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Dziady jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pos
pólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę 
dziadów, czyli w ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta począ
tkiem swoim zasięga czasów pogańskich i zwała się niegdyś ucztą kozła, 
na której przewodniczył Koźlarz, Huslar, Guślarz, razem kapłan i poeta 
(gęślarz). · 

W teraźniejszych czasach, ponieważ światłe duchowieństwo i właści
ciele usiłowali wykorzenić zwyczaj połączony z zabobonnymi prakty
kami i zbytkiem częstokroć nagannym, pospólstwo więc święci Dziady 
tajemnie w kaplicach lub pustych domach niedaleko cmentarza. Zasta
wia się tam pospolicie uczta z rozmaitego jadła, trunków, owoców i 
wywołują się dusze nieboszczyków. Godna uwagi, iż zwyczaj częstowa
nia zmarłych zdaje się być wspólny wszystkim ludom pogańskim, w 
dawnej Grecji za czasów homerycznych, w Skandynawii, na Wschodzie i 
dotąd po wyspach Nowego Świata. Dziady nasze mają to szczególnie, iż 
obrzędy pogańskie pomieszane są z wyobrażeniami religii chrześcijań
skiej, zwłaszcza iż dzień zaduszny przypada około czasu tej uroczystości. 
Pospólstwo rozumie, iż potrawami, napojem i śpiewami przynosi ulgę 
duszom czyśćcowym. · 

Cel tak pobożny święta, miejsca samotne, czas nocny, obrzędy fanta
styczne przemawiały niegdyś silnie do mojej imaginacji; słuchałem 
bajek; powieści i pieśni o nieboszczykach powracających z prośbami lub 
przestrogami; a we wszystkich zmyśleniach poczwarnych można było 
dostrzec pewne dążenie moralne i pewne nauki, gminnym sposobem 
zmysłowie przedstawiane. 

Poema niniejsze przedstawi obrazy w podobnym duchu, śpiewy zaś 
obrzędowe, gusła i inkantacje są po większej części wierne, a niekiedy 
dosłownie z gminnej poezji wzięte. 

*** 
Bo słuchajmy i zważmy u siebie, 
Że według bożego rozkazu: 
Kto za życia choć raz był w niebie, 
i:en po śmierci nie trafi od razu. 

*** 
Bo słuchajcie i zważcie u siebie, 
Że według bożego rozkazu: 
Kto nie doznał goryczy ni razu, 
Ten nie dozna słodyczy w niebie. 

* * * 
Tak; niuszę dręczyć się wiek wiekiem, 
Sprawiedliwe zrządzenia boże! 
Bo kto nie był ni razu człowiekiem, 
Temu człowiek nic nie pomoże. 

* * * 
Bo słuchajcie i zważcie u siebie, 
Że według bożego rozkazu: 
Kto nie dotknął ziemi ni razu, 
Ten nigdy nie może być w niebie. 

Adam Mickiewicz 

Co jest narodowe, co jest echem 
dziecinnych naszych przypomnień, 
nigdy mieszkańcom ziemi na której 
się modlili i wzrośli, podobać się 
nie przestanie. 

Stanisław Moniuszko 



Jerzy Waldońf 

ZACNY I POCZCIWY 

Upadek Polski, jako narodu i kraju liczącego się w Europie środkowej , 
oznaczyć można dokładnie na sam koniec XVII wieku, gdy śmierć 
ostatniego króla naszego - Jana III Sobieskiego w roku 1696 zbiegła się z 
dojściem do pełnoletności i zarazem do samowładztwa cara Piotra 
nazwanego Wielkim dlatego, że scementował Rosję w najpotężniejsze 
mocarstwo ówczesnego świata, decydujące o losach m.in. także Polski. 
Odtąd zaczęła się. agonia naszej ojczyzny, z zewnątrz osaczone], 
wewnątrz w społecznym rozkładzie, aż do śmierci, czyli wymazania z 
mapy śwjata po stu następnych latach. - Był to jednak polityczny trup 
wielce dziwny, który nie chciał dać się zagrzebać, a kiedy zszedł pod 
ziemię, czym prędzej wziął się do organizowania tam sobie zastępczego 
bytu państwowego tak uparcie żywotnego, iż podziemie owo zdołało 
przetrwać wszystko, co mogło później wydarzyć się na powierzchni 
najgorszego. 

W rezultacie takich procesów ukształtował się typ Polaka wrogiego 
każdej władzy, gdyż zbyt długo symbolizowała w kraju obcą przemoc, a 
jednocześnie zafascynowanego mocarstwową pi:z;eszłością ojczyzny i 
twardym bohaterstwem narodu tak, że poza własną trudną sławą i 
chwałą Polak porozbiorowy nie interesował się niczym więcej. Prawie 
niczym. W każdym razie męka polska przesłaniała mu wszystkie mniej 
posępne sprawy ludzkości. Stąd, nieznany gdzie indziej, gatunek wybit
nych pisarzy, co gotowi byli rezygnować z międzynarodowej kariery, 
zamykając się dobrowolnie w kręgu nieszczęść ojczystych: Mickiewicz, 
Słowacki, Wyspiański, Żeromski. 
Zdawałoby się, że innymi drogami winna była rozwijać się u nas 

muzyka, sztuka w zasadzie asemantyczna, więc mogąca nie liczyć się co 
najmniej z granicami językowymi. Tak i nie! Cały bowiem obszar 
muzyki wiązanej ze słowem - przede wszystkim opera, lecz także ora
torium, kantata i pieśń nawet - ograniczył się znów u wielu twórców do 
historii i obyczajów krajowych, co dla.innych narodów się okazało' mało 

· lub zgoła wcale nie interesujące. Przykładem dzieje Stanisława Moni.u
szki. 

Pewnym tendencjom w sferze odbioru sztuki należałoby się zresztą 
przyjrzeć bliżej, starając się dokładniej zanalizować ich zawartość inte
lektualną i uczuciową. Nie jest, mianowicie, całą prawdą, że twórca 
szukający światoweg<! rozgłosu winien brać na warsztat tematykę 
wyłącznie uniwersalną, w wyborze od „Cierpień młodego Wertera" do 
„W poszukiwaniu utraconego czasu". Natomiast wydaje się prawdą, że 
za narodową kanwą artystyczną musi - w charakterze niejako horyzontu 
- fascynować swą potęgą lub odrębnością: ojczyzna pisarza czy kompo
zytora. Tak było i jest z uniwersalną atrakcyjnością powieści Dostoje
wskiego i posępnych muzycznych dramatów Musorgskiego. Dzieła te, 
poza własnymi zaletami, mają w tle niezmierzone, zatrważające prze
strzenie _Rosji, niepojętą ale pociągającą odrębnym klimatem myśli i 
doznań kulturę. 

Czym mogliśmy konkurować z tymi niezwykłymi wartościami, sie
dząc na styku Europy łacińskiej i Bizancjum, odrębni jeno cierpiętnic
twem? ... - Narody-potrafią współczuć, ale krótko, poczym znudzone, a 
także rozdrażnione wyrzutami sumienia, odwracają się do własnych 
spraw i dążeń, których celem jest - sukces. Życie zaś i nawet postać 
Stanisława Moniuszki były samym zaprzeczeniem spektakularnego 
powodzenia, tego wszystkiego, co nakłania do życzliwych ustaleń: oto 
człowiek umiejący iść przed siebie, wart poparcia, którego może wza
mian sam udzieli. 

Późniejszy ko~pozytor urodził się w 1819 roku na Białorusi, pod 

Mińskiem we wsi Ubiel, gdzie jego rodzice gospodarowali na ziemi w 
sposób typowy dla polskiej średniej szlachty: byle jak, a nie licząc się z 
groszem, więc gdy do tego przyszły jeszcze kryzysy finansowe· i popo
wstaniowe konfiskaty, całe masy tej szlachty wywędrowały do miast, 
początek dając „herbowej" inteligencji, powołującej się na lepsze czasy i 
ziemiańskich antenatów_. do dzisiaj. 

Z muzykalnym synkiem, aby się na wsi nie zmarnował, rodzice prze
noszą się do Warszawy, gdy Staś ma lat osiem. Zamieszkano pierWej na
ŻOliborzu, później przy Krakowsk.l.m Przedmieściu, w oficynie pałacu 
Staszica, skąd Moniuszko niemal że patrzył w okna pałacu Krasińskich, 
gdzie mieszkał z rodzicami Chopin. Na pewno też mijali się wędrując 
ulicą, ale poznać się raczej nie mogli, skoro Fryderyk był dorastającym 
młodzieńcem na wylocie z kraju, a Staś niespełna dziesięcioletnim mal
cem. Pobyt w Warszawie trwał zresztą lat trzy tylko, po czym musiano 
wracać do tańszego Mińska, gdzie Stanisław ukończył gimnazjum i skąd 
wysłany został na studia muzyczne do Berlina, ucząc się u solidnego, 
choć p·omniejszego kalibru nauczyciela - Karola Fryderyka Rungenha
gena. 

Wcześniej jeszcze, zabrany przez jednego ze stryjów, chłopiec znalazł 
się w Wilnie, gdzie poznał pannę Aleksandrę Miil)er, córkę właścicieli 
czynszowej kamienicy z salą tańca i na koncerty, przy ulicy Niemieckiej. 
Ta Aleksandra, w listach zwana pieszczotliwie Omką, była jedyną 
miłością w prostym życiu artysty, żoną jego i matką dziesięciorga aż 
kolejno dzieci. 

Powróciwszy z Berlina wprost do Wilna Moniuszko zostaje organistą 
u św. Jana, zarabiając tym na bardzo skromne życie. Przełomowym 
skukcesem kompozytora jest w roku 1848 wykonanie estradowe „Hal
ki", w wersji dwuaktowej, w owej sali baletowej u teściów przy ulicy 
Niemieckiej-, co miało znaczenie, bo lokal nie kosztował. Sukces, jak
kolwiek artystycznie poważny, owocował niezmiernie późno. Dopiero 
po całych dziesięciu latach udało się - przy pomocy wielu przyjaciół, z 
krytykiem Józefem Sikorskim na czele- przełamać wiele oporów, także 
politycznych, zanim „Halka" w posżerżonej, czteroaktowej wersji mo
gła być wystawiona w Teatrze Wielkim w Warszawie i Stanisław Moniu
szko, niema!'z dnia na dzień, zyskał ra~gę kompozytora narodowego, 
następcy Chopina. 

Teraz jego losem zajęła się pani sławna w artystycznej Europie, 
uczennica Chopina, zaprzyjaźniona z Wagnerem i Lisztem, a mówiono 
też o niej, że była kochanką Teofila Gautier i Ka~ltreypriana Norwida 
- Maria Kalergis. Mieliśmy wtedy szczęście difwielkich dam pierwszej 
klasy: Karolina z Iwanowskich księżna Sayn-Wittgenstein - muza 
Liszta, Ewelina z Rzewuskich Balzakowa, Delfina Potocka - kolejno 
przyjaciółka Chopina i Krasińskiego. Otóż pani Kalergis urządziła galę 
w Warszawie, z której dochód pozwolił Moniuszce na wyprawę do 
Paryża, gdzie miał nadzieję wystawić coś własnego. Po trzech latach był 
w Paryżu ponownie, ale nawet mu się nie udało wyjednać koncertu, żeby 
mógł zaprezentować trochę swojej muzyki. Wróciwszy do Warszawy 
został dyrygentem w Operze i wykładowcą (zresztą bardzo niesumien
nym, zaniedbującym lekcje i uczniów) w Instytucie Muzycznym. 

Kolejnymi wielkimi sukcesami Moniuszki były wystawienia oper 
„Flis" (1858), „Hrabina" (1860), „Verbum nobile" (1861 ), „Straszny 
dwór" (1865). Ostatnia „Paria" ( 1869) została przez krytykę potrakto
. wana surowo, jako twór wyczerpanego już talentu. Stanisław Moniuszko 
zmarł nagle, na zawał serca, latem 1872 roku, a w jego pogrzebie, w 
odprowadzeniu trumny na Powązki udział wzięło okołu stu tysięc;y osób:. 
jedna trzecia ludności Warszawy. 

Nie całkiem świadom wielkości własnej kompozytor nasz zaliczał się 
do grupy twórców późnego romantyzmu. Był rówieśnikiem Liszta, który 
najpełniej reprezentował za młodu styl bycia bohaterów epoki, pier-



wszych „lwów" estrad, tarzających się w złotym blasku, na oczach 
zafascynowanej publiki. Kiedy Liszt zjeżdżał na występ do któregoś z 
miast, studenteria wyprzęgała konie· od jego pojazdu, żeby zatoczyć 
własnymi siłami mistrza przed hotel. On pierwszy dawał recitale, czyli 
sam jeden wypełniał grą cały wieczór i pierwszy nazywany był wirtuo
zem, czyli bohaterem fortepianu. Jakkolwiek melomani za nim szaleli, a 
najpiękniejsze kobiety padały mu zemdlone w ramiona, na wszelki 
wypadek przezorny Liszt, również jako pierwszy, sam sobie wysyłał 
kwiaty i wieńce na estradę. Na starość został księdzem, co też było 
szykowne i romantyczne w najlepszym stylu. A nasz pań Stanis-
ław?„. · 

Niski, łysawy, z brzuszkiem, utykał najedną nogę, w dodatku jeszcze 
zezując zza swoich okularów. Nieśmiały był do granic ostatecznych i 
skromny w sposób zaiste wzruszający. Kiedy zaczęto go porównywać z 
Chopinem, napisał w liście do Sikorskiego: „Że ktoś jest tyle głupi; ażeby 
się mną po stracie Szopena mógł pocieszać, fo nie moja wina i nigdy 
sobie nie stawiłem obok jakiejkolwiek bądź u p r a w n i o n ej znako

. mitości europejskiej, cóż mówić o Szopenie, dla którego uwielbienia nie 
znam granic!!" - Wydając prospekt na swój „Śpiewnik domowy'', tak 
sam siebie rekomendował: „Nie roszcząc sobie praw do wyższego w 
muzyce talentu, atoli zachęcony łaskawym, a może zbyt pobłażliwym 
przyjęciem, jakie moje pierwsze ogłoszone próbki muzyczne dla siebie 
zjednać potrafiły, ośmieliłem się, ile mi jakkolwiek mój talent pozwala, 
do pomnożenia repertorióm śpiewów krajowych". 

Nie dziwota, że skoro wielki twórca tak mało siebie cenił, otoczenie
minio, że kochało go szczerze i serdecznie - miało do niego stosunek z 
lekka protekcjonalny. Nasz Moniuszko:.... powiadano - taki. z ac n y i 
poc ze i wy! 

Kompozytor, z pewnością, w dużym stopniu sam był winien swych 
niepowodzeń na międzynarodowym gruncie, jednak nie tylko on„. -
Wybierając się do Paryża po prapremierze „Halki" ani pomyślał, że 
znajdzie się tam na przełomie czerwca i lipca, podczas kanikuły, gdy 
wszyscy możniejsi obywatele stolicy Francji przebywać będą nad 
morzem, albo na wsi w ucieczce przed upałem. Nie znalazł też nikogo, 
zamknął się w paryskim hoteliku i tam, nad Sekwaną, rzucił na papier 
nutowy pełny szkic nadwiślańs.kiej opery „Flis": to była jegÓ paryska 
zdobycz! - Kiedy wybierał się do Francji drugi raz, czekali już na niego w 
Paryżu protektorzy, z samą księżną Marceliną Czartoryską, na czele. 
Aliści w Hotel Lambert, będącym nieoficjalną ambasadą Polski, przez 
Czartoryskich przyjęty nie został... Dla swej renomy światowej nie 
zyskał nic, a wszystkie zawody paryskie zamknął w tych słowach listu do 
przyjaciela: „po obliczeniu sił swoich decyduję się odtąd nie porywać się 
na przedmioty, które nie są nam swojskie. Nie powodzi mi się w obcej 
sferze, w której wyglądam jak Murzyn biało malowany". 

We wszystkim, co robił, kierując ·się owym polskim sercem, kompo
zytor już w prospekcie, jaki ogłosił celem werbowania prenumeratorów 
na kolejne zeszyty „Śpiewników", podał, o co mu chodzi, a czego jasno 
całkiem wyrazić nie mógł, ze względu na carską cenzurę. Oto chciał, 
żeby naród miał do wyboi-u m6żliwie obfity zbiór własny.eh pieśni, z 
polskiego źródła czerpanych i z najpiękniejszym słowem polskim wią
zanych. Pragnął też, aby łatwe były do wykonania po domach polskich, 
na głos jeno i fortepianowy akompaniament najprostszy. 

O Polakach utarło się, że niemuzykalni. Przecież jednak o muzykal
ności społeczeństw najlepiej świadczy folklor, pieśń ludowa, a tę mamy 
urozmaiconą i piękną: Więc jakże? - Ano, chyba znowu szukać należa- · 
loby fatalnej przyczyny w dziejach naszych. Przez cały wiek dziewięt
nasty, gdy w reszcie Europy obowiązywała najskuteczniej urabiająca 
muzykalną wrażliwość ludzką kameralistyka uprawiana po domach 
prywatnych, zwłaszcza Niemiec i Anglii, w polskich rodzinach i mie-

szkaniach zajmowano się konspiracją, nad muzyczne ·wzruszenia prze
kładając deklamowanie zakazanej poezji Wieszczów. Z własnego jeszcze 
pamiętam dziedństwa, jak u progu lat dwudziestych w salonie mojej 
babki warszawskiej popołudniami zbierali się goście, a pośród nich 
zawsze był jakiś młodzieniec, który podchodził do fQrtepianu, ale nie po 

· to żeby grać, tylko się opierał o jego czarne wgłębienie, przeczesywał 
włosy palcami i zaczynał deklamować najpierw wiersze romantyków, a 
potem coś z poetyckiej współczesności: liryki Tetmajera i Staffa. 

Nigdy wszakże nie jest za późno, żeby nadrabiać kontakty z muzyką, 
która - jak wierzy Arystoteles - ł a g o d z i o b y c z aj e. 
, Osobiście nigdy nie widziałem potrzebnej granicy między oddziały
waniem na wrażliwość ludzką przy pomocy słowa i muzyki. Zawsze 
muzyka była dla mnie uzupełnieniem naturalnym poezji, dalszym jej 
ciągiem niejako: czego już wyrazić się nie da słowami, łatwo dopowie
dzieć mową dźwięków. 
Także instytucjonalne powiązania sceny dramatycznej z liryczną 

można odnaleźć w przeszłości naszej częste, bliskie, wymienne. 
Niechże więc dzisiejsi artyści przypomną splecioną jak polskie war

kocze urodę poezji i muzyki w 'dziele Stanisława Moniuszki. 
Jan Sebastian Bach powiadał, że muzyka jest Wielką Pocieszycielką 

człowieka.„ 

Dawno . społeczeństwo nasze nie potrzebowało tyle pociechy, ile 
teraz. 
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ne: 

Stanisław KRÓLIKO
WSKI 

Współpraca wokal11a: 

Joanna INGERSLE
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Edmund Puzdrowski 

KONTRAPUNKTY 

W końcu maja 1822 roku ukazał się w Wilnie pierwszy tom „Poezyj" 
Adama Mickiewicza, poświęcony ,,.na pamiątkę szczęśliwych chwil 
młodości": Czeczottowi, Zanowi, Jeżowskiemu i Malewskiemu. Obo
wiązki cenzora spełniał wówczas Joachim Lelewel, który w drugiej 
połowie lutego 1823 roku podpisał do druku następny tomik „Poezyj", 
który ukazał się dopiero w maju tego roku. W tomie tym Mickiewicz 
opublikował „Grażynę" oraz poema „Dziady" część II i IV. Za życia 
Mickiewicza ośmiokrotnie przedrukowano te poema. 

* 
Stanisław Moniuszko miał cztery lata, gdy ukazały się „Poezye" z 

„Dziadami"; gdy Mickiewicz umierał był już Moniuszko twórcą „Hal
ki". Wśród uprawiającej domową muzykę publiczności znany był jako 
twórca pieśni, w tym także do wierszy autora „Ballad i romansów". 
Zapewne współodczuwał z Zygmuntem Krasińskim, gdy ten pisał po 
śmierci wieszcza: 

„On był dla ludzi mego pokolenia i miodem i mlekiem, i żółcią i~~ 
duchową, my z niego wszyscy. On nas był porwał na wzdętej f~h 
natchnienia swego i rzucił w świat. Był to jeden z filarów podtrzymują
cych sklepienie, złożone nie z głazów, ale z serc tylu żywych i krwawych; 
filar to był olbrzymi, choć rozpękły sam, a teraz dołamał się i runą~ w 
przepaść. I całe sklepienie_ owo zadrżeć musi i kroplami krwi z ran serc, z 
których złożone, płakać nad jego grobem! Największy wieszcz, nietylko 
narodu, ale wszystkich plemion słowiańskich, już nie żyje". 

* 
W rok po powrocie Moniuszki ze studiów muzycznych do Wilna, w 

korespondencji opublikowanej w „Tygodniku Petersburskim", pisał 
Stanisław Lachowicz: „ ... nasze piękne rodaczki grają po większej części 
tylko Hiintena, Czerny, Herza, a najwięcej Kalksrennera ... ". 
Bezlitosny dla dam, dzieli się Lachowicz odkryciem: oto w kościele św. 
Jana zamontowano największe wówczas w Wilnie organy. Na nich 
„ ... młody artysta P. Moniuszko, wyćwiczony w muzyce kościelnej w 
Niemczech ( ... ) exekwuje po mistrzowsku znakomite utwory kościel
nych kompozytorów. Do tej pory mało jeszcze ,znamy .własnych kom
pozycji P. Moniuszki, ale sądząc po niektórych jego uwerturach, exe
kwowanych w teatrze, po jego muzyce do kilku śpiewów, wielkie, nader 
wielkie winniśmy na nim pokładać nadzieje". 

* 
Za wierzejami kościoła czekała na Moniuszkę codzienność. Nie tylko 

twórczość oddał w służbę społeczną; sam organizował zespoły, uczest
niczył w koncertach, otaczał opieką przejeżdżających przez Wilno do 
Petersburga artystów. Własnymi kompozycjami dochodził trudnego 

uznania u współczesnych. Szerszą , popularność zyskał St. Moniuszko 
publikowanymi od 1843 r. „Śpiewnikami domowymi". Za życia Mo
niuszki ukazało się sześć „Śpiewników", siódmy wydała wdowa, a pięć 
następnych ukazało się nakładem wydawców. 
Wiosną 1846 roku ukończył St. Moniuszko pracę nad „Halką", która 

powstała w niewątpliwym związku z wydarzeniami tegoż roku. Fakt ten 
miał wpływ na sceniczne dzieje opery. Dopiero 1 stycznia 1848 roku 
przedstawiono „Halkę" publiczności wileńskiej w wersji estradowej . W · 

· wersji scenicznej została „Halka" zaprezentowana w Wilnie dopiero w 
sześć lat później. Pierwotne, dwuaktowe µjęcie opery zostało zmienione 
przez ką_mpozytora, gdy wyłoniła się szansa premiery w Warszawie. 
Rozszerzona do czterech aktów opera została przedstawiona w Warsza
wie pierwszego dnia 1858 roku. Jesienią tego samego roku Moniuszko 
opuszcza Wilno i przenosi się na resztę życia do stolicy. 

* 
Warszawa 1858 roku nie była już Warszawą Ż 1856 roku, gdy to nowy 

car Aleksander II wjeżdżał „po raz pierwszy do Warszawy, stolicy Polski 
rozentuzjazmowanej, wspaniale oświetlonej, witany szczerymi, rados
nymi okrzykami przez tysięczne tłumy". Trzy lata panowania Alek
sandra II wystarczyły aby ochłodły początkowe nadzieje na złagodzenie 
atmosfery politycznej. Co prawda, gdy Alqksander Il zawitał we wrześ-

_ niu 1858 r. ponownie do Warszawy, trasę jego przejazdu znaczyły 
dekorowane balkony; ale nastrój społeczny' nie był już jednolity. . 
Późnym wieczorem, ·27 lutego 1859 r. zwłoki zmarłego w Paryżu 

Zygmunta Krasińskiego przetranspdrtowano_do Warszawy. Tru_mnę na 
Dworcu Wileńskim nieśli w dwunastu akademicy, „paręset osób postę
pował@ w m-iłczeniu, parę pochodni zapalono, a sotnia kozaków z poli
cmajstrem zamykała pochód". Trumnę złożono u Kapucynów, gdzie 
nazajutrz - o 6 rano - odprawiono nabożeństwo. Parotysięczny kondu_kt 
odprowadził trumnę P<>ety do rogatek petersburskich, skąd wszystkicb 
zawrócono; furgon z trumną podążył do Opinogóry. „Policja była w 
komplecie". ' 

Tak żegnano zwłoki ostatniego z trzech, a pierwszego;który miał być 
pogrzebany w kraju, wieszczów. Policja nie dopuściła także do odpra
wienia mszy żałobnej za dusze Adama, Juliusza i Zygmunta, która miała 
się odbyć 18 marca. Niepokój narastał ... Odbywały się nabożeństwa 
patriotyczne.- Stanisław Moniuszko uczestniczył zarówno w tych nabo
żeństwach, jak i w pogrzebie pięciu poległych 22 lutego 1861 roku na 
Placu Zamkowym. . · · 

Po upadku Powstania Styczniowego uz.upełnia partyturę „Strasznego 
Dworu" mazurem i arią Hanny. Premiera opery, m·ającej być „bieżą
cych klęsk pocieszycielką" stała się niemal patrioty<;zną manifestacją. 
Po trzech spektaklach, w związku -z: zakazem cenzury, opera spada ze 
sceny. 

* 
Z wielkich poetów ·romantyzmu żył „ciemny" Norwid; dawno zmarł 

F. Chopin, dochodził swoich dni cierpiący na serce Moniuszko, najwy
bitniejszy obok Chopina przedstawiciel nurtu narodowego w muzyce 
romantycznej. Twórczość Moniuszki, która była ciągłym „wypowiada-:. 
niem służby zalegającym dom nasz obcym skieletom'', owocuje w 1865 



roku „Widmami", kantatą opartą na drugiej części „Dziadów" kowień
skich. 

Bolesław Wilczyński, świadek życia Moniuszki, tak opisywał moment 
powstani_a dzieła: „Pewnego wieczora siedział mistrz głęboko zamyślony 
w swoim pokoju. Od dość dawna był to zwyczajny stan jego domowych 
wczasów. Wtem.coś go tknęło; budzi się i prosi o zarządzenie spokoju w 
mieszkaniu. To była chwila, w której się skończyła mozolna praca 
ducha, w której na bolesną jego robotę spadło nagle światło. Ocknął się, 
bo ujrzał przed sobą wizerunek marzonej kreacji; więc chwycił pióro, 
skreślił plan-, a w parę tygodni „Widma" z Dziadów już miały swą lirykę i 
dokończoną sceniczność". 

* 
Współczesna krytyka bardzo wysoko oceniała muzyczną wartość 

„Widm", stawiając je na szczycie narodowej twórczości Moniuszki. Nie 
miały one jednak szczęścia do scenicznych wystawień; traktowano 
„Widma" jak poemat, z którego można stworzyć rodzaj widowiska co 
najwyżej, a nie skończony spektakl. Sam Moniuszko musiał sobie cenić 
tę kantatę, skoro umieszczał jej muzykę w programach swych dorocz
nych koncertów. 

* Czym są „Widma"? Aby odpowiedzieć na to . pytanie, trzeba zdać 
sobie sprawę z tego, czym były „Dziady" kowieńskie. U Mickiewicza, 
dla którego źródłem poezji były Rzeczywistość i Prawda, szczególnie 
ważne jest rozumienie pierwszego terminu, gdy drugi intuicyjnie poj
mujemy. Miałabyż poezja być kalką, zwierciadlanym odbiciem pierwo
wzoru? · - jeżeli tak, byłaby zaprzeczeniem duchowości. A przecież 
„Dziady" stały się duchowym odkryciem człowieka, rewolucją - nie 
tylko estetyczną- gdyż uprzytamniały niezmierzoność człowieka, który 
uzyskał w tych „poemach" wymiar mistyczny. Otóż, wyjaśnienie znaj
dujemy w wykładach paryskich, ~dy Mickiewicz stwierdz~ iż owszem, 
sztuka tworzy przedmioty, ale są tQ przedmioty, „których nikt nigdy nie 
widział". 

Źródłem „Dziadów" stała się rzeczywistość obrzędu, występującego 
na ziemiach litewsko:.. białoruskich jeszcze za czasów naszej współczes
ności. Charakter obrzędu wyjaśnia zresztą sam Mickiewicz w „przemo.l 
wie" do „Dziadów", także w „przypisach historycznych" do „Grażyny" 
objaśnia jego utajnioną warstwę. Ale sam obrzęd jest tylko punktem 
wyjścia, zarodem przeistaczającym się w poezji i poprzez poezję Mickie
wicza w prawie dotykalne odczucie wieczno-trwałycltzwiązków doczes
ności z wiecznością. Faktograficznie interesujące może być stwierdzenie, 
którego zapewne nie jesteśmy w stanie dzisiaj uwierzytelnić, że w „Dzia
dach '',w zaklęciach guślarza, „dopatrzeć się można charakteru i rytmu, 
cechującego rytuał unicki". 

* 
Czym więc są „Widma"? 
Pisał poeta: 
„I drży nić którą serce do nieba związane; 
To kropla słodkiej rosy spadła po niej w ranę". 

„Widma nie miały licznych wykonań scenicznych, nie stały się częścią 
repertuaru narodowego. Wykonywane od czasu do czasu, miały więcej 
szczęścia do przedstawień koncertowych. 

Na dwa Iata przed śmiercią Moniuszki, pisał w „Kłosach" Władysław 
Wiślicki: „Kiedyś już proponowaliśmy zastosowanie „Widm" do sceny, 
dziś tern bardziej tego się domagamy od autora i reżyseryi teatralnej, 
sądząc, że dzieło zyskałoby tylko na efekcie, a teatr na powiększeniu 
repertua'ru utworem, mogącym mieć stałe, oraz znakomite powodze
nie". Już po śmierci Moniuszki pisano: „Takie arcydzieło poezji, słowa i 
dźwięku, jakiem są „Widma", w Niemczech byłoby traktowane z reli
gijnem niemal namaszczeniem, studyowane długo i starannie.„". 

„Widma" nie znalazły tego uznania, z jakim spotykały się „Halka" i 
„Straszny dwór"; ich obecność, a raczej nieobecność na scenach opero-
wych odpowiada metafizyce tytułu. · 

* Ujemnie o wykonaniu „Widm" w Teatrze Wielkim pisał w 1877 r. Jan 
Kleczyński: „Przedstawieniem to wykonanie nazywamy cokolwiek nie
słusznie, była to bowiem tylko niejako poroniona intencya przedstawie
nia, po której kai;dy z zaciekawionych poprzednio doznać ą-iusiał nie
miłego rozczarowania". 

Przy okazji wybrania „Widm" przez dyrekcję teatrów warszawskich 
na główny numer programu przedstawienia na rzecz kasy pożyczkowej 
artystów teatrów warszawskich podobnie pisał w 1889 r. Juliusz Stattler: 
„.„otucha wstąpiła w serca.„ na myśl usłyszenia tego bodaj jednego z 

. najpiękniejszych utworów Moniuszki, w którym muzyk o stopień wyżej 
podniósł fantazyą poety„.". Wrażenie zostało przytłumione przez „„. 
trudność jaką dyrektor Miinchheimer musiał napotkać z artystaml i 
chórami teatrów, przywykłymi nieco za rubasznie i szorstko, za krży
kliwe„. scenicznie pojmować swe zadania". 

Dopiero przedstawienie „Widm" na scenie warszawskiego Teatru 
Wielkiego w 1900 r. spotkało się z uznaniem krytyki. Recenzent „Ty
godnika Ilustrowanego" pisał iż „p. Młynarski przejął orkiestrę i chóry 
tchnieniem tajemniczości; p. Chodakowski („.) ze wszy&tkich trudności 
wyszedł zwycięsko. ( ... ) Nic dziwnego, że z takim kierownikiem, który 
nie cofnął się przed czynnym na scenie udziałem jako Guślarz („.) 
wszyscy stanęli na wysokości dzieła. Pan Didur tragicznym był w śpiewie 
i deklamacyi_ upiorem, panna Korolewiczówna z rzewnym wdziękiem 
śpiewała duettino z Guślarzem, piosenkę Zosi„. ". 

Ta inscenizacja stała się słynna także z innego powodu. Otói w 1891 r. 
w Teatrze Wielkim zakończono prżebudowę oświetlenia na elektryczne. 
Nie omieszkano skorzystać z niego przy wystawieniu „Widm"; w rezul

. tacie z oczodołów upiora biły płomienie, ,,jak prawdziwe". 

* 
. Kończył się wiek dziewiętnasty, wiek następny nie o wiele miał się 
okazać szczęśliwszy dla inscenizacji moniuszkowskich „ Widm". Wysta
wiano je najczęściej okazjonalnie, w okresie dnia zadusznego. 

* Pisał poeta: 
„I drży nić którą serce do nieba związane; 
To kropla słodkiej rosy spadła po niej w ranę". 



Kierownik baletu: 

Asystenci: 

Pedagog: 

Korepetytor: 

Inspektor: 

Soliści baletu: 

Koryfeje: 

Zespół: 

- Kazimierz Wrzosek 

-·Kazimiera Kłodnicka 
Jacek Drozdowski· 

- Elżbieta Ałabuszew 

- Urszula Ekiert 

- Sylwia Sienicka 

- Kazimiera Kłodnicka 
Stefania Derkowska 
Ewa Aleksandrowicz 
Renata Machola-Najs 
Barbara Aleksandrowicz
Denkiewicz 
Hanna Matras-Makowska 
Urszula Brogowska · 
Waldemar Gajewski 
Stefan Gajewski 
Miłosz Dąbrowski · 
Jacek Drozdowski 

- Irena Skwira 
Helena Dębowska 
Genowefa Gajewska 

- Violetta Łosowska 
Wiesława Elzanowska 
Halina Chudzik 
Hanna Martyńska 
Maria Szałajda 
Liliana Kowalska 
Joanna Kolo-Krawczyńska 
Elżbieta Cieplińska 
Marek Pałucki , 
Jacek Górczyński 
Piotr Humik 

pierwszy dyrygent: Wiesław Suchoples 

inspektor: Jerzy Czempa 

z-ca inspektora: Włodzimierz Kubiński 

I skrzypce: 
Andrzej Peisert - koncertmistrz 
Piotr Orlewicz - koncertmistrz 
Danuta Kuczyńska - z-ca koncertmistrza 
Małgorzata Stolarska 
Joanna Machnowska 
Ewa Kwiatkowska-Czarzasty 
Jan Grusznis 
Jerzy Słodkowski 
Krystyna Wojciechowska 

II skrzypce: 
Teresa Kasiewicz 
Elżbieta Malinowska 
Jerzy Czempa 
Anna Pietkiewicz 
Piotr Skowroński 
Marian Konaszewski 
Marian Staszak 

Altówki: 
Krystyna Gieroń 
Leszek Bolibok 
Lucyna Waszkiewicz 
Wiesława Przybysz 
Renata Fleczak 

Wiolonczele: 
. Janusz Swiłło - koncertmistrz 
Marek Tabis - koncertmistrz 
Mirosław Czochór - z-ca koncertmistrza 
Dorota Janiszek 
Andrzej Dziergowski 
Jadwiga Rudka-Stefaniuk 

·Ewa Rajca 

Kontrabasy: 
Stanisław Zubel 
Adam Mazur 
Edward Zaborowski 
Leszek Kaufmann 



Flety: 
Ewa Krawczuk-Szymańska 
Alina Sobocińska 
Małgorzata· Socha 
Bożena Lipińska 

Oboje: 
Stanisław Bryks 
Marian Peek 
Alicja Głinianowicz 
Mieczysław Wasilewski 

Klarnety: 
Marek Schiller 
Emil Kowalski 
Katarzyna Butowska 
Czesław Kuczyński 

Fagoty: 
Cezary Materek 
Romualda Wandtke 

Trąbki: 
Zbigniew Klaczyński 
Włodzimierz Kubiński 
Grzegorz Piontek 
Feliks Bizewski 
Dorota Luckner 

Waltornie: 
Krzysztof Czekaj 
Waldemar Nowakowski 
Benedykt Talar 
Aleksander Suchoples 
Ryszard Szymaszek 

Puzony: 
Jan Suchecki 
Waldemar Szczepanik 

Perkusja: 
Ryszard Dowiat 
Mirosława Śliwińska 
Lidia Czajka 

, 

DZIAŁ 

kier. techniczny Bogusław Kaczmarek 

kier. warsztatow Janusz Mielczarek 

kier. pracowni krawieckiej męskiej Krystyna Jasińska 

kier. pracowni krawieckiej damskiej Krystyna Paprocka 

kier. pracowni szewskiej Józef Lewańczyk 

kier. pracowni malarskiej Sergiusz Kiszycki 

kier. pracowni tapicerskiej Henryk Olbromski 

kier. pracowni stolarskiej Klemens Kleina 

kier. pracowni perukarskiej Hanna Dolewska 

kier. pracowni modelatorskiej Halina Kaniewska 

mistrz sceny Zbigniew Kwiatkowski 

gł. specjalista d/s oświetlenia Roman Szulc 

kier. sekcji akustycznej Marek Kraszewski 

brygadzista sceny Franciszek Turzyński 

starsza garderobiana Gizela Buraczyńska 

Reżyser: Ryszard Ronczewski 

Kierownik plastyczny: Ali Bunsch 



SEZON TEATRALNY 1983 - 1984 

Repertuar w przygotowaniu 

Wiliam Thackeray 
muz. Jacek Szczygiel 

Pierścień i róża 

reż. Ryszard Ronczewski 

Stefan Friedman, Andrzej Korzyński 

Drugie wejście smoka 

reż. Jerzy Gruza 

Jonasz Kofta, Bene Rychter 

Kompot 

reż . Andrzej Pieczyński 
(wyk. adepci Studia przy Teatrze Muzycznym) 

Andrzej Jarecki 

Niezapomniany rok 1961 
(piosenki studenckiego Teatru Satyryków) 

reż. Jerzy Marh1szewski 

Jerry Bock, Joseph Stein 

Skrzypek na .dachu 

reż. Jerzy Gruza 

Jacek Kasprowy, Stanisław Dejczer, Jan Tomaszewski 

Święto morza 
(tytuł roboczy) 

TEATR 
MUZVCZNY 
W GDYNI 

W sprawie zakupu biletów na przedstawienia naszego teatru 
prosimy porozumiewać się z Biurem Obsługi Widzów 

tel: 21-78-16, 20-95-21 wew. 221 , 222. 

Kierownik: Elli Zieman. 
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