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WWDZIMIERZ WOLSKI 
(1824-1882) 

„Cala dzisiejsza poetycka sława Wol kiego znaj duje się ... pod znakiem 
Halki, ale nawet i na tę sławę - musim y to wyraźnie powiedzi (: - za
pracował dla Wolskiego Moniuszko„. 

Tak Julian Tuwim skomentował ni gdyś całoksz Lalt dor bku t wól'
czego poety, który swe miejsce w kulturze polskiej zawdzięcza w dużej 
mierze temu, że był szczęśliwym librecistą Halki i Hrabiny. A jednak, 
w zdaniu tym nie zamyka się cała prawda o wielka · ci i - zarazem -
słabości tego pisarza . Zbytni p ciąg d l alkoholu wyłączy ł o d ' ć szybko 
z prawdziwie artystycznego nur t u epoki. A jednak pt ze t rwał w historii 
literatury polskiej nie tylko jako autur d u libret t. Z prz konań był lu
dowcem. Jego wcześniejsza wersja Halki, p d bnie jak młodzieńczy „Oj
ciec Hilary" - wskazywały na romant czny radykalizm, po ieść - „Do
mek przy ulicy Głębokiej" byłu bodajże pierwszą na gruncie polskim 
próbą zajęcia się życiem drobnomieszczaństwa, zresztą podpowiedzianą 
przez lekturę Dickensa. Był wreszcie gorącym patriotą, on pierwszy wpro
wadził do literatury polskiej symbol „czerwonego sztadaru" emblemat 
polityczno-społecznej walki o niepodległość prowadzonej przez lud. Krę
powany pr~e~ cen~urę (np .. w oryg_inałach libret t, na bal do Hrabiny miał 
przybyć ks1ązę Jozef Pomatowskr.„ , Halka miała zabić swą arystokra
tyczną świekrę itd.) wybrał - podobnie jak wielu współczesnych m u -
emigrację, na której zmarł nie znajdując dostatecznej ił y duchn i talentu 
aby tam pozostawić dzieła o walorz ·trwalszym. 

STANISŁAW MONIUSZKO 
(1819-1872) 

Nie miejsce t~ •. aby w obszerniejszym szkicu referować raz jeszcze 
ądy na ~e~at dz1e.i owej .roli Mon_iuszki jako jednego z najwybitniejszych 

P .. Chopinie ~ompo~ytorow Polskich XIX wieku. Sprawy te znane z lek
CJl k_ult~·y 01c:zysteJ nie. w~agają - jak mi się wydaje - stałego przy
pommama. Pt agnę zwrocie uwagę na kilka istotnych, a może nie dość 
pun ktowanych problemów, jakie wiążą się · ciśle z twórczością tego kom
p z tora. M niuszko był z wyboru kompozytorem słowiańskim tak 
Jak z wybor~ np. Ku1:piński starał się naśladować siyl opery „wł~skiej 
z ~-l~mentaffil polsk1mr . ~en w~bór ?kreślal Moniuszkę jako artystę na
lez~cego d~ ko~kr tneJ on~ntacJ 1 ztu·owno politycznej( po str nie słowia
no~~sw:a) J_ak. i estety~neJ (w kr_ęgu wzajemnych oddziaływań kompozy
to1 ow t o YJSki~h ._ cz skich, polsk~ch)._ ':V~bór ten został post.anowiony po 
suk~~sa~h odrnes1ony~h w zakr sre p1esruarstwa jeszcze w czasie studiów 
b1erlins~1ch gdy Moniuszko porzucił drogę w ntualn j międzynarodowej 
s owy, Jaką gwar':ln.towały mu ni kt · r opracowania pieśni np. Goethego 
(ch~ćby r e\1:'elacyJ_me op:a~owana pi eśń - Znasz li ten kraj - wytrzy
m':1Jąca porowname z naJw1ęk zymi o iągnięciami tamtej epoki na Zacho
dzie Eur py). 
. , ~nnym pun~tem, kt.óry wart> moż wydobyć w tym momencie to 

Cl~sto po~~y~st_yczny stos.unek do własn j działalności kompozytorskiej. 
J J funkcJa była Ja. no olrreslona przez korzysć narodu, korzyść publiczną. 
Oznac-..mło to rganiczną pracę od p dstaw w zakresie stworzenia zrębów 



kultury muzycznej od „śpiewników domowych" p~przez m.uzykę wówczas 
najpopularniejszą - kościelną, aż po operę. O ~le w p1e~"':'szy.c~ dwu 
dziedzinach Moniuszko apelował nieomal wyłącznie do wrazhwosc1 este
tycznej słuchaczy, o tyle w zakresie opery stawiał sobie }<onkretne :t:ada
nia wychowania obywatelskiego. Tak było w Halce, klora była ostrym 
wyzwaniem przeciw dwoistości moralneJ postaw szlacht_Y wo?:C ludu, tak 
było w wypadku Hrabiny, która - ofiarowan~ „Pubhczno~c1 Warszaw
skiej" była równocześnie adresem przeciw snobizmom, modz1e na „cudzo
ziemszczyznę'', przeciw fałszywej hierarchii moral~ej, ~~~.prostotą i cz'!
stością obyczaju, za kolorytem lokalnym za .sWOJ. kosc1ą , czy wr szcie. 
gdy w Strasznym Dwm-.t:e stawiał sobie za zadani~ ,.krzepić. duszQ wspo
mnieniem dawnej świetn :ci'. po upadku powstama Styczniowego. 

WPszcie sprawa trzecia : stosunek Moniuszki do folkl?ru. Ni był . to 
sprawa mody, jak miało to miejsce nawet u naszych na,lw1ększych poetow 
Romantyzmu, nie było to szukanie źró~eł now~go języ~~ r:nuz~c-znego , . Jc:1< 
w wypadku Chopina . Moniuszko wyb1eraJąC Jako WOJ zyw10ł Słowian
szczyznę traktował ją jako niepodzielną wartość kulturową . .Jego folklo
rem była nie tylko wąsko pojmowana twórczość ~':1d?wa. Fo.lklorem był 
żywioł „swojskości" . W epoce, która uwypuklała roz~1ce pomiędzy kultu
rami poszczególnych war tw społecznych, poszczego1ny h kast, czy -
w innym wymiarze - po zczególnych regionów, ~onius~? b~l za tw~
rzeniem kultw·y ogólnon rodowej; ponadklasoweJ skupiaJąceJ w sobie 
wszystko co najlepsze w kulturze wszystkich wars~w sp?ł:c-znych. Stąd 
doskonała muzycznie galeria typów polskich: chłopow. wiesmaków, szla
chty zagonowej, aryst kl'acji szlachec!Ciej i zmetropolizowane~ ~ry. tokra
cji warszawskiej. I stąd takż pomyłki i arystokratyczne pękmęcia w tych 
morn utach, gdy starał się przedstawiać muzycznie postacie spoza kręgu 
polskości, spoza kręgu swojskości. Dla niego kultura muzyczna w Polsce 
była bowiem tylko jedna - nie ludowa. ni szlachecka, nie arystok1·a
tyczna - ale ponad wszy tko - pol k . 

Marian Wnllek-Wal wski 

DRAMAT 
ROZDARTEJ 

' SPODNICY 

Przy końcu drugiego aktu , a więc w samym punkcie „Złotego po
działu", 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 ope
rowego finału, librecista i kompozytor starali się ten epizod akcji 
szczególnie wyeksponować. Na początku drugiego aktu Hrabina od
śpiewuje odę do sukni w której uj awnia, jak wiele od tego stroju 
zależy: kariera towarzyska, powodzenie u mężczyzn, a nawet wy
bór przyszłego kochanka. I rzeczywiście suknia, a ściśle mówiąc jej 
rozdarcie, staje się przyczyną odprawy najpoważniejszego konku
renta, Kazimierza, odprawy, która później zostaje cofnięta - po
niewczasie. Wątek su kni - n iczym tren powłóczysty - ciągnie się 
aż do trzeciego aktu. W formie zapowiedzi jest on obecny już 
w pierwszym, którego j edną ze scen wypełnia uroczyste wniesienie 
sukni prz dźwiękach marsza niem al triumfalnego. 

Moment rozdarcia wspanialej kreacj i Hrabiny jest więc w operze 
punktem centralnym, do któreg można odnieść prawie wszystko, 
co się dzieje przedtem i potem. Zauważył to już w roku 1860 w swo
jej recen zji z prapremiery J ózei Sikorski, nazywając operę trzy
aktową historią spódnicy. Późniejsi m oniuszkolodzy, trawestując to 
określenie, pisali często o tragedii rozdartej spódnicy. Ale najwni
kliwszy z nich, Witold Rudziński, w swojej obszernej źródłowej 
pracy o Moniuszce, rewidując wiele niesłusznych poglądów na temat 
twórczości tego kompozytora, odrzuca stanowczo to sformułowanie. 

W istocie, gdy się Hrabinie dobrze przyjrzeć i przysłuchać, oka
zuje się że rozdarta suknia nie Jest bynajmniej główną bohaterką 
opery. Nie jest nią zresztą także wbrew tytułowi - jej właści
cielka . Gdyby nią była, opera miałaby być tragedią, dla Hrabiny 
kończy się ona osobistą klęską . A przecież j est oczywiste, że mamy 
tu do czynienia z komedią. 



W kazuje na to t.re'ć i pogodny finał opery, a ponadt jeszcze jej 
forma na współ śpiewna, na wpół mówiona, typowa dla francuskiej 
opery comique. 

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

Nie tylko ze względu na ważn · ć zajmowanej rol i, lecz także z uwagi 
na fakt, że spośród łównych osób działających w operze on jeden 
tylk przeżywa wewnętrzną ewolucję. W zystkie p zostałe (z wyjąt
kiem Podczaszyca) do końca opery są tym samym, czym były na 
początku. Hrabina pozostaje wierna sw j j miłości do Kazimierza, 
Br nia - w mu uczuciu do tegoż, Chorąży - staropolszczyźni , 
Dzidzi - francuskiej modzie. Kazimierz w ti·zecim akcie zmienia 
str j cywilny na mundm wojskow , a co najważni .j ze : woje po
glądy i przedmiot swoich sercowych zainteresowań . T wszystko 
predystynuje go na głównego bohatera opery której właściwy tytuł 
powinien brzemieć nie Hrabina, ale Kazimierz czy raczej - na za
·adzie analogii Mickiewiczowskiej - Pan Kazimierz. 

Biografowie Moniuszki zauważyli dawno analogie pomiędzy Hra
biną a P anema Tadeuszem. Tytułowa bohaterka opery przypomina 
nieco Telimenę, Bronia - Z się, Kazimi rz - Tadeusza, Chorąży -
Sędziego . Zbieżnośc i te nie są być może prz padkowe. Kto wie, czy 
Wolski mu istotnie nie przyświecały przy f rmułowaniu pomysłów 
te arcyt py Mickiewiczowskie, duszy p lskiej tak mil ? 

Wydaj e się, że Kazimierz był desygnowany przez libr cistę i kom
pozytora na główną postać opery. ale z przyczyn obiektywnych czy 
subiektywnych jakoś to nie \ yszlo. Mało wyraziście scharakteryzo
w ano też partnerkę Kazimierza, Bronit;>. w zw iązku z czym takż 
i rozgrywający się pomiędzy nimi romans wypadł na pozór blado 
Obaj autorzy skupili bowiem swoją uwagę na innych w problemi . 

Może dlatego właśn i e Hrabina nie posiada bohatera osobowego w ca
łym tego słowa znaczeniu . Chodziło tu o sprawę o w iele bardziej 
ważką. Nie mogąc j j wyłożyć wprost, Wolski i Moniuszko wypo
wiedzieli ją na marginesie i między wier. zami. 

Suknia Hrabiny i ona sama to tylko pretekst romans Kazi
mierza i Broni - to t ek st ; ale nie tekst w tej operze jest ważny , 
lecz je j narodowo-polityczny p o d t e ks t. 

Hrabinę nazwano słuszni e najlepszą perą o Warszawie. Po wiel
kim sukcesie na premierze, o którym pisano, że był bodaj większy 
od sukcesu premierow go Halki, na karcie tytułowej pierwszego wy
da nia wyciągu fortep ianowego Hrabiny kompozytor umie · cił słowa : 
„Publiczności warszawskiej , a w dowód wdzięczności za uprzejme 
przyj ęcie mojej muzyki i zachętę do dalszej pracy. poświęca Stani 
sław Moniuszko". 

Niezależnie od tego osąd amej Warszawy w Hrabinie jest jed
ńoznaczny : Warszawa bawi się, trawiąc czas na wystawnych balach 
i ucztach. A dziej się to bynajmniej nie w jakimś sielsko-spokojnym 
okr sie ale w niespełna 10 lat po klęsce powstania Kościuszkowskie
go. wkrótce po ostatnim rozbiorze pod okupacj ę pruską. 

Wydaje się, że ta satyra na lekkoduszne balowanie nie była wy
mierzona li tylko w Warszawę roku 1800 lecz także w Warszaw~ 
każdej epoki, bo stolica zawsze przecież lubiła się bawić i naśladować 
obcych. Ale zawsze te tendencje tołecznych „światowców" budził 
sprzeciw bardziej zachowawczego miejscowego „światka". · 

Wielki świat i mały światek. Wielki świat ludzi modnie się ubie
raj~cych modnie myślących rozmawiających ze sobą modnym ję
zyki~ . I ~aly światek ludzi ubierających się po polsku mówiących 
odz1n:yn: J.ęzykiem . J?w~ światy żyjące ze sobą w ciągłym konflik

c17 , istmeJąc: w kazdeJ poce tylko w każdej pI"'Zybierające od
mienne postacie. 
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Klarnety Ignacy Wyczyński 
Stefan Siwiec 
Stanisław Orczyk 

Fagoty Damian Gryboś 
Eugeniusz Studnicki 
Wojciech Orawiec 

Trąbki Zygmunt Kunert 
Tadeusz Jodłowski \ .r acek Chudziak 

Wa ltornie Czesław Peciulewicz 
Józef Wróbel 
Tadeusz Noga - Zygmunt Firlit . -· Jan Grzechowski 

-. 

Puzony Maksymilian Grobosz • Andrzej Bigoś • 
t l 1 · Jan Przybylski 

Andrzej Wsołek 

I 
Tuba Eugeniusz Kania 

„ 

Pet'kusja Konstanty Szewczyk 
Barbara Nowak 
Mieczysław Decowski 

H r!a Barbara Bujak 
i 

try : Erwin Sitek I rn pektol' orki 

l 

. .J 
Woźni rk iest ry : Edward Kołodziejczyk 

Władysław Wieczorek 

" 



ORKIESTRA 

Tadeusz Mirowicz - konc rtmistrz 
Leszek Skrobacki 

I skrzypce 

Erwin Sitek 
Teresa Szarek 
Stefan Solarczyk 
Stanisław Moskal 
Zofia PatrońskH 
Anna Klimczyk 
Jan Wojcieszek 
Anna Burzyńska 

Ben dykt Szymura - koncertmistrz II kr1. pe 
Jolanta Wojtas 
Henryk Olejniczak 
Tadeusz Lipka 
Jan Malik 

Altówki Mieczysław Satora 
Bogumiła Jagi el nicka 
Aleksandra Senisson 
Zofia Bokłak 

Wi-0lone7.ele Swetosław Mutafow 
Barbara Wrońsku 
Kr stynu Guspiel 

K ntrnbasy Czesław Ząbek 

.Jan Salamon 
Ryszard W grzyn 

Flety Stanisła \.' Węgrzyn 
Danuta Bińczyska 
Zbigniew Kamionka 

Ob iJe Wal rian Kotas 
Magdalena aździor 

R :i. k An i Iski Tadeusz Oracz 
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Kierownictwo muzyczne - ARKADIUSZ BASZTOŃ f 
Ins<'enizacja i reżyseria - MIROSLA W WAWRZYNIAK 
Scenografia - BARBARA STOPKA-OLSZAŃSKA 
Choreografia - BARBARA KASPROWICZ 

OBSADA 

HRABINA - TERESA GRYBOS 
STEF ANIA ZA CHAR.TASZ 

CHORĄŻY - JERZY SYPEK 
TADEUSZ PODSIADLO 

BRONIA - EWA STENGL 
ALICJA SWIĄTEK 

KAZIMIERZ - RYSZARD BROŻEK 
KAZIMIERZ RÓŻEWICZ 

PODCZASZYC - STANISLAW LACHOWICZ 
DZIDZI - ED\\7 ARD ADLER 

JAN LACHOWSKI 



Soprany: Wilhelmina G las 
Kryst yna Kiedo 
J oanna Kwaśnicka 
Zofia Martyniak 
Elżbieta Towarnicka 
Daniela Rybarczyk 
Stanisława Sowińska 
Stanisława Szubryt 
Lidia Polańska 

Alty: 

Tenory: 

Basy: 

Barbara Adamik 
Krystyna Dobrzańska 
Wanda Dusza 
J adwiga Galant 
Maria Sejdor 
Danuta Wermińska 
Barbara Zbroja 

Stefan Babik 
Andrzej Całka 
Emil Dźwigań 
Rafał Kazanowski 
Andrzej Kalinow ki 
Franciszek Makuch 
.Jan Maksymowicz 
Kazimierz Różewicz 
Zbigniew Radko 
Christo Saczanow 
.Janusz Wroński 

Jan Firek 
Mieczysław Gaczoł 
Zbigniew Gierasiński 
Tadeusz Hajduk 
Stanisław Makohon 
Eugeniusz Ostafin 
Ihor Potiuch 
Franciszek Wołoch 
Ryszard Zaremba 
Stanisław Ziółkowski 
Jan Dearlat 
Mieczysław Domagalski 

Inspektor chóru: Kazimierz Rożewicz 
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Flora 

Monika Pawlusiewicz 
Urszula Skrynkowicz 

Akt I 
Walc 

.Janina Gawlik 
Grażyna Karaś 
Barbara Kotarba 
Urszula Kuciel 
Monika Pawlusiewicz 
Krystyna Truszkowska 
Włodzimierz Apostolski 
J ózer Baliński 
Mieczysław Banet 
Andrzej Cięcielowski 
Stanisław Dobranowski 
Mar k Fima 

Akt II 

Zefir 

Józef Baliński 
Jacek Heczko 
Edward Szpota11ski 

,Tanina Gawlik, Grażyna Karaś, Barbara Kotarba, Alicja Niwelt 

Mor kie Koniki 
Jolanta Bo haczek, Urszula Kuciel, Irena Mrokowa, Zofia Wilkoń 

Nimfy 
Barbara Kalużnn, Mirosława Bachorz, Ter su Dzięglówn:.i. Krystyna Tru
szkowska 

Trytony 
Józef Baliński, Miec~ysław Banet, Andrzej Cięcielowski 

Satyry 
Włodzimierz Apostolski, Stanisław Dobranowski , Marek Fima, .Józef 
Kieljan, Włodzimierz Waruszyński 
Uczniowie Studium Bal tow go 

Kierownik baletu: Józe( Parużnik 
In pektor baletu: Ewa Papće 

Kierownictwo chóru 
Asysten reżysera 
A ·y lent choreografa 
Przygotowanie ~oli tó\\ 

lnspicj nt 
Sufler 

- ZBIGNIEW TOFFEL 
- 1\IAGDALENA GRODYNSKA 

JOZEF PARUZNIK 
IRENA CELIŃSKA 
KRYSTYNA WALDEK 
ANNA JAWORSKA 

- IREN A HEMZACZEK 



Na początku XIX w ieku, w okresie odpowiadającym czasowi ak
cji Hrabiny, „wielki świat" to była francuszczyzna w ubiorze, w mo
wie, w piśmie , w myśli - czy w rzeczowej bezmyślności. Opanowała 
ona n iem al bez r eszty ówczesną arystokrację . Prym tu wiodła 
„La Blacha" czyli w arszawska siedziba księcia J ózefa Poniatow
skiego - Pałac pod Blachą. Był to okr es raczej prywatny w życiu 
bohatera narodow go. W operze imię księcia zostało dyskretnie po
minięte . Wielokrotnie natomiast wymieniono nazwisko jego faworyty 
pani de Vauban, której pr zybycie (zapewne w towarzystwie księcia 
Pepi) zapowiadało się jako clou balu organiz wanego pr zez Hrabinę . 
Tej to pary tyczą się słowa: Więc będz i emy oglądal i Herkulesa 
przy Omfa li. 

)~wiat i światek" oglądamy w operze w różnych sytuacjach : 
w koegzystencji, w ak cji i w kontrakcji. Na początku opery żyją 
one obok siebie w przestronnych salonach Hrabiny. Kwintesencją 
tej idylli jest duet miłosny Hr abiny i Kazimierza - pr zedstawicieli 
tych odrębnych światów . W drugim akcie następuj e polaryzacja, za 
rysowuj ąca s ię wszakże już w akcie p;erwszym, począwszy od wkro
czenia na scenę Chorążego. Rozdarcie ·ukni w finale drugiego aktu 
oznacza ostateczne zerwanie związków pomiędzy „światem" a , 'w iat
ki m ' . W ciągu całych dwóch dn i aktów „świat" dominował, a tako
wał , odtrącał. W trzecim akcie r ole się odwracają: „światek" prze
staje być w defensywie, przechodzi do ofen ·ywy. I w reszcie zdecy
dowanie dominu je, odtraca jąc pojednawczą ofertę „świata". Nastę
puj e przewartościowanie: „wielki 'w iat" okazuje s ię nie tak znowu 
" ielkim, „Mały ' - n ie tak znow u małym , zaś najważniej z jest to, 
że w pojedynku pomiędzy pozornie mocniejszym żywiołem narodo
wym ten drugi odnosi zwycięstwo. Zawarta \ tym trochę irracjo
nalna, ale zawsze chętnie przyjmowana myśl jest jasna, że „male ' 
może zwyciężyć „wielkie", miejscowe dać radę napływowemu, pol
skie zatriumfować nad obcym. 

Dwóm przeciwstawnym sobi żywiolom odpowiadają dwa r dzaje 
muzyki. Występowaniom przedstawicieli żywiołu ~ol kiego towarzy
szą zawsze melodie i rytmy narodowe lub q uasi- ludowe. Scenom 
z udzialem reprezentantów kosmopolityczne j ,s~sj ~ty" -:--- ryt m y 
walca, kot liona i figury dżwiękowe o charakterze swia~om1e kosi:i'.o
politycznym. Krańcowa niemal odmienność tych ~w~ch rodzaJOW 
m uzyk i była prawdopodobnie powodem pozostaw1en~a w ope~ze 
dial gów m ·wianych . O ile bowiem w monologach ~e zachodz~a 
potrzeba mieszania ze sobą dwóch. słyló"':' o tyle '"! d 1~ogac.h o~ob 
przynależących do dwóch różnych srodowisk (a takie~ d1al~gow. J~t 
w operze najwięcej) byłoby to konieczne. A t~ z kolei groziło mem-
tegralnością i dekompozycją formy muzyczneJ. . . 

Czego Moniuszko nie uczynH ~ trakcie . opery, zrobił ~ednak 
w uwerturze, buduj ąc ją z tych dwoch przeciwstawnych sobie ele
mentów. Niezwykle kunsztowny jej kształt muzyczny polega -: 
z technicznego punktu widzenia - na połączeniu dw utematyczneJ 
formy sonet wej (temat pierwszy - „sosjeta", tem at drugi - Bro
nia) z formą potpourri. 

W ielu m iejscach opery Moniuszko podpowiada w m uzyce to, 
czego Wolski ni mógł otwarcie wyrazić słowami. I tak na przykład 
slo om ar ietty Broni z trzeciego aktu, w k tórym mowa krwawym 
b ju, toczon m być m że przez Kazimierza, towarzyszy r tm bolera, 
poz\l alaj ący domy'lać się, że chodzi o walki legionów Dąbrowskiego 
w Hiszpan ii. 

Rytmy narodowe i tego rodzaju pointy muzyczne n ie wy tarczaly 
jednak M niuszce, skoro sięgnął w Hrabinie - wbrew swemu zwy
czaj w i śc i ·1e przestrzeganemu przedtem i potem - do cytatu. Skło
n ić go m · gl do tego tylko jeden powód: świadomość silniejsz go po
litycznego działania motywu, który zawiera w sobie określone ska
j rz nia prz tym fragmencie p ierwszej księgi poematu: Takie były 
zabaw , spory \ one lata .. śród cichej w i lit ewskiej.„ 

Tadeusz Kaczyński 



TRESć OPERY 

Akt I 

W pałacu owdowiałej niedawno Hrabiny ma odbyć się wielki bal. 
Musi on być wyszukany i niezwykły jak przepiękna ma być kr acj::i 
pani domu, przygotowywana d kilku tygodni przez najslynniejszq 
krawcową Warszawy. Od powodzenia a1ej imprezy uzależniona jest 
pozycja towarzyska Hrabiny w stoleczn eh sal nach. Hrabina prag
nie zaćmić nawet lynną panią d Vauban, która ma zaszczycić 
u boku księcia Pepi planowaną moczystosć. Całe wytworne towarzy
stwo z największym zapałem przygotowuje s ię do tego niebywałego 
wydarzenia. Najwięcej energii i pomysłowości wykazuje tu modny 
elegant Dzidzi, siostrzeniec Podczaszyca, pretendent do szkatuły 
i wdzięków swawolnej wdowy. W balu ma wziąć udzial Podcza zyc, 
w którym niefrasobliwy Dzidzi roznieca niewcze ną skłonność do 
młodziutkiej Brnni, skrycie kochającej ię w Kazimierzu. Na nie
szczęście Kazimierz jest bez pamięci zadurzony w kokietującej go. 
starszej od niego Hrabinie. W te wszystkie salonowe perypetie 
wmieszany jest siary polonus Chorąży, równolatek Podczaszyca 
a dziad k przywiezionej na swój pierwszy karnawał do stolicy Broni. 

Akt II 

Przed oficjalnym rozpoczęciem balu odbywa się coś w rodzaju 
próby generalnej w kostiumach przeplatanej występami baletowymi, 
śpiewem i tańcami. Hrabina przeobrażona już w Dianę śpiewa trium
fująco - marzycielską ari ę. Wszystko oczywiście aranżuje i prezen
tuje Dzidzi. Na wstępie zebrani glądają Zefira goniącego Florę, na
stępnie Hrabina śpiewa ef ktowną, czywiście włoską arię. Wreszcie 
ma swój upragniony występ Podczaszyc w charakterze Neptuna 
w asyście nimf, trytonów, konikow morskich a następnie s· tyrów. 
Zupełnie niespodziewanie zaproszom1 do solowej pio enki Bronia 
zdobywa chwilowy, ale powszechny aplauz. W cz ·ie zbiorowego ko
ty liona nadchodzi wiadomo· ć przybyciu oczekiwanej pani de Vau
ban. W zamieszaniu Kazimierz nieo trożnie powoduje rozdarcie wy
pieszczonej kreacji pani domu. Wybucha niesłychany skandal, w cza
sie którego Kazimierz, nie bez satysfakcj i Dzidzi go, zostaje najsu
r wiej potraktowan:v prz z Hrabinę. 

Akt III 

Akcja przenosi się do dworku Chorążego, oddającego się z pasją 
ulubionym łowom. Odtrącony Kazimierz wyru ·zyl po pamiętnym 
inc denci na w .i nę, a teraz ma powrócić w r dzinn trony. Nadal 
tęskni za nim Bronia, ale i Hrabina nie daje za wygrane. W p zu
kiwaniu prawdziwego uczucia opu zeza nawet stolicę. W między
czasie jednak wiele się zmieniło . Podczaszyc opamiętał się i powrócił 
do staropolskich obyczajów a Kazimierz skierował swe uczucia ku 
Broni. Chłodne przywitanie Hrabiny przez Kazimierza i kapitalna. 
„siupremowa'' interwencja P dczaszyca statecznie rozwiązuje po
plątane losy bohaterów. Opromieniony nimbem narndowego boha
te:s~wa Kazimi~rz i wiernie kochająca Bronia otrzymują błogosła
wi~': ·two C.horązego. Hrabina pon si p rnżkę. Znosi ją j dnak z god
noscią, .choc z autentycznym bólem. Wygrywa nat miast swoją ma
trymonialną partię Dzidzi. Po odejściu Hrabiny i Dzidziego cala 
reszt~ z . ~eredą myśliwych i pułkowymi kolegami Kazimierza, 
łat"".1ej mz oi: radzącymi sobie z dziewczętami, kończy operę akcen
tami wesela 1 narodowej zgudy. 



Z WARSZA WSIUEJ PREMlERY „HRABINY" 
FRAGMENTY RECENZJI 

Zapał i naj wyższe zadowolenie z jakiemi przyjęto wczornj po raz 
p ierwszy przedstawi oną operę Stanisława Moniuszki p.t. „Hrabina" , 
dowiodły jak wysoko ceni publiczność r;asza rodzime talenta: zna
komity ien utwór, bogaty w rozliczne piękności harmonii, chętnie 
byśmy po szczególe r oz brali, gdyby szczupłość ram p isma naszego 
pozwolila na to; zapewne nie j den sp cyalny rgan chętnie nas 
w tern wyręczy: my z swej sfrony p >wiedzi ć tylko możemy, ż 
opera ta godna j st autora Halki i że również jak ona długo za
chwycać będzie słuchaczów, j śli zawszP tak pn mistrzowsku jak 
wczoraj wykonana będzie . 

Zręcznie pomyślane libretto, a skreślone ślicznym wierszem. j est 
utworem godnym p ióra tak wy >ko utalentowanego poety, jakim 
jest nasz Wlodzimierz Wolski. Wystawa opery ' wietna. Tańce pełne 
wdzięku układu p . Romana Turczynowicza, dyrektora baletu. 

Po ukończeniu przywołan i zostali panny: Rivoli 1 5-kroć, D wia
kowska 3-kroć . Chodowiecka 10-kroć . pµ . Zótkowski 15-kr ć, Matu
szyń ki 8-kroć. Trosch 1 i Kamiński p 1 O-kroć. Maz pp. Moniuszk 
8-kr ć. a Wo1 ki 6-kroć. 

(„Kurier Wili- za\\' ki ", nr :l6 z. dn. 8 lutego 1860) 

Pi~k!ly lo był wcw r, jsz:v dzi ń dla l\!loni uszkj : wynagrodzono go. 
w częsc1 przynajmn iej. z, pracę. za wszystkie trudy, jakie od kilku
nastu miesięcy przechodz i ł. Hrabina. owo wypieszci. ~e dziecko ima
~inacj i kom pozytora. przyj ę t a została z zapałem praw ie większym 
Jak Halk~ . przy p ie1wszym jej na świat war. zawskim \vystąpieniu . 
Prawda, ze drogę do s · rea publiczności miała j uż bardz u lor wan<\: 
Halka i Flis, zacn jej rodzeństwo, chociaż mniej ary tokratyczn i 
t~tulo~ane , ręczą, ż~ _z _dobreg domu pochodzą. Więc zapał b l w i .l
k1 Mom uszko n a wejsc1u ledwo s ię pokazał w ciemnych d1'Zwi<.:zkach 
orkiestrowych. powitany, salwą oklasków i odprowadzony przez nie 
całą drngę do dy1·ekt rsk ie j estrady. p i .J:. minut jeszcze musiał sic; 
klani ć przy pulpiei " · 

(„Gazeta War zaw ka'", nr :*i z dn. 8 lutego 1860) 

W „Halce" Moniuszko sięgnął do głębi duszy ludzkiej; wielkie jej 
cierpienia i boleści szernką, pełną rzewnego uczucia pieśnią wyśpie
wał. W Hrabinie'' gdzieniegdzie dotyka tylko dr żliwych strun ser
ca, na chwilę je potrąca; stąd ta lekkość melodii, kołysząca rozkosz
nie zmysły słuchacza, gdy w „Halce" wpijają się one boleśnie i sz -
mko w duszę naszą . Dla tego właśnie powodu niepodobna nbsze1·
nie jszego czynić porównania mi.ędzy tymi dwiema operami . 

(Aleksan.der Niewiarowski „ Gazera Codzienna" z dn. 11 i 12 ! u t.ego 1860) 

Pan Moniu zko nie wszędzie tekst opracował i zo t .1wil dosyć 
miejsc takich, które artyśc i na scenie mową zwyczajną oddają. Nie 
dlatego jednak uczynił to kompozytor, że Hi·abina jest op rą k mic:t.
ną, ale dlatego zapewne. że n ie w zędzie tekst jest tej natury, by. 
muzyką opracowany, zyskał na znaczeniu, alb by muzyka . arna 
<.nacz~nie z niego wziąć mogła - nie wszędzie prz dstawia uczucie, 
za ktorym muzyka najchętniej się ubiega ( ... ) 

Że takich miejsc w „Hrabinie" nie brakuje, w ięc pan Moniuszko 
z.ostawił je, czym je p . Wolski zrnbil: dialogiem koncertem itp. 

Z te.~stem V-: rę~u widzimy. że p. Ivfoniuszko najzupełniej mi.al 
~łus~n se, .wyb1eraJąc pewne tylko dla siebie ustępy; ni mni j 
zaluJe.my, z.e musiał to zrobić bo opera w całości oprac wana mu
zycznie - Jest operą do pewnego stopnia tylko. 

J6_ze1 Siko1 ki „ Ruch Muzrczny"' ni· 7 z dn . l'i ł ut go 18611) 
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