowanym przez pociqg do trun
ków zwanych gorącymi, tak, że pisarz ten, talent w sobie 
wódką zalał. Wynik tego był taki, iż autora Domku przy 
ulicy Głębokiej dotąd nie udało się zrehabilitować jako 
pisarza i że postawę jego literacką trafnie chyba ustalił 

Tuwim, gdy w swej Księdze wierszy polskich XIX wieku 
jego charakterystykę zamykał zdaniem: Cała dzisiejsza 
poetycka sława Wolskiego znajduje się... pod znakiem 
Halki, ale nawet i na tę sławę - musimy to wyraźnie po
wiedzieć - zapracował dla Wolskiego Moniuszko. 

Trudno tutaj rozstrzygnąć, co było źródłem tragizmu do
strzegalnego w biografii Włodzimierza Wolskiego. Gdyby 
nawet przyjąć, iż była nim psychika poety-alkoholika, to 
równocześnie nie podobna zamykać oczu na potworne wa
runki polityczne, w jakich żyć wypadło człowiekowi wy
rzuconemu poza nawias historii, na jałowe ugory emigra
cji politycznej. 

Julian Krzyżanowski 

Ulożyliśmy z nasz:ym nieocenionym Panem Wło

dzimierzem Wolskim plan do nowej opery. Zanosi 
się na dobrą rzecz, która duchem pó jdz:ie prz:y do·· 
świadczonej spólce. Otóż teraz potrzebuje jeden 
z nas osiemdziesięciu złotych, i to dziś koniecz:nie . 
Więc do Waszej kasy sięgamy, za iclt pewność rę
cząc, jeżeli te90 potrzeba , moim własnym rachun
kiem. 

(Z Ustu Moniu•zki do w a rszawakicgo wydawcy, Gebethnera ) 

--------> 

Kornel Szlegel. Potonez pod gotym niebem. 



Bonifacy Dziadulewicz 

ZE WSPOMNIEŃ OSOBISTYCH 

(„.) Genialny kompozytor Hrabiny zaszczycał mnie swym 
zaufaniem i oto garść szczegółów o okolicznościach, towarzy
szących wystawieniu opery. 

Nad librettem Hrabiny zawsze Moniuszko się unosił i ze 
wszystkich librett polskich Hrabinę najwyżej cenił i Wło
dzimierzowi Wolskiemu palmę pierwszeństwa przyznawał. 

Rozbierając szczegół po szczególe, zachwycał się i języ

kiem i formą budowy, nie mając im nic do zarzucenia. 
Będąc tak usposobionym do libretta, wziął się do kom

pozycji opery z całym zamiłowaniem i energią. 
Jednakże żadna z oper, żaden utwór w wystawieniu go 

na \vidok publiczny, nie przyczynił Moniuszce tyle zgry
zot i zmartwień, co wystawienie Hrabiny. Wszystko, co 
miało jakąkolwiek styczność z t;; operą , sprzysięgło się 

przeciwko niej. Moniuszko, martwiąc się , a nie lubiąc przed 
kimkolwiek wynurzyć swój żal i boleść, tłumiąc wszystko 
w sobie, rozchorował się na żółtaczkę tak silnie, że omal 
życia nie postradał. 

Kto, co i w jaki sposób dokuczył autorowi Halki i Hra
biny - nie tu miejsce wyliczać. Nomina sunt odiosa. Do
syć powiedzieć, że na wspomnienie o owych przejściach, 

Moniuszko posępniał i z bolesnym wyrazem twarzy pół

głosem wyszeptywał - „ot, niewiele brakowało, a moich 
osierociłbym". 

Niebawem rozpromieniał się i z błogim uśmiechem wo
łał : „Ale, co tam - ale za to pierwsze przedstawienie wy
padło supreme, co się zowie! Niebywały entuzyazm! Wy
obraź sobie, czego najmniej się spodziewałem, a nawet ba
łem się o niego, to powodzenia poloneza. Nie figurował on 
wcale w planie kompozycji. Po wszystkich próbach ten 
polonez ani razu mi przez myśl nie przeleciał. 

Nadeszła wreszcie próba jeneralna . Po t ylu przejściach, 

po tylu zgryzotach, szedłem na ową próbt; jak delikwent 
na ścięcie. Tymczasem wszystko jakoś inaczej poszło. Aż 

rozkosz wspomnieć, z jakim humorem szła próba! I orkie
stra, i artyści, i chóry, i balet, słowem wszystko, wszystko 
wybornie usposobione. 

Ostatni akt miał się rozpocząć w ten sposób, że otwie
rała się kurtyna i chorąży z podczaszym mieli zaczynać 

zaraz swoją scenę. Otóż Trosze!, wyborny muzyk i śpie

wak, podszedłszy do pulpitu , zawołał : Mój dyrektorze, 
czyżby to nie dobrze było, żeby przed podniesieniem kur
tyny orkiestra choć parę akordów zagrała? 

- Aha, dobrze, dobrze, i to był moment, w którym wy
skoczył polonez. 
Skończyła się próba. Wszyscy się rozeszli. Poprosiłem 

tylko o zatrzymanie się wiolonczelisty Szablińskiego i kil
ku innych członków orkiestry. Polonez z głowy - szybko 
naszkicowany został na papierze - próbka się odbyła i na 
tern koniec. 

Na drugi dzień pierwsze przedstawienie Hrabiny. Pu
bliczności w teatrze pełniutko. Uwerturę przyjęto go
rąco - akt za aktem publiczność oklaskiwała szczerze. Wi
dać, że opera przypadła do gustu. Żółkowski w dobrym 
humorze, wszyscy artyści również. - Nadchodzi naresz
cie cstatni akt, a z nim i mój niepokój, co to będzie z tym 
polonezem, który i nie wypróbowany należycie i tak ja
koś na prędce sklecony, że może popsuć całość. Zechciało 

się Troszlowi paru taktów, a tu gotowe wypaść, masz babo 
redutę. 

Żółkowski z Troszlem, nic nie wiedząc o polonezie, już 

się usadowili za stolikiem i siedzą za kurtyną, a tymcza
sem, dziej się wola Boża! Szabliński zaczyna grać. Gra, ale 
jak gra! Skończył - a mnie się zdawało, że cały teatr 
wali się na moją głowę - tymczasem, to był jeden ogól
ny oklask i jeden ogólny krzyk: bis! Powtarzamy, raz, 
drugi, powtarzamy trzeci i czwarty. Nareszcie kurtyna się 

otwiera i Żółkowski woła: „Mój chorąży, ot siurpryza co 
się zowie, gdyby tak i dla nas jeszcze zagrać chcieli!" - Mi
ły Boże, co się to nie działo, zagraliśmy jeszcze raz" . 

Takie to miał powodzenie ten cudny polonez. 

(„ Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne'', nr 45 z roku 1898) 

To wspomnienie , pisane wiele lat po premierze „Hrabiny", wy
maga dwóch sprostowań: 

1 - w rzeczywistości był to dawnie j skomponnwany polon ez 
na forte p ian, „z g ł owy" powstała wówczas tylko j ego instrumen
tacja . 

2 - wielokrotn e bisy musiały się odbyć na którymś kolejnym 
przedstawieniu, nie z a ś na premierze, w czasie któ re j przyjęcie 

polone za było rzeczywiście entuzjastyczne, ale mimo to nie biso
wano go w obawie ingerencji ze strcmy carskich opiekunów teatru, 
którzy mogliby się w tym dopatrzy ć: manifestacji patriotycznej. 

T . K . 



Libretto „Hrabiny" zos tało n apisane w r . 185D. 
Na żądanie M oniuszki miał t o być obraz wbieglej 
doby, która zewnętrznie przystraja.la się w rococo 
niesty lowe , ale m ialcL aspi.racye stylu , a wewnętrz:

nie oddawała si ę zbytkowi i zabawie, lecz niosła 

daninę krw i w legionach, k tóre przyniosły nad Wi
~łę now e trady cy e i. początki styLu empire. Tak 
spowiadał się Wolski jednem u ze swych przyj aciół , 

a czy wykonanie odpowiadało zamiarowi? Okolicz
ności zewnętrzne, wym agania sceny z jedne j, a po
śpiech, z jakim Wolski kreślił libretto z drugie j 
strony , przeszkodziły wykonaniu planu w rozcią

głości zamierzonej. Hrabina jednak pozostała li
brettem do opery komicznej w stylu precieuse 'y ... 

( S ł owa an on imow e g o a ut ora , opublik owa n e w „Echu Muz ycznym, 
Teatr;ilnym i A r ty s tyczn y m " , nr 45 z roku 1898). 

Janina Pudełek 

DZIEJE SCENICZNE 
„HRABINY" 

Prapremiera Hrabfoy przewidziana była na tradycyjny 
od czasu Halki (1 I 1858) dzień Moniuszkowskich premier, 
na 1 stycznia 1860 r. Pech jednak, który jej towarzyszył, 
spowodował miesięczną przeszło zwłokę. Najpierw trzeba 
było walczyć z cenzurą, później wyłoniły się trudności ob
sadowe. Dobrski odmówił wykonania roli Kazimierza. Pau
lina Rivoli, która kiedyś nie chciała' przyjąć partii Halki 
jako zbyt gminnej, teraz z kolei wzdragała się przed śpie
waniem Hrabiny jako... zbyt arystokratycznej. Przebąki

wano ponadto o złym stanie jej zdrowia. Ogólnie jednak 
uwaźano tę wersję ze objaw fochów primadonny. Nie bra
kło i innych, wewnątrzteatralnych komeraźy, które dopro
wadziły Moniuszkę do ciężkiej choroby. Ostatecznie pra
premiera odbyła się 7 lutego 1860 roku w warszawskim 
Teatrze Wielkim, przygotowana muzycznie i prowadzona 
przez samego kompozytora, reżysersko opracowana przez 
Leopolda Matuszyńskiego, scenograficznie oprawiona przez 
Antoniego Sacchetti, w ubiorach z teatralnych pracowni 
krawieckich Ewy Gwozdeckiej i Gustawa Gutha, ozdobio
na tańcami układu Romana Turczynowicza. Na scenie po
szczególne postaci zaprezentowali: Paulina Rivoli (Hrabi
na), Bronisława Dowiakowska (Ewa), Józefa Chodowiecka 
(Bronia), Alojzy Żółkowski (Podczaszyc), Wilhelm Tro
szel (Chorąży), Leopold Matuszyński (Dzidzi) i Mieczy
sław Kamiński (Kazimierz). Solistami baletu byli: Klara 
Stier, Matylda Dylewska i Aleksandra Buczyńska (Zefir 
i Flora) oraz Aniela Piotrowska i Ludwik Kuhne (Taniec 
sylfów). 

Pierwsze przedstawienie wywołało zamęt zarówno wśród 
publiczności, jak i wśród recenzentów. Obok głosów en
tuzjazmu nie brakło i głosów krytyki, głównie pod adre
sem wyboru tematu i opracowania libretta. Wykonawców 
natomiast przyjęto źyczliwie. Komplementowano zwłasz

cza ulubienicę publiczności, Paulinę Rivoli, i chyba tym 
razem nieco na kredyt. Józef Sikorski w Ruchu Muzycz
nym zarzucił jej w delikatnej formie brak lekkości i fi
nezji w potraktowaniu roli. Prawdą było, że doskonała 



ta śpiewaczka szczyty swej kariery miała już za sobą. 

Prawdą okazały się również przedpremierowe plotki o jej 
chorobie. Rivoli bowiem odśpiewała po premierze tylko 
jedno jeszcze przedstawienie i ze względu na zły stan zdro
wia pożegnała scenę na zawsze. I tak od trzeciego spektak
lu, \ V dniu 10 marca 1860 roku, rolę tytułową objęła Ma
ria Gruszczyńska. Była to jedyna zmiana obsadowa do 
zamknięcia teatrów warszawskich w okresie wypadków, 
poprzedzających wybuch powstania styczniowego. 

Wznowienie Hrabiny po wypadkach lat 1861-1864 od
było się IO października 1867 roku z prawie całkowicie 

zmienioną obsadą. Kazimierza śpiewał Franciszek Cieślew
ski, Bronię - .Józefa Graetz, Chorążego - Adolf Kozie
radzki , Dzidziego -- Adam Ziółkowski, Ewę - Maria Wo
jakowska. Partię tytułową na przeciąg pełnych szesnastu 
lat objęła zasłużona primadonna opery warszawskiej, Bro
nisława Dowiakowska, prapremierowa panna Ewa. Z pier
wotnej obsady pozostał przy swej roli jedynie Żółkow

ski, który do końca życia nie miał dublera. Jego indywi
dualność zaważyła w poważnej mierze na dalszych losach 
Hrabiny na scenie warszawskiej. Jako jeden z filarów tea
tru dramatycznego nie mógł zbyt często występować w ope
rze i platego Hrabina pojawiała się na afiszu stosunkowo 
rzadko. Długoletnia jego choroba, poprzedzająca zgon 
w 1889 roku, spowodowała, że ostatnie przedstawienie Hra
biny w tej inscenizacji odbyło się 1 września 1883 roku. 
W innych rolach w latach 1867-1883 występowali, oprócz 
wymienionych: Daniel Filleborn (Kazimierz), Romuald 
Wasilewski i Józef Prohaska (Chorąży), Feliks Mikulski 
(Dzidzi), Maria Wojakowska, Maria Szlezygier, Antonina 
Matuszyńska i Ewelina Syrwid (Bronia). Batutę dyrygenc
ką przejęli po zgonie Moniuszki Adam Milnchheimer i Jan 
Quattrini. 

Triumfalny powrót Hrabiny na scenę Teatru Wielkiego 
zawdzięczała Warszawa wielkiemu miłośnikowi opery mo
niuszkowskiej, Emilowi Młynarskiemu, który wkrótce po 
objęciu dyrekcji działu operowego warszawskich teatró\v 
rządowych począł wprowadzać na scenę pozycje repertu
aru polskiego. Premiera tej nowej inscenizacji odbyła się 

3 listopada 1898 roku w reżyserii Józefa Chodakowskiego, 
opracowaniu scenograficznym Karola Klopfera (I akt), 
Józefa Guranowskiego (II akt) i Aleksandra Kozłowskiego 
(III akt). Kostiumy zaprojektował prof. Julian Maszyński, 
dyrygował Emil Młynarski, choreografia zaś była dziełem 

Rafaela Grassi i Aleksandra Gillerta. Rolę tytułową obję
ła jedna z najznakomitszych odtwórczyń tej partii, Salo
mea Kruszelnicka, jakby stworzona do kreowania Hrabiny 
zarówno pod względem walorów wokalnych, jak warun
ków zewnętrznych i temperamentu aktorskiego. W dal
szych rolach wystąpili: Maria Skulska (Ewa), .Józef Cho-

- -- )' 

Sce na z III aktu H r abiny. Cynkotyp J. Lewickiego. T ygodnik mu
strowany nr 22 z roku 1860. 
Scena z I aktu Hrabiny .. Cynkotyp J. Lewickiego . T ygodnik !Ilu
strowany nr 22 z roku 1860. 



dakowski (Chorąży}, Janina Korolewicz (Bronia), Stani
sław Sienkiewicz (Kazimierz), Mieczysław Frenkiel (Pod
czaszyc) oraz Mikołaj Lewicki (Dzidzi). Na czele baletu 
wystąpiły najlepsze ówczesne siły w osobach primabaleri
ny Michaliny Rogińskiej i pierwszego tancerza Jana Wal
czaka. 

Nowa inscenizacja Hrabiny stała się wydarzeniem dużej 
miary, czego odbiciem były nie tylko liczne recenzje 
i wspominki pamiętnikarskie, ale i reperkusje w litera
turze wyższych i niższych lotów. Oto np. w drugim to
mie Trędowatej, głośnego niegdyś romansu „z wyższych 

sfer", cały ważny rozdział rozgrywa się na widowni Tea
tru Wielkiego podczas przedstawienia Hrabiny właśnie 

w latach 1900-1902. Autorka, Helena Mniszkówna, nale
żała do bywalczyń Teatru Wielkiego, przytoczone przez 
nią uwagi mają więc posmak prawdy. Oto jak opisuje 
wykonawczynię partii tytułowej, najprawdopodobniej Kru
szelnicką: 

... Wiotka, efektowna postać artystki w stroju Diany cie
niowała głos niesłychanie pięknie ( ... ) Artystka rozlewała 

czyste, swobodne tony . .Jak zawieja srebrnych kropelek sy
pały się dźwięczne gamy jej głosu. Szczerość i uczucie wia
ły z wysokich nut, którymi dziwnie umiała modulować. 

I dalej o arii z III aktu - „Zbudzić się z ułudnych snów": 
(. .. ) Żal, obraza, zawiedziona ambicja w glosie śpiewaczki. 
Niesłychanie akcentowała słowa, mimikę, głos. Ostatnią 

strofkę wyrzuciła z piersi niemal z rozpaczą. 

A oto fragment dialogu, charakteryzujący Hrabinę i Bro
nię: 

- Bronia? Bronia jest trochę w grze sucha, nazbyt koł
kowata. Może to robi różnica stroju; kontusik i te tam 
puszki, wyloty, obok pajęczynowego kostiumu Diany, spra
wiają efekt na niekorzyść Broni. 

- Ona głównie razi obok dystynkcji hrabiny. Dobra ar
tystka i na scenie dama. Bronia nawet w tych samych 
gazach nie osiągnęłaby celu. Tu występuje różnica rasy ... 

Dyskutantami, jak przystało na romans z wyższych sfer, 
są oczywiście przedstawiciele najwyższej arystokracji. 

I jeszcze jeden fragment, dotyczący znanego poloneza 
rozpoczynającego trzeci akt: 

W teatrze światło było przyćmione i scena zasłonięta. 

Umyślny efekt dla melodyjnych tonów poloneza Moniuszki, 
który zaczynał płynąć z orkiestry delikatnie, barwnie, wzru
szająco ( ... ) Wrażenie było ogólne i potężne. Cisza zaległa 

loże i krzesła. Górne sfery zdawały się uśpione. Melodia 
płynęła niepowstrzymaną silą. omotywała urokiem, draż

niła ( ... ) Wtem na górze, wysoko, niby pierwszy lekki od
głos gromu, ozwało się klaśnięcie. Pobudka! I teatr zahu
czał. Zapal, entuzjazm. Wszystkie wrażenia skupiły się w 
oklaskach ( ... ) Panie wychylając się z lóż klaskały w dla-



Bronisława Dowiakowsk n 
w roll Hrabiny. Według 
fotografii K. Brandla ry
sował F. Tegazzo. Klasy 
nr 42 z roku 1866. 

Alojzy Gonzag.:1 Żólkow
ski w roli Podczaszyca . 
Mal. F. Kostrzewski. ze 
zbiorów Muzeum Naro d o
wego w warszawie. 



Salomea Kruszelnicka w 
roll Hrabiny. Teatr Wielki 
w Warszawie. Rok 1898. 

Salomea Kruszelnicka w 
roll Hrabiny. Teatr Wielki 
w Warszawie. Rok 1898. 

Janina Korolewicz (Bro
nia) Mieczysław Fren
kiel (Podczaszyc). Teatr 
Wielki w Warszawie. Rok 
1898. 
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nie. W krzesłach i amfiteatrze rozbrzmiewał huk, jakby 
wzburzonego morza. Górne sfery, uniesione szalem, ry
czały: Brawo! Bis! Bis! Ale inni zaczęli sykać. Wielkie wra
żenie powtórzenia nie znosi... 

W dalszych przedstawieniach, do wybuchu I wojny świa
towej, poszczególne partie znalazły wielu utalentowanych 
wykonawców. I tak Kazimierza śpiewali: Władysław Flo
riański, Stein-Kamiński, Krzemiński, Teodor Orzeszkowicz, 
Ignacy Dygas, Tadeusz Łowczyński i Włodzimierz Malaw
ski; Chorążego - Hilary Dyliński, Adam Didur, Henryk 
Kawalski, Adam Ludwig i Adam Ostrowski; Dzidziego -
Gabriel Garski; Podczaszyca - Hilary Dyliński i Henryk 
Kawalski; Bronię - Maria Bogucka, Helena Tracewska, 
Helena Zboińska-Ruszkowska, Maria Tracikiewicz, He
lena Zdanowicz i Jadwiga Lachowska; Ewę - panna Luce 
i Maria Sternowa. Rolę tytułową po odejściu w 1902 roku 
Salomei Kruszelnickiej kreowały; Władysława Chotkowska, 
Colonelli-Szląskowska, Maryla Gembarzewska, Maria Bo
gucka, Maria Tracikiewicz i Miriam Wahl-Lewicka. 23 li
stopada 1904 roku doczekała się Hrabina dwusetnego przed
stawienia na scenie warszawskiej. W balecie występowały 
zawsze najlepsze siły, wśród których wymienić trzeba prze
de wszystkim primabalerinę Helenę Rządcównę i pierw
szego tancerza Michała Kuleszę. 

W latach I wojny światowej Hrabina doczekała się trze
ciej inscenizacji na warszawskiej scenie. Reżyserem był 

Wiktor Grąbczewski, dyrygował Henryk Melcer, Hrabinę 

śpiewała Miriam Wahl-Lewicka, Ewę - Julia Mechówna, 
Bronię - Zofia Zabiełło, Kazimierza - Adam Dobosz, Dzi
dziego - Wacław Brzeziński, Podczaszyca w dalszym cią
gu Dyliński, Chorążego - Ostrowski. W następnych przed
stawieniach jako Hrabina wystąpiła Maryla Rola-Rako
wiecka, jako Bronia - Janina Gołkowska, jako Kazi
mierz - Henryk Drzewiecki. 
Następne inscenizacje pojawiły się w bardzo krótkich od

stępach czasu. Już po upływie roku, 30 grudnia 1916 r., 
opracował na nowo reżyserię Henryk Kawalski z Margot 
Kaft~l w roli tytułowej. W jednym z najbliższych przed
stawień rolę Kazimierza objął jeden z najświetniejszych 

odtwórców tej roli - Stanisław Gruszczyński. 

Po wojnie, 22 maja 1919 roku, we wznowionej przez Ka
walskiego operze wystąpili Helena Zboińska-Ruszkowska 

(Hrabina), Helena Kuncewiczówna (Bronia), Helena Tra
cewska (Ewa), Ignacy Dygas (Kazimierz), Wacław Brzeziń
ski (Dzidzi), Adam Ostrowski (Chorąży) i Gabriel Garski 
(Podczaszyc). Dyrygował Julian Hirszfeld, choreografię 

opracował Piotr Zajlich, na czele baletu wystąpili Maria 
Pawińska, Waleria Gnatowska, Maria Sznarowska i Zyg
munt Dąbrowski. Do końca 1922 roku Hrabina nie scho
dziła z afisza. Dyrygował najczęściej sam Emil Młynarski, 



\ r 

I 

I!• 1. 1 a1 i 1 v.1.: rl\\ i ·•li11 : 

U ZE NICKJr;J·. 

r.i. I k. ił 
r 2 k. n 
,.., 1 k.. ; 

"· I a. 60 
I Ir. lO 

r -.it.91 
rt - • 1e 
ra. - Ir. 0$ 
r -Io;&<) 

. • • ra. - Il. IOi 
I ~111 r<. - Ir. 50 

• • . ra - Ir . '5 
A ~ •• _„ k. •eJ 

-

. - -· ---...--
odzi nie 8 -ej wiecz rem. 

który w roku 1919 ponownie objął dyrekcję opery war
szawskiej. Wśród wykonawczyń partii tytułowej pojawiły 

się nowe nazwiska, przede wszystkim Adelina Czapska, na
stępnie Alina Wójcicka i debiutantka Irena Żórawska. Par
tię Broni oprócz Gołkowskiej i Kuncewiczówny śpiewała 

Tola Mankiewiczówna. Rolę Kazimierza wykonywali na 
zmianę Gruszczyński i Dobosz, Podczaszycem był Stanisław 
Bogucki, Chorążym - Marian Palewicz-Golejewski, Dzi
dzim - nadal Wacław Brzeziński. 

Nowa inscenizacja Hrabiny miała swą premierę 4 wrześ
nia 1927 roku. Reżyserował Adolf Popławski, dyrygował 

Młynarski, scenografię opracował Józef Wodyński. choreo
grafię Zajlich . Zmieniła się również obsada. Przede wszyst
kim partię tytułową objęla Ewa Bandrowska-Turska, od
nosząc wspaniały sukces. Bronię kreo\':ała Maryla Kar
wowska, Ewę - Olga Olgina, Kazimierza - Adam Do
bosz, Dzidzie: o - Jan Romejko, Chorążego - Aleksander 
Michałowski, Podczaszyca - Bolesław Bolko. Na czele ba
letu wystąpili Halina Szmolcówna, Irena Szymal'lska, Sa
bina Szatkowska, Sylwin Baliszewski i Zygmunt Dąbrowski. 
W tej inscenizacji utrzymała się Hrabina w repertuarze 
do roku 1934. Nowymi Hrabinami były w tym ©kresie Maria 
Bojar-Przemieniecka, Franciszka Platówna, Maryla Krzy
wiec ; partię Broni wykonywały m.in. Helena Lipowska, 
Janina Orłowska, Lucyna Szczepańska i Emma Szabrań

ska; partię Kazimierza - Nietyksza: partię Ewy - Halina 
Dudicz. Rolę Dzidziego objął w roku 1932 Adam Dobosz, 
rolę Chorążego - Roman Wraga. Wśród dyrygentów wy
mienić należy Mariana Rudnickiego i 1'-'licczysława Mierze
jewskiego. W balecie występowali: Barbara Karczmarewicz. 
Janina Leitzke, Sabina Szatkowska, Zygmunt Dąbrowski 

i Eugeniusz Papliński. 
Ostatnie wznowienie Hrabiny na sceni::: warszawskiej od

było się na półtora roku przed wybuchem II wojny świa
towej, 19 marca 1938 roku, w reżyserii Popławskiego z Bo
lesławem Tyllią przy pulpicie dyrygenckim. Hrabinę śpie
wała Franciszka Platówna, Bronię - Janina Hupertowa, 
Ewę - Barbara Kostrzewska, Dzidziego - Adam Dobosz, 
Kazimierza - Edward Wejsis, Chorążego - Aleksander 
lVIichałowski, Podczaszyca - Bolesław Bolko. W miesiąc po 
premierze jako Hrabina zaprezentowała się śpiewaczka ope
ry poznańskiej Liliana Zamorska. Na tym urywają się 

dzieje Hrabiny na warszawskiej scenie do wybuchu wojny. 

Następną po Warszawie sceną, która zaprezentowała Hra
binę swojej publiczności, była scena lwowska. Pierwsze 
przedstawienie odbyło się tam 22 marca 1872 roku, w wy
konaniu trupy niemieckiej, w anonimowym przekładzie pod 
tytułem Die Griifin. Przekład nie był zupełnie ścisły. 

~-----

A!is7. wznowienia Hrabinu w roku 1898 w Teatrze Widkim w war
szawie. 



Zmieniono miejsce akcji II aktu (z warszawskiego salonu 
Hrabiny na wiejski dworek Chorążego, zwanego w tej in
scenizacji Pułkownikiem), zmieniono również nazwy po
szczególnych postaci. Według częściowo tylko zachowanego 
afisza obsada przedstawiała się następująco: Die Grafin -
pani Roese-Lund, Pułkownik - pan Rezny, Małgosia, jego 
\Vnuczka - panna Klofat, Kazimierz - pan Krenn, Szam
belan - - pan Strobel, Gogo, jego wnuk - pan Franziak, 
Ewa, towarzyszka Hrabiny - panna Senat, Giermek -
pan Pinales. 

Polska premiera Hrabiny odbyła się we Lwowie 22 paź
dziernika 1874 roku, z Teodozją Friderici-Jakowicką w par
tii tytułowej, Emmą Schiirer (Bronia), Julianem Zakrzew
skim (Kazimierz), Leonem Borkowskim (Chorąży), Aleksan
drem Koncewiczem (Podczaszyc) i Feliksem Mikulskim 
(Dzidzi). 

Trudno dziś ustalić pełne dzieje Hrabiny na scenie lwow
skiej z powodu braku dokumentów. Wiadomo jednak, że 

17 listopada 1876 roku śpiewała partię Hrabiny po włosku 
amerykanka Marco (Smith), a towarzyszyła jej m.in. Bo
lesława Makowska jako Bronia. 19 marca 1887 roku wy

stawił Hrabinę kapelmistrz Henryk Jarecki na swój be
nefis. Hrabinę śpiewała Elżbieta Skalska, Cześnika (sic!) 
Aleksander Koncewicz, Bronię - Franciszka Praunówna, 
Podczaszyca - Marceli Zboiński, Dzidziego - Jan Recki, 
Kazimierza ~ Władysław Floriański. Z bogatego baletu 
II aktu V.'Ykonano tylko kotyliona w układzie Edmunda 
Gasińskiego. Ponownie wznowiono Hrabinę około roku 1903. 
Według zachowanego afisza z 26 kwietnia 1903 r. Hrabinę 
odtwarzała Salomea Kruszelnicka, mając za partnerów: 
L. Marek (Ewa), Józefa Chodakowskiego (Chorąży), pannę 
Łęską (Bronia), W. Malawskiego (Kazimierz), Władysława 
Romana (Podczaszyc) i Adama Okońskiego (Dzidzi). Cho
reografię opracował baletmistrz teatru lwowskiego Stani
sław Sachs, który wystąpił również jako solista obok swych 
sióstr Wandy i Adeli, Wacławy Staszka i nieznanej z imie
nia panny Bewilakówny. 

W dwudziestoleciu międzywojennym, w roku 1929, wzno
wił Hrabinę na scenie lwowskiego Teatru Wielkiego reży
ser tej sceny Stanisław Tarnowski, w opracowaniu mu
zycznym Józefa Lehrera, scenografii Zygmunta Balka i cho
reografii Stanisława Faliszewskiego. Hrabiną była Fran
ciszka Platówna, Bronią - Janina Okońska, Chorążym -
Romuald Cyganik, Kazimierzem - Franciszek Bedlewicz, 
Podczaszycem - Jan Zopoth, Dzidzim - Tadeusz Szymo
nowicz, Panną Ewą - Aniela Szlemińska. 
Według ostatnich dostępnych informacji (afisz z 3 maja 

1937 roku) Hrabinę we Lwowie śpiewała ponownie Pla
tówna, Bronię ponownie Okońska, reszta obsady była zmie
niona: Roman Wraga (Chorąży), Adam Dobosz (Kazimierz), 

Gabriel Gorski w roli 
Dzidziego. Teatr Wielki w 
Warszawie. Rok 1899. 

Władysław Floriański w 
roll Kazimierza. Teatr 
Wielki w Warszawie. Rok 
1898. 

Adam Didur w roli Cho
rążego. Teatr Wielki w 
Warszawie. Rok 1902. 





Bolesław Bolko (Podczaszyc), F. Ziembiński (Dzidzi) . Cho
reografię opracował Tadeusz Burke. 

Poznań ujrzał Hrabinę 17 listopada 1911 roku w wyko
naniu zespołu Andrzeja Lelewicza z Leontyną Karską (Hra
bina) , Bronisławą Krajewską (Bronia), Andrzejem Haykiem 
(Kazimierz), Kajetanem Kopczyńskim i Bolesławem Fotygo. 

W okresie między'l.vojennym premiera Hrabiny odbyła się 
w poznańskim Teatrze Wielkim 1 września 1929 roku w re
żyserii Karola Urbanowicza, scenografii Stanisława Ja
rockiego, choreografii Maksymiliana Statkiewicza, pod ba
tutą Zygmunta Wojciechowskiego. Hrabiną była Maria Bo
jar-Przemieniecka, Kazimierzem - Stanisław Drabik, Cho
rążym - Karol Urbanowicz, Podczaszycem - Kazimierz 
Wawrzyniecki, Dzidzim - Józef Sendecki. Bronią - Maria 
Kisielewska, Ewą - Zofia Fedyczkowska. W dalszych przed
stawieniach śpiewali m.in.: Halina Dudicz-Latoszewska 
(Hrabina), Wanda Roessler (Bronia), Radzisław Peter (Ka
zimierz), Roman Wraga i Hugo Zathey (Chorąży), Bolesław 
Bolko i Bolesław Horski (Podczaszyc), dyrygował Stefan 
Baratl.ski. W balecie tańczyła m.in. primabalerina Zofia 
Grabowska. Nie .iest to oczywiście pełna lista wykonawców. 

3 maja 1925 roku, zawędrowała Hrabina na wileńską sce
nę teatru na Pohulance. Reżyserował Konstanty Krugłow
ski, dyrygował Aleksander Wilh'lski. Obsada była nastę

pująca: Hrabina - Jadwiga Krużanka, Chorąży - W. Wi
tas, Bronia - J. Korsak-Targowska, Kazimierz - Mieczy
sław Perkowicz, Podczaszyc - Jan Popiel, Dzidzi - B. Wi
towski. W przedstawieniu brał udział wędrowny balet Jana 
Cieplińskiego z Sabiną Matuszewską. Heleną Sławitl.ską 

Zygmuntem Dąbrowskim na czele. 

W rok później, 28 września 1926 roku, Hrabina wystawio
na została na inaugurację sezonu operowego w Teatrze Pol
skim w Katowicach. Reżyserował Józef Stępniowski, sce
nografię przygotował Aleksander Kobryó, dyrygował Milan 
Zuna, choreografię opracował Antoni Luzióski. Partię ty
tułową śpiewała Liliana Zamorska. 

Nie miała Hrabina szczęścia do scen zagranicznych. Jedy
.ne znane wystawienie poza terenem Polski, i to również 

po polsku, a więc dla kół polonijnych, odbyło się 8 maja 
1926 roku w Nowym Jorku. 

Tak oto w zarysie przedstawiają się sceniczne dzieje 
Hrabiny do wybuchu II wojny światowej. Nie jest to oczy
wiście obraz kompletny, ale w powodzi zniszczeń lat 1939-
1945 przepadło bezpowrotnie tyle cennego materiału doku
mentacyjnego, że nie sposób dziś odtworzyć poszczególnych 
fragmentów. 

J <: n in a K urole w icz (B ro nia), Józef Chodakowsk i (Chorąży) , Sta
nisław Sic·nki ewicz (Kazimie rz). Teatr Wielki w Wnrszawle . Rok 
1898. 



Pierwsze przedstawienie Hrabiny w Polsce Ludowej od
było się w Krakowie, równo w trzy miesiące po zakończe
niu wojny, 10 sierpnia 1945 roku. Reżyserował Teofil Trzciń
ski, dyrygował Zygmunt Latoszew~ki , tańce ułożył Feliks 
Parnell. Partię Hrabiny wykonała Ewa Bandrowska-Turska, 
Chorążego - Karol Urbanowicz, Broni - Zofia Charłampo
wicz, Kazimierza - Wiktor Bregy, Podczaszyca - Adam Ma
zanek, Dzidziego - A. Dąbski. Na czele baletu wystąpili 

Stanisław Kiihn i Zbigniew Kili11ski. (Zefir i Flora), Olga 
Glinkówna, Witold Borkowski, Paweł Dobiecki, Zbigniew 
Kiliński i Andrzej Śnieżyński (Taniec satyrów i nimf). 

W rok później, 21 września 1946 roku, z premierą Hrabir1y 
wystąpił Teatr Wielki w Poznaniu. Reżyserował Karol Ur-

. banowicz, scenografia była dziełem Zygmunta Szpingera, 
dyrygował Zygmunt Latoszewski, w gronie wykonawców 
znaleźli się m.in. Halina Dudicz-Latoszewska (Hrabina), 
Karol Urbanowicz (Chorąży), Stanisław Roy (Kazimierz), 
i Mieczysław Wojnicki (Dzidzi). W tej inscenizacji opera 
utrzymała się w r epertuarze bardzo długo. Zmienialy się 

obsady i poszczególne elementy, np. w roku 1955 nov,·ą 

choreografię opracował Jerzy Gogół. Poszczególne partie 
wykonywali: Hrabinę - Antonina Kawecka, B. Sypnie\v
ska, Maria Zientówna; Chorążego - Antoni Majak , R. Wa
silewski; Bronię - A. Kocieszyńska, A. Piotrowska: Ewę -
Krystyna Pakulska , Anna Wolanowska: Kazimierza 
J. Bieńkowski, Józef Prząda : Podczaszyca - B . Ratajczak, 
W. Szpinger; Dzidziego A. Łukasik, Radzisław Peter. 
W balecie występowali : B. Goślińska, D. Kokotówna, H. 
Lupówna-Krzeszkowska, Z. Czajkowski i E. Kowalczyk 
(Zefir i Flora) oraz T. Kujawa, J. Majewska, E. Skotar
czak, E. Koprucki, R . Radek i Z. Walczak (Taniec satyrów). 

Po kilkuletniej przerwie Hrabina pojawiła się znów na 
poznańskiej scenie 24 września 1966 roku w nowym kształ
cie nadanym jej przez Danutę Baduszkową (reżyseria) , 

Stanisława Bąkowskiego (scenografia). Roberta Satanow
skiego (kierownictwo muzyczne) i Conrada Drzewieckiego 
(choreografia). Potrójna obsada przedstawia się następu

jąco: Hrabina - W. Jakubowska . .T. Rozelówna, A. Wola
nowska; Chorąży - A. Kizewetter, E. Kmiciewicz, H. Łu
kaszek; Bronia - E. Bernat, A. Chocieszy1'iska, E. Wó.icia!<: 
Ewa -- Z. Donat, K. Pakulska; Kazimierz - A. Cwiecz~ 

kowski. M. Kouba, S. Żerdzicki; Podczaszyc - J. Ma
challa, B. Ratajczak, R. Wasilewski; Dzidzi - J. Prząda. 

.J. Walczak. W. Wdowicki. W balecie Zefira i Flor c: wyko
nują: E. Pawlakó'l.una, L. Sosnowska, J. Stat'ida , J. Solecki: 
taniec satyrów: M. Offierska, L. Mizgalska. J. Wejnert, 
F . Knapik: kotyliona: E. Pawlakówna, M. Offierska, .J. 
Stańda, Z. Krzesnowiak, L. Sosnowska. L . l\Iizg<1lska . .J. 
Solecki , F. Knapik . 

29 czerwca 1951 roku Hm bi na powróciła po w ojennej 
przerwie na scenę opery warszawskiej. Powróciła w no
watorskiej inscenizacji i reżyserii Leona Schillera, która 
akcentowała pierwiastki polityczno-społeczne libretta. 
Scenografię opracował Otto Axer, choreografię Feliks Par
nell i St.anisław Miszczyk, dyrygował Mieczysław Mierze
jewski. W obsadzie obok postaci tradycyjnych pojawiły sic: 
nowe. Partię Hrabiny śpiewały Ewa Bandrowska-Turska, 
.Joanna Krysińska i Maria Zientówna, Chorążego - Ed
ward Pawlak i Kazimierz Poreda. Broni - Jadwiga Dzi
kówna i Krystyna Kostal, Kazimierza - Lesław Finze, 
Stanisław Roy i Ryszard Małożewski. Podczaszyca - Ro
bert Młynarski i Władysław Skoraczewsl:i. Dzidzie.;o -
.Jerzy Granowski i Leopold Grzegorzewski, Panny Ewy -
Halina Mickiewiczówna. Nowe postaci to Wojciech Bogu
sławski - Bronisław Dardziński i Józef Nowak, Niezna 
jomy - Jerzy Śliwiń ski i Tadeusz Czechowski, Stary Wia
rus - Stanisław Gruszczyński , Dama I - Halina Kręże l 

i Wanda Czubakówna, Dama II -- Janina Stano, Pan I -
Witold Zalewski, Pan II - Kazimierz Walter, Pan III -
Włodzimierz Denysenko. Na czele licznego baletu wystąpili: 
Barbara Blttneróv-·na i Maria Łapi:lska - Omfala, oraz 
Zbigniew Kiliński i Witold Gruca - Herkules. 

Druga z kolei powojenna inscenizacja warszawska mia
ła charakter bardziej tradycyjny. Premiera odbyła się 28 
maja 1960 roku. Reżyserował Emil Chaberski, kierowni
ctwo muzyczne sprawował Mieczysław Mierzejewski , d e
koracje przygotował Stanisław Jarocki, kostiumy - Otto 
Axer, choreografię opracował Henryk Tomaszewski. Na 
czele obsady pojawiła się znowu Ewa Bandrowska-Tur
ska jako Hrabina, partię tę wykonywały również Alicja 
Dankowska i Jadwiga Pietraszkiewicz, partię Chorążego 

~piewali Jan Glonek i Edward Pawlak, Broni - Jagwiga 
Dzikówna i Barbara Misze!, Panny Ewy - Barbara Nieman 
i Halina Słonicka, Kazimierza - Jerzy Orlowski i Lesław 
Wacławik , Podczaszyca - Andrzej Kizewetter i Wlady
s!aw Skoraczewski, Dzidziego - Jerzy Granowski i Zenon 
Wójciak, Syrenami były: Alicja Boimska, Teresa Maj-Ja
rzębska, Halina Skalska, Janina Górnisiewicz, Halina Nos
sek i Alicja Wojtas, Damą I - Nina Kasprzak, Panem I -
Rościsław Niewiarowski. Partię solowe w balecie wyko
nywali: Irena Cieślikówna i Barbara Włodarczyk (Flora ). 
Feliks Malinowski i Wojciech Wiesiołłowski (Zefir), Ma
riquita Compe i Barbara Giera~towska (Nimfa), Zbigniew 
.Juchnowski i Zygmunt Sidło (Baletmistrz), Elżbieta Boja
nowicz i Krystyna Korda (Krawcowa) oraz Stanis ł aw "Ko
walski i Bogdan Wolczy1'iski (Fryzjer). 

Po Krakowie, Poznaniu i Warszawie wystawiła Hrabinę 
Opera Sląska w B:ytomiu 30 grudnia Hl53 roku w reży5erii 





Jana Popiela, scenografii Karola Gajewskiego, choreografii 
Mikołaja Kopińskiego, pod batutą Zygmunta Szczepal1-
skiego. Obsada była następująca: Hrabina - Jadwiga La
chetówna, Janina Rozelówna; Chorąży - Klemens Chra
belski, Stanisław Wesecki; Bronia - Krystyna Szczepań

ska, Romana Wolińska; Podczaszyc - Stefan Dobiasz, Jan 
Lukowski: Kazimierz - Bogdan Paprocki, Zbigniew Platt, 
Sła\vomir Żerdzicki: Dzidzi - Romuald Spychalski, Sta
nisław Babis; Ewa -- Wiera Grabowska, Olga Szamborow
ska, Eugenia Gwieździl'lska: Syreny - Józefa Bem, Irena 
Ligocka, Olga Szamborowska, Wiera Grabowska. W bale
cie partie solowe tańczyli: Flora - Iren'.l. Koszałkówna, 

Lucyna Sotomska, Irena Cieślikówna, Irena Basiukówna 
i Urszula Tkoczówna, Zefir - Edmund Nowak, Jerzy Łu
kasik i Stefan Boroń, Nimfa - Leokadia Zienko, Danuta 
WąsO\vicz i Lidia Czompielówna, Faun - Bolesław Bole
wicz i .Jerzy Domagała . Wznowiono Hrabinę w tej samej 
inscenizacji 8 lipca 1960 roku. Reżyserem wznowienia był 

Jan Lukowski, dyrygentem .Józef Klimek, choreografem 
Tadeusz Burke. Obsadę częściowo uzupełniono, częściowo 

zaś śpiewali artyści dawni. Wśród nowych nazwisk wymie
nić trzeba Adama Kaznowskiego (Chorąży), Franciszka 
Wareckiego (Kazimierz), Il. Grychnika i W. Wałcerza (Dzi
dzi), J. Kuczyńską (Ewa), W. Kwiatkowską , J. Kuszyńską, 
H. Korner . K. Szostek (Syreny). 

Opera Dolnośląska we Wrocławiu wystawiła Hrabinę 

dwukrotnie. Pierwsza premiera odbyła się 24 czerwca 1954 
roku. Reżyserował Włodzimierz Kwaskowski, kierowni
ctwo muzyczne sprawował Jerzy Sillich, scenografia była 
dziełem Stefana Janasika, choreografia Mikołaja Kopil'l
skiego. Obsada: Hrabina - Alicja Dankowska, Donata 
Gołkowska, K. Rucka: Chorąży - P. Ikowski, R. Wasi
lewc;ki; Kazimierz - Adam Dachtera, Stanisław Romański; 
Dzidzi - L. Mika, Władysław Niedzielski, W. Szeptycki; 
Podczaszyc - Zygmunt Biliński, Jan Romejko; Bronia -
J. Myszkowska, Wanda Szczepanik; Ewa - Krystyna Pa
kulska, Halina Halska, Magdalena Dal; Syreny - N. Dziu
rowicz, H. Magiera, L. Kaczkowska, J. Kozoń, H . Welk
równa, Z. Zaleska. Soliści baletu: Flora - Henryka Stan
kiewicz, Eryka Tomaszewska, Irena Basiukówna; Zefir -
Bogdan Bulder, Klemens Nowicki, Les:7ek Panowicz ; Ba
chantka - liza Rakówna, Krystyna Dąbrowska. 

Druga premiera na tej scenie odbyła się 9 marca 1968 
roku w reżyserii Sławomira Żerdzickiego, scenografii Ta
deusza Grondala, choreografii Mikołaja Kopińskiego, pod 
kierownictwem muzycznym J . Marynowskiego. A oto ob
sada: Hrabina - S. Bilińska, L. Kaczkowska, Z. Konrad, 
Chorąży - P. Ikowski, Henryk Łukaszek, Bronia - W. 

f- - - --

Stanisław Gruszczyński w roli Kazimierza. Teatr Wielki w war
szawie. Rok 1916. 



H rab ina w T c at rle Wiel
ki m we Lw w 1e. R ok 19~!1 . 
S iedzą : Janina Okońska 
(Bronia), Józ t L ehrer (dy
r y gent) , Frands;;ka Ph1-
tówna (Hrnbina ). 

Stoj ą: Francb.zc k Bedle
wicz (Kazimierz), Romuald 
Cyganik ( Chn rą:ly). Jan 
Zopoth (Pod czasz •c), Ta
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Hrn.bina w T atrzc Wiel
kim w e Lwow ie . Ro k 1929. 
Jn n Zopoth (Podczaszyc), 
J anina Okońska (B ronia), 
Romuald Cygani k ! Chorą
ży ), Franc iszek Bedlewicz 

(Kazi m ierz). 
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Hrabina w Operze W arszawskie j . Insce nizacja Leona Schillera. S ce 
na z aktu I. Rok 1951. 

Szczepanik i U. Walczak, Ewa - Magdalena Dal, D. Pa
ziukówna i M. Tomczak, Kazimierz - Adam Dachtera. 
T. Arski, J. Kolesiński, Podczaszyc - Zygmunt Biliński, 

Andrzej Bogucki, Dzidzi - L. Mikka i F . Tarnawski. W ba
lecie występują: B. Goślińsk a, K. Kmitto, R. Syldorf, A. Te
liszewska - Flora ; W. Kars t . .J. Mazur , S. Sitkowski, B. 
Śliwiński - Zefir ; J. Łaznowski , R. Merlender i H . Sawic
ki - Satyr. 

Teatr Muzyczny Opery i Operetki w Bydgoszczy zaprezen
tował Hrabinę S\vojej publiczności 7 lutego 1959 roku. Re
żyserem był Robert Sauk, scenografem Karol Gajewski. 
choreografem Rajmund Sobiesiak, dyrygentem Bolesław Le 
wandowski. Hrabinę śpiewały Lidia Skowron, E. Busko
-Turkowska, I. Maculewicz: Bronię - .J. Bigoszewska, B. 
Paprocka, H. Rusiecka ; Ewę - M. Popławska, R. Kirkiłło
-Stacewicz; K. Przybylska ; Kazimierza - W. Wasylowski 
i A. Andrzejewski; Chorążego - A. Kondratiew. A. Giem
ski i R. Sauk ; Podczaszyca - E. Wodzyński. B. Wawrzynia k 

< -

ł<\va Bandro\vska-Tursko. \V roli H1·a biny. Opl· ra \.Var:"\zawsk a , in
scenizacja Leona Schille r a. Rok 1951. 



Aleksander Kozłowski. Projekt dekoracji do III aktu Hrabiny na 
scenie Teatru Wielkiego w Wars?.awie w roku 1898 . Odtworzył 
J. Galewski. 

i Z. Wąsicki; Dzidziego - S. !żela i J. Kuczma. Solistami 
baletu byli : Flora - L. Rackiewicz, Z. Kalczyńska, N. Mo
dzelewska; Zefir - E. Szpotański, H. Gucz, K. Przybylski; 
Nimfa - N. Modzelewska, K . Górzyńska, L. Rackiewicz ; 
Faun - K. Przybylski, H. Gucz, R. Sobiesiak. 

Warszawska Opera Objazdowa wystawiła Hrabinę 24 
czerwca 1963 roku w reżyserii Wiktora Bregy, scenografii 
Anny Zakrzewskiej, kostiumach Otto Axera, choreografii 
Stanisława Miszczyka, pod batutą Bolesława Lewandowskie
go. Obsada przedstawiała się następująco: Hrabina - J. 
Karczewska, Teresa Maj; Chorąży - Jan Glonek, Andrzej 
Kizewetter, Kazimierz Poreda; Bronia - Wanda Błońska, 
B. Krusiewicz, A. Łoś-Studlerowa ; Ewa - Urszula Trawiń-

ska; Kazimier z - Michał Szopski. Franciszek Arno, Ry
szard Małożewsk i; Podczaszyc - Włodzimierz Gołobów , 

Andrzej Kizewetter , Kazimierz Poreda; Dzidzi - J. Kozub
ski , A. Noak; Syreny -- T. Darnowska, M. Kowalska, E . 
Stojek, J. Kowalska. Soliści baletu: Liliana Wolska, B. Ma
kowska - Flora , Mieczysław Bagiński. E. Bieliński - Ze
fir, B. Garlicka, B. Makowska, D. Sietkiewicz - Bachantka, 
Mieczysław Bagiń ski i T . Batogowski - · Satyr. 

Jan!na Pllde1e k 



FRAGMENTY RECENZJI 

Z W ARSZA WSHIEJ PREA-fIER Y 

,,HRABINY' 

Zapał i najwyższe zadowolenie, z jakiemi przyjęto wczora j 

po raz pierwszy przedstawioną operę Stanisława Moniuszki 

pt Hrabina , dowiodły jak wysoko ceni publiczność nasza 

rodzime talenta: znakomity ten utwór , bogaty w rozliczn ~ 

piękności harmonii, chętnie byśmy po szczególe rozebrali. 

gdyby szczupłość ram pisma naszego pozwoliła na to; za

pewne nie jeden specyalny organ chętnie nas w tern wy

ręczy: my ze swej strony powiedzieć tylko możemy, że 

opera ta godna jesi. autora Halki i że również jak ona 

długo zachwycać będzie słuchaczów, jeśli zawsze tak po 

mistrzowsku jak wczoraj wykonana będzie . 

Gra naszych artystów była wzorowa . Sliczny głos i wy

borna gra panny Rivoli w zupełności odpowiedziały roli 

Hrabiny; artystka dokładnie pojęła jej charakter i oddała 

go z niepospolitym talentem. Panna Dowiakowska z arty

styczną sumiennością odśpiewała aryę włoską, panna Cho

dowiecka rolę Broni oddała z naiwnym wdziękiem, cha

rakteryzującym tę postać, a śpie\v jej wy·wołał prawdzi

we zadowolenie, Pan Żółkowski jak zwykle był nieporów

nany, rolę Podczaszyca przedstawił znakomicie, zwłaszcza 

w akcie 3-im, gdzie autor jaśniej rozwija jego charakter , 

był to prawdziwy typ ówczesnych postaci , ba ! cóż dla nie

go jest trudnem? Pan Troschel to istny chorąży z owej 

epoki, tak z odpowiedniej, z dziarskiej powierzchowności, 

jako też z pojęcia charakteru. Pan Matuszyński w roli 

Dzidzi był wybornym: \Vidzieliśmy w nim jednego z tych 



pieszczoszków, będących plagą i zarazą owej epoki, Pan 

Kamiński rolę Kazimierza oddał dobrze. Publiczność aż do 

ukończenia opery ciągłemi oklaskami okrywała tak arty

stów jako też kompozytora i autora libretta . Ile razy Mo

niuszko ukazał się w orkiestrze, grzmot oklasków towa

rzyszył mu do pulpitu. 

Zręcznie pomyślane libretto, a skreślone ślicznym wier

szem, jest utworem godnym pióra tak wysoko utalento

wanego poety, jakim jest nasz Włodzimierz Wolski. Wy

stawa opery świetna. Tańce pełne wdzięku układu p. Ro

mana Turczynowicza, dyrektora baletu... Sliczne ubiory 

damskie pochodzą z pracowni pani Ewy Gwozdeckiej, mę

zkie zaś, ściśle zastosowane do wieku, pana Guth, kostiu

mera teatrów. 

Po ukończeniu przywołani zostali panny: Rivoli 15-kroć, 

Dowiakowska 3-kroć, Chodowiecka 10-kroć, pp. Żółkow

ski 15-kroć, Matuszyński 8-kroć, Troschel i Kamiński po 

10-kroć, oraz pp. Moniuszko 8-kroć, a Wolski 6-kroć. 

(„Kurier Warszawski", nr :!t; z dnia 8 lutego !B60J 

Piękny to był wczorajszy dzień dla Moniuszki: wynagro

dzono go, w części przynajmniej, za pracę, za wszystkie 

trudy, jakie od kilkunastu miesięcy przechodził. Hrabina, 

owo wypieszczone dziecko imaginacji kompozytora, przy

jęta została z zapałem prawie większym jak Halka, przy 

pierwszym jej na świat warszawski wystąpieniu. Prawda, 

że drogę do serca publiczności miała już bardzo utorowaną: 

Halka i Flis, zacne jej rodzeństwo. chociaż mniej arysto

kratycznie tytułowane, ręczą , że z dobrego domu pocho

dzi. Więc zapał był wielki. Moniuszko na wejściu ledwo 

się pokazał w ciemnych drzwiczkach orkiestrowych, po

witany salwą oklasków i odprowadzony przez nie całą 



drogę do dyrektorskie.i estrady. pii:;ć minut jeszcze musiał 

się kłaniać przy pulpicie. 

(„ Gazeta Warszawska", nr 3fi z dnia 3 lutego 1860) 

W Ha Lee Moniuszko sięgnął do głębi duszy ludzkiej; wiel

kie jej cierpienia i boleści szeroką, pełną rzewnego uczucia 

pieśnią wyśpiewał. W Hrabinie gdzieniegdzie dotyka tylko 

drażliwych strun serca, na chwilę je potrąca; stąd ta lek

kość melodii, kołysząca rozkosznie zmysły słuchacza. gdy 

w Halce wpijają się one boleśnie i szeroko w duszę naszą . 

Dla tego właśnie powodu niepodobna obszerniejszego czy

nić porównania między tymi dwiema operami. 

(.4.!eksander Nieu;iarowsk!, ,.Gazeta Co dzicnrrn" z clni~ 11 i 12 
lutego 1860) 

Pan Moniuszko nie ws:.:ędzie tekst opracował i zostawił 

dosyć miejsc takich, które artyści na scenie mową zwyczaj

ną oddają. Nie dlatego jednak uczynił to kompozytor. że 

Hrabina jest operą komiczną, ale dlatego zapewne. że nie 

wszędzie tekst jest tej natury, by, muzyką opracowany, zy

skał na znaczeniu, albo by muzyka sama znaczenie z nie

go wziąć mogła - nie wszędzie jest liryczny, to jest nie 

wszędzie przedstawia uczucie, za którym muzyka najchętniej 

się ubiega (..) Że takich miejsc w Hrabinie nie brakuje, więc 

pan lVIoniuszko zostawił je, czym je p. Wolski zrobił: dialo

giem. koncertem itp. Mógł był wprawdzie, zapatrując się 

na tyle znakomitych przykładów, miejsca takie obojętne 

ułożyć w deklamację muzykalną, zwaną także recitativem. 

choć od parlante do recitativa droga jeszcze bardzo daleka. 

Ale obfitość takiego parlante nie tylko by rozwlekała ustę

py tekstu, same już przez się rozwlekłe (cały akt 1-szy, 

uważany w związku z dwoma następnymi, a szczególnie.i 

z 3-cim, jest taki), zużywałaby siły artystów, cierpliwość 

słuchaczy - ale nadto muzykalnym pozorem tępiłaby nad

to wydatność miejsc, istotnie muzycznie opracowanych. 

Z tekstem w ręku w idzimy, że p. Moniuszko najzupełniej 

miał słuszność, \ ·ybierając pewne tylko dla siebie ustępy: 

niemniej żałujemy, że musiał to zrobić. bo opera nie w ca

łości opracowana muzycznie - jest operą do pewnego stop-

nia tylko. 

(J ózef Si korsk i, „R uc h Muzy czny'' nr 7 z dnia 15 lutego 1860 r.) 



(„.) Hrabina wystawiona była bezkonkurencyjnie i stała 

się kulminacyjnym punktem „zagłady" Włochów. Obsada 
była wymarzona, trudno będzie kiedykolwiek złożyć po
dobną. 

Chodakowski jako Chorąży w „kontuszowej" roli był nie
porównany; tak samo Mieczysław Frenkiel, nigdy niezapom
niany Podczaszyc. Śliczną rolę Broni, przemiłej panienki 
ze szlacheckiego dworku, pełnej sentymentu i szczerej pro
stoty, śpiewałam ja, a Hrabinę - Kruszelnicka, która po 
prostu była stworzona do tej roli. Typ zmanierowanej hra
biny, przesadnej i sztucznej, uchwyciła świetnie, co przy
szło jej tym łatwiej, że w owym czasie przebywała ciągle 

w towarzystwie hrabiowskim, dokąd wprowadzał ją star
szy pan, hr. Karnicki, tak ... że w końcu uwierzyła, iż na
prawdę jest „hrabiną", i w życiu codziennym zaczęła być 

sztucznie dystyngowana ... 
Wokalnie rola ta bardzo odpowiadała jej głosowi: silna 

i dość centralna aria ostatniego aktu (szczytowy punkt par
tii Hrabiny) - Zbudzić się z ułudnych snów - miała w jej 
warunkach głosowych doskonałą siłę i wyraz. Kruszel
nicka z natury była wysokim mezzo-sopranem, który zo
stał „wyciągnięty" na sopran dramatyczny, wskutek czego 
mimo wielkiej muzykalności zdarzały się jej często into
nacyjne niedociągnięcia. W całości jednak w tej roli była 
bezkonkurencyjna i najlepsza ze wszystkich „hrabin'', ja
kie po niej podejmowały tę rolę, wymagającą tak specy
ficznych warunków wokalnych, a także wyjątkowych wa
runków zewnętrznych i talentu aktorskiego. 
Rolę Dzidziego znakomicie odtworzył Gabriel Garski, zaś 

pięknym ułanem był Stanisław Sienkiewicz o niezwykle 
świetnej staturze i efektownej urodzie. Gdy podczas pre
miery w ostatnim akcie zjawił się na scenie w ułańskim 

mundurze z białymi rabatami i w czaku na głowie, zer
wała się taka burza oklasków, że przez parę minut nie 
mógł przyjść do słowa. 
Pamiętam, jak po tej owacji publiczności ówczesnych 

czasów dla polskiego munduru generał Iwanow wpadł za-

kłopotany na scenę i zwrócił się do reżysera Chodakow
skiego z zapytaniem, co z tym zrobić? 

- Takich demonstracji być nie może, bo zakażą nam dal
szych przedstawień! - powiedział Iwanow. 

Chodakowski starał się uspokoić go i odpowiedział, że 

coś wymyśli, aby nie wywoływać podobnego entuzjazmu. 
Następnego dnia Sienkiewicz wszedł na scenę już bez cza
ka na głowie; trzymał je pod pachą. Prześliczna sylwetka 
żołnierska straciła na całości, jednak entuzjazm nie osłabł 
i przez wszystkie dalsze przedstawienia zawsze były te sa
me manifestacje (identyczna manifestacja miała miejsce już 
na prapremierze Hrabiny 7 lutego 1860 roku, o czym opo
wiadała mi moja matka, obecna na tym przedstawieniu). 
Epizodyczną rolę panny Ewy, która ma tylko jedną wło

ską arię, na balu u hrabiny, śpiewała piękna Maria Skul
ska, całości w tym akcie dopełniał wspaniały balet; operą 
dyrygował Emil Młynarski. 

W okresie przedstawień Hrabiny otrzymy\vałam niezli
czoną ilość kwiatów: wspaniałe kosze, transparenty i wią
zanki. Pamiętam, jak na 25 przedstawieniu Hrabiny do
stałam przepyszny, olbrzymi transparent, którego ramę 

tworzyły same żółte róże; na środku był napis: „25 Hra
bina". Wtedy dostałam także kilka ogromnych koszów 
i kilkanaście wiązanek. Kwiatów tych dosłownie nie moż
na było pomieścić w garderobie. Przy takich owacjach, 
z taką ogromną ilością kwiatów, zawsze rozdziela się je 
między artystów, chór, balet i personel techniczny, odcze
piając tylko od nich szarfy z napisami. Najpiękniejszy bu
kiet otrzymał wtedy ode mnie jeden z najbardziej cenio
nych i zasłużonych maszynistów, brygadier pan Hieropo
litański. 

Gdy po skończonym spektaklu rozbierałam się, zapukał 

ktoś do garderoby. Zapytałam, kto to? 

- To ja, Hieropolitański - i zobaczyłam go we drzwiach 
z ofiarowanym bukietem w ręku. 

- Proszę drogiej pani! Pani mi kwiatki dała, a nie po
patrzyła, że przy tym bukiecie coś się bardzo błyszczy ... 
Podszedł do mnie pokazując przywiązany do bukietu 

złotym sznureczkiem wspaniały pierścionek z ogromnymi 
dwoma brylantami. Kwiaty pochodziły od zupełnie niezna
jomego adoratora, od którego w taki lekkomyślny sposób 
otrzymałam już kiedyś wspaniałą gwiazdę brylantową, 

a innym znów razem - dwa pierścionki ze szmaragdem 
i rubinem. Pierścionek z brylantami był prześliczny. Cie
szyłam się nim szalenie, a także pan Hieropolitański wy
rażał ogromną radość. W końcu powiedziałam: 

- Drogi Hieropolitańsiu (tak wszyscy nazywaliśmy go), 
uściskajmy się, pan ma przecież dzieci starsze ode mnie -
i uściskaliśmy się serdecznie. 



Prasa prześcigała się w entuzjastycznych artykułach 

o Hrabinie, a naczelny krytyk Kuriera Warszawskiego An
toni Sygietyński zupełnie szalał w płomiennych krytykach. 

Wszystko to razem złożyło się na masową sugestię pu
bliczności, która po brzegi wypełniała widownię na przesz
ło 100 przedstawieniach i w końcu utrwaliła przekonanie 
do rodzimej muzyki i polskich artystów. 

Jnnina Korolewicz-Waydown 
„Mój pamiętnik" 

(\Vyd. 11 0ssolineum'', \Vrocław, 1~5B J 

• 

Szczęśliwy teatr Wielki, złapał Hrabinę i ciągnie 

z niej korzyści, jakich .żaden szlachcic nie ma z naj
intratniejszego folwarku. Ciągle brak na przedsta
wienia biletów, ciągle w kasie pełno zlata, które dla 
twórcy opery, Moniuszki, było prze.z całe życie tyl
ko mitem. 

Wł. . „ Wkczo ry t e atralne;" 
(„B iesiada litcrac k " N r 7, rok 1899) 

Treść oper~ 

AKT I 

W domu młodej , niedawno owdowiałej Hrabiny, odbyć 

się ma wielki bal. Musi on być wielce oryginalny i pełen 
atrakcji, aby na dłuższy czas pozostać w pamięci warszaw
skiej sosjety, tym bardziej że sama pani de Vauban, nie
koronowana władczyni pałacu Pod Blachą, obiecała za
szczycić tego dnia swą obecnością dom Hrabiny. Wszyscy 
więc pochłonięci są projektami i przygotowaniami. naj
energiczniej zaś krząta się Dzidzi, siostrzeniec podstarza
łego Podczaszyca, zabiegający o względy pani domu. Od 
paru tygodni szyje się już wspaniałą suknię dla Hrabiny, 
która zamierza wystąpić jako Diana. Na balu ma być obec
na również przybyła ze wsi młodziutka Bronia, wnuczka 
starego Chorążego, daleka krewna Hrabiny; wysłano ją 

na karnawał do Warszawy, aby w wielkim świecie naby
ła wytworności i towarzyskiej ogłady . Jednak strojne i ele
ganckie, ale sztuczne i przesiąknięte cudzoziemszczyzną to
warzystwo męczy młodą dziewczynę, nawykłą do prosto
ty, szczerości i swobody (pieśń O mój dziaduniu) . Dręczy 
Bronię jeszcze i inna troska. Oto pokochała młodego szlach
cica Kazimierza, sąsiada ze swojej okolicy, tymczasem Ka
zimierz zdaje się świata nie widzieć poza Hrabiną (aria 
Od twojej woli), Broni zaś asystuje niemłody już Podcza
szyc, starający się z namowy Dzidziego o jej rękę. 

AKT II 

Odbywa się próba widowiska. które ma uświetnić balo
wą uroczystość. Hrabina śpiewa arię o swojej sukni balo
wej (Suknio, coś mnie tak ubrała). Goście gromadzą się. 

Wyraźnie zarysowują się tu dwa światy: z jednej strony 



Chorąży i Kazimierz w kontuszach oraz Bronia w prostym 
stroju polskiej szlachcianki, z drugiej zaś całe wytworne, 
a strojne, lecz obce już tradycjom narodowym towarzystwo. 
Rozpoczyna się próba. Na wstępie mamy scenę baletową 
z Zefirem goniącym Florę, następnie przyjaciółka pani 
domu, Ewa, śpiewa efektowną arię włoską, z kolei na ryd
wanie w kształcie muszli pojawia się Podczaszyc, przebra
ny w strój Neptuna. Otaczają go nimfy i trytony, tańczą 
koźlonogie satyry. Od atmosfery całej tej zabawy wyra
ziście odbija piosenka Broni, którą poproszono o śpiew 

(Szemrze strumyk pod jaworem). Wytwornej sosjecie pio
senka wydaje się pospolita, lecz Kazimierz, Chorąży, a tak
że stary Podczaszyc pojmują jej piękno i szczerość. 

Ale oto przybywa pani de Vauban. Wszyscy śpieszą do 
drzwi, by ją z należnymi honorami powitać. W zamieszaniu 
Kazimierz nieostrożnie nadepnął nogą na suknię Hrabiny 
i rozdarł szatę, która wszak miała być sensacją wieczoru. 
Momentalnie znika uprzejmość i zalotność Hrabiny. Kazi
mierz traci łaski pani domu, ku złośliwej radości Dzidziego. 

AKT III 

Melodia elegijnego poloneza wprowadza atmosferę ciche
go wiejskiego dworku Chorążego. Kazimierz pociągnął na 
wojnę w dalekie strony (można się domyślić, że z Legio
nami do Hiszpanii), tęskni za nim i wyczekuje go Bronia. 
Przybywa Hrabina, która dowiedziała się, iż młody rycerz 
ma niedługo poV1.Tócić, a przypuszczając, że po drodze od
wiedzi na pewno dom Chorążego, pragnie go pierwsza po
witać. Zrozumiała, że szczere uczucie Kazimierza więcej 

było warte niż najkosztowniejsze suknie i puste komple
menty otaczającego ją towarzystwa. Chce wynagrodzić mło
dzieńcowi wyrządzoną przykrość i na powrót skłonić jego 
serce ku sobie (aria On tu przybywa). I oto istotnie powraca 
Kazimierz. Widok białego dworku Chorążego budzi w jego 
sercu falę wspomnień, lecz nie postać Hrabiny, ale słodka 
twarzyczka Broni staje mu się coraz bliższa (aria Rodzinna 
wioska już się uśmiecha). Spotkawszy Hrabinę, wita ją 

Kazimierz uprzejmie, ale z rezerwą. Bronia jednak nie wie 
jeszcze o zmianie w jego sercu, toteż dziwi ją i niepokoi 
przyjazd obojga w tym samym czasie. Dziwi się temu po 
trosze i stary Chorąży, który wróciwszy z myśliwską dru
żyną z polowania, serdecznie wita nieoczekiwanych gości. 

Wątpliwościom, domysłom i niepokojowi Broni kładzie kres 
Podczaszyc. Zrozumiał on sytuację, zastanowił się też nad 
różnicą wieku między sobą i Bronią, i chcąc ją uszczęś-

liwić, podchmielony nieco, w kwiecistej oracji l!lświadcza 

się o jej rękę .. . w imieniu Kazmierza, a gdy Kazimierz po
twierdza prośbę Podczaszyca, radość ogarnia wszystkich ze
branych. Wszystkich ~ prócz Hrabiny. Prysnęły jej na
dzieje, lecz pozostała duma i ambicja. Nie chce zatem oka
zaś swego zawodu (aria Zbudzić się z u.ludnych snów) i od
jeżdża pospiesznie razem z pełnym teraz nowej nadziei 
Dzid zim. 



Sujel de ['opera 

ACTE 1-ER 

Un grand bal sera donne chez une jeune comtesse, veuve 
depuis peu de temps; il doit et re original et agremente 
de plaisirs varies, pour que la societe de Varsovie s'en 
souvien ne longtemps, d;autant plus que Mme de Vauban 
en personne, la soun~raine non couronnee du palais „au 
Toit de Tole" (surnom donne au palais du prince Joseph 
Poniatowski) a promis d'illustrer de sa presence l'eclat 
de la rćception . Les habitues de la maison font des projets 
et sont occupes des preparatifs, mais le plus actif est Dzidzi, 
le neveu d'un galant sur le retour, fils d'echanson, lequcl 
voudrait gagncr les favcurs de la maitrcsse de maison. 
Depuis quelques semaines deja, on travaille a une robe 
superbe pour la Comtesse, qui doit paraitre travestie en 
Diane. La jeune Bronia, petite fille d'un porte-drapeau et 
cousine de la Comtesse, sera egalement presente au bal; 
elle habite la campagne, mais elle a ete invitee a passer 
a Varsovie la saison d'hivcr pour acquerir dans le grand 
monde de l'elegance et l'usage de la societe. Cependant ce 
milieu raffine des e!egantes et des petits-maitres, artificiel 
et s'inspirant des gofrts etrangers, fatigue la jeune fille 
habituee a la simplicite, a la sincerite, a la liberte de la 
vie a la campagne (chanson „Oh, grand'papa"). Autre chose 
encore assombrit l'humeur de Bronia. Elle a conc;u de 
l'amour pour un jeune gentilhomme, un voisin de la cam
pagne, mais Casimir semble n'avoir d'yeux que pour la 
Comtesse (air „Il depend de ta volonte"), Bronia en re
vanche, est l'objet des assiduites du fils d'echanson, homme 
age, qui conseille par Dzidzi tache d'obtenir la main de la 
jeune fille . 

ACTE 2-ME 

Une repetition du spectacle destine a rehausser la splendeur 
du bal va avoir lieu. La Comtesse chante sa robe de bal 
(„Belle robe, qui m'a paree"). Les invites affluent peu 
a peu. On aperc;oit comme deux mondes difterents: d'une 
part, le Porte-drapeau et Casimir habilles a la polonaise 
en contouche, ainsi que Bronia mise tres sobrement, comme 
il se doit pour une jeune fille de la noblesse campagnarde, 
de l'autre, la societe elegante et raffinee, mais etrangere 
a la tradition nationale. La repetition commence. Nous 
voyons au debut une scene de ballet: le Zephyr poursuivant 
Flore, puis, une amie de la maitresse de maison Eve chante 
un air italien brillant, enfin le fils d'echanson travesti en 
Neptune apparait sur un char en forme de conque. entoure 
de nymphes et de tritons, des satyres capripedes dansent 
en gambadant. On prie Bronia de chanter, et sa chanson 
tranche vivement sur l'ambiance de la fete („Le ruisseau 
murmure au pied de l"erable" ). La societe raffinee trouve la 
chanson d'un gout commun, mais Casimir , le Porte-drapeau, 
et meme le fils d 'echanson apprecient sa beaute et sa 
sincerite. 
Mme de Vauban arrive. Tous s'empressent pour l'accueillii 
dument a l'entree, et Casimir dechire la robe de la Com
tesse qui avait du faire sensation, en marchant par megarde 
sur la traine. La coquetterie et la gentillesse de la Com
tesse a l'egard de Casimir disparaissent aussitot. Casimir 
a perdu les bonnes graces de la maitresse de maison a la 
.ioie malicieuse de Dzidzi. 

.\ C T E 3 - l\! ł' 

La melodie elegiaque d'une polonaise nous introduit dar,.; 
l'ambiance paisible de la maison de campagne du Porte
-drapeau. Casimir est parti a la guerre (on devine qu'il 
a suivi les legions en Espagne), Bronia attend son retour 
et languit. La Comtesse arrive, ayant appris que le jeur.e 
chevalier doit revenir bientót. Prevoyant qu'il se rendra 
a la maison du Porte-drapeau, elle veut etre la premierE 
a le saluer. Elle a compris que le sentiment sincere de 
Casimir a plus de valeur que les bclles robes et les compli
ments vains de sa societe. Elle se propose de dedommagc1 
le jeune homme pour l'offense de jadis et de gagne1 
a nouveau son coeur (air „Il arrive"). Casimir arrive en 
effet. La vue de la maison blanche du Porte-drapeau 
reveille des souvenirs dans son coeur, ąui s'unissent cepen
dant au doux visage de Bronia plus qu'a la personne de 
la Comtesse (air „Le village natal me sourit"). Il salue la 



Comtesse fort civilement, mais avec reticence. Bronia ne 
sait rien du changement survenu dans le coeur de Casimir 
et l'arrivee simultanee des deux personnes l'etonne et 
l'inquiete. La situation etonne egalement quelques peu le 
vieux Porte-drapeau qui, en revenant de la chasse avec 
sa suite, accueille cordialement les nouveaux venus inat
tendus. Le fils d'echanson met fin aux doutes, aux supposi
tions, et aux inquietudes de Bronia. Il a compris Ja situa
tion, il a reflechi aussi a la difference d'age entre lui-meme 
et Bronia, et il voudrait la rendre heureuse. Legerement 
avine, dans une harangue pompeuse il demande sa main ... 
au nom de Casimir. Celui-ci confirme la demande en ma
riage et cause la joie unanime de tous. De tous a l'exception 
de la Comtesse ... Ses esperances sont evanouies, mais elle 
n'a perdu ni l'ambition ni la fierte. Eile cache sa deception 
(air „Se reveiller des reves trompeurs") et part precipitam
ment en compagnie de Dzidzi, plein desorma!s d'un espoir 
nouveau. 
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