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Afisz przedstawienia inaugurującego d::ialalnośl' Opery Lódzk1ei 

ROMAN KACZMAREK 

JUBILEUSZOWE REFLEKSJE 

Po długoletnich perypetiach budowlanych przy Placu Dą

browskiego. po zmianach koncepcji i przeznaczenia wzno
szonego gmachu, po zmianach również inwestorów, projek
tantów, wykonawców, w trakcie dyskusji, irytacji, zwątpień. 
zahamowań Łódż i społeczeństwo łódzkie otrzymały architek
toniczny monument tak okazały i tak ważny. że musiał 

z miejsca otrzymać właściwą lokatę i rangę w panoramie 
przestrzennej i kulturalnej tego drugiego środowiska miej
skiego w kraju. 
Nikogo więc nic zaskoczyły powzięte decyzje, przeciwnie. 
wywołały aprobatę. w niektórych kręgach wręcz entuzjazm. 
W przeddzień 22 rocznicy wyzwolenia Łodzi spod akupacji 
przeznaczono ukończoną po kilkunastu latach budowlę na 
Teatr Wiciki z głównym nurtem artystycznego działania już 
istniejącej i z powodzeniem pracującej od lat bezdomnej Opery 
Łódzkiej. W ten sposób ziściły się marzenia pokoleń łodzian, 
a szczególnie Leona Schillera i jego artysty~znych i ideowych 
wyznawców. zwłaszcz,a gorliwie zabiegających o placówkę 

muzyczną najwyższej rangi profesorów z Władysławem 
Raczkowskim oraz wychowanków i studentów Państwowej 
Szkoły Muzycznej. W sukurs przyszli melomani zorganizo
wani w Towarzystwie Przyjaciół Łódzkiej Opery. Nic sposób 
w tym miejscu wymienić wszystkich oddanych tej sprawie. 
Ich zachodem. ich pracą organizacyjną i artystyczną można 
było kłaść trwałe podwaliny pod przyszłą placówkę muzyki 
scenicznej. Ich wkład w organizację przyszłego teatru opero
wego stał się trwałym dorobkiem życia muzycznego. 
Określenie .,Teatr Wielki" dla organizującej się dopiero in
stytucji muzycznej budziło w niektórych kręgach w kraju 
pewne wątpliwości i kojarzyło się z oznakami lekkiej mega
lomanii. Inni w tej nazwie widzieli drogowskaz dla artystycz
nych dążeń najwyższego lotu i obejmowania zakresem dzia
łalności szerokich kręgów współczesnego, światowego teatru 
muzycznego. 



Teatr Wielki to nie tylko nowy gmach w mieście, lecz głównie 
głębokie treści ideowe i artystyczne, to poszukiwanie nowych 
form, nowych rozwiązań, to różnorodność możliwości teatru 
muzycznego, to wiązanie własnej działalności z innymi pla
cówkami w kraju i po7-a jego granicami, to wrastanie we własne 
środowisko muzyczne i twórcz.e innych dziedzin, to przeka
zywanie najwybitniejszych wartości sztuki społeczeństwu łódz
kiemu, klasie robotniczej tego miasta i okręgu. Takie to 
i inne myśli i inspiracje można wyłowić z ówcz.esnej prasy 
miejscowej, stołecznej i krajowej, ogólnej i fachowej, szcz.e
gólnie zaś muzyĆznej. 
Otwarcie w dniu 19 stycznia 1967 roku Teatru Wielkiego 
to nie tylko znaczące dni teatralne Łodzi, życia muzycznego 
kraju - to przełomowy etap w długim i mozolnym budowaniu 
kultury tego miasta o specyficznym obliczu i własnej tradycji 
historycznej. 

Od pierwszego podniesienia kurtyny przy entuzjastycznych 
oklaskach zgromadzonej premierowej publiczności do dni 
dzisiejszych Teatr Wielki okazał się dotychczasowym wszech
stronnym dorobkiem artystycznym jedną z pierwszych scen, 
skutecznie rywalizującą z teatrami tego typu wszystkich 
regionów kraju, idącą krok w krok za stołecznym Teatrem 
Wielkim. Już pierwsze cztery prapremiery preferujące twór
czość narodową Stanisława Moniuszki zachwyciły nie tylko 
miejscowych melomanów i krajowych, ale porwały dla swej 
sztuki wybrednych koneserów muzyki operowej, wybrednych 
recenzentów i krytyków od „Teatru" i „Ruchu Muzycznego" 
po „Świat" i „Przekrój", od „Głosu Robotnicz.ego'1 do 
„Trybuny Ludu" i „Życia Warszawy". Niemal cała prasa 
codzienna, tygodniowa (w tym i kolorowa), miesięczniki 

i periodyki o różnej częstotliwości ukazywania się poświęcały 
swoje szpalty dla tego zjawiska w Polsce kryjącego się w łódz
kim Teatrze Wielkim. Inaugurujące premiery i dalsze lawinowo 
wkraczające dzieła baletowe, operowe w tym nowym przy
bytku muz wywoływały piśmiennictwo wokół treści arty
stycznych, ale także i samego gmachu, który sprawdzał się 

codziennie w zetknięciu grającej sceny i odbierającej namiętnie 
publiczności. żadna z łódzkich placówek kultury nie dorobiła 
się tylu foliałów recenzji, krytyk, polemik, informacji, tylu 
oddzielnych wydawnictw i publikacji w ciągu tak krótkiego 
czasu istnienia. Teatr Wielki szybko wrósł w panoramę prz.e
strzenną i kulturalną miasta Łodzi. Dziś nie ma publikacji 
o włókniarskim mieście bez informacji i „obrazków" z Teatru 
Wielkiego. Niemal każdy album, folder, informator, przewo-

dnik po Łodzi obejmuje mniej lub więcej pełne wiadomości 
o łódzkiej Operze. Wprost symbolem Łodzi w rękach odwie
dzających to miasto staje się karta z widokami tego istotnie 
fotogenicznego gmachu. Do obowiązków wkraczających 

w łódzkie mury należy już dziś pobyt na spektaklu lub przynaj
mniej w budynku tego teatru. Dodajmy do tego liczne związki 
ze społeczeństwem łódzkim poprzez koncerty w siedzibie 
Opery lub poza jej murami, współpracę z zakładami pracy, 
również i poza granicami administracyjnymi. Przykładem 

tego niech będzie okręg paliwowo-energetyczny Bełchatów_ 

Dziesiątki premier, kilka milionów widzów. wierna publicz
ność, gorliwi melomani. tysiące autokarów przywożących 

z zakładów pracy, z bliższych i dalszych stron regionów 
i kraju jeszcze raz wyraźnie sytuują Teatr Wielki w kulturze 
Łodzi i Polski, w panoramie miasta i kraju. W tym miejscu 
rodzi się pewna refleksja historyczna. Sprawy występów 

artystów operowych, organizacji widowisk z tego kierunku 

muzyki, próby powoływania zalążków teatru operowego 
sporadycznie zjawiały się w życiu kulturalnym dawnej Łodzi 
i były one znane na łamach dziewiętnastowiecznej i z początków 
naszego stulecia prasy łódzkiej i prowincjonalnej_ Jakże ubo
żuchno, niemal krotochwilnie w zestawieniu z omawianą 
powyżej sytuacją Teatru Wielkiego brzmi kronikarza praso
wego sprzed stu Jaty relacje: 
( ·-- ) Opera wioska wrdrownn nie znalazła powodzenia. Pu
bliczno.~<' na dwa pierwsze przedstawienia wychyli/a glow{', 
aby zobaczyć co to takiego, na nast(pne dala kompletnego 
nura. A szkoda doprawdy. Arty.ki .~piewali dobrze. warunki 
wystawy scenic:nei tak jakoś gładko zastosowane byty do 
możliwo.fri mieiscowych. że łatwo by/o na przedstawieniu spr
dzi<: czas bardzo pr:yiemnie. Szkoda, :e Wiochom nie pr:yszlo 
do głowy podawa<: słuchaczom kufle bawara z zapaloną./aiką( ... J 

* 
* * 

Dziś, gdy snujemy te jubileuszowe wspominki, warto przypo
mnieć kilka faktów z budowy samego gmachu i przekształ
cenia przeznaczenia użytkowego od dramatu do opery, od 
Teatru Narodowego w· Łodzi do Teatru Wielkiego. 
W łatach 1945- 1950 Łódż nieomal polskimi Atenami została. 
U progu tych czasów wyrażnie odczuwa się brak gmachu 
teatralnego. Przypomnijmy słowa Leona Schillera: 
Póki zmuszeni będziemy męczyć się, a czasem i ośmieszać 
w ruderach uchodzących za teatry, póty społeczeństwo lódzkie 
pozbawione będzie obcowania z najpotężniejszymi dziełami 



polskiej dra111atyki IDODUIDelltałnej... i w ogóle z widowisk.ami 
wymagaMcymi skomplikowanej techniki inscenizacyjnej... Ape
lujemy, by w Stolicy Pracy jak najpręduj powstał teatr tego 
świata godzien ( ..• ) 
Wtedy powstał Społeczny Komitet Budowy Teatru Narodo
wego w Łodzi z prezesem Leonem Schillerem na czele. W roku 
1948 ogłoszono konkurs na rozwiązanie architektoniczne 
gmachu Teatru Narodowego w Łodzi przy Placu Dąbrowskie
go. Powołano sąd konkursowy pod przewodnictwem prof. 
Piotra Biegańskiego, a w warunkach konkursu zastrzeżono : 

budynek ma być wybitnie reprezentacyjny, przeznaczony 
na teatr dramatyczny z możliwością wystawiania widowisk 
muzycznych (opery); widownia przeznaczona dla 1500 osób, 
przewidywano kubaturę budynku do 50000 mJ. 
Na konkurs wpłynęło 17 prac. Zwycięzcami byli inż. inż. 

Julian Duchowicz i Zygmunt Majewski z Katowic. Potrzeba 
nowego usytuowania gmachu przy tym.że placu doprowadziła 
zwycięzców do rezygnacji z dalszych opracowań. Nowy pro
jekt teatru o kubaturze 135 OOO mJ opracowali łódzcy archite-
1kci z Centralnego Biura Projektów w roku 1949: inż. inż. 

Józef i Witold Karscy oraz Roman Szymborski. I znów 
przeznaczenie tego gmachu odnosiło siędo teatru dramatycz
nego. 
W roku 1949 przystąpiono do realizacji nowego projektu. 
Roboty przerwano na wiosnę 1952 roku i przeprowadzono 
prace zabezpieczające części gmachu wówczas wykonanych. 
Od I stycznia I 959 roku inwestorem budowy zostają władze 
miasta i dalsza budowa gmachu wchodzi do planu terenowego. 
W międzyczasie, kiedy Towarzystwo Przyjaciół Opery rozpo
częło swoją działalność i Opera Łódzka dała swoje pierwsze 
spektakle na scenach teatrów Nowego i St. Jaracza, zmienia 
się opinia na temat przeznaczenia gmachu. Upada pierwotny 
pomysł, a zwycięża oddanie przyszłego gmachu Operze, 
stąd płyną konieczności przeprojektowania dotychczasowych 
założeń . 

Od 1960 rokrocznie zwiększa się tempo prac i nakładów 
inwestycyjnych. Choć terminy są przesuwane, to jednak 
Opera Łódzka sukcesywnie ·obejmuje wykończone części 

gmachu do użytku i przygotowuje się do ostatecznego otwarcia 
na przełomie roku 1966/1967. Stosunkowo niedługi okres 
twórczej i zaangażowanej pracy nagrodziły trwałe wartości, 

wiele wręcz sukcesów, głośnych na miejscu, w Polsce, poza 
granicami kraju. Polska i obca klasyka, prapremiery polskich 
i łódzkich twórców. Wokół Teatru gromadzili się ludzie 

r 
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o szerokich horyzontach artystycznych, z rozległym doświad
czeniem i trwałym dorobkiem. Błyszczące imiona współczes
nych kompozytorów, reżyserów, dyrygentów, baletmistrzów, 
kierowników artystycznych, znakomitych solistów opery i ba
letu, uzdolnionych muzyków, tancerzy, wyśmienite głosy 

chóru stwarzały niezapomniane, urzekające premiery, spe
ktakle, widowiska. Przy współpracy z fachowo przygotowa
nymi 1ludżmi techniki, akustyki, oświetlenia i innych cudów 
współczesnego teatru powstawały często arcydzieła muzycz
nego i teatralnego oczarowania. 
Te niezapomniane przeżycia od początków operowych w Ło
dzi do chwili obecnej zawdzięczamy oddanym bez reszty 
łódzkiej scenie operowej twórcom i organizatorom. Stali 
bywalcy, zaprzysiężeni odbiorcy dzieł Opery Łódzkiej i Te
atru Wielkiego nie zapominają ani o prof. Władysławie Racz
kowskim, ani o Sabinie Nowickiej, ani o prof. Zygmuncie 
Latoszewskim, ani o Stanisławie Piotrowskim. Nie odchodzą 
w niepamięć ulubieni soliści starszego i młodszego pokolenia . 
Z tym Teatrem łączyć będą melomani Antoniego Majaka, 
Feliksa Parnelła, Witołda Borkowskiego i wielu innych naj
znakomitszych, których imiona po łódzkich debiutach i stażach 
błyszczały i zdobić będą najpierwsze sceny i estrady krajów na 
szerokim świecie. Pobyty i wojaże całego zespołu naszego Te
atru na scenach sąsiadów i w teatrach niemal całej Europy, pre
zentacja naszego dorobku twórczego i artystycznego wśród na
rodów o starych i wysokich kulturach muzycznych jest najle
pszą, najpełniejszą legitymacją osiągnięć i sukcesów. Wiązanie 
własnej działalności z wybitnymi ludżmi teatru i baletu ze świa
towej czołówki, wciąganie ich często na dłuższy okres wymiany 
i doświadczeń dawało znaczne obustronne korzyści . 

Ugruntowane imprezy o charakterze konfrontacji sztuki 
choreograficznej różnych stylów, różnych szkół, różnych 

regionów, różnych doznań artystycznych - to Łódzkie Spotka· 
nia Baletowe, wywołujące zrozumiałe zainteresowanie tak 
w kręgach artystów, jak i publiczności . To nowY znak czasu 
i wytrwałego działania kierownictwa łódzkiego „Wielkiego". 
Takiej sytuacji nie wytworzyłby sam Teatr Wielki nie mając 
oparcia w mecenacie władz miejskich, a głównie w oparciu 
o aurę muzyczną tego miasta. Szkolnictwo i upowszechnienie 
muzyki, głównie macierzysta „wylęgarnia" talentów w Pań
stwowej Wyższej Szkole Muzycznej, Państwowa Filharmonia 
i jej osiągnięcia, przeróżne towarzyszące instytucje i zrzesze
nia - oto kilka przykładów najbliższych sojuszników. Nie 
bez znaczenia dla lego rozwoju były miejscowe publikatory 



(prasa, radio, telewizja), które niemal codziennie z życzliwo
ścią i serdecznością śledziły, podpowiadały, składały laury 
i przytyki tej pie'rwszej łódzkiej placówce kultury narodowej. 
Obok sukcesów najwyższej miary zdarzały się i krótkotrwałe 
niepowodzenia, które w niczym nie obniżyły wysokiego lotu 
Teatru Wielkiego, który konsekwentnie z pełnym zaangażo
waniem wypełniał nakreślony przed laty program potrzeb 
artystycznych milionów wielbicieli muzyki, śpiewu i baletu. 
Te luźne refleksje i przypomnienia z „prehistorii'' budowy 
gmachu i powstawania wizji artystycznej placówki, z biegiem 
lat nawarstwiających annały historyczne Opery Łódzkiej 

i Teatru Wielkiego - niech będą wyrazem głębokiego szacunku 
dla wszystkich ludzi tego Teatru na pierwsze ćwierćwiecze 
twórczej pracy dla kultury miasta Łodzi i całego kraju. 

Roman Kaczmarek 



WITOLD RUDZINSKI 

„HRABINA" Stanisława Moniuszki 
Geneza i znaczenie 

W okresie przygotowań do pamiętnej premiery „Halki'' 
w Warszawie, autor libretta tej opery. Włodzimierz Wolski 
pisal 11 maja 1857 r. do kompozytora: „mam ochotę przysłu
żyć Ci się nowym librettem, którego przedmiot racz węchowi 

mojemu zostawić." Węch musiał być całkiem niezły. skoro 
w dwa lata później. już po osiedleniu się na stałe w Warszawie 
i po objęciu stanowiska „dyrektora opery polskiej", pisał 

Moniuszko do swego przyjaciela. Edwarda łlcewicza 

(26 lipca 1859): 
Ja piszę trzy opery, każda w połowie ukończona: Rokiczana 
Korzeniowskiego, Hrabina Dyanna Wolskiego, Paria Chęciń
skiego - wszystkie libretta bardzo się udały. Hrabina Dyanna 
jest opera komicma, pełna nowych efektów". 
„Rokiczanę'' w końcu Moniuszko porzucił, •. Parię" ukończył 
w dziesięć lal później, na placu pozostała „Hrabina „. bo taki 
tytuł przybrała ostatecznie opera do libretta Wolskiego. 
Słowa te świadczą o niezwykłym napływie sil twórczych. 
Lata poprzedzające powstanie styczniowe były dla Moniuszki 
szczytowym momentem rozwoju jego talentu i energii twórczej: ·· 
Poza wszystkim był to również wyjątkowo sprzyjający moment 
dla kultury polskiej. Nastał w Królestwie Kongresowym kurs 
liberalny. przyjęty przez władze carskie po nieudanej wojnie 
krymskiej, a zwłaszcza po śmierci Mikołaja I. Ze złagodzenia 
polityki skwapliwie skorzystała Warszawa: rozkwitały teatry, 
powstawały nowe pisma, w literaturze zaczęto podejmować 
coraz to bardziej drastyczne tematy. Zresztą i samo wysta
wienie „Halki" po bl.isko dwunastoletniej zwłoce było świa
dectwem nastania lepszych dla kuhury czasów. 
Dobre stosunki z młodą i~··• ł firmą wydawniczą Gebethnera 
i Wolfa pozwoliły autorom opery na uzyskanie pewnej pomocy 
finansowej. jak widać z takiego listu (bez daty): 



llłożyłiśmy z naszym nieocenionym Panem Włodzimierzem 

Wolskim plan do nowej opery. Zanosi się na dobrą rzecz, 
która duchem pójdzie przy doświadczonej spółce. Otóż teraz 
potrzebuje jeden z nas osiemdziesięciu złotych, i to dziś koniecz
nie. Więc do Waszej kasy sięgamy 7Jl ich pewność tęcząc, je
żeli tego potrzeba, moim własnym rachunkiem. 

Dodajmy tu dla porządku, że za „Hrabinę" otrzymał Moniusz
ko od Gebethnera w sumie I .OOO rubli, od teatru zaś - 500. 
Jako librecista Wolski nie był łatwym partnerem. Najbardziej 
cygański z całej Cyganerii Warszawskiej, a jednocześnie naj
hardziej radykalny spośród tej demokratycznej młodzieży, 

nie lubił pracy systematycznej, szczególnie zaś nie znosił 

poprawek. retuszów. zmian, jakich w czasie pracy ciągle żą
dał Moniuszko. Spośród dość licznych listów Moniuszki, 
w których znajdujemy echa tych kłopotów, niech przynajmniej 
jeden o tym zaświadczy. W liście do lłcewicza ( 18 listopada 
1859) czytamy: 

Ja teraz okrutnie jestem zajęty instrumentowaniem i próbami 
,,Hrabiny" i polowaniem na Wolskiego, który mi się jak lis 
przed chartem po knajpach kryje! a tu co moment potrzebuję 
mieć tego prałata pod ręką. 

Anonimowy autor we wspomnieniu o Wolskim i „Hrabinie" 
Lamieszczonym w „Echu Muzycznym, Teatralnym i Arty
stycznym" z roku 1898 (nr 45), a więc w epoce, kiedy panowała 
1.nacznie ostrzejsza cenzura carska, niż w czasach powstawania 
opery, w znamienny sposób objaśnia cele, do których zmierza
li obaj twórcy tej opery: 

Libretto Hrabiny zostało napisane w 1859 roku. Na żądanie 
Moniuszki miał to być obraz ubiegłej doby, która zewnętrznie 
przystrajała się w rokoko niestylowe, ale miała aspiracje 
stylu, a wewnętrznie oddawała się zbytkowi i zabawie, lecz 
niosła daninę krwi w legionach, które przyniosły nad Wisłę 
nowe tradycje i początki stylu empire. Tak spowiadał się Wolski 
jednemu ze swych przyjaciół; czy wykonanie odpowiadało 

zamiarom? Okoliczności zewnętrme (autor ma na myśli za
pewne cenzurę, sytuację polityczną itp. - przypisek mój - WRu), 
wymagania sceny z jednej strony, a pośpieeh, z jakim Wolski 
kreślił libretto, z drugiej strony - przeszkodziły wykonaniu 
planu w rozciągłości zamierzonej. 

Fabuła opery mogła. się zdawać dosyć zdawkowa. Starzejąca 
się wdówka Hrabina zwabia w swe sieci Kazimierza, na niego 
bowiem zagięła parol. W domu jej przebywa stary polonus, 
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Chorąży i daleka kuzynka, Bronia. zakochana w Kazimierzu. 
Hrabina wydaje bal, na którym ma wystąpić we wspaniałej 

sukni. Ma też przybyć na bal pani de Vauban, a z nią oczekuje 
się jej wielbiciela - księcia :Józefa. W kulminacyjnym momencie 
zabawy niezgrabiasz Kazimierz przydeptuje suknię Hrabiny 
niszcząc kreację modystki Lazarewiczowcj. Wyłajany przez 

. Hrabinę Kazimierz opuszcza jej salony. W ostatnim akcie 
widzimy go, jak po pełnych chwaly czynach wojennych (pewnie 
w legionach Dąbrowskiego, w libretcie nie można było tego 
wyraźnie powiedzieć) przyjeżdża do majątku Chorążego, by 
pojąć za żonę prostą, szczerze kochającą Bronię i odrzucić 
spóźnione zaloty Hrabiny. 
Nazywano niekiedy treść tej opery, opartej na powieści Józefa 
Dzierzkowskiego pt. „Suknia balowa" - „tragedią rozdartej 
spódnicy". Jednakże ostrze satyry idzie znacznie głębiej, niż 
mogłyby na to wskazywać powierzchowne szczegóły. Autorzy 
pragnęli ośmieszyć modę na cudzoziemszczyznę, uwypuklić 
walory kultury rodzimej, podkreślić cnoty bojowe w taki 
sposób. żeby słuchacz przenosił to wszystko natychmiast na 
sytuację aktualną. Trzeba było oczywiście zachować ostrożność 
ze względu na cenzurę. Stąd pełno tu czytelnych zresztą aluzji : 
matka. bracia, strzecha rodzinna - to wszystko odnosiło się 
do kraju, ojczyzny, współbraci. Kiedy Chorąży radzi Kazimie
rzowi polowanie jako remedium na kłopoty sercowe (słynna 
aria „Pomnę ojciec waści gadał"), to jego słowa - „Ruszaj 
bracie w pole" wiążą się z tekstem Kazimierza: 

Tam bracia, tam święta 
Powinność mnie wola, 
A mnie tu wiąże 

Niepewność przeklęta ... 

Słowa te zresztą zostały przez cenzurę carską wykreślone, 
na ich miejsce przyszedł nic nie mówiący zwrot: ,jej piękne 
oczęta przeniknąć któż zdoła" - wymowna to· ilustracja tru
dności, z jakimi borykać się musieli obaj autorzy. 
Moniuszko za pomocą środków muzycznych podkreślał alu
zje. ilustrował zawarte w tekście idee, wprowadzał własne, 
muzyczne aluzje. Stąd chłopski polonez „Czterem lata wiernie 
służył gospodarzowi" otwierający operę. stąd trąbki bojowe 
pod koniec uwertury, liczne reminiscencje ze znanych ówcze
snej publiczności pieśni. N ie zapominał przy tym o ludzkich 
uczuciach swych bohaterów, przebijających w partiach Ka
zimierza i Broni, czy choćby w ostatniej arii Hrabiny „Zbudzić 
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się z ułudnych snów", jakże bliskiej w klimacie do finałowej 
sceny „Kawalera srebrnej róży" Ryszarda Straussa: na gru
zach ułudnych snów ostatniej miłości starzejących się boha
terek - rozkwitające bujnie uczucie młodych par. 

Premiera wyznaczona na Nowy Rok 1860 nie mogła odbyć się 
z powodu choroby kompozytora. Dopiero 7 lutego 1860 r. 
wystawiono „Hrabinę" z Pauliną Rivołi w roli tytułowej. 

Niestety, znakomita ta śpiewaczka po dwóch przedstawieniach 
zapadła na gardło i wkrótce zupełnie ustąpiła ze sceny. Mo
niuszko zachwycił się głosem tej artystki po usłyszeniu jej 
w roli Halki. Jakimi możliwościami dysponowała Paulina 
Rivołi, można sądzić najlepiej po całej partii, a szczególnie 
po końcowej arii . Rola ta, jak widać, była pisana z myślą 
o wykonawczyni. 

Opera została przyjęta przez krytykę na ogół życzliwie, choć 
nie z takim entuzjazmem, jak „Halka". Jeden tylko Józef 
Sikorski, któremu nie dogadzała już „Halka" (czy można 
w chłopskiej sferze szukać heroiny? - zapytywał) - teraz był 
poruszony jeszcze bardziej: „Wolelibyśmy, aby nam bez po
trzeby nie przypominano roli smutnej i poniżającej,jaką część 
ówczesnego społeczeństwa odgrywała, tym więcej, że ona 
z mnóstwem innych nieprzyjemnych wspomnień się wiąże, 

a jako przecnOClma, wyjątkowa, nie osobliwie się przyczynia 
do przedstawienia naszego obyczaju, ale zaprzeczyć jej istnie
nia nie możemy". 

Inaczej zareagowała na spektakl· publiczność: powodzenie 
było zupełne, dobijano się o bilety. Szczególną fororę robił 
przepiękny polon<:z, grany na początku trzeciego aktu. Na
pisany jeszcze w Wilnie jako jeden z sześciu polonezów na 
fortepian, teraz w ostatniej chwili został włączony do opery 
i jako polonez „Pan Chorąży" związał się z tą operą na stałe . 

Wrażenie, jakie polonez ten wywarł nie tylko na publiczności, 
ale i na aktorach, opisuje obecny na prapremierze Bonifacy 
Dziadulewicz: „Żółkowski z Troszlem, nic nie wiedząc o po
lonezie, już się . usadowili za stolikiem i siedzą za kurtyną, 

a tymczasem, dziej się wola Boża, Szabliński (wiolonczelista) 
zaczyna grać, ale jak gra! Skończył, a mnie się zdawało, że 

cały teatr wali się na moją głowę - tymczasem był to jeden 
ogólny oklask i jeden ogólny krzyk: bis! Powtarzamy raz, 
drugi, powtarzamy trzeci i czwarty. Nareszcie kurtyna się 

otwiera i Żółkowski woła: Mój choriłL.>, ot siurpryza, gdyby 
tak i dla nas zagrać chcieli! Miły Boże, co to się działo, zagra
liśmy ... jeszcze raz". 



; 
Sceny z I i Ili a~tu Hrllbiny. Cynkotyp J. U.•1•·ickiegu w Ty-
godniku Ilustrowanym z roku 1860 

Moniuszko umiał docenić szacunek i sympatię, jaką darżyła 
go publiczność. Na układzie fortepianowym „Hrabiny" umie
ścił wzruszającą dedykację: Publiczności Warszawskiej w do-

- wód wdzięczności za uprzejme przyjęcie mojej muzyki i za
chętę do dalszej pracy poświęca Stanisław Moniuszko. 
W momencie tym Moniuszko stał się prawdziwie kompozy
torem warszawskim. 

Witold Rudziński 



JULIAN KRZYŻANOWSKI 

WŁODZIMIERZ WOLSKI 

Literatura polska, podobnie jak każda inna, jest tworem dwu 
rodzajów pisarzy, wybitnych mistrzów oraz towarzyszących 
im rzemieślników pióra, którzy powtarzają i popularyzują 
ich pomysły. Niekiedy robią to oni tak doskonale, re sami 
za mistrzów uchodzą, z biegiem czasu jednak pogrążają się 
w zapomnieniu, z którego niekiedy wydobywa ich historyk li
teratury. Ale niekiedy to nie znaczy zawsze. 
Typowym przykładem tych spraw jest kariera Włodzimierza 
Wolskiego (1824-1882), przedstawicie.la pokolenia młodszych 
romantyków, którzy przychodzili na świat równocześnie 

z tomikami młodzieńczych wierszy Mickiewicza. Z pokolenia, 
do którego w Warszawie należeli ~yprian Kamil Norwid, 
Teofil Lenartowicz i Roman Zmorski, w Wilnie Ludwik Kon
dratowicz pisujący pod pseudonimem Władysława Syroko
mli, a we Lwowie Kornel Ujejski, jedynie Norwid, za życia 
pomiatany, doczekał się pośmiertnie „odkrycia" i miejsca 
w rzędzie największych mistrzów poezji polskiej a poniekąd 
i światowej. Inni, wśród nich grupa literatów warszawskich 
zwana dla ekstrawaganckiego życia cyganerią, współcześnie 
nieraz podziwiani, dzisiaj istnieją w najlepszym razie jako 
autorzy paru wierszy lub nawet wierszyków, przypóminanych 
w antologiach. A do ich grona należy właśnie Włodzimierz 
Wolski. 
Nasi romantycy pokolenia pierwszego działający głównie na 
emigracji zasłynęli swymi znakomitymi dziełami patriotyczno
rewolucyjnymi. w których głosili prawo narodu do niepodle
głości w granicach własnego państwa. Ich literaccy synowie, 
romantycy młodsi, działający w kraju pod ołowianej litery 
urzędem, to jest cenzurą państw zaborczych, która dusiła 

każdą wypowiedź polityczną, uderzali stale i konsekwentnie 
w strunę społeczną. Zgodnie z ówczesną rzeczywistością 

akcentowali oni mocno konieczność przyznania praw obywa
telskich masom chłopskim jęczącym pod uciskiem pańszczy
zny. 

Radykalną tę zmianę zapowiadali i przygotowywali pisarze 
krajowi, ludowcy, zwani podówczas chłopomanami. A jednym 
z najwybitniejszych był nie kto inny, tylko Włodzimierz Wol
ski. W roku 1843 dziewiętnastoletni młodzieniec wydrukował 
Ojca Hilarego, pompatyczną i makabryczną opowieść umiera
jącego mnicha o jego młodzieńczej miłości do pięknej arysto
kratki i zamordowaniu jej narzeczonego, i utworem tym zdo
był duży poklask, który zresztą nie wyszedł mu na dobre. 
W tym samym lub niewiele późniejszym czasie ponownie 



zajął się opracowanym tam problemem w poemacie Halka, 
niedopuszczonym podówczas do druku. Problem konlrastu 
między miłością a nierównością społeczną ujął teraz ze stano
wiska bajki ludowej o przewrotnej świekrze. Młody panicz 
poślubia dziewczynę wiejską, którą podczas jego nieobecno
ści morduje okrutnie jego matka. Młody wdowiec, powiado
miony o zbrodni przez matkę zabitej dziewczyny. mści się 

. kładąc trupem zbrodniarkę i kończąc samobójstwem. W parę 
lat później ( 1847) Wolski temat ten opracował ponownie 
w postaci dramatycznej, która przemówiła do .wyobraźrii 
Stanisława Moniuszki. Za jego zachętą Wolski przerobił 

sztukę w dwu aktach na czteroaktowe libretto do nowej opery 
kompozytora. W nowej redakcji materia tragiczna uległa 

pewnemu złagodzeniu. Pozostała z niej samobójcza śmierć 

uwiedzionej dziewczyny, zniknęły natomiast dwa czy może 
trzy inne zabójstwa redakcji poprzedniej. Młody romantyk, 
który modny radykalizm społeczny wyrażał z krzykliwą 

przesadą miłośnika efektów makabrycznych, uległ tutaj od
działywaniu czaru muzyki, na któr4 był wyraźnie wrażliwy. ( ... ) 
Przejście. od poezji społeczno-radykalnej na stanowisko li
brecisty ułatwił Wolskiemu niewątpliwie charakter jego ta
lentu. Był on mianowicie lirykiem i w tej właśnie dziedzinie 
pozostawił kilka utworów żywych i godnych pamięci. Dość 
powiedzieć, iż w roku 1863 w zbiorku zatytułowanym Śpiewy 
patriotyczne znalazł się jego Marsz żuawów („Nie masz to 
wiary, jak w naszym znaku"), który przez lat kilkadziesiąt 

był naszą ulubioną pieśnią popularno-patriotyczną, przypo
minającą powstanie styczniowe. Zna_cznie póżniej, bo w roku 
1869, w paryskim zbiorku Promyki spotykamy poemat 
W górach, ukazujący wielkość „Czerwonego sztandaru", zwią
ząnego z walkami powstańczymi w górach świętokrzyskich. 
Inna postawa Wolskiego doszła do głosu w „Hrabinie", 
napisanej jako libretto do opery Moniuszki. Wspomniany 
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 patriotycznej, stając się nie
omal synonimem polskości i narodowych tęsknot. Wymowę 
tę wzmacniała postać młodego wojaka, który w akcie trzecim 
powraca do ojczyzny z krwawych bojów, stoczonych, jak się 
nam Wolski pozwala domyślać, w szeregach Legionów Dą
browskiego. Pisarz wprowadził ponadto modne podówczas 
akcenty satyryczne, ośmieszająre codwziemszczyznę sfer ja-

.. 

śniepańskich. Skrępowania· cenzuralne nie pozwalające jasno 
ukazywać sytuacji narodu polskiego w czasach napoleońskich, 
a może tylko talent poety, który dramaturgiem nie był, spra
wiły, że libretto, którego punktem węzłowym jest wprowadze
nie nie księcia Józefa, lecz pani de Vauban, wypadło artystycz
nie nie przekonywująoo i w rezultacie nie stanęło na poziomie 
utworu muzycznego Moniuszki. 
Równocześnie z liryką i próbami dramatycznymi Wolski 
uprawiał pro?.ę nowelistyczną i powieściową. W dziedzinie 
tej zapisał się przede wszystkim powieścią o Powiślu warsza
wskim, które niegdyś istniało na miejscu dzisiejszej Cytadeli. 
Powieść nosi tytuł Domek przy ulicy Głębokiej (1859), a zna
czenie jej polega na tym, iż Wolski wcześniej od Korzenio
wskiego i Kraszewskiego zajął się życiem naszego drobnomiesz
czaństwa i zachęcony przykładem Dickensa, w obrazach ży
cia tego ocalił od zapomnienia mnóstwo rysó:-v charaktery
stycznych dla Warszawy ijej świata rzemieślniczego w poło~ie 
stulecia. 

Na zakończenie wspomnieć należy, iż cygan warszawski 
ostatnie dwudziestolecie swego żywota spędził podobnie jak 
jego rówieśnicy, Norwid czy Lenartowicz, na emigracji. 
W przeciwieństwie iednak do nich osiadłszy w Belgii, nie zdo
łał się utrzymać na odpowiednim poziomie i zmienił się w li
terackiego wyrobnika, zarabiającego piórem na nędzną egzy-· 
stencję. O co tu chodziło, wyjaśnia opowieść w pamiętniku 
Od kolebki przez życie życzliwego Wolskiemu Teodora To
masza Jeża, który zetknął się z nim w Brukseli. W czarującym 
obrazku wieczoru, gdy sześcioletnia córeczka Jeża wyrecyto
wała w obecności Wolskiego jego poemat Mleczna si-Ostra, 
pamiętnikarz dorzucił uwagę: 

„ Wolskiego natura obdarzyła rzeczywistym a wielkim talentem 
poetycznym, ale zmarnowanym przez pociąg do trunków 
zwanych gorącymi, tak że pisarz ten, talent w sobie wódką 
zalał". Wynik tego był tak.i, iż autora Domku przy ulicy Głębo
kiej dotąd nie udało się zrehabilitować jako pisarza i że posta
wę jego literacką trafnie chyba ustalił Tuwim, gdy w swej 
Księdze wierszy polskich XIX wieku jego charakterystykę 
zamykał zdaniem: Cała dzisiejsm poetycka sława Wolskiego 
znajduje się ... pod znakiem Halki, ale nawet i na tę sławę -
musimy to wyraźnie powiedzieć - zapracował dla Wolskiego · 
Moniuszko. ( ... ) 

fragmenty artykułu zamieszczonego 
w programie Teatru Wielkiego w Warszawie, 1969 
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WIESŁAW PUSZ 

FRAK ZAMIAST MUNDURU 
czyli Warszawa początków XIX stulecia 

Niec~to historia zrobiła tak wiele, by oddzielić i rozrozmc 
dwa wieki, jak w przypadku Europy minionego stulecia. 
Między wiekiem XVIil i XIX rozciąga się nie tyle przepaść , 
co tektoniczny rów - pierwszym wstrząsem była Rewolucja 
Francuska, .-eszty dokonał mały żołnierz z sejsmicznej wyspy. 
Dla Polski sk_ończyła się epoka wolności, nadciągała długa 

noc rozjaśniana płomieniami kolejnych całopaleń. Nadchodził 
czas nieustannych wysiłków ducha i ciągłej daniny krwi. 
czas zwątpienia i rozpaczliwej wiary. 
Początek XIX wieku zdawał się przekreślać raz na zawsze 
mQżliwość wskrzeszenia Polski. Kraj rozdarty przez trzy 
zabory zalany był obcym wojskiem. Zrujnowana i wyludnio
na Warszawa zepchnięta została do rzędu prowincjonalnych 
pruskich miast. Doskwierała obca, niemiecka administracja .. 
Spoza gr~nic docierały bolesne wiadomości o tragicznym 
losie legionów, które miały przynieść wolność, a stopniały pod 
włoskim, a potem i tropikalnym słońcem. Z czase:n zaczęli 
się pojawiać w stolicy okaleczeni nędzarze - z opowieściami 
o Mantui oraz San Domingo. Znienawidzono Francuzów. 
Mowy też nie było o kulcie Pierwszego Konsula szykującego 
się teraz do przekształcenia Republiki w Cesarstwo. Zwłasz
cza po okrutnych dla polskich nadziei pokojach Francji -
z Anglią w Luneville i z Rosją w Paryżu . 

Wolna Polska jak złudny miraż zniknęła ze sceny wojennego 
europejskiego teatru. w którym zakończył się kolejny akt 
jej burzliwych nowożytnych dziejów. 

Kiedy rozpaczy już nadto, pojawia się jej siostra - straceńcz.a 

beztroska. Stolica nieistniejącej Polski, obecnie drugorzędne 
pruskie miasto, witało nowy wiek chorobliwym podnieceniem, 
krzątliwością nerwową rozbawionych tłumów. Kiedy ginie 
ojczyzna. rozpoczyna się na jej grobie obłąkany tan. 



Początek stulecia to dla Warszawy czas szaleńczych zabaw. 
Są pieniądze, wielkie pieniądze - wygłodzona Europa czeka 
na polskie zboże. W zdewastowanych. magnackich pałacach 
przemienionych w kluby, kasyna i restauratornie pito na umór, 
tańczono do upadłego. rżnięto w karty do ostatniego dusia. 
Aż po bezwładny fin~ł o bladym świcie, kiedy to tłuczono so
bie łby, łub tylko - lustra i zastawę. Prym wiodła złota młodzież 
Spod Blachy, siedziby synowca Stanisława Augusta. Wielki~ 
domy starały się dotrzymywać kroku - oczywiście w sposób 
spokojniejszy i bardziej elegancki. Zamiast burd i garnizo
nowych uciech krzewiła się tam wyrafinowana „modna miłość". 
Trunki i karty schodziły na dalszy plan, delektowano się 

podniecającymi grami, słynnymi bureaux d'esprit, owymi 
„dewizami" oraz „pytaniami i odpowiedziami" wymagającymi 
dowcipu i reneksu. Pasjonowano się również „żywymi obraza
mi", w których rywalizowały urodą - bo nie aktorskim ta
lentem - najgłośniejsze warszawskie piękności. 
Łąc:z.nikiem między hulaszczą młodzieżą a wielkim światem 
był patron obojga - czerniony przez patriotyczną opinię 

i ubóstwiany przez „towarzystwo"' książę Józef Poniatowski, 
spadkobierca dobrej i złej sławy ostatniego króla Rzeczpo
spolitej. 
Mało kto bodaj w owym czasie. zarówno wśród apologetów, 
jak i wrogów księcia, rozumiał jego swoistą sytuację. Ostatni 
naczelny wódz wojsk koronnych, bohater wojny ł 792 roku, 
stracił pµbliczną dobrą sławę już w dwa łata później, gdy jako 
podwładny Kościuszki niefortunnie bronił Wars~wy. Wyno
szony przez lewicę patriotyczną za postawę wobec Targowicy 
utracił jej łaski za odmowę udziału w zamachu na króla. 
Opuścił kraj w I 795 r. szarpany przez rosyjskich zdobywców 
Warszawy. atakowany przez patriotyczne stronnictwo. po
grzebany w publicznej opinii. dręczony ponadto histeryczny
mi żądaniami Stanisława Augusta. 
Wrócił z Wiednia po trzech łatach, po śmierci stryja. Wyjazd 
do Petersburga dla załatwienia spraw spadkowych i łaski 

cesarza Pawła, chorobliwie wynoszącego przeciwnik~w swej 
matki - zaszkodziły mu dodatkowo w oczach opinii. Pogrą
żył go ostatecznie pobyt w Berlinie, gdzie paten ta · broniące
go się przed nadużyciami warszawskiej administracji przyjęto 
z etykietą należną królewskiemu krewnemu. 
Koteryjne ataki patriotycznej lewicy. falowanie opinii pu
blicznej od płaskiego pochlebstwa po gruboskórny domysł 
(„pensjonalista" trzech dworów), ślepe okrucieństwo rewo
lucyjnego żywiołu francuskiego i głupota francuskich emi-

grantów-rojalistów. absolutny brak widoków na odbudowę 
Polski - czyż mało tego, by straciwszy jakikolwiek stały punkt 
oparcia rzucić się we wściekły wir spotęgowanych uciech 
dnia codziennego, by maksymalnie doznawaną chwilą bie
żącą głuszyć beznadzieję przyszłości? 
Wielki świat Warszawy początków wieku był zapatrzony 
w Poniatowskiego. żył „wokół" niego i z niego. To on utrzy
mywał barwną i hałaśliwą kompanię Spod Blachy oraz płacił 
za wszystkie skutki nieustannych burd i niszczycielskich 
wypraw do miasta. Przy jego boku królowała zaś hrabina 
Henriette de Vauban, emigrantka i zaciekła rojalistka, której 
panowania nad ks. Józefem do dzisiaj w sposób racjonalny 
nie udaje się wytłumaczyć. 
Tę dyktatorkę gustu, mody i stylu bycia, której całkowicie 
podporządkowały się warszawskie damy, poznał Poniatowski 
dużo wcześniej. w 1793 r. w Brukseli. W momencie pojawienia 
się jej w Polsce, nie była już panią serca księcia, ale została 
jego ficjalną faworytą (maitresse a titre), mającą pełną wła
dzę nie tyle nad jego uczuciami, co nad domem, a zwłaszcza 
szkatułą . 

Jej znaczenie wzrosło jeszcze, gdy do Warszawy zjechał 

w 1803 r. (na ponad roczny pobyt) brat Ludwika XVI, przy
szły Ludwik XVIII, wędrujący po Europie wraz z żoną i licznym 
dworem. Już pr.zedtem warszawscy patrioci wyśmiewali głośno 
„francuską chorobę" otoczenia ks. Józefa, istny zalew uty
tułowanych faktycznie lub rzekomo emigrantów wersalskich. 
Obecnie supremacja języka i obyczaju francuskiego była 

zupełna, a władza pani de Vauban. która szeroko otworzyła 
przed dostojnymi gośćmi bramy Pałacu Pod Blachą - abso
lutna. 
Niemłoda już faworyta pana Jabłonny i Łazienek, „wysuszo
na jak gruszka", nie cieszyła się sympatią warszawskiej ulicy. 
Nawet bliscy księcia nazywali ją „starą papugą", ponieważ 

prowadziła życia jak rozpieszczony ptak w klatce. Nieustan
nie cierpiąca, trapiona spazmami, nieznosząca hałasu i zimna, 
unikała świeżego powietrza czując się najlepiej we własnym 
mikroklimacie. Słynne były jej wizyty, które oddawała nie 
wychodząc z karety, a przywołując do siebie „na konferencje" 
uszczęśliwione tym panie z najznakomitszych polskich rodzin. 
Szczęściem jednak największym dla eleganckiego świata War
szawy było uczestniczenie we wspaniałych bałach, a przede 
wszystkim - oglądanie słynnych przedstawień w Pałacu 

Radziwiłłowskim .. ów francuski teatr amatorski, pamiętny 
theatre de societe, był oczkiem w głowie pani de Vauban 



Bernardo Belotto Canaletto - Pałac Pod Blachą 

oraz przedmiotem marzeń snobistycznej publiczności: „«By
łeś na sociecie?» «Będziesz jutro na sociecie?>> - to były pierwsze 
pytania, jakie sobie zadawali eleganci z wielkiego świata, 

spotkawszy się" - notuje współczesna pamiętnikarka. 
Kulminantą komedii odgrywanej z desperacką zaciekłością 
na cmentarzysku patriotycznych nadziei przez warszawską 
elitę był udział - na scenie lub. na widowni - w tworzeniu kos
mopolitycznej teatralnej fikcji. Teatr też stał się miejscem 
starcia z towarzyską dyktaturą pani de Vauban oraz terro
rem książęcej „gwardii". 

O ile oficjalna faworyta księcia rządziła modną Warszawą, 

to trzęsła nią - dosłownie - jego drużyna, złota młodzież 

„Spod Blachy". Przynależność do owej kompanii sygnowana 
była prawem noszenia „przyjacielskiego munduru". Stanowił 
go oczywiście frak: zielony, żółto podszyty, o czarnym koł
nierzu i złoconych guzikach z wizerunkiem konia i napisem 
„Jabłonna". Publiczne występy umundurowanej koterii od
bywały się w teatrze. A właściwie w dwóch: tym francuskim 
na Krakowskim Przedmieściu - gdzie wyrażano aprobatę · 
oraz w polskim na Placu Krasińskich, gdzie skutecznie sa
botowano sztuki grane w ojczystym języku. 
Do czasu. Oto w patriotycznym środowisku stolicy pojawia 
się konkurencyjne Towarzystwo Przyjaciół Ojczyzny. Pa
tronuje mu familia Małachowskich, zaś trzon stanowią: 

prezes Wincenty Krasiński („spadkobierca tradycji barskich 
był „dziedzicznie obciążony" niechęcią do całej rodziny Po
niatowskich"), Józef Krasiński, młodzi Małachowscy oraz 
bracia Łubieńscy. Ta niby konspiracja patriotyczna, przyszli 
szwoleżerowie gwardii napoleońskiej, ścierają się na razie 
czynnie z paczką Spod Blachy - głównie na widowni i w oko
licy teatrów, popieranego polskiego oraz zwalczanego fran
cuskiego. W oj na o repertuar traktowana jest jako demonstra
cja patriotyczna. Podobnie i „mundur" - czarny frak z mosię
żnymi, czarno lakierowanymi guzikami, ozdobionymi godłem 
kotwicy. Im bardziej wycierały się guziki, tym mocniej jaśniała 
kotwica - znak nadziei. 
Do momentu pełnego jej rozbłysku było jeszcze kilka lat. 
Po proklamowaniu Księstwa Warszawskiego adwersarze znaj
dą się obok siebie w wojskach Wielkiego Wybawcy. Walka 
bowiem Blachy i Towarzystwa stanowiła w istocie swej tylko 
jeszcze jeden przejaw modnej a rozpacznej teatcalizacji życia. 
Ani kosmopolityzm, ani patriotyzm warszawskiej młodzieży 
nie miał pogłębionego rysu, objawiał się i wyczerpywał w pu-



blicznej manifestacji, Frak zielony czy czarny, to• zawsze frak 
i nie między nimi biegła linia społecznego podziału: 

Kiedy jeszcze życie nie stało się teatrem, a teatr usiłował 

kształtować życie, w początkach istnienia sceny narodowej 
przedmiotem intrygi rodzimej komedii trwale uczyniono 
starania o rękę. Jednak nie o konkretny model ,,modnej 
miłości" chodziło. Wysiłki konkurentów służyły bowiem do 
ich charakterystyki, co w konsekwencji miało doprowadzić 
do upowszechnienia lub odrzucenia przez widzów określonych 
postaw. Przeciw sarmatom i fircykom. Postępowemu stron
nictwu królewskiemu zależało na ro z u m n ej kontynuacji 
tradycji sarmackiej oraz na r o z s ą d n y m przyswojeniu 
wzorów cudzoziemskich. Można było być „dobrym" lub 
„złym ", co znaczyło wówczas - użytecznym lub szkodliwym 
społecznie, zarówno we fraku, jak i w kontuszu. Strój był 

sygnałem, ale nie definicją literackiej postaci. 
Dopiero ostateczna utrata niepodległości doprowadziła do 
fetyszyzacji ubioru. Chociaż kontusz znikł z polskiego grzbie
tu z końcem wieku, a frak stracił swoją „symbolikę" niedługo 
później ·- na scenie i w poetyckim świecie ciągle, aż do połowy 
stulecia, dochodziło do ich konfrontacji. Było to nieuniknione 
w obliczu ·niewoli, w atmosferze powszechnego zbieractwa 
narodowych pamiątek oraz kultywowania rodzimych trady
cji. Przy czym literacki wyrok był zawsze jednaki i nieuchylny: 
Irakowi na pohybel, kontuszowu chwała. 
Oczywiście patriotyczna, światła publiczność stolicy miała 

pełną świadomość, iż tylko na scenie strój może jednoznacznie 
kwalifikować człowieka. Bywały jednak chwile, kiedy tea
tralne podziały traciły swoją umowość. Gdy oto w trakci.e 
scenicznej potyczki brały się za łby na widowni zielone i czar
ne fraki, wypadało rozejrzeć się wokół - za kontuszem. A ,to 
znaczyło - opuścić stołeczną ulicę i wśród wiejskich dworków 
szukać ostatnich chorążych polskiego stroju - prawdziwych 
obrońców narodowego ducha. 

Wiesław Pusz 

• 

POLSKI STRÓJ 

Polskw nosili odzienie 
Slawniejs:e od nas naddzwdy. 
Czemuż, ~ proszr un Lżenie. 
Nie chcecu! wsą•p<miac: w ich śltu~~ ? 

Nasz St ej an Batory w1elk i. 
Gromiąc moskiewskie hojary. 
Nie używał kamizelki, 
Lecz żupana i czamary. 

W żupany ;::nowu. w żupany 
Przehieraj Si(! cny Polaku. 
Ten, co gromi/ Bisunnany, 
Nie wieżdżal do Wiednia we .fraku. 

W kontusze bracia, w kontusze. 
Bo chcąc być dobrym Polakiem 
Nie dosyć mieć polską dusZ{'. 
Potrzeba rozstać si{• z }rakiem. 

Wyście panny temu winne. 
Żeśmy -j~al'fki pokochali. 
Zmieńcie wasze chrei w inne. 
My się będziem przebierali. 

Wy dzieciom waszym. Sarmatki, 
Zachwalajcie strój Polaka. 
Te przejmą rad{' od matki 
I powezmą wstręt do .fraka. 

W1er.sz wmie.v=c::ony w „Bard::ii? Nadwiśla1iski111 

Nad Br=l!gam1 Duran~y 1 Rodanu", 1832, nr 6 



LEON POTOCKI 

MODA POLSKA 
DAWNIEJSZYCH WIEKÓW 

Żupan, kontusz. pas złocony, 
Karahela :;; kutasami; 
S:arawary, but czerwony, 
Biała czapka :;; sobolami. 

Wąs do góry, trga mina, 
Wesoło.fr, czerstwość i zdrowie. 
Leh golony i czupryna; 
Otwartość w sercu i w mowie. 

Z m1·stwa i ludzkośl'I slynql; 
Gdy si~· oko/icznofr poda, 
Za wolnofr walczyl: i gmąl: 

Taka hyla dawniei moda. 

• 

LEON POTOCKI 

MODA TERAŹNIEJSZA 

Frak liliowy , haftowany, 
Peruka, gors i mankiety, 
Kapelusik stosowany 
I czapka od etykiety. 

Wolność przedać za pieniądze, 
Wyrzec się "cnoty i sławy ; 
N ie hamowal podle żądze, 
Stracil: wszystko dla zabawy. 

Obojętnym okiem patrzeć, 
Gdy si{' okoliczności poda: 
Ślady narodowe zatrzeć 

T~ka już jest teraz moda. 

Pr=edruk z rl•kopisu Biblioteki 
Ossolineum, sygn. 7851, s. 71. 
Poda! do druku Wiesław Pusz. 



Michał Elwiro Andriolli, 1881 



TRESć LIBRE-TT A 

AKT PlERWSZY 

W salonach Hrabiny ma odbyć się wielki bal. Będzie to 
clou sezonu, „epokowe dla warszawskiej sosjety przyję
cie". Największą niespodzianką tego balu ma być przyby
cie do domu Hrabiny pani de Vauban, metresy księcia 
Poniatowskiego i niekoronowanej władczyni pałacu Pod 
Blachą. Wszyscy więc niecierpliwie czynią przygotowania, 
aby jak najefektowniej wypaść w salonach Hrabiny. 
O spodziewanych atrakcjach · czekającej zabawy rozpra
wiają Podczaszyc i jego siostrzeniec, Dzidzi. Dzidzi usilnie 
zabiega o względy Hrabiny, a jednocześnie namawia swe
go stryja do ożenku z młodą Bronią, wnuczką Chorążego 
i daleką krewną Hrabiny, która z dalekiej wioski przy
była do Warszawy, aby w salonach stolicy nabyć wy
tworności i towarzyskiej ogłady. Młodą dziewczynę. 

przywykłą do prostego i zacisznego życia wiejskiego 
nie interesują salonowe konwenanse i elegancka. sno
bistyczna elita Warszawy. Bronię dręczy ponadto inna 
troska: kocha ona Kazimierza, młodego szlachcica. 
sąsiada ze swej okolicy. Jednakże Kazimierz zakochan~ 
jest bez pamięci w Hrabinie, która nie wiele sobie robt 
z gorących uczuć młodzieńca. Najważniejszą dla Hrabiny 
sprawą w tej chwili jest przyniesiona od krawcowej 
wspaniała kreacja, w której ma wystąpić na balu jako 
Diana. 



AKT DRUG1 

Przed balem odbywa się próba widowiska. które 
ma odbyć się w trakcie zabawy. Powoli schodzą 

się goście. Najszczęśliwszą osobą wydaje się być Hrabina. 
nie ukrywa zachwytu nad swoją wspaniałą suknią. 

która z pewnością stanie się sensacją wieczoru. Zebrane 
w salonach osoby wyraźnie przedstawiają dwa kontra
stujące ze sobą światy: z jednej strony Kazimierz i Cho
rąży w kontuszach oraz Bronia w stroju polskiej szlach
cianki, z drugiej zaś eleganckie i wystrojone salonowe 
towarzystwo wyraźnie hołdujące cudzoziemskiej mo 
dzie. 
Rozpoczyna się próba: scena baletowa przedstawia 
Zefira goniącego Florę. następnie panna Ewa, przyja
ciółka Hrabiny, popisuje się włoską arią, z kolei wyjeż
dża na rydwanie przebrany za Neptuna Poczaszyc 
w towarzystwie nimf. trytonów i satyrów. Dziwnym 
więc dysonansem wydaje się zebranym osobom prosta 
piosnka Broni, kontrastująca z wyszukaną i sztuczną 
atmosferą zabawy. Jedynie Kazimierz i Chorąży, a na
wet i Podczaszyc potrafią docenić piękno i szczerość 
ludowej piosenki. Ale oto oczekiwana sensacja: przy
bywa pani de Vauban. Wszyscy śpieszą by powitać 

niezwykłego gościa. W tłoku i zamieszaniu Kazimierz 
nieostrożnie nadepnął i rozdarł suknię Hrabiny. Rozwia
ły się marzenia o najpiękniejszej kreacji balu. Hrabina 
nie potrafi ukryć swego oburzenia - w jednej chwili 
znika z jej twarzy udawana uprzejmość i zalotność. 

Kazimierz traci łaski pani domu, z czego najbardziej 
jest zadowolony jego rywal, Dzidzi. 

D. Chodowieck i. mi<•dzioryt 



AKT TRZECI 

Minęło parę lat. Akcja przenosi się do wiejskiego dworku 
Chorążego. Kazimierz wyruszył z legionami na wojnę. 
Tęskni za nim i wyczekuje go Bronia, która nieprzerwa
nie darzy uczuciem niefortunnego adoratora Hrabiny. 
A i sama Hrabina w ciągu tego czasu zrozumiała, 

że prawdziwa miłość Kazimierza była więcej warta 
niż najkosztowniejsze stroje. Dowiedziawszy się o ry
chłym powrocie Kazimierza zdecydowała się przyjechać 
w towarzystwie Dzidziego do dworku Chorążego, by 
tu spotkać swego rycerza i przeprosić go za wyrządzoną 
przykrosć . W głębi serca Hrabina ma nadzieję, 7,e uda 
się jej powtórnie oczarować Kazimierza . 
Powraca Kazimierz. Widok dworku Chorążego budzi 
w nim wspomnienia, cieszy się on też na spotkanie z da
wna nie widzianą Bronią. Nieoczekiwanie dla siebie 
spotyka Hrabinę. Wita się z nią uprzejmie, ale z wy
raźną rezerwą . Bronia jest wyraźnie zaniepokojona tym 
spotkaniem, ale sytuację szybko wyJasma Pod
czaszyc, który wreszcie zrozumiał, że różnica wieku 
pomiędzy nim a Bronią każe mu zrezygnować z ma
trymonialnych planów. Chcąc uszczęśliwić Bronię prosi 
Chorążego o jej rękę ... w imieniu Kazimierza. Ten z ocho
tą potwierdza prośbę Podczaszyca i wszyscy radują się 

z tak szczęśliwego finału. Jedynie Hrabina, zawiedziona 
1 z podrażnioną ambicją opuszcza dworek Chorążego 
mając przy sobie znów pełnego nadziei Dzidziego. Micha/ Elwiro Andriolli, 1881 



ZESPOŁY ARTYSTYCZNE TEATRU WIELKIEGO 
W ŁODZI 

SOLl$CI 

Kierownik wokalny - Bronislaw Hajn 

Soprany 
Delfina Ambroziak, Teresa May--Czyzowska. luCJa 

Wierzbińska-Jóźwiak. Maria Szczucka- Kudanowska. Ewelina 
Kwaśniewska, Elżbieta Niz1ol. Jadwiga Pietraszkiewicz, Halina 
Romanowska. Krystyna Rorbach- Walaszek. Kinga Rosińska, Barbara Rusin . 

Katarzyna Rymarczyk, Danuta Salska. Ewa Szafarska, Ewa 
Radzikowska--Wieczorek 
Mezzosoprany 

Krystyna Jaźwińska, Miroslawa Karpińska, Izabela Kobus, Jadwiga 
Mirecka, Alicja Pawlak, Ryszarda Racewicz. Stanislawa Szopińska, 

Aleksandra Zaleśna 

Tenory 
Adam Duliński. Henryk Klosiński, Tadeusz Kopacki, Jan Kunert. 
Janusz Marciniak, Jerzy Rynkiewicz, M1chal Skiepko. Roman 

Werliński, Jerzy Wolniak, Zygmunt Zając 

Barytony 
Ryszard Bednarek. Tadeusz Gawroński. Stanislaw Heimberger. Jerzy 

Jadczak. Krzysztof Leszczyński. Wladyslaw Malczewski. Andrzej 
Niemierowicz. Eugeniusz Niziol. Romuald Spychalski 

Basy 
Ryszard Czogala, Tomasz Fitas, Kazimierz Kowalski. Zdzislaw Krzyw1ck1, 
Andrzej Malinowski. Stanislaw Michoński. Wlodz1m1erz Zalewski 

Pianiści-korepetytorzy 

Bożena Dobrowolska. Elzbieta Zwierzchowska. Anatol Jagoda 

CHÓR 

Kierownik chóru - Mieczyslaw Rymarczyk 
Dyrygenci - Henryk Karpiński. Roman Zieliński 

Soprany 
Krystyna Abramowicz. Maria Brzozowska, Maria Cybulska, Janina 

Duńska, Irena Gerstenkorn, Maria Gluchowska, Elzb1eta Gorządek. 

Elżbieta Grzelak. Danuta Jakubowska, Maria Kaczmarkiewicz. Barbara 
Kanar, Janina Kubicka, Barbara Malisiewicz, Janina Narczewska. 

Halina Sadzińska. Zyta Szczepańska. Wladyslawa Tarczyńska. Izabela 
Walczak. Felicja Warszawska, Alina Wdzięczna, Joanna Woś 

Mezzosoprany 
Teresa Ciesielka. Urszula Fraszczyk, Irena Gawrońska. 

Danuta Górna. Janina Grzanka. Sylwia Kosmala. 

Henryka Kmiecik, Izabela Sikorska. Iwona Spychala . 
Wanda Szulc. Joanna Szwankowska, Anna Zając 

Tenory 

Ryszard Adamus. Zdzislaw Chudecki, Feliks Dlubak. Waclaw Dobrowolski, 
Józef Jędrzejczak. Bernard Jundo. Ryszard Knap. Witold Marcinkiewicz. 
Kazimierz Misztela, Kazimierz Orzechowski, Jerzy Pawlusek. Ryszard 

Popek. Tadeusz Romański. Szczepan Sapiński, Grzegorz Siwiński. 

Roman Taszakowski, Walter Wlodarz 
Basy-barytony 
Przemyslaw Biedrzyński, Adam Blażejczak, Ludwik Krogulski, Jan 

Łojewski, Lech Maciejewski, Zygmunt Maciejewski, Józef Mituta. 

Grzegorz Nagajczyk. Wojciech Nagajczyk. Kazimierz Narkiewicz. 
Andrzej Nowakowski. Henryk Pastwiński, Zbigniew Piekutowski, Zbigniew 
Plichta, Piotr Rajewski, Henryk Rzepa. Andrzej Rendzia, Wieslaw Rudnicki. 

Tadeusz Staniucha. Marian Stępień, Czeslaw Tomaszewski, Zdzislaw 
Zdoliński 

Akompaniator - Anna Tomasik 
Inspektorzy - Janina Grzanka, Zbigniew Plichta 

BALET 

Kierownik baletu - Janina Niesobska 

Asyswnt choreografa - Kazimierz Knol 
Pedagodzy - lraida lljakowa. Wladimir Panfilow (ZSRR) 
Pierwszy tancerz 

Kazimierz Wrzosek 
I soliści 

• Liliana Kowalska. Ewa Wycichowska. Bogdan Jankowski, 
Kazimierz Knol 

Soliści 

Anna Fronczek, Dobroslawa Gutek, Jolanta Makiewicz. Grażyna 

Poplawska, Dorota Puzanowska, Ewa Owczarek, Malgorzata Sladysz. 
Krzysztof Kulik. Mieczysław Miedziński. Krzysztof Pastor, Zbigniew Sobis 
Koryfeje 

Jolanta Andrószowska, Elżbieta Dobrowska. Michalina Makowska. 
Krystyna Slabicka, Krystyna Sobkowiak. Barbara Stefaniak. Kazimierz 
Dworczak. Ryszard Kościolek. Tomasz Łukaszyński. Grzegorz Miloń, 

Stefan Piątkowski, Jan Stolarski, Piotr Wojciechowski, Zdzislaw 
Zieliński 

Zespół baletowy 

Ewa Ambrozińska, Alina Baranowska, Malgorzata Bogdańska, Urszula 

Brogowska. Alojza Bula. Jolanta Fisiak. Izabela Garkowska, Lidia Gulińska, 
Ewa Hoppe, Leandra Jasińska, Anna Kulik. Elżbieta Klimek. Danuta 

Lewczuk, Iwona Muszyńska. Krystyna Margas. Miroslawa Nowak. 

Liliana Pawluć, Edyta Sobieraj. Barbara Szczepańska, Jolanta. _ 
Wichlińska, Michał Barański. Roman Bossy, Witold Woj~as, Zenon 
Woroniecki 

6ompaniatorzy - Maciej Janaszkiewicz. Slawomir Germaniuk, 
Zdzislaw Sebzda 
Inspektorzy - J:Olanta Wichlińska, Stefan Piątkowski 



ORKIESTRA 

Kierownik artystyczny Wo1c1ecł1 M1cł1mewsk.• 

Szef orkiestry Tadeusz Kozlowsk1 

Dyrygenci 
Tadeusz Kozłowski. Kaz1m1erz Wiencek 01az Tomasz Buya1, Jacek 

Kasprzyk (współpraca) 

I skrzypce 
I Koncertmistrz 

Andrzej Hanzelew1cz 

Teresa Polak 

Zdz1slaw Banastczvk 

Lech Makowski 
Janina Przyłęcka B1e1kowska 

Paweł Jankowski 

Teresa Florczak 

Władysław Gładk1ew1cL 

Wiesława Kozłowska 

Ryszafd Dutkowski 

Maria Pokora 
Grzegorz Pawlak 

li skrzypce 
Kaz1m1erz Pawlrck.1 

M 11oslawa M 11owska 

Stanisław Pławne• 

Beata Włodek 

Anna Łukasik 

Wiesława Semotiuk--Gosi. 

Ewa Zebrowska 

Lech Gutowski 
Marek 'Nowakowski 
Maria Orzechowska Wolnicka 

Elzb1eta Kolodz1e1 
Grazyna Kolankowska 

Altówki 
Waldemar Gral1ńsk1 

Krzysztof Stochm1alet.. 

Adam Jas1ńsk1 

Teresa Z1elrńska 

Jan Kornacki 

Sławena Wieczorek 

Barbara Duda 

Teresa Zatke 

Wiolonczele 
I koncermistrz 
Anna Wojtaszek-Matczak 

li koncermistrz 

.Jerzy Szczerba 
Marek Wierzbicki 

Renata Gralrnska 

Róza Marc1k 

Donata Janczak 

Marek Przybyła 

Ryszard Andrze1ewsk1 

Włodzrm1erz Strum1llo 

Marian Dąbrowski 

Hanna Duban1ew1cz 

Kontrabasy 

Kaz1m1erz Głuch 

Jerzy Koc1ńsk1 

Jerzy Knapkrew1Cl 

.Jerzy Jareckr 

Henryk Grza 

Stanisław Zaiąc 

Flety 
Zenon Jelrńsk1 

Helena Klosrńska 

Czesława Knapk1ew1t.1 

Dionizy Chrząstowski 

Sławomir Grzegorczyl-. 

Oboje 
Zdzrslaw Kaczma1 ek 

Jerzy Koprńsk• 

Piotr Zybert 

Stanisław Tetera 

Feliks Sowa 

Klarnety 
Ryszard Ryczel 
Waclaw Krawczyl<. 

Macrei Szproch 
Aleksander Gaczyński 

Fagoty 

Stanislaw So1ka 

Stefan Szczech 

Wiesław Adamczyk 

Slawomrr Mrlowsk1 
Andrze1 Kalkandzrs 

Waltornie 

Zygmunt Mydlrkowsk1 

Waldemar Szelągowski 

Zbignievv Galant 

Tadeusz Orlik 

M1eczyslaw Wożnica 

Grzegorz Błaszczyk 

Zygmunt Stando 
Trąbki 

Jan Pędz1w1at1 

Edward M1śk1ewu.:L 

Hieronim Mai 
Edward Łuczak 

Ma11usz Stopn1ck• 

Zdz1slaw W1elogorsi.., 

Puzony 

Ryszard B1eleck· 

Stanisław Jałosinsk, 

Andrzej Cyya1. 

Józef Gilas 
Czeslaw P1ekars1<.. 

Władęsław Jóżw1a1<. 

Tuba 

Andrzej Prom111sk1 

Harfy 

Barbara Ryder -W11czd 

Alicia Cypko--Warszawska 

Per1'usja 

Zofia Pychynsk" 
Andrzej MikołaJCLyl<. 

Bromslaw Pokora 

Malgorzata Baranowsk.a -Zatk.

Rem1giusz Janik 

Leszek Wandas 

Inspektorzy Ryszard Andrze1ewsk1, Stanisław Te1e1a 

W bieżącym repertuarze Teatru: 

Stanisław Moniuszko 
Giuseppe Verdi 
Giuseppe Verdi 
Giacomo Puccini 
Georges Bizet 
Claudio Monteverdi 
Carl Maria Weber 
Igor Strawiński 
Aram Chaczaturian 
Mitch Leigh 

Johann Strauss 
Hector Berlioz 

Karol Szymanowski 
John Kander 
Adolfo Adam 

STRASZNY DWÓR 
AIDA 
DON CARLOS 
CYGANERIA 
CARMEN 
ORFEUSZ (balet) 
WOLNY STRZELEC 
OGNISTY PT AK (balet) 
GAJANE (balet) 
CZŁOWIEK Z LA 
MANCZY 
BARON CYGAŃSKI 
SYMFONIA 
FANTASTYCZNA (balet) 
HARNASIE (balet) 
ZORBA 
GISELLE (balet) 
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Dyrektor 
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Teatru 
Kierownik wokalny 
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Kierownik chóru 
Kierownik literacki 
Kierownik biura obsługi widzów 
Kierownik działu sceny 
Kierownik działu produkcji 
dekoracji i kostiumów 
Kierownik działu urządzeń 
technicznych 
Główny księgowy 
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pracowniczych 
Kierownik działu ogólno
organizacyjnego 
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Andrzej Hundziak 
Wojciech Michniewski 
Wiesław Kinderman 
Radosław Surowiec 

Stefan Izdebski 
Bronisław Hajn 
Janina Niesobska 
Mieczysław Rymarczyk 
Stanisław Dysbardis 

Kazimierz Jabłoński 
Marian Szurlej 

Józef Chrząszcz 

Wiesław Nowak 
Teresa Kazimierska 

Krystyna Lelik 

Marian Zeman 

Stanisław Dysbardis 

Jerzy Treliński 
Leszek Sochaczewski 
Teatr Wielki w Łodzi 




