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HENRYK SZTOMPKA 

PA.MIĘCI MISTRZA 

w końcu zeszłego stulecia i aż do roku 1941 (data śmierci), nazwisko 
Ignacego Paderewskiego było nie tylko dla każ.dego kulturalnego czło

wieka, ale i dla prostych ludz( we wszystkich zakątkach świata syno
nimem wielkości, doskonałości, bezmiernego sukcesu życiowego, bogactwa 
materialnego, a przede wszystkim i ponad wszystko było prawzorem 
człowieczeństwa bez skazy. 

Zycie artysty i życie człowieka staje się w Paderewskim monolitem. 
Bowiem sztuka jego zrodzona z wielkiego talentu i olbrzymie] pracy 

czerpie swój najprawdziwszy i najpiękniejszy wyraz z jego doskonałości 
człowieczej, charakteru, dyscypliny, tytanicznej woli i z jego bezwzględ
nej etycznej postawy wobec siebie, wobec życia i wobec ludzi. 



Muzyka dla niego była posłannictwem. Żył wiarą w potęgę jej dz ia
łania na człowieka. Ma ona go wychowywać, czynić 1 pszym, m a być 

jego pocieszycielką i godzić go z życiem , ma czynić go szczęśliwym. 

Wartość i wielkość sztuki Paderewskiego - - zarówno jego twór
czości, jak odtwórczości - rodzi się i wyrasta z jego ekstatycznej mi
łości życia i człowieka. Sztuka jego jest humanistyczna , w pełnej świa
domości tworzy ją dla człowieka, ma ona służyć człowiekowi. Ta idea 
jest natchnieniem całego jego życia i ona sprawiła, że jego gra osiągała 
syntezę wyrazu ludzkich uczuć i wzruszeń, całej treści emocjonalnej 
zawartej w dziele muzycznym. Wyraz ten był tak skończony i bez
pośredni, że stawał się jak gdyby jego własną mową, objawiającą czystą 

prawdę, którą nosił w sobie, wypowiadaną językiem dźwięków w naj
doskonalej zrealizowanej formie muzycznej. 

Miliony ludzi na całym świecie wielbiły go i kochały nie w podziwie 
dla jego świetnego kunsztu wirtuozowskiego, ale przez doznanie tego 
szczęścia, jakie może dać człowiekowi natchniona muzyka. 

Każdy koncert Paderewskiego przez niezwykłą powagę, nastrój, 
przez działanie jego olbrzymiej indywidualności, nieodpartą sugestię 

i bezapelacyjne władztwo nad tłumem, stawał się jakim~ zbiorowym 
nabożeństwem, misterium. 

Zjawisko to nie miało nic wspólnego ze znanymi psychozami wy
woływanymi przez tak zwane bożyszcza tłumów, często o malej war
tości artystycznej . 

Paderewski grał w ekstazie, która nieodparcie zniewalała słuchacza, 
czyniąc go uległym każdemu drgnieniu i wzruszeniu artysty. Jeśli można 
mówić o psychozie, była to psychoza najszlachetniejszych uniesień, naj
czystszej dionizyjskiej radości. Chciałoby się rzec, że Paderewski po
siadał prawdziwy Mickiewiczowski „rząd dusz". • 

Henryk Sztompka. 

KAZIMIERZ WILKOMIRSKI 

LEGENDA I RZECZYWISTOSC 

Paderewski - pianista przez długie lata swej wspaniałej kariery 
u suwał w ciet't Paderewskiego - kompozytora. ·wszechświatowa sława , 

uwielbienie i podziw tłumów, objawy głębokiej czci ze strony. najwyżej 
sytuowanych osobistości, hołdy od najbliższego otoczenia, szczere sy
nowskie uczucia wąskiego grona wybrańców - uczniów mistrza -
wszystko to przypadało w udziale wielkiemu wirtuozowi. którego gra 
wyjątkowo subiektywna, wypełniona olbrzymim ładunkiem emocjonal
nym, miała według relacji tych, co ją słyszeli, wstrząsającą, fascynującą 

siłę wyrazu. 

Przyćmiony blaskiem własnej jako odtwórcy chwały Paderewski -
kompozytor niezbyt łatwą miał drogę, nie samymi triumfami znaczoną . 

J a k to nieraz z twórcami różnej klasy bywa, nadmierna, czasem nie
zasłużona popularność mało znaczących utworów szkodziła opinii dzieł 

o poważnych ambicjach i bezspornych walorach. Opinie o twórczości 

Paderewskiego kształtowały się jakoś niezbyt fortunnie. Dla zwolenni
ków muzyki o maksymalnej komunikatywności ~ztuka jego była zbyt 
.,trudna", „niezwykła", niedość „melodyjna", z drugiej znów strony kry
tyka stosująca surowsze kryteria niejednokrotnie odmawiała Paderew
skiemu oryginalności inwencji , przypisując mu cech~' eklektyzmu i epigo
nizmu. 

Znajomość kilku (dosłownie) dzieł przypadkowo zestawionych, utrzy
mujących się w repertuarze polskich (wyłącznie) artystów (jak mło

dzieńczy, pod każdym względem uczniowski Menuet, niektóre pieśni 

do słów Mickiewicza, Wariacje fortepianowe, Fantazja Polska na forte
pian i orkiestrę), jak gdyby zwalnia nas od obowiązku bliższego zaintere
sowania się całym dorobkiem jednego z największych bądź co bądź na
s:~ych muzyków z okresu między Moniuszką a Szymanowskim. Niewiel u 
w Polsce zna symfonię h-moll i operę „Manru" , ale bardzo wielu uważa 
odtwatzanie tych dzieł za mało wdzięczny trud. podyktowany względami 
natury poza-artystycznej. 



Dzisiaj, w dobie bardziej może niż kiedykolwiek bezwzględnego 

przewartościowania wszelkich, największych nawet - jakby się zda
wało - wartości, zdołamy być może ocenić twórczość mistrza z Riond
Bosson w sposób obiektywny, wolny od uprzedzeń, wyznaczyć jej wła
ściwą (i chyba względnie trwałą) pozycję w dzie.iach muzyki polskie.i. 
a może i nie tylko polskiej . 

* 

Pierwsza i jedyna opera Paderewskiego „Manru" została skompono
wana przez czterdziestoletniego autora do niemieckiego tekstu. Pra
wykonanie odbyło się 29 maja 1!101 r. w Operze Drezdeńskiej. W krót
kim czasie po nim nastąpiły premiery: lwowska 8 czerwca 1901 r ., 
warszawska 24 V 1902 r„ premiery w Nowym Jorku w Metropolitan 
Opera House, w Filadelfii , Bostonie, Pittsburgu, Baltimore, Chicago, 
w5zystkie z ogromnym powodzeniem. W Europie zaś „Manru" wystawiły 
opery: koloi1ska, praska, zuryska i kijowska. 

O ile prapremiera drezdeńska zjednała kompozytorowi uznani e 
krytyki niemieckiej i świata muzyków, o tyle prasa muzyczna w kraju 
niezupełnie była zgodna w swych sądach o nowym dziele sławnego już 
muzyka. Druzgocaca recenzja pi ra jednego z najpoważniejszych kry
tyków owych czasów A. Polińskiego po warszawskim wznowieniu 
„Manru'' (rok 1904), utrzymana w tonie złośliwego zacietrzewienia, jest 
ukoronowaniem ujemnych opinii o nowej operze polskiej . 

W Jatach międzywojennych „Manru" zrzadka ze zmiennym powodze
niem ukazywał się na scenach warszawskiej i poznańskiej. Premiera 
wrocławska jest w okresie powojennym drugą (po poznańskiej) realizacją 
dzieła Paderewskiego. 

Libretto „Manru" oparte jest na znanej powieści J. I. Kraszewskiego 
„Chata za wsią". Należy z naciskiem podkreślić, że zwarta, przekonywu
jąca struktura libretta, czyniąca na ogól zadość prawom i wymogom 
sceny, ułatwiła w znacznej mierze kompozytorowi jego zadanie, uchroniła 
dzieło przed powstaniem zbędnych dłużyzn, pustych miejsc, czy nie
logicznych sytuacji. 

Nie będąc nowatorem na miarę Srawińskiego, Bartoka lub Albana 

Berga, Paderewski nie zamierzał bynajmniej pozostać w kręgu we
rystycznych środków techniczno-wyrazowych, nie chciał czerpać z za
sobów techniki twórczej autorów „Rycerskości Wieśniaczej", „Fausta" 
czy „Poławiaczy pereł". Wzorem dla niego byli stojący wówczas u szczytu 
sławy i znaczenia mistrzowie niemieccy: Wagner, Ryszard Strauss, po
trosze Eugeniusz D'Albert. Czy można się dziwić, że jak tylu innych 
(Karłowicz, Szymanowski.„), Paderewski uległ ich przemożnemu, urzeka-

jącemu wpływowi? Dobra to zresztą była szkoła dla twórcy debiutującego 
w tak swoiście trudnej dziedzinie, jaką jest opera z jej mnogością ele
mentów, wymagających opanowania i logicznego ze sobą powiązania. 

Muzyka „Manru" spelnla w zupełności swe przeznaczenie. Nie tylko 
słu~;y dramatowi muzycznemu, ale go stwarza. Od pierwszego do ostat
niego taktu nasycona głęboką emocjonalnością, a równocześnie pelm1 
dramatycznej siły i napięcia, komunikatywna w swej szczerości i spon
taniczności, nie zbliża się nigdy do niebezpiecznej krawędzi b nału. 

Urzeka pięknem melodycznego rysunku, żywością rytmów, cieszy ucho 
soczystością barw dźwiękowych . Bogata szata instrumentacyjna podnosi 
walor partii orkiestrowej, której kompozytor powierza ważną i _odpowie
dzialną rolę. 

Partie wokalne stawiają na ogół wysokie wymagania śpiewakom . 

W poszukiwaniu najbardziej trafnych środków muzycznej charaktery
styki stosuje kompozytor dość często interwały w jego czasach szokujące. 
a i dzisiaj niekoniecznie łatwe do intonowania (zwłaszcza partia Uroka 
obfituje w ostre zygzaki melodyczne), - jednakże w całości partie so
lowe (zwłaszcza kooiecc - Ulany, Azy, Matki) zawierają wiele szla
chetnego piękna w melodycznych fra zach. 

Ważna i wdzięczna (chociaż wyjątkowo trudna), jest rola chóru. 
kt<kym kompozytor posługuje się z wielką swobodą i pomysłowością. 

dzieląc go w poszczególnych epizodach opery na mniejsze, przeciw
st;nvione sobie grupy. 

Gdy więc chodzi o wymog i dobrego rzemiosła kompozytorskiego, 
opera Paderewskiego jako utwór muzyczno-sceniczny zdaje się odpowia
dać im w zupełności. Wszakże nie samo tylko rzemiosło decyduje o ran
dze artystycznej dzieła sztuki. Nieodzownym warunkiem uzyskania wy
sokiej klasy jest zgodność zamierzeń i osiagnięć, równowaga między 
artystycznym celem a użytymi do jego realizacji środkami, jednolitośC:: 

stylu. wreszcie jakaś - nie wykluczająca obcych ·wpływów - konieczna 
doza oryginalności, osobista, subiektywna „nuta", decydująca o szczerośc i 

twórczej w y powiedzi , uzasadniająca jej konieczno5ć. 

Język muzyczny „Manru" jest giętki i potoczysty. Znajduje właściwe 
zwroty, charakteryzujące oblicze duchowe bohaterów dramatu, wypowia
dające ich przeżycia. świadomie i konsekwentnie. ale bez dokuczliwe.i 
pedanterii stosuje kompozytor technikę motywów przewodnich. Vv'pro
wadzenie tematu cygańskiego (zapewne autentycznego). jak również 

bardzo charakterystycznych motywów góralskich jest uzasadnion prze
ciwstawieniem w operze dwóch odrębnych środowisk i nie odbiera 
muzyce jednolitości stylistycznej . 

Obcując z tą muzyką na codzieli. tak blisko jak tylko rozmiłowan ' 
'Vykonawca obcować może z opracowywanym dziełem, nadaj ąc życie 

dźwiękowe zaklętym w znaki nutow e wizjom muzycznym kompozytora, 



wsłuchujemy się coraz wnikliwiej 1 z coraz wlększym wzruszeniem w tę 

jego wł as n ą, piękną i jakże bardzo polską .,nutę". Usiłujemy ją 

odtworzyć żywą, nie • każoną, nie uronić nic z jej szczerości i artystycznej 
prawdy. 

* 
Czas mija. Paderewski - tytan fortepianu, bożyszcze tłumów -

w dwadzieścia lat po śmierci , w czterdzieści lat po dobrowolnej emigracji 
z kraju, stał się już właściwie legendą. Ale jego dorobek kompozytorski 
jest dzisiaj jak najbardziej realną rzeczywistością. Jest dla nas wszyst
kich, któ~m nie przypadło w udziale szczęście słyszenia jego gry, spu
ścizną po wielkim muzyku polskim, jego testamentem, wiernym, pla
stycznym wizerunkiem jego artystycznego oblicza. 

Kazimierz Wilkomirski 



LIA ROTBAUMÓWNA 

PROBLEMATYKA OPERY „MANRU'' 
I JEJ KSZTAŁT SCENICZNY 

'W „Chacie ;.a wsią" Kraszewskiego (która stanowi pierwowzór 
libretta opery „Manru"), Cyganka Aza opowiada paniczowi starą legendę: 

„Kiedy się niebieskie otworzyły wrota i woda potokiem lać si\~ 

poczęła na ziemię, uchodziło co żyło do wielkiego statku i co żyło 

żegnało swoją matkę - ziemię wejrzeniem żalu i tęsknoty. 

Nie było oczu, co by nie zapłakały, rozstając się z kątkiem rodzin
nym - i jeden tylko bocian wszedł do statku nie obejrzawszy się 

nawet na gniazdo swoje. Mroden-Oro, co patrzał z wysoka.. przeklął 

go za tę nieczułość i skazał go odtąd na wieczną tęsknicę. 

Gdy potem wody osiąkły. bocian rozpoczął wiekuistą wędrówk2 

od jednej do drugiej ziemi, bo Bóg tak uczynił, ażeby zawsze jednej 
i:ałował i po drugiej płakał. Ten bocian to Cyganie panoczku. Tęsknimy 
zawsze, idziemy wiecznie i nigdzie nie ma dla nas ojczyzny ni spo
czynku". 

O tej właśnie wiecznej niezaspokojonej tęsknicy ludzkiej napisał 

Pade rewski swoją operę „Manru". 
Indywidualista i romantyk, człowiek o naturze pełnej sprzeczności 

i kontrastów, w Cyganie Tumry z powieści Kraszewskiego odnalazł 

bratnią duszę. Podobnie jak on tęsknił Paderewski za przeszłością i bał 

się do niej powrócić. Podobnie jak Tumry należał do tych ducnowych 
tułaczy, którym „wędrówki jak bocianom rozwijają skrzydła, pędząc 

od gniazda do gniazda zawsze w tęsknocie do czegoś nieznanego". 
Ta nieukojona tęsknica zrodziła dzieło, które stało się jak gdyby 

duchową spowiedzią kompozytora, nie w znaczeniu analogii faktów 
biograficznych )cez w sensie pokrewieństwa duchowego z centraln4 
postacią. 

Problematyka opery „Manru" nie ogranicza się do wewnętrznego 
konfliktu bohatera czy do konfliktu dwóch kochających się istot -
Manru i Ulany -- o odmiennej strukturze psychicznej. Dzieło posiada 
<J spekt szerszy i głębszy. Opiewa ono odwieczną tragedię wyobcowania 
z własnego środowiska, tragediE: odszczepieńca, który od swego brzegu 

odbił, do cudzego nie przybił, - wygnańca, który - jak liść zerwany 
z drzewa przyrosnąć doń już nie jest w stanie, miotany jest wichrem 

jak gwiazda co się z orbity swej ześlizgnęła, ginie w przestworzach. 
Tragedia ta w danym wypadku pogłębia się i zaostrza tym bardziej, 

że przesiąknięta jest nawskroś nienawiścią rasową dwóch wrogich sobie 
klanów. Manru i Ulana to istoty o:są.czone, ściśnit:te w kleszczach wro
gich sił, które się sprzysięgły by rozbić sojusz dwóch serc. Z jednej 
strony okrutna wieś, dla której „nigdy Cygan nie będzie bratem", z dru
giej cygańska społeczność, w której dziecko wraz z mlekiem matki 
wsysa nakaz: „Cyganom nigdy nie bratać się z białowłosymi". 

Wrogość obu klanów ma jednak źródło nie tylko w poczucil,l obcości 
krwi i wiary, ale i w dumnym przeświadczeniu obu stron o własnej 

wyższości. Wieś widzi w Cyganach włóczęgów, przybłędy, uważając 

jedynie osiadły tryb życia za godny człowieka. Cyganie zaś widz-'} 
w „białych" ślimaki przyrosłe do swej skorupy, niewolników przy
kutych do miejsca, niezdolnych odczuć piękna swobody, poezji wolnych 
szerokich szlaków. Każdy, ktoby się poważył wyłamać z żelaznej obręczy 
odrębności klanowej, zostaje odtrącony przez swoich, a równocześnie 

odepchnięty przez tych, do których się garnął. Zostaje skazany na 
podwójną samotność. 

· Narzuca się pytanie: czy katastrofa życiowa Ulany i Manru była 

nieunikniona? Czy piękna, romantyczna ich miłość musiała ulec zniszcze
niu dlatego tylko, że byli oni ludźmi obcej sobie krwi? Czy między 
ludźmi różnej rasy leży przepaść nie do przebycia? Gdyby matka Ulany, 
gdyby wieś cała nie odtrąciła tak okrutnie dwóch kochających się istot, 
gdyby przygarnęła je życzliwie, gdyby Cyganie nie dopatrywali się 

w miłości Manru do „obcej kobiety" zdrady i odstępstwa, czy powstałby 
w duszy Manru tragiczny rozłam, tęsknota za przeszłością i strach przed 
nią? Czy ostygłoby jego serce dla Ulany, gdyby ta miłość nie przyniosła 
z sobą piekła poniżenia, którego nie był w stanie dłużej znieść? Czy 
porzuciłby Ulanę dla Azy, gdyby piękna Cyganka nie była dla niego 
uosobieniem szczęśliwej przeszłości, gdyby nie świtała nadzieja, że przy 
ognisku obozowym czekają bracia, którzy przywrócą mu godność ludzką'? 

Cóz więc zdecydowało o tragicznym losie dwóch osamotnionych, 
wyklętych istot? Czy zew krwi, czy siła przesądu, potęga ciemnoty 
i nienawiści? Oto jeden z najtragiczniejszych, a równocześnie najbardziej 
aktualnych problemów miszej epoki. 

Istnieją różne możliwości ujęcia scenicznego opery „Manru". Można 
ją interpretować jako sentymentalny melodramat, jako historię o nie
szczęsnej wiejskiej dziewczynie, uwiedzionej przez Cygana i o demo
nicznym Uroku, który się zemścił na uwodzicielu. Można zawęzić m1e1-
sce akcji do granic góralskiej czy huculskiej wsi i sąsiadującego z nią 



bozowiska cygańskiego. Przy takim ujęciu dzieła zrodzi się efektowne 
folklorystyczne widowisko z regionalnymi obrzędami, z fruwającymi 

kwiecistymi spódnicami. 
Jednakże szeroki zasięg i głębia problematyki dzieła, wolumen emo

cjonalny konfliktów, wysokie napięcie uczuć i namiętności, mocno za
rysowane charaktery postaci sugerują możliwości innego ujęcia, wy
suwają na pierwszy plan pierwiastki psychologiczne, nie regionalne, 
lecz ogólnoludzkie, ponadczasowe. 

Czy taki punkt widzenia znajduje potwierdzenie w muzyce? Nie
wątpliwie tak. Wprawdzie słyszymy w niej motywy góralskie i hucul
skie, jednakże stanowią one raczej element dekoracyjny, nie należą do 
zasadniczej tkaniny słownictwa muzycznego opery. Melos cygański jest 
zastosowany przede wszystkim jako symbol obcego żywiołu. jako Leit
motiv „tęsknicy", nie jako język muzyczny Cyganów: Manru, Jagu, 
Azy, Orosa. Język muzyczny opery jest w zasadzie własnym, subiek
tywnym językiem kompozytora, któremu nie obce były również ten
dencje wagnerowskie. Przejawiają się one przede wszystkim w dążeniu 
do stworzenia dramatu muzycznego, co w dużym stopniu zostało osią

gnięte . Muzyka podąża wiernie za akcją dramatyczną, unika wyodrębnio
nych, zaokrąglonych form, dominującą formą są dialogi muzyczne. 
w których rysunek melodyczny podporządkowany jest deklamacji tekstu. 
Kompozytor stosuje konsekwentnie zasadę motywów przewodnich, cha
rakteryzujących poszczególne postacie powracających w orkiestrze nie 
tylko przy ich ukazaniu się na scenie, ale również ilekroć pojawiają się 
one w myślach bohaterów dramatu. Orkiestra potraktowana jest jako 
ważny współczynnik dramaturgiczny. Kompozytor powierza jej samo
dzielną rol(;' „muzycznego podtekstu'', uzupełniającego i pogłębiającci;o 

treść pojęciową i emocjonalną partii wokalnych. 

I wreszcie - co najważnie j sze - Paderewski podniósł w swej 
operze pierwiastek narodowy do rangi internacjonalnej, rozszerzając 

granice tematyki lokalnej do znaczenia tematyki ogólnoludzkiej. 
Ten właśnie wszechludzki charakter problematyki dzieła stał się 

dla nas punktem wyjścia przy wyborze konwencji teatralnej i sceno
graficznej . 

• 
Operę „Manru" pojmuJcmy jako tragedię . Pragniemy stw Jrlyć 

spektakl romantyczny i scenografia potrzebna nam jest nie jako tło 

dla tragedii ludzkiej a jako piedestał dla niej. Rezygnujemy z „deko
racji" jako iluzorycznej ilustracji, jako ozdoby, „upiększenia" wido
wiska, rezygnuj emy z dosłowności mie jsca akcji. Przeznacza my sceno
grafii rolę ściśle funkcjonalną . Chcemy, aby stała się ona dla 
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MANRU 
opera w 3-ch aktach 

Libretto: Alfred Nossig 

Przekład z niemieckiego: Aleksander Rymkiewicz - Wiktor Bregy 
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OBSADA : 

Urok, włóczęga wiejski - - Bernard Nowacki 

- Eugeniusz Stawierski 

Oros, wódz Cyganów - Włodzimierz Denysenko 
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Solo skrzypcowe w II i III akcie: Alicja Rakowska, Alojzy Sowa 
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Inspicjent 

Włodzimierz Filipowski 

Kierownik sceny Kierownik techniczny 

Szczepan Choroszy Jerzy Goliński 

Kierownik o&wietlenia Główny kostiume1· 

Wacław Małecki Kazimierz Szych 

prace krawieckie pod kierunkiem : W. Karnkowskiej, W. Mitusia 

prace malarskie pod kierunkiem: K. Gaca i P. Szymłowskiego 

prace modelatorskie pod kierunkiem: J. Wójcickiego 

prace stolarskie pod kierunkiem : J. Kondaka 

prace perukarskie pod kierunkiem : J. Bambrowicza 

prace szewskie pod kierunkiem : Wł. Trutyńskiego 

prac:e tapicerskie pod kierunkiem : L. Mroza 

prace śiusarskie pod kierunkiem : P. Górnika 

prace farbiarskie pod kierunkiem : E. Kruzela 

modystka : J. Krotke 

.śpiewając •eh aktorów niejako „warsztatem·', pomagającym wyekspono
wać naJważniejsze, decydujące momenty w treści dzieła, podkreślić jego 
<'kspresję i punkty kulminacyjne dramaturgii utworu. 

Dla plastycznego obrazu sceny wybieramy tylko to, co najważniej
sze, eliminując to, co drugorzędne. Usiłujemy spojrzeć na rzeczy nie 
beznamiętnym okiem obserwatora, a wniknąć w nie poprzez doznania 
centralnych postaci opery. Zjawiska bowiem nabierają konkretnego sensu 
w zależności od tego, z jakiego punktu widzenia się na nie patrzy: co 
dla jednego oznacza triumf, dla drugiego może się okazać klęską. 

Miejscem akcji I aktu jest wieś podgórska. Ta wieś widziana oczyma 
je j mieszkańców jest słoneczna , radosna, pełna błękitnego przestworu. 
Ale dla Ulany, Manru i Uroka jest ona groźna i ponura: dla nich 
wszystko tu jest szare i zimne jak kamienne serca mieszkańców. 

W tej wsi jest dużo chat, ale dla Ulany i Manru jest tylko jedna : 
c-hata matki, od której zależy ich nieszczęsny los . 

W tej wsi są pola, łąki i sady, ale dla Ulany i Manru to wszystko 
nie istnieje: istnieje tylko droga, która prowadzi do chaty matczynej , 
kręta, stroma, kamienista droga, droga wygnania i pohańbienia. 

I dla Jadwigi jest to droga męki, na której spłakane oczy matczyne 
z tęsknotą wypatrują powrotu marnotrawnej córki. 

' I dla Uroka jest to droga poniżenia, na której spotykają go tylko 
drwiny i okrutne szyderstwa. 

Ta właśnie droga udręki jest dla nas główną arterią akcji, dominu
jącym akcentem plastycznym I aktu. 

Kompozycję sceniczną II aktu dyktuje nam znowu główna treść 

psychologiczna : s a mot n ość we d w oj e. Zycie Manru i Ulany 
rozpadło się na dwa obce światy. Swiat Manru zasklepia się w rumowi
skach chaty, którą :z.burzyli chłopi. Wypalone okna jak puste oczodoły 
przypominają mu nieustannie o nadziejach szczęścia, które spłonęły wraz 
z plonem jego żmudnej pracy. Tu, w tych na przestrzał otwartych 
ruinach, najlepiej czuje się powiew wiatru z da lekich szlaków, po któ
rych Manru błądził niegdyś wraz z braćmi swoimi. Tu postawił on swe 
kowadło i gdy ból udręki jak pętla ściśnie gardło, można ciosem młota 
zagłuszyć rozpaczliwy krzyk serca. 

Swiat Ulany to błogi świat macierzyt'1stwa . Kołyska dziecka, namiot, 
który zastępuje spa lony dom„ namiastka gniazda rodzinnego i jednocze
śnie trwożne przypomnienie tymczasowości ich bytowania. 

Między tymi dwoma światami wyrasta samotne drzewo, jak słup 

gra niczny, który dzieli i za razem łączy dwie obce strefy. Zrąb skalny 
zamyka ten zakątek dwojga wyklętych. 

A w głębi tajemnicza sylwetka lasu. który niby ściana odgradza 
nieszczęsnych wygnańców od reszty świata. Dla Ulany tu przy tej ścianie 
wszystko się kończy i gotowa by na tym poprzestać . Ale dla Manru? 



Za tym lasem, za tym murem granicznym dopiero się zaczyna prnw~ 
dziwe życie .. Dla niego ten las to źródło wabiącej pokusy. Dla Ulany 
ten las to źródło nieustannej trwogi i niepokoju. 

A co się kryje za lasem? Szlak wędrowny, którym zazwyczaj ciągną 
Cyganie. 

Tu właśnie, na tym szlaku toczy się akcja III aktu . 
Nie nęci nas perspektywa efektownego krajobrazu górskiego. Chodzi 

nam przede wszystkim o „psychiczny" pejzaż, który powstaje w roz
dwojonej duszy Manru . Dla niego istnieje w tym wypadku tylko d ro g a 
po w rot u do dawnego życia. Tę drogę otwiera „brama": dwa ogromne 
splecione ze sobą drzewa znamionujące skraj lasu; za nimi znajduje się 
spalona chata, Ulana i całe to obce życie, które usiłował sobie przyswoić 
i które go odepchnęło od siebie. 

Stamtąd ucieka on i wyrywa się po przez tę „bramę" na ;;zlak 
wędrowny. Ale na drodze leży głaz skalny, który zagradza zbiegowi 
wyjście w szeroki świat. 

Na jeden mig udaje się usunąć głaz z drogi, na jedną chwilę wydaje 
się odszczepieńcowi, że znowu jest wolny, że powrócił do swoich, ale -

oto ściany wąwozu niby dwie wrogie siły zwierają się ze sobą 

w śmiertelnym uścisku (akt III obraz 2). To, co Manru przyjął za drogę 
ku szczęściu, okazuje się drogą w otchłań. Na zakręcie czyha 
niechybny odwet za podwójne „odstępstwo". 

Tak więc zamyka się tragiczny, zaklęty krąg bez wyjścia. 

Lia Rotbaumówna 

..... ..... 



„MAN RU" 

Streszczenie 

Akt I. 

P0dgórska w1es. Trwają przygotowania do świątecznej zabawy. 
Smiech i wesołe pieśni nie mogą jednak rozwiać głębokiego smutku 
. Jadwigi, której jedyna córka Ulana, uciekła od matki z Cyganem Manru. 

Niespodziewanie zjawia się Urok, włóczęga, przybłęda wiejski 
„pokraka", „leśny czart" , wywołując nowy wybuch wesołości. 

Nadchodzi Ulana . Dziewczęta witają ją szyderczym „Cyganicha" ' 
Na próżno usiłuje ona wzruszyć swym losem dawne przyjaciółki, na 
próżno Urok stara się obronić Ulanę od okrutnych drwin i przytyków. 
Dręczycielki nadal znęcają się nad nieszczęsną, przepowiadając jej, że 

„_iak śnieg mija kochanie, a Cygan we wsi nie pozostanie'. 
Ulana w porywie rozpaczy błaga matkę o przebaczenie i chleb dla 

swego głodnego dziecka. Jadwiga gotowa jest wybaczyć marnotrawnej 
córce i nawet przyjąć ją z powrotem do domu wraz z Cyganiątkiem, ale 
stawia jej warunek: musi porzucić ojca swego dziecka. Warunek zostaje 
odrzucony. Wygnana i wyklęta przez matkę Ulana opuszcza chatę. 

O.garnia ją strach: a jeśli naprawdę i Manru ją porzuci? Pozostaje 
ostatnia deska ratunku. Urok zna „wszelakie zioła", niechaj przyrządzi 
napój miłosny, „lubczyk", który na nowo roznieci gasnące uczucia Manru. 

Urok jest w rozterce, ale nie jest w stanie swojej uwielbianej od
mówić, pragnie jej „służyć jak wierny pies". 

Rozmowę przerywa rozpoczynająca się zabawa. Młodzież chce 
wciągnąć Ulanę do tańca. Zjawia się Manru, by zabrać żonę do domu. 
Rozwścieczona tłuszcza usiłuje przemocą rozłączyć Ulane i Manru, 
przywrócić zbłąkaną owieczkę do swego stada. Lecz Ulana wiernie trwa 
przy ukochanym. 

Wtedy tłum rzuca się w kierunku cygańskiej chaty by spalić i zbu
rzyć dom „poganina". Manru zostaje powalony i okrutnie pobity. 

Samosąd przerywa J adwiga okrzykiem „dosyć już tego" . Po chwili 
dodaje: „Niec haj samotność ich strawi jak trąd" . 

Powtarzając za matką słowa okrutnego wyroku tłum opuszcza 
„trędowatych". Manru i Ulana pozostają samotni i wyklęci. 

Akt Il. 

Ulana i Manru przebywają w swym ubogim schronieniu na odludziu. 

Cygan chmurny i rozdrażniony dręczy żonę wyrzutami. Urok, usi

łując rozładować atmosferę, raczej dolewa oliwy do ognia swymi żartami 

i aluzjami. 

Nagle zdaleka donoszą się urzekające dźwięki skrzypiec cygańskich . 

'.\1anru do reszty traci panowanie nad sobą. Czyżby bracia wrócili? 

Biegnie w las by ujrzeć tego, kto tak rzewnie gra. Ulana chce biec 
za nim, lecz Urok zatrzymuje ją: wszak że przyniósł obiecany „lubczyk'·. 

Wraca Manru, a z nim cygan Jagu. Urok i Ulana w ukryciu pod

słuchują ich rozmowę . 

Jagu namawia Manru, by powrócił do swoich: bracia gotowi są 

wybaczyć mu błąd młodości i nawet obrać go wodzem. a piękna Aza 

wciąż czeka i kocha go. 

Manru zaczyna stopniowo ulegać pokusie, ale widok zrozpaczonej 
Ulany gasi w nim poryw ku przeszlo.§ci. Jagu odchodzi z niczym. 

Urok, chcąc ostatecznie zdemaskować Manru w oczach Ulanr. 
powtarza podsłuchaną rozmowę z Jagu, doprowadzając tym Mam-u do 
niepohamowanego wybuchu gniewu. Urok ucieka. 

Ulana usiłuje uspokoić ukochanego i przynosi mu „wino". Gasnące 
uczucie cygana rozpłomienia się na nowo, serce Ulany zda się święci (: 

tryumf. 

Akt III, obraz 1. 

Manru nie jest zdolny dłużej oprzeć się pokusie choćby ujrzenia 
swych dawnych braci. Ucieka nocą na szlak wędrowny, którym za
zwyczaj ciągnie tabor. Swoi radośnie witają go. Lecz za chwilę zostaje on 
wyklęty przez starego Orosa, wodza cyganów. Tłum powtarza za nim 
słowa anatemy„ Manru gotów jest odejść, lecz Aza usiłuje roznieci ć 

w nim dawną miłość ku niej. Chce ~trzymać go przy sobie lub wraz 
z nim odejść z taboru. Manru walczy z pokusą, lecz głos sumienia wzywa 

go z powrotem ku Ulanie, ku dziecku. Aza nie daje za wygraną. Ząda 
od Orosa cofnięcia klątwy. Jagu nawołuje go do wspaniałomyślności. 

żądanfo to powtarzają za nim wszyscy cygnie. Oros upatruje w tym 

bunt i zdradę. Porzuca tabor, zaprzysięgając zemstę. 

Manru zostaje obrany wodzem. Tabor rusza w dalszą drogę. 



Akt III. obraz 2. 

Opuszczona Ulana biegnie na szlak by dogonić Manru i zatrzymać 

l,}J. Za późno. Urok gasi jej ostatnią nadzieję . Zrozpaczona Ul ana r.mca 
się w przepaść. Urok, widząc nadciągający z dala tabor, ukrywa się 

za zrębem skalnym. Nadchodzą Manru i Aza. Urok naciera na Manru, 
usiłuj ąc go zapędzić na zrąb skalny, z którego rzuciła się w przepaść 

Ulana. Niech sam zobaczy do czego doprowadził nieszczęsną. W tej 
smnej chwili niespodzi anie podkrada się Oro i zadaj e podstępny cios 
zni enawidzonemu rywalowi. Manru ginie. 

-...... 



Kierownictwo muzyczne 
KAZIMIERZ WIŁKOMIRSKI 

Reżyser: 

LIA ROTBAUMÓWNA 

Z. Kaja - scenograf 

J. Gogół - choreograf 



ORKIESTRA 

I Skrzypce 

Hakowska Rozgórska Alicja 
(koncertmistrz) 

Sowa Alojzy 
(z-ca koncertmistrza) 

Siwek Jerzy 
Kiepura Bronisław 

Pękała Wilhelm 
Tatarczyk Wanda 
Zdanowicz Florian 
Pińczykowski Ireneusz 
Banaś Alfred 
Freus Józef 
Grabiec Stanisław 
Nawrocka Ada 
Lankamer Jerzy 

II Skrzypce 

l\'Iagierowski Władysław 
Grbański Antoni 
Wesołowski Kazimierz 
Popiołek Franciszek 
Kryjak Alina 
F.olak Henryk 
Fuglewicz Marian 
Romański Maksymilian 
Bochyński Bogdan 
Musiał Edward 

Altówki 

Michalski Jan 
Tatarczyk Antoni 
Fidelak Edward 
Barczyk Roman 
Junyszek Zbigniew 
Załuski Zbigniew 
Bieszczad Jerzy 

Wiolonczele 

Schmar Adam 
Turczyn Stefan 
Weiman Gustaw 

Banaś Stanisław 

Kurpiela Oskar 
Gładysz Andrzej 

Kontrabasy 

Jaworek Bolesław 
Piskorski Witold 
Szulc Radomir 
Foterek Władysław 
Rudy Władysław 
Korkosz Jan 

Harfa 

Zemancowa Krystyna 

Flety 

Biegała Zygfryd 
Dolata Szczepan 
Gołaszewski Bronisław 

Dradrach Wojciech 

Oboje 

Popiel Stanisław 
Wojciechowski Czesław 

Rożek angielski 

Brzozowski Stanisław 

Izdebski Stanisław 

Klarnety 

Strach Paweł 
Nikonow Mikołaj 
Switalski Ignacy 

Bas klarnet 

7.ukowski Kazimierz 

Fagoty 

Baran Edward 
Jędrzejczak Władysław 

Baran Władysław 

Kontrafagot 

Thiel Zdzisław 

1· 

• 

Wal łomie 
Jacyszyn Janusz 
Kuropatnicki Bolesław 

Fluder Jan 
Nowicki Edmund 
Babian Stefan 
Wolski Stefan 

Trąbki 

Graczyk Józef 
Głowacz Józef 
Klimek Jan 
Haba Jan 

Puzony 

Berezowski Aleksander 
Natoński Bolesław 

Soprany I 

Dyś Kazimiera 
Dzięglewska Aleksandra 
Kozubek Maria 
Krawiec Kazimiera 
Łazarewicz Zofia 
Magiera Helena 
Majchrzak Wiktoria 
Małek Helena 
Podemska Romana 
Rożnowska Małgorzata 

Szuwalska Krystyna 
U horczak Karaina 

Soprany II 

Bolcewicz Ludwika 
Kańska Czesława 

Niedzielska Halina 
Stawicka Anna 
Zakrzeńska Albina 
Zaleska Zofia 

Alty I 

Buczacka Wiktoria 
Kloska Wanda 
Oćwieja Maria 
Suchwałko Regina 

Kessler Franciszek 
Maciejewski Marian 

Tuba 

Cichoński Bernard 

Perkusja 

Treichel Edmund 
Prochota Henryk 
Skowerski Antoni 
Knapek Franciszek 

Bibliotekarz 

Knapek Franciszek 

Inspektor orkiestry 

Nowicki Edmund 

CHÓR 
Zaleska Krystyna 
Sawicka Irena 

Alty Il 
Baraniuk Marta 
Iwaniszyn Zofia 
Jackowska Kazimiera 
Sillich Urszula 
Szadejko Bronisława 

Wanoth Maria 

Tenory I 
Graf Zygmunt 
Kirszenblat Aron 
Lisowski Aleksander 
Łączkowski Lech 
Niedzielski Władysław 
Stupiński Tadeusz 
Szymczyk Alfred 
Kowalewski Czesław 

Tenory II 
Grzesik Roman 
Kaczmarek Marian 
Porębski Kazimierz 
Samborski Janusz 
Szymański Stanisław 

Antoniak Mieczysław 
Janiczek Tadeusz 



Basy I 
Czarniecki Czesław 
Iwaniszyn Michał 
Kaleta Stanisław 
Szymai'!ski Czesław 

Wojnarowicz Tadeusz 
Zalewski Stanisław 

Basy li 
Hejniak Waldemar 
Mielniczuk Michał 

Olbrych Tadeusz 

Osika Tadeusz 

Sciepuro Marian 

Szopiak Andrzej 

Tarasewicz Jan 

Inspektol' chóru 

Szymański Czesław 

BALET 

Balet - Solistki 

Klara Kmitto - Primabalerina 

Lidia Cichocka 

Krystyna Dąbrowska 

Maria Mrozowa 

Barbara Goślińska 

Ruta SyldorI 

Koryfejki 

Irena Borowska 
Halina Bachleda 
Zenona Matuszczyk Koziorowska 

Zespól żeński 

Danuta Bufnalówna 
Maria Brzezicka 
Maria Figacz 
Maria Chmielarczyk 
Barbara Kałużna 
Kamila Plan 
Krystyna Purwińska 
Mira Przegalińska 
Teresa Reckziegel 
Danuta Stokowy 
Stefania Stopczyńska 

Jadwiga Stańczyk 
Maria Wawrzynek 
Maria Zgarda 
.Tanina Greb 

Balet - Soliści 

Bronisław Kropidłowski 

Klemens Nowicki 
Henryk Sawicki 
Franciszek Warliński 
Waldemar Karst 
Kazimierz Milczyński 
Jerzy Kozak 

Koryfeje 

J crzy Figacz 
Zygmunt Czajkowski 
Zygfryd Timm 

Zespól męski 

.Jerzy Ananko 
Władysław Kołodziejczyk 

Eugeniusz Marchewka 
Jan Poderwanik 
Michał Półtorak 

Zdzisław Rakoczy 
Tadeusz Rasiński 
Tadeusz Szafraniec 
Jan Sołtys 
Alfons Wanoth 
Rena Zgadzaj 

Inspektor baletu 

Zygmunt Czajkowski 

DZIAl, TE C HNICZNY 

Kierownik techniczny: Inż. JERZY GOLIŃSKI 

Główny Kostiumer: K. SZYCH 

Pracownia krawiecka damska 
Ka rnkowska Waleria - kierownik 
Bu da Emila - z-ca kier. 
Wiśniewska Janina 
Aleksiejczyk Maria 
Klasek Anna 
Feliniak Helena 
Gralewska Stanisława 

Pracownia modystyczna 

Krotke Józefa -·- kierownik 
• Za rakowska Zofia 

I Prac. malarska i modelatornia 

Szymłowski Piotr - kierownik 
Wójcicki Jerzy - modelator 
Joczyn Anatol 
Gacowa Joanna 
Szymłowska Zofia 
Molas Piotr 

p . o. kier. 
Walicki Kazimierz 
Ptak Aleksander 
Sawicki Jarosław 

Domeradzki Andrzej 
Kokot Konrad 

Pracownia krawiecka męska 

Mituś Władysław - kierownik 
z-ca kier. 

Magazyn kostiumów 

Gilówna Stanisława - kierownik 
Reutt Zofia 

Perukarnia 

Bambrowicz Józef - kierownik 
Snopczyński Ryszard - z-ca kier. 
Biernaczyk Otylia 
Sliwińska Maria 
Czernik Krystyna 
Perliceusz Stanisława 
Czesławska Danuta 
Pojarków Regina 

Garderobiarze 

Urbańska Maria 
Osada Zofia 
Bratarz Stefania 
Walczak Albin 
Kłosowska Michalina 
Jancewicz Stanisława 
Czyżewska Halina 
Stenik Janina 
Adlokant Zofia 
Surmiak Maria 
Orłowski Stanisław 

Farbiarnia i pralnia 

Kruzel Edmund 
Głowacka Kazimiera 
Mazur Janina 

Pracownia szewska 

Strutyński Władysław - kierownik 
Butkiewicz Jan 
Jabłoński Jan 
Bartoszewicz Jan 
Bolkowski Alfred 



Pracownia stolarska 

Kondak Jan - kierownik 
Bąkowski Józef - z-ca kier. 
Gielas Marian 
Chutko Jan 

Pracownia ślusarska 

Górnik Piotr 
Kiełbasowicz Bazyli 
Poreda Zdzisław 

Pracownicy sceniczni 

Choroszy Szczepan - kierownik 
Schmidt Zygmunt - zastępca k. 
Prędki Stefan - brygadier 
Skwarek Władysław - brygadier 
Tarsa Julian 
Anusik Stanisław 
Doburzyński Jan 
Magier Zurych 
Michalak Piotr 
Tarsa Kazimierz 

WIJ:-: 17:11/GI - :;.1uu 'l ' ·!l / IH 

Sroka Józef 
Szymczak Mieczysław 
Ryka Władysław 
Jankowska Franciszka 
Poznański Władysław 

Wyszyński Eugeniusz 
Chrobak Zbigniew 
Smuga Stefan 
Dudkowski Kazimierz 
Lewosz Kazimierz 
Przybyłowicz Władysław 

Lech Mieczysław 

Rekwisytorzy 

Firman Bronisław 
Koruna Irena 

Tapicernia 

Mróz Leonard - kierownik 
Matuszcin Henryk 
Poznański Władysław 

Ce na zł 4,-




