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DZIADY. Jest to nuwisko uroczys 
rości obcbodzonc1 dotłd mitdzy pospól· 
stwem w wielu powi•Uch Litwy. Prus 
1 Kurbndii. n• p•miłtkt dzudów. czyli 
w ogólności zmułycb przodków. Uroczys
tość I• po<Złlkiem swoim Z>Si~g• cnsów 
pog•nskicb i zw•b sit niegdyś uczrł kozb. 
iu którc1 pr1ewodniczył Kozluz. Huslu. 
Gusluz. uzem k•pbn i poeu (gtdirz). 

W tentnicjszych cz•s>eh. poniew•ż 
>Wi•tłe ducbowienstwo i wbścicicle usiło· 
Włli wykorzenić zwycu1 połłczony z nbo· 
bonnymi pukryhmi i zbytkiem czi;stokrot 
n•ginnym. pospól two więc świtc• Dzi•dy 
u1emnie w kłplic>eb lub pustych domich 
nicd.ilcko cmentuu. Zauwi• sit um po 
spolic1c uczu z rozm•itcgo j•db. trunków, 
owocó'O' i wywolu1ł sic dusze nicboszczy· 
kow. Godni uwigi. iż zwycnj cręsrow>Dił 
zmułycb zd•je sit byt wspólny wszystkim 
ludom pogłliskim. w d•wne; Grecji u en· 
ow homerycznych, w Sk.ndyuwli. n• 

Wschodzie i dot•d po wysp•ch Nowego 
Swi•U. Dzi•dy nisze m•jł to szczególnie. 
iż obrzedy pog•ńskie pomicsunc ~ z wy· 
obnżeaumi religii chricścljlliskiej. zwbsz· 
<Zł iż dzien Z>duszny przyp•d• około cusu 
tej uroczystości. Pospólstwo rozumie. iż 
potr.w•mi. n•po1em i śp1e'IO'łmi przynosi 
ulgt duszom czyocowym. 

Adam Mickiewicz 
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J?roga 
Adama Mickiewicza 

ku „Dziadom„ 
Michał Witkowski 

Skierowania zaintc:rc:sowaó ku opc:
rzc: nic: nalc:ży tłumaczyć uzdolnieniami 
i wrażliwością muzyczną młodego Mic
kiewicza. Zaważyły tu przc:dc: wszystkim 
krystalizujące: sic; poglądy c:stc:tyczno
-litc:rackic:. które: już wówczas pociągały 
artystyczną naturc; poc:ty ku dramatowi. 
i to ku jc:go nowszym formom. nio
sącym zapowic:dż przc:obrażc:ó w sztuce: 
tc:atru.( ... ) 

Zaintc:rc:sowanic: opc:rą prze-
jawił poc:ta. jak przypomnie
liśmy. już w roku 1818. kic:dy 
;c:szczc: studiował. Możc:my 
zatc:m już wtc:dy dostrzec za
lążki przełomu w jc:go po
glądach nic: tylko na sam dra
mat. lc:cz w ogóle: na pod
stawowe: problemy związane: 
z kształtowaniem arty-

styczne:; wizji świata. Skupienie: bowic:m 
uwagi na gatunku scenicznym. wolnym 
od ograniczeń nakładanych przc:z po
c:tykc; klasycystyczną. przemawia za tym. 
że: świadomość poc:ty przc:niknc;ła wów
czas myśl o możliwościach. jakie: nic:sic: 
twórcy swoboda działania. uwolnienie: 
sic; od rc:guł. Trzc:ba zaś pamic;tać. iż 

wc:dług stosunku do rc:guł twórczości (w 
dramacie: zwłaszcza rc:guł potrójne:; jed
ności). podobnie: jak wc:dług postawy 
wobc:c rygorystycznych praw poszcze
gólnych gatunków sądzono w owym cza
sie: o stanowisku c:stc:tycznym twórcy. 

Mickiewicz unikał podporządkowa
nia sic; ograniczeniom. instynktownie: 
chroniąc sic; w rozważania nad opc:rą . 

Stawał przc:z to już wówczas po stronic: 
„romantyczności''. Komponowaniem tra
gedii o Dc:mostc:nc:sic: zadawał tylko 
gwałt własnym. coraz lc:pic:j uświada

mianym. przekonaniom i skłonnościom 
artystycznym. Totc:ż coraz oporoic:j szło 
mu układanie: tyrad tragedii. która miała 
być „wykończoną w duchu klasycznym". 
Odkąd zajął sic; opc:rą. 
duch tc:n tracił z 
wolna władze; 
nad wyobraź
nią poc:ty. 

Zapatrywania swoje: na opc:rc; przed
stawił Mickiewicz w rc:cc:nzji jc:dnc:go 
z utworów. które: dowodzą żywszego 
rozbudzenia sic; wśród filomatów za
intc:rc:sowaó dramatem muzycznym. 

Kto szczególne poezji rodzaje pod 
względem czasu. w którym wynale
zione i najszczęśliwiej uprawiane były. 
rozważyć zechce. łatwo spostrzeże. iż 
jako w człowieku najczynniejsze i naj
dzielniejsze z władz niższych. naprzód 
mniej silne. powoli i następstwem cza
su rozwijać się zwykły. tak i każdy 
rodzaj poezji. wymagajqcy najwięcej 
talentu. najdawniej też i prawie w po
czqtkach kultury ludzkiej wynaleziony 
został: inne. bardziej zmieszane i wyż
szych władz wymagajqce. nieprędko się 
ukazały i ukazujq. Stqd epopeja i oda. 
te naczelne dzieła imaginacji i uczucia. 
dwóch największych władz sztukmi
strza. starszymi były co do czasu od 
dramatycznej poezji: ta znów. zrazu 
prosta. pótniej w rozliczne. coraz bar
dziej powikłane rozrodziła się gatunki. 
Wnosić nie można. iż te pótniejsze 
gatunki sq od dawnych łatwiejsze. gdyż 
chociaż mniej wymagajq talentu po
jedynczego. jeśli tak rzec można. prze
cież takiemu tylko sztukmistrzowi sq 
dostępne. który kilka w sobie połqcza 
talentów. chociaż w niższym stopniu. 
a przy tym rozległą naukę. dowcip 
i trafność niepospolitą.(..} 

Ale z drugiej strony głęboka serca 
ludzkiego znajomość. wielka nauka. 
często liryczny zapał. a prawie zawsze 
naturalność i prostota. obeznanie się 
z muzykq Jako głównq w operach sztu
kq. której poezja towarzyszy tylko -
oto sq przymioty każdemu opery {ro
dzajowi} nieodbicie potrzebne. (..) 

Prawda. iż opera nie powinna mieć 
tyle zawikłania. ile majq inne drama-

f AN CZECZOT {1197-1841) 

tyczne sztuki. gdyż w operze więcej da
jemy baczności na uczucia. charakter 
i stan osób działających aniżeli na 
same działania i rozmaite tego dzia
łania przyczyny. postępy. skutki itp. 

{A. Mickiewicz. Recenzja operetki 
w I akcie „Małgorzata z Zebocina") 

R.:c.:111ui•1c opcn:tkir (to znaczy ope 
re; w zmniejszonym formacie:. jednoak
tową) Małgorzata z Zębocina Jana Cze
czota. Mickiewicz wic:lc: uwagi poświc;cił 
stosunkowi słowa do muzyki. Wytknął 
autorowi. iż miejscami wykroczył „prze
ciw prawidłom opery". Dialog w nie
których scenach zatracał cc:chy muzycz
ne:. przc:z co wic:rszc: nic: nadawały sic; do 
podłożenia muzyki („kompozytorowi 
wic:le by zadały trudności"). Zarzut 
mógłby dowodzić wrażliwości muzycz
nej poety. ale w rzeczywistości wypływał 
z jc:go przekonań tc:orc:tycznych. Rc:cc:n
zc:nt znał już dobrze: podstawowe: po
wszechnie: wtc:dy przyjc;tc: wyobrażenia 
o podrzc;dnym zoaczc:niu słowa w utwo-

-,c- ____________ _J 



rze operowym. Niemniei. odmiennie niż 
oficjalną krytykc;. zaimował go w operze 
ten właśnie środek wyrazu. Od oceny 
muzycznych walorów nie tylko poszcze
gólnych kwestii. lecz całych scen utworu 
Czeczota Mickiewicz wrc;cz sic; odżeg

nywał: „Znaiącym sic; na tei sztuce (fi· 
muzyce) sąd ostateczny zostawiamy"". 

Rys to znamienny dla wczesnych za
interesowań Mickiewicza dramatem mu
zycznym. Jako poeta wydobywał 
z kompozycii operowei oczy-
wiście ten element. który 
we własnei działalności 

artystycznei stanowił 
dlań naiistotniejsze poe
tyckie tworzywo. Ob
serwując zachowanie 
sic; w strukturze utwo-
ru operowego zależne -

go od muzyki słowa. 
dochodził do wniosków 
praktycznych. Otwierała 
mu sic; perspektywa na 
kwestie kompozycyine 
i stylistyczne w twórczości 
poetyckiei. uświadamiała możli-
wość dokonania przekształceń w trady
cyjnej technice wiersza. Rozmaitość 

„miar i gatunku wiersza"". dostrzegana w 
libretcie operowym (zaliczanym przez 
Mickiewicza do odmian poematu. co jest 
dopełniaczem od słowa „poema'"). wska
zywała drogc; ku nowym sposobom ujc;
cia tematów. którym służyła .. regularna'" 
opera. Miała ona bowiem przede wszyst
kim przedstawiać dramat uczuć i dlatego 
wszystkimi środkami. zwłaszcza mu
zyką. powinna wyrażać „namic;tny'" cha
rakter działających postaci. Liryzm ope
ry. wolny od retoryczna-dydaktycznych 
obciążeń innych gatunków dramatu. naj
bardziej pociągał początkującego roman
tyka. 

Recenzje; Mickiewicza poprzedzaią 
uwagi teoretyczne o operze. ważne dla 
ilustracii ówczesnych poglądów poety. 

Jak już zaznaczyliśmy. z powodu nie
zależności od „prawideł"" tych gatunków 
wyobraźnia i upodobania Mickiewicza 
naimocniej skłaniały ku operze czy 
w ogóle dramatowi muzycznemu. Czy 
dochodził doń iedynie na drodze „dłu
gich poszukiwań i studiów teoretycz-

nych. z których kiedyś rozwinie 
sic; „kwiat teatralnej formy 

romantyczne( - III czc;ść 
Dziadów (W. Kubacki). 

to sprawa co najmniej 
dyskusyjna. Nie zawa
dzi na recenzje; utworu 
Czeczota spojrzeć od 
strony teatralnych za
interesowań M ickie
wicza. Wywody poety 

bowiem rzucają i na nie 
nieco św i a tła.( ... ) 
Wynika z nich. iż Mic-

kiewicz dostrzegał w skład
nikach kompozycji opero-

wych. takich jak aria lub recy
tatyw oraz różne odmiany .. śpic:wku"" 
(duet. tercet. kwartet) i chór. również 
ich walory inscenizacyjne:. Formy muzy
czno-teatralne: o lirycznym charakterze: 
służyły spotc;gowaniu „iluzji„ w spek
taklu. razem wic;c z resztą teatralnych 
środków wyrazu miały tworzyć w wy
obraźni widzów jednolite: złudzenie: świa
t a przedstawionego w spektaklu. W ów
czesnej estetyce: teatralnej uważano to za 
naczelny efekt sztuki teatru i dlatego 
Czeczotowi dostało sic;. iż z natury swej 
liryczny gatunek. za jaki Mickiewicz 
uważał opere;. zepsuł miejscami przez 
„spadki'" wiersza o cechach muzycznych 
ku wierszom cech tych pozbawionych. 

' & 

Na scenie musiało to. zdaniem recen
zenta. niweczyć tak nieodzowną w wi
dowisku iluzje;.( ... ) 

Możha żałować. iż Mickiewicz w re
cenzji pokrył milczeniem kwestie; tła 

akcji operetki Czeczota. Czyżby go jei 
dekoracja nie interesowała iako składnik 
inscenizacii. od której uzależniał dzia
łanie iluzji? Dziwna to obojc;tność 
u przyszłego twórcy dramatu. w którym 
wyzyska schemat użyty przez Czeczota. 

Dziady bowiem w partiach cmen
tarnych wyraźnie: przystosowują i roz
wijają konwencjonalny schemat litera
tury „grozy'". Mickiewicz poszedł drogą 
wskazaną przez Czeczota. W nowej wer
sji schematu scenerie; z jei realiami 
i niektóre motywy akcji (ukazywilnie sic; 
duchów) połączył w II czc;ści Dziadów 
oryginalnie z obrządkiem ludowym. 
Zgodnie z podbudową ideową. jaka wy
znacza problc:matykc; Dziadów. trady
cyjną konwencje; literacką poeta prze
rzucił w świat ludu okolicznego i jego 
wierzeń. Jednakże konwencja literacka 
wycisnc;ła na nim swoic: pic;tno i dlatego 
w strukturze utworu wiele szczegółów 
wymyka sic; interpretacji folklorysty 
czne( Tymczasem komentarz history
czno-teatralny tłumaczy niektóre: osobli
wości kompozycji Dziadów całkiem ja
sno. 

Sceneria II czc;ści Dziadów najsłabiej 
wiąże sic; z pierwiastkami ludowymi 
w przedstawionym obrzc;dzic:. Zastrze
żenia etnografów wzbudziło nie tylko 
miejsce: akcji dramatu. lecz także pora 
dnia. w jakiej odbywa sic; obrzc;d. Ka
plica nie była jego miejscem ani też nic: 
odbywał sic; on w nocnych ciemnościach. 
Kaplic cmentarnych w ogóle nie ma po 
naszych wsiach. zwłaszcza nie spoty
kamy ich w Nowogródczyźnie:. Są za to 
kostnice:. Jednakże: w Dziadach .. cer-

kic:w "" nic: może: by ć kostnicą. bo stoi 
w niej ołtarz. Jest to zatem jednak ka
plica (unicka). 

Tymczasem w świetle tradycji li 
terackiej kaplica w Dziadach jest oczy
wist ym reliktem konwencjonalnego tła 
akcji w fikcyinym świecie. w którym 
czc;sto rozgrywały sic; wydarzenia przed
stawione w utworach spod znaku tzw. 
literatury grozy. Nocna sceneria II czc;ści 
Dziadów jest odbiciem dobrze: już 
w literaturze. także dramatycznej. za
domowionego schematu kompozycyj
nego. 

Kaplica (cerkiew). otoczona groba-
mi. irytująca folklorystów. pochodzi 
z literackiego świata tak samo. jak nie
zgodna z obyczajem ludu pora obrzc;du 
Dziadów. Mickiewicz korzystał z do
robku poprzedników. aby odpowiednio 
przestylizować ich pomysły. Artyzm 
Dziadów leży na lei samej linii gene
tycznej. co opera Czeczota. recenzowana 
przez poetc; parc; lat wcześniej na forum 
filomackim. kiedy wśród członków wi
leńskiego związku wzmogło sic; zain
teresowanie dramatem muzycznym. 
Dziady wiele: mu zawdzic;czają. 

Niewątpliwie Mickiewicz w pewnej 
mierze: mistyfikował czytc:lnika ludo
wym charakterem świata przedstawio
nego w II czc;ści Dziadów. Bliska im 
twórczość balladowa poety także: zwo
dziła czytelników swym rzekomo rdzen
nie ludowym charakterem. Przez od
powiedni dobór środków artystycznych 
(te: ma tycznych. jc;zy kowo-sty listycz
nych. wersyfikacyjnych) miał czytelnik 
odnieść wrażenie. iż styka sic; z poezją 
podjc;tą rzeczywiśc ie wprost z gruntu 
samorodnej twórczości ludowej. Przy 
opracowywaniu ballad poeta korzystał 
z doświadczeń na polu .. przystosowy
wania '". które jako sposób literackiej sty-



lizacji uprawiała już literatura stanisła

wowska. Sztuki „omamiania" wyobraźni 

odbiorcy musiały Mickiewicza nauczyć 
również doświadczenia teatralne. Twórca 

Dziadów wyniósł z teatru świadomość 
siły. z jaką iluzja sceniczna jest zdolna 
owładnąć człowiekiem . 

Przyczyny świadomego zastosowa

nia w II czc;ści Dziadów scenerii, która 
- od strony literackiej - nic jest całkiem 

oryginalna, należy doszukiwać sic; w wy

nikłym z tych doświadczeń przekonaniu 

o inscenizacyjnych walorach konwen

cjonalnego motywu kompozycyjnego. 

Przy omówieniu Małgorzaty z Zę bo
cina Mickiewicz przemilczał scenografie; 

operetki. ale dał dowody. że kształt sce

niczny dramatu nic jest mu obojc;tny. 
Odczuwał. iż dzieło teatralne jako dzic-

ło sztuki zyskuje na zgodnym i celowym 
współdziałaniu różnych środków arty

stycznych. 
Kompozycja tła ludowego obrzc;:du 

w Dziadach wywodzi sic; ze schematu 

w literaturze już wówczas tradycyjnego. 

Posłużył sic; nim Mickiewicz. świadom 
tego. że wypróbowana konwencja stwa

rzała dla akcji dramatu oprawc;:. mogącą 
wywrzeć na widzach wielkie wrażenia 

i spotęgować teatralną iluzje;. W insce

nizacji opery. gatunku bliskiego struk

turze artystycznej II czc;ści Dziadów. 
zwracano wtedy baczną uwagc; na efekty 

plastyczne (i ruchowe). Wizualną stronc; 

inscenizacji zwykło sic; w owym okresie 
nazywać widowiskiem. Stąd i w Dzia
dach młodzieńczych dramat został przez 

twórce; określony jako „widowisko". 

Fragmen ty artykułu M. Witkowskiego Na 
drodze ku .. Dziadom'": {w:} Prace o literaturze 
i teatrze ofiaro wane Zygmuntowi Sz weykow· 
skiemu. O ssolin eum. Wrocław 1966 r. 

ADAM MICKIEWI CZ 

"DZIADÓW" 
CZĘŚĆ II 

Juliusz Saloni 

Dziwna to ballada. W każdej innej 
punkt centralny zainteresowania stanowi 

człowiek i jego niezwykła przygoda. 

związana z wmieszaniem sic; w jego życic 
gościa z zaświata. W Dziadów czc;:ści Il 

moment zainteresowania człowiekiem 

prawic zupełnie nic istnieje . Nic ma 

w niej „przygody". nic ma spontanicznej 

ingerencji świata nadzmysłowego w spra

wy ludzkie. Nic istnieją nawet ludzie 

żywi jako indywidua: wprowadzeni tu 

zostali jedynie jako czynnik konieczny. 

warunkujący objawienie sic; duchów. Re

dukcja indywidualności zdaje sic; zupeł
na: Guślarz to ty !ko konieczny kierow

nik obrzc;:du. Starzec to koryfeusz 
Chóru. Prócz nich znajduje sic; na scenic 

tylko naiwny. zasłuchany. oczarowany. 

powtarzający cudze słowa Chór. Tak jest 

do pewnego momentu, albowiem 

w chwili. gdy uderza północ, z tego Chó
ru wyodrc;:bniona zostaje jedna osoba, 

Pasterka. Prawdopodobnie przez cały 
czas obrzc;:du była obecna, ale brała ty !ko 

bierny udział w czynnościach Guślarza 
i Chóru. Teraz dopiero można uświa
domić sobie, że siedziała na uboczu. na 

grobie, i przez cały czas patrząc milczała. 

Ona to spowodowała zjawienie sic; no

wego. groźnego. nieznanego Widma: tak 

przynajmniej domyśla sic; świadomy 
tych praktyk Guślarz. W każdym razie 

to Widmo dla niej tylko przybyło na 
Dziady. 

Wyodrc;:bnicnic Pasterki jako okreś

lonej. aktywnej indywidualności z Chó

ru może dopomóc do zrozumienia tego 

imaginacyjnego przebiegu dramatycz

nego: role; poety ze wstc;:pu jakby przc

jc;:ła Pasterka. Jak kiedyś poeta. ucze

stniczący w obrzc;:dzie. tak ona dopeł
niała ludowe inkantacje wytworami swo

jej podnieconej imaginacji. Wciągnic;:ta 
w krąg przesądnej wiary. może spróbo

wała także załatwić swoją osobistą. drc;:

czącą sprawc;:. Uczuciem nicszczc;:sncj mi

łości i tc;sknoty wiedziona. może zawo

łała w duchu swego kochanka. nazywając 
go po imieniu? A kiedy przyszedł. on 

jeden ogarnął ją całą - nic widzi. nic 
słyszy. nic czuje - nic istnieje już dla niej 

ani Guślarz. ani Chór: owładnął nią 
w całości on. który przyszedł na jej wez
wanie. 

Świat duchów czc;:ści II to świat ima

ginacyjnej ułudy. to świat podnieconej 
fantazji. na której powierzchnie;: wydo

bywają sic; jej wytwory. a rzeczywistość 
dotykalna. warunkująca je. usuwa sic; na 

plan dalszy. zaledwie majaczy. Podobnie 

jak usunic;:cic człowieka. tak celowi .. od-











„WIDMA„ 
MONIUSZKI

MICKIEWICZA 
Tadeusz Si vcrt 

Najwcześniejszą datą świadczącą 
o zainteresowaniu sic; Moniuszki Dzia
dami jest rok 1851. w którym wychodzi 
Trzeci śpiewnik. zawierający duet „Na
przód ciebie wspomina" z IV cz. Dzia
dów. W Czwartym śpiewniku z 1855 r. 
ukazuje sic; z II cz. pieśń Zosi •. Tu nieg
dyś w wiosny poranki". w Piątym śpiew
nł<u z 1858 r. zaś duet Guślarza 
i Zosi „Na głowic ma kraśny wianek"'. 
Serdeczny przyjaciel Moniuszki Alek
sander Walicki stwierdza. że melodie; do 
pierwszego chóru („Ciemno wszc;dzic"} 
umieścił kompozytor pierwotnie w jego 
sztambuchu. Także według relacji Wa
lickiego Moniuszko dedykował Widma 
Antoninie z Salistrowskich Śniadeckiej. 
Musiały być one ukończone n_ajpótnicj 
na początku 1858 r .. albowiem Sniadccka 
umarła 19 III tegoż roku. Po raz drugi 
zadedykuje Moniuszko Widma (wyciąg 
fortepianowy} Marii Kalergis w Wilnie. 
kładąc datc; 25 III 1858 r. 

J. Sikorski w recenzji Szóstego 
śpiewnika domowego z 23 XI 1859 r. 
zamieszczonej w „Ruchu Muzycznym". 
wspomina o „obszerniejszej kompozycji 
do„Dziadów (Widma} gotowej od daw
na . W 1860 r. M. Karasowski. oma
wiając koncert Moniuszkowski. domaga 
sic; wykonania Widm i wierzy w powo
dzenie. „jakie znakomity ten pod wie
loma wzglc;dami utwór mieć bc;dzic". 

Wreszcie z listów córki kompozy
tora. Elżbiety Moniuszko. towarzyszącej 
ojcu do Lwowa. i notatek samego Mo
niuszki z lutego 1865 dowiadujemy sic; 

Aleksander Walicki - pierwszy biograf Moniuszki 

o zapowiedzianych koncertach w dniach 
22. 24 i 26 lutego 1865 r. jak również 
o tym. iż .. Dziady ogromne zrobiły wra
żenie we Lwowie. a zdaje [mi] sic;. że jak 
drugi raz posłyszą. to ich jeszcze lepiej 
rozbierze. choć i dziś omal sali nie roz
walili z krzyku". Prasa lwowska z en
tuzjazmem przyjc;ła Widma. podkreśla
jąc że kompozytor „wniknął w ducha 
poezji Mickiewicza''. wrażenie zaś zo
stało spotc;gowanc .. przez połączenie mu
zyki ze śpiewem. chórami. deklamacją". 

Henryk Opicński stwierdził. iż mu
zyka do Dziadów stanowi odrc;bny ro
dzaj w twórczości Moniuszki dlatego. 
„że jest ona jednym z nielicznych utwo
rów autora Halki pisanym nic od jed
nego zamachu. tylko w ciągu lat kil
kunastu. a przy tym forma Widm łącząca 
deklamacje; ze śpiewem solowym i chó
ralnym jest w twórczości Moniuszki 
jedyną". Kantata wic;c zawierająca sceny 
liryczne z Dziadów i przeznaczona wy
łącznic do wykonania estradowego bu
dziła coraz wic;ccj refleksji wśród kry
tyków i reżyserów teatralnych na temat 
możliwości wystawienia jej na scenie. 
W każdym razie uważano. że Moniuszko 
mimo odrc;bności swego dzieła w sto
sunku do twórczości operowej. nic oparł 
sic; pewnej teatralności w komponowaniu 

utworu. Zygmunt Noskowski czyni Mo
niuszce z tego powodu zarzut. bo .. wszel
kie o dramatycznej skali zbiorowe mo
mcnta na teatralny tłumaczył jc;zyk". 
W r. 1869 W. Wiślicki. w umieszczonej 
w „Kłosach" recenzji z dorocznego kon
certu Moniuszki. wyraża zdanie. iż „mu
zyka zlewając sic; z fantastycznymi sy
tuacjami. z charakterem pic;knych wier
szy. stopniowo przedstawia nam misty
czność guseł. postacie i obrazy objawiają 
sic; w idealnej prawdzie" i dziwi sic; ... że 
ten liryczny dramat. pic;kny arcytwór 
Moniuszki. dawno nic został przenie
siony na sccnc;: nasz teatr zyskałby rze
czywistej wartości pcrłc; ozdabiającą za
równo repertuar i przynoszącą niemałe 
korzyści kasie. Wyobraźmy sobie bo
wiem Widma otoczone efektami i przy
borami scenicznymi przy upostaciowaniu 
wszystkich obrazów. kiedy lud pobożny 
zebrany w ciemnej świątyni. przy blasku 
ofiarnego ognia. spostrzega z kolei to 
ponc;tnc dziewic widziadło lub złowrogą 
postać dziedzica wioski. Zaiste cudny 
byłby to na scenie obraz. dozwalający 
nam czc;ścicj uwielbiać znakomitą kom
pozycje; tutejszego maestra."( ... } 

Zgodność harmonii słowa i dźwic;ku 
muzycznego w Widmach ma charakter 
czysto zcwnc;trzny. dynamicznie emo
cjonalny. wynika jasno z faktu. że Mo
niuszko przcjc;ty był konwencjami ope
ry włoskiej. która podporządkowywała 
tekst słowny efektom muzycznym. Na-
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leży stwierdzić. że koncepcja wagnerow
ska dramatu muzycznego nic była też 
Moniuszce obca. może nawet inspirowała 
w pewnym sensie kompozycje; Widm. 
Wiadomo, że Moniuszko chwalił gorąco 
Oper und Drama Wagnera z 1851 r.. 

a nawet „zapatrywania Wagnera na sprawc; 
opery podzielał w zupełności". 

(...) {A. Poliński. „Moniuszko ", 1911 r.} 
Postulaty Wagnera mogły wic;c 

w pewnej micrze inspirować Moniuszkc;. 
gdy zamierzał .. sceny liryczne" z Dzia
dów zamknąć w jednolitej kompozycji 
Widm. „Poeta służył zawsze samodziel
nym eksperymentom kompozytora. wy
konując dla niego podkłady literackie" 
- mówi autor Opery i dramatu. gdy chce 
sic; przeciwstawić tradycyjnej operze. 
kompozytor zaś „zniszczył doszczc;tnie 
poctc; i na ruinach operowej sztuki 
uwieńczono muzyka jako istotnego 
wieszcza"'. Taki sąd Wagnera o kom

pozytorze tradycyjnej opery i poecie 
(właściwie autorze libretta} mógł Mo
niuszce nasunąć myśl napisania Widm. 
w których gotowemu tekstowi poetyc
kiemu podporządkowałby kompozycje; 
muzyczną. Lecz taka koncepcja mogłaby 
równic łatwo zniszczyć kompozytora. 
a z nim całe muzyczne dzieło. Moniusz
ko był ostrożny. Nie miał aspiracji sce
nicznych w stosunku do swojej kantaty 
czy oratorium. Zrobili to za niego inni. 
Ci właśnie. którzy wystawiali na scenic 
dzieła Wagnera. 
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Najważnic:szc: postulaty Wagnc:row
skic:go dramatu muzycznc:go to konic:
czność współdziałania muzyki, poc:zji 
i sztuki mimicznc:j. przc:ciwstawic:nic: sic; 
arii. która z akcją dramatu pozostaje: 
w luźnym związku i stanowi popis wo
kalny dla aktora-śpic:waka. Wc:dług Wag
nc:ra „tylko te: c:fc:kta muzykalne: są do
puszczone:, które: w dramatycznc:j czc;ści 
uzasadnic:nic: znajdują i na odwrót". Stąd 
Wagnc:r uznaje: w opc:rzc: podział na akty 
i scc:ny. nic: zaś na arie, duety. chóry. fi 
nale itd. Muzyka ma wyraźną ciągłość, 
melodia zaś znaczy „przc:nic:sic:nic: dra
matu w mowc; tonów". Rc:citativa i arie 
zastąpione: są deklamacjami. Motyw pro
wadzący (Leitmotiv) oddaje: istotną 
myśl dramatu. Równolc:glc: z akcją roz
wija sic; dramat muzyczny. Wagnc:r pra
wie zupełnie: wyklucza chóry i śpiew 
wielogłosowy. Jakżeż daleki jc:st jc:dnak 
Moniuszko od takic:go ujc;cia kompo
zycji dramatu muzycznc:go! Przc:dc: 
wszystkim przypomnic:ć nalc:ży. że: Wid
ma nie były kompozycją pomyślaną od 
razu całościowo. Powstały one ze: 
sprzc;gnic;cia w całość poszczególnych 
pieśni i arii skomponowanych w różnym 
czasie:. Intrada. wtrc;ty orkic:strowc:, 
chóry i partie: dc:klamacyjnc: przy akom
paniamc:ncic: orkic:stry dopełniły całości. 

która składa sic; z 12 poszczc:gólnych 
czc;ści poprzc:dzonych wstc;pc:m orkie
strowym. 

Układ jc:st nastc;pujący: 
Intrada: Wstc;p - Largo. Allegro (wid
mo pic:rwszc:), Agitato. non troppo 
presto {widmo drugie:). Andantino 
{widmo trzecie:). 
Nr l. Wzywanie: duchów: 
A Largo pp (pianissimo) - „Ciemno 
wszc;dzic:. głucho wszc;dzic: ... „. „Zamknij
cie: drzwi od kaplicy". Moderato -
„Czyśćcowe: duszc:czki''. Piu lento -

„Zstc;pujcic: w świc;ty przybytc:k ... ". 
B. Allegro ff {fortissimo) - „Podajcie: 
mi garść kądzic:li''. Recitativo - „Na
przód wy ... " a tc:mpo Moderato. Chór: 
„Mówcie: komu czego braknie ... " 
Nr 2. Aniołki: 
Allegretto - „Do mamy lc:cim, do ma
my ... " (tryle w kierunku zstc;pującym). 
Chór - „Wszystkiego w raju dostatc:k ... " 
Zakończc:nic: - Lento. 
Nr 3. „Bo słuchajcie: i zwaźcic: ... " 
Andante. Moderato - „A kto prośby 
nie posłucha ... " {w tonacji d-moll). 
Nr 4. Wzywanie:: 
Moderato - „Dalej wy z najcic;ższym 
duchem ... " 
Nr 5. Chór i Aria: 
Agitato ff - „Wszelki duch. jakaż 
potwora!. .. " 
Piu mosso - „Patrzcie:!" 
Aria. Lento - „Dzic:ci, nic: znacic:ż mnie:, 
dzieci..." Moderato. 
Nr 6. Chór nocnych ptaków: 
Allegro feroce - „Darmo żebrze, darmo 
płacze: ... " 
Nr 7. „Tak musi drc;czyć sic; ... „ 
Nr 8. Wc:zwanic:: 
Moderato assai 
Nr 9. Duettino z Chórem 
Andante 
Nr 10. Piosnka Zosi 
Allegretto 
Nr Il. Chór 
Allegro ppp {tryle i gamy chroma
tyczne:), Molto tranquillo - „Przykro 
mnie:, że: bez ustanku wiatr mną jak piór
kiem pomiata ... " 
Nr 12. Wezwanie: i zakończc:nie: 
Maestoso. Piu lento. Chór - „Duchu 
przeklc;ty czy błogi..." Presto - {Guślarz 
świc;ci) „Nic: pomaga i kropidło ... " 
Presto. 
Moderato assai. Grave fff {3 takty koń
cowe:). 

Koncepcja muzyczna Moniuszki jest 
bardzo przejrzysta. Punktem wyjścia są 
oddzielne czc;ści muzyczne skompono
wane w formie duetów solowych, arii, 
pieśni , duetów z chórem lub samego 
chóru. Duety czy pieśni {bo tak nazywa 
kompozytor poszczególne partie utwo
ru) zbudowane są na melodyce:, której 
efekty czy to w samym prowadzeniu 
kantyleny. czy też w dbałości o popisy 
wokalne (ru lady. chromatyka, modu
lacje) pozwalają Moniuszce nie liczyć sic; 
z tekstem Mickiewicza. a wic;c z poetyką 
wiersza. C elem osiągnic;cia zamierzeń 
muzycznych au tor Widm zmienia. prze-

stawia. powurza u własną rc;kir poszcze
gólne słowa lub zespoły słów. któ re 
w recytacji zatraciłyby zupełnie swój 
właściwy sens poetycki.{ ... ) 

Tekst Mickiewiczowski został znie
kształcony bez skrupułów. Nic: raziło to 
jednak kompozytora i ułatwiało mu 
osiągn i c;cie celów muzycznych, ja k że 

jednak bliskich konwencji tradycyjnej 
opery włoskiej! 

Fragmenty artykułu T. Siverta Z dziejów 
inscenizacji .. Widm „ Moniuszki-Mickiewicza {w:} 
Pięt studiów z dziejów scenicznych dramatów 
Mickiewicza. Ossolineum. Wrocław. Warszawa. 
Kraków. 1968 r. 



Stanisław Moniuszko - twórca narodowej 
opery polskiej 

Urodził siir w dziedzicznej wiosce 
Moniuszków, w Ubiclu koło Mińska. 
5 maja 1819 roku, (zm. 4 czerwca 1872 r. 
w Warszawie)( ... ) 

Trzeba pami~tać. że Polska. u tra
ciwszy pod koniec XVIII wicku samo
dzielny byt polityczny. rozdarta przez 
trzech zaborczych sąsiadów: Rosjir. Pru
sy i Austri~. nic składała ani na chwil~ 
broni. Dwa wtedy najwi~kszc zrywy bo
jowe narodu polskiego to powstanie li 
stopadowe 1830 i powstanie styczniowe 
1863 roku. Obydwa, mimo m~stwa i bo
haterskiej walki krwawo stłumione, nic 
osłabiły jednak w społeczeństwie świa
domości, odr~bności i jedności naro
dowej i podsycały chirć dalszej walki. 
Każdy z twórców uważał za swój pierw
szy patriotyczny obowiązek służyć swą 
sztuką społeczeństwu. Właśnie pomiir-

dzy powstaniami rozwijała si~ twórczość 
Moniuszki. Szczególnie trudnym okre
sem były lata poprzedzające wybuch 
powstania styczniowego i lata bezpo
średnio po jego upadku.( ... ) 

Życic narzucało Moniuszce skromne 
ramy. Ojciec gospodarował w majątku 
nic najlepiej. trzeba było liczyć siir 
z groszem. O dłuższych podróżach ar
tystycznych. pogłirbiających wicdzir 
i doświadczenie. mógł Stanisław zaled
wie marzy ć. Wystarczy powiedzieć. że 
on. kompozytor operowy. nigdy nic był 
we Włoszech. A jednak po ukończeniu 
nauk mógł przez cztery lata uzupełniać 
studia w Berlinie pod kierunkiem dość 
pedantycznego Carla Rungenhagena. 

Dom rodzinny Moniuszków w Ubielu 



Z wic:lkich centrów muzycz
nych odwiedzał ty !ko Pe
tersburg i Paryż. Ożenił sic; 
i osiadł w Wilnie. Tutaj pod
stawc; utrzymania dawało mu 
stanowisko dyrygenta w 
miejscowym teatrze. a także 
marnie płatne lekcje. Przejś

ciowo pełnił również obo
wiązki organisty w jednym 
z wileńskich kościołów. 

Czc;sto stawał w obliczu 
trudności finansowych. 
zwłaszcza że jego bardzo 
szczc;śliwcmu pożyciu mał

żeńskiemu towarzyszyło 

ustawiczne powic;kszanic sic; 

rodziny.( ... ) 
Pierwszą. po wodewi 

lach i o pe ret kach. opere; 
Halkę pisał Moniuszko 

w Wilnie. prowincjonalnym 
mieście, odcic;tym podów

czas od ruchu muzycznego 
Europy. pozbawionym wy
bitniejszych śpiewaków i po
ważniejszego zespołu orkie
strowego. Po sukcesie Hal- Wilno - ulica Ostrobramska 

ki. wystawionej bez dekoracji na wilcń - rodziną. Został też wykładowcą w War-
skiej estradzie. trzeba było aż dzicsic;ciu szawskim Instytucie Muzycznym. 
lat starań. aby ta pierwsza polska opera W dwa lata po premierze Halki od-
narodowa. na te; okazje; rozbudowana była sic; w Teatrze Wic:lkim w Warszawie 
przez kompozytora z dwóch do czterech premiera nastc;pncj opery Moniuszki. 
aktów. odniosła wreszcie w dniu również do libretta Wolskiego skom-

l stycznia 1858 roku na scenic Teatru ponowancj - Hrabiny.( ... ) 
Wielkiego w Warszawie triumfalny Prawdziwymi perłami talentu Mo-
sukccs. niuszki okazały sic; dwie jego jcdno-

Sukccs warszawskiej premiery Halki aktówki: Verbum nobile - szydzące, 
stanowił punkt zwrotny w życiu Mo- choć sympatycznie. z obyczajów szla-
niuszki. Można powiedzieć. że Warszawa chcckicj braci. i Flis - bc;dący sielanką 
dała mu wszystko. co wtedy było moi- mieszczańską rozgrywającą sic; na po-
liwc. Powołany na stanowisko dyrygenta brzcżu Wisły. 
Teatru Wic:lkicgo z przyzwoitą pensją. W 1849 roku. a wic;c jeszcze przed 
mógł osiąść w Warszawie wraz z liczną warszawską premierą Halki. odbył Mo-

~ 

niuszko podróż do Petersburga. gdzie 
wykonał swoją kantatc; Mi/da i uwcrturc; 
fantastyczną Bajka.( ... ) 

W 1858 roku. a wic;c już po warszaw
skim sukcesie Halki. odbył Moniuszko 
podróż na Zachód. W Weimarze odwie

dził Liszta. wydawce; jego polonezów. 
poznał Smctanc;. W Paryżu. stanowią 
cym główny cel podróży. nic zdołał na
wiązać pożądanych kontaktów. głównie 
z racji trafienia tam w martwym letnim 
sezonie. Nic zastał wic;c znakomitości 

muzycznych. do których szturmował 
z listami polecającymi. Cóż było robić ... 
zamknął okiennice. zapalił świece; i w 
ciągu kilku dni naszkicował muzykc; do 
sic:lankowcj opery Flis. Bo bezczynność 
nic leżała w jego naturze. 

Wic;ccj szczc;ścia miał podczas dru

giej podróży do Paryża w 1862 roku. 
Zabiegi o wystawienie którejś z wła 

snych oper nic dały co prawda rezultatu, 
poznał jednak Rossiniego. Aubera. za
przyjaźnił sic; z Gounodem. Wtedy też. 
dzic;ki poparciu pianisty Józefa Wieniaw

skiego. brata sławnego skrzypka. wyszły 
w Paryżu drukiem 34 pieśni Moniuszki. 
a także jego Ili Litania Ostrobram
ska.( ... ) 

Po klc;scc powstania styczniowego 
spadło na udrc;czony naród szereg re
presji. Znalazła sic; wśród nich również 
decyzja o zamknic;ciu Teatru Wic:lkicgo. 
Zawsze godzące w Moniuszkc; trudności 
materialne teraz uderzyły weń ze zdwo

joną siłą. Kompozytor rozumiał jednak. 
że mimo politycznej klc;ski naród żyje 
i żyć musi. Należy wic;c dodawać mu 

otuchy. krzepić tych. co sic; załamują. 
podtrzymywać patriotycznego ducha. 
I wtedy to właśnie. „dla pokrzepienia 

Opera paryska 

serc" rodaków, skomponował Moniu 

szko najlepszą ze swych oper - Straszny 
dwór. 

Plan skomponowania tej opery. za
rysowany jeszcze przed wybuchem pow
stania. wydał sic; mu teraz jak najbardziej 
aktualny. W ciągu 1864 roku opera była 
w zasadzie gotowa. Zaprzyjaźniony 

z Moniuszką reżyser Teatru Wic:lkicgo. 
nic pozbawiony talentu autor sztuk teat

ralnych. Jan Chc;ciński. w oparciu o lu
dową gawc;dc; napisał libretto Strasznego 
dworu. A Moniuszko skomponował mu
zy kc; pic;kną i bardzo polską. 

Po Strasznym dworze - a były to 
już ostatnie lata życia Moniuszki -
ukończył on od dawna komponowaną 
opcrc; Paria. Jeżeli nawet - jak mu to. 
zresztą z przesadą. po premierze w 1869 
roku wytykano - Moniuszko nic czuł 
sic; najlepiej w klimacie wschodniej eg
zotyki. stworzył dzieło odznaczające sic; 
picrwszorzc;dnymi wartościami melo
dycznymi. śmiałą harmonizacją i cie
kawym traktowaniem orkiestry. Wy -



stawiona obecnie po stu latach opera 
przywraca temu dziełu jego właściwą, 
wysoką range;. Obok oper chwalebną 
role; w podnoszeniu i podtrzymywaniu 
świadomości narodowej odegrały pieśni 
Moniuszki. Wyszły one poza salony. 
hołdujące wtedy raczej włoskiej i fran
cuskiej modzie. W pieśniach znajdował 
pełny wyraz właściwy Moniuszce tem
perament liryczny. W wiciu z nich 
dźwic;czy serdeczna, polska nuta. Jeszcze 
w okresie studiów berlińskich wydał 
Moniuszko drukiem trzy pieśni do tek
stów poezji Mickiewicza. Później włas
nym sumptem i staraniem rozpoczął. 
jeszcze w Wilnie, wydawanie Spiewni
ków domowych. Określenie „domowy" 
zastc;pować musiało zabronione przez 
ccnzurc; słowo „narodowy". 

W wiciu pieśniach Moniuszko sic;ga 
po rytmy narodowych tańców polskich. 
Partia fortepianowa niejednokrotnie 
traktowana jest bardziej ambitnie. Da sic; 
to zwłaszcza stwierdzić w pieśniach typu 
balladowego. zarzucających budowc; 
zwrotkową. w których partia fortepia
nowa obfituje w efekty ilustrujące treść 
tekstu. jak Switezianka do słów Mic
kiewicza, Dziad i baba do słów Kra
szewskiego czy Magda karczmarka do 
słów Eleonory Sztyrmcr. 

Jakim powodzeniem musiały cieszyć 
sic; pieśni Moniuszki. świadczy fakt. że 
po jego śmierci wydawcy. nic skłonni 
przecież do ponoszenia finansowc~o ry
zyka. wydali nastc;pnych sześć Spiew
ników domowych. tak że łącznic liczba 
ich sic;gnc;ła dwunastu. Obok pieśni Mo
niuszko komponował też utwory w for-
mie kantatowej. litanie. utwory chó
ralne. Ze szczególnym pietyzmem od-
nosił sic; do poezji Mickiewicza. pisząc 
w oparciu o nic najlepsze ze swych pieś-
ni. Stworzył też do jego tekstów wic;k-

szc formy: kantatc; Widma (ok. 1859) 
opartą na drugiej czc;ści poematu Dziady. 
i cykl Sonetów krymskich. powstałych 
pod wrażeniem podróży poety na Krym. 
Mniejsze znaczenie mają utwory for
tepianowe Moniuszki i jego dwa kwar
tety smyczkowe. 

Cenną pozycją moniuszkowską. 
świadczącą. że i w dziedzinie symfo
niczne; miał wicie do powiedzenia. ;est 
jego uwertura koncertowa Bajka. której 
kompozytor dodał programowy pod
tytuł Ba5ń zimowa. Odniosła ona og
romne powodzenie na koncercie kom
pozytorskim Moniuszki w Petersburgu 
i z pewnością miała wszelkie szanse za
domowienia sic; w muzyce europejskiej. 
N icstcty. jednak sytuacja polityczna 
Polski nic sprzyjała temu. Wystarczy 
powiedzieć. że partytury Bajki nic wy
dano drukiem za życia twórcy. Również 
i uwertury do oper Moniuszki. bijące 
pod niejednym wzglc;dcm co do pic;kna 
i mistrzostwa formy nawet operowe 
uwertury Verdiego. świadczą korzystnie 
o jego symfonicznym zmyśle . 

Mimo że całą swą twórczość poświc;
cił Moniuszko „krzepieniu serc" narodu, 
mimo że świadomie starał sic; pisać mu
zy kc; przystc;pną. nic mającą żadnych 
awangardowych ambicji . nic wolno uwa
żać go za kompozytora zaściankowego. 
odcic;tcgo od wszystkiego. co działo sic; 
wtedy w muzyce europejskiej. 

Fragmenty artykułu H. Swolkienia [w:] 
„Dzieje muzyki polskiej w zarysie" pod red. 
T. Ochlewskiego, Interpress, Warszawa 
1983 r. 

'"<!!J'•' 
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\Vrocławski grób 01cccnasa 
Stanisława Moniuszki 

Maciej Łagicwski 

Zachowała sic; we Wrocławiu na ży 

dowskim cmentarzu mogiła. a nad nią 

prosty obelisk z nazwiskiem człowieka. 

którego łączyły zażyłe i przyjacielskie 
stosunki ze Stanisławem Moniuszką. 

Obywatel Warszawy Henryk Toe
plitz (1822 - 1891) przeszedł do historii 
przede wszystkim jako oddany mecenas 
muzyki i sztuk pic;koych . Pochodził 
z zamożnej warszawskiej rodziny i był 
znaczącym potentatem finansowym. 

Znakomicie prowadził rodzinną fir
mc; spedycyjno-bankierską. „F raociszka 
Toeplitz - Sukccsorowic". a także War
szawskie Towarzystwo Fabryk Cukru 
oraz Bank Handlowy w Warszawie. któ
rego był współzałożycielem. 

Działał aktywnie w Zgromadzeniu 
Kupców. biorąc w 1855 r. udział w opra
cowaniu ustawy dla Giełdy Warszaw
skiej. W 1862 roku jako przedstawiciel 
społeczności żydowskiej wszedł w skład 
Rady Miejskiej miasta stołecznego War
szawy. a w 1865 r. został sc;dzią han
dlowym. W 1868 roku mianowano go 
jednym z trzech radców handlowych 
przy Banku Polskim. Nastc;poic był dy
rektorem Południowo-Zachodniej Kolei 
Żelaznej. co wymagało wyjazdów do 
Wrocławia. 

Toeplitz do końca życia pozostał 
wierny judaizmowi. 

Zmarł i został pochowany w mieście. 
do którego przywiodły go interesy. 

O ambicjach artystycznych i śladach 
zażyłej przyjaźni. jaka łączyła Henryka 
Toeplitza z twórcą opery narodowej -

Stanisławem Moniuszką. pisał wielo
krotnie Marian Fuks. wybitny autorytet 
w sprawach kultury muzycznej Żydów. 
Cytował kompozytora i dyrygenta Ope
ry Warszawskiej. znanego także właś

ciciela składu i wytwórni fortepianów 
Ludwika Grossmana. który opowiadał. 
że kiedy dyrekcja Opery Warszawskiej 
gdzie Moniuszko zabiegał o wystawienie 
Halki. zażądała od kompozytora uzu
pełnienia tego dzieła kilkoma bardziej 
popisowymi ariami i tańcami (pierwsza 
wersja Halki była 2-aktowa). namawiał 
go do tego również Toeplitz. Kiedy Mo
niuszko zdecydował sic; Halkę rozsze
rzyć - .. Henryk Toeplitz ... strzegł mi
strza i zamknął go u siebie ... pilnując. aby 
dokomponował balet na zakończenie 

I aktu. Z tej to pracy powstał Mazur ... a 
prawdopodobnie także aria »Szumią jo
dły ... «„ 

Po sukcesie Halki odbyło sic; przy
jc;cie którego współorganizatorem był 
Toeplitz. Oo też oicjcdookrotoic wy
bawiał Mooiuszkc; z kłopotow finan 
sowych. Informuje o tym list pisany 
w listopadzie 1860 r. przez kompozytora 
do J. I. Kraszewskiego: „zacny Toeplitz 
zaliczył mnie 200 rubli. wic;c na kilka doi 
jestem spokojny ... „. 

Mooiuszk<;> przebywając zimą 1861/ 
1862 w Paryżu pisał do żony. skarżąc sic; 
na panujące zimno: „ ... Siedziałem wic;c 
w futrze. w butach futrzanych. w czapce 
i rc;kawiczkach Toeplitza. którego ser
decznie przeproście. że do niego nic pi
sze; i zarc;czcic. że jak skoro bc;dc; miał 

'--------------- '''-<!f)1' 

,--------------- )'~r 

z czym sic; pochwalić . do Niego pierw
szego napisze; przez Was." 

Z przytoczonej przez Mariana Fuksa 
paryskiej korespondencji wynika. ż e 

Toeplitz należał do najbardziej zaufa
nych przyjaciół Moniuszki. 

Kiedy kompozytor organizował w 
Paryżu swój autorski koncert. pisał nie
co stremowany do żony: „O tym wszyst
kim ani mrumru ... chyba tylko przed 
zacnym Toeplitzem. zakląwszy go na 
wszystkie wyznań świc;tości. ażeby za
trzymał to w tajemnicy ... bo od niej 
wszy st ko zależy". 

Wspomaganie kompozytora przez 
Toeplitza miało różnorodne formy. 
Toeplitz nigdy nic upominał sic; o tzw. 
pożyczki. chociaż figurował wśród wie
rzycieli Moniuszki. op. na liście przed
płat na zakup 40 egzemplarzy partytury 
mdm. przygotowanych do druku . 

Moniuszko w dowód wdzic;czoości 
dedykował swojemu przyjacielowi i pro
tektorowi szereg swoich utworów. jak 
cykl ośmiu Sonetów Krymskich i par
tyturc; chóru z opery „Paria". na której 
umieścił dedykacje;: „Henrykowi Toe
plitzowi - zwolennikowi sztuki i opie
kunowi talentów - poświc;ca Stanisław 

Moniuszko". Bywało też odwrotnie. 
Gdy 8 maja 1865 r. Towarzystwo 

Dobroczynności wrc;czyło twórcy Hal
ki okolicznościową laurkc; z napisem 
„Stanisławowi Moniuszce - dyrektorowi 
Opery Polskiej. członkowi Warszaw 
skiego Towarzystwa Dobroczynności 
z powinszowaniem imienin". to wśród 
podpisów znalazło sic; także nazwisko 
Henryka Toeplitza. 

Wspólnie ze Stanisławem Moniu 
szką. Ludwikiem Grossmanem. Ada
mem Miinchhcimcrcm. Gustawem Son
ocofeldcm. Józefem Wieniawskim Hen-

ryk Toeplitz założył - Warszawskie To
warzystwo Muzyczne. w którym pełnił 
role; sekretarza. Założył też Towarzy
stwo Wsparcia Podupadłych Artystów. 
Po śmierci twórcy opery narodowej 
(1872). opiekował sic; długo jego rodziną. 
domagając sic; publicznie dalszego 
kształcenia Jana Moniuszki. jednego 
z synów kompozytora. odznaczającego 
sic; niepospolitym talentem malarskim. 

W 1891 roku Henryk Toeplitz udał 
sic; w podróż służbową do Wrocławia. 
gdzie zmarł i został pochowany na miej
skim cmentarzu . 

'--- ------------- '''6J'1' -------------~ 
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Najwięcej o Operze przeczytasz 
w Gazecie Robotniczej 

Ze 1bio1·ów 

Dział u Dt, 1< u mentacji 
ZG ZASP 

Nasza stała rubryka: 
Tydzień w Operze 

{repertuar} 

Nic uległ n11mnlcjszc1 "'łtpliwoki -
• 01 to tysi1cznc dowody - że ludy Io 

wi1nsklc wyobnż171 sobie „oicboszczy· 
ków" mnic1 'll'i~cc1 podobnie 1•k ludzi zy
wych. Mog1 oni chodzif l siedzie<'., 1esC: 
i pif, karmi( p1ersi1 osierocone niemowkta. 
mlew•( płc10 c stosuok1 z żywvmi. po · 
ZOSl•Wiłć po sobie bdy VI posuc1 odCIS 
kow st p l r1k etc.: w zwi1zku z tem 21;· 
muH tez sob1 oczywiscie pewne mlc1sce 
w prze tucn1 1 - gdy >• n1cw1dzi•lni db 
oh - mozna 1m w czcm przeukodzać. mo;t 
u 1<h n1tthqcy potr1cit. obhi czy n1we1 
$kikczyć itp.: j•k ludZ1c zywl (c21ro'&'0tcy 
Cle.) mOgł Sit ukuyw1ć W postłCI lwicrnt, 
11k - JCS1CZe CZ( CICJ przybten11 te po Uć 
zmarli. N11po poliCICf 7edn•k - podobnie 
r•k niekiedy demony (zwhszc11 czuty) -
uhzulł ie oni pod poslłci1 mary w ro 

zumteoiu n1c11Soego. m•1•ct1cego obr.-
zu.(„.) 

K. Afo,zyd•ki „Kultura luclo""' 
Slou ian ·: P.i V. Kr~ków /9H r. 

Kult dusz był nicgdys u Słowi20 02d· 
nryc211 rozwrnicty. • n• wsc.hodZJc i po 
łuda1u trw1ł w pruurych formłth. u~wic · 
coaycb przez pnwosbwoy Ko5cioł do cu 
~" osutnich. Zu1dniczo wynż•ł Jtc oo 
w modlitwłCh do wurlych. w ofonch. ziś 
przede ·5zy&1kim w ofiarnych uczlłch. 
spn•i•nvch 01 cze5' zmułych. •• ktorc 
ost1tnl byli nprunni i w których buli 
11koby udz)•ł. Kult reo przc11wi2ł •ie przy 
godnie i w ust1lonyc.h dorocznych tcrm1· 
uch. Przygodnlc uchodził zwwzcu wie 
dy. gdy jedoc1 z osob ty11cycb przyfo1ł •ie 
zm11ły. oru gdy kto umarł. W oslłtoim 
wyp1dku mi•ły miejsce: styp• i inne uczty 
uduszoc w rozoycb 1crmiDłth. 

K. Mouy~ ki „Ku/rura luclowJ 
Sloo:ian „. Pil i'. Krako"' /9J-I r. 
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Thtre are more thing' in Heaoen and Earth. 
Th an are dreamt of m your phifo,ophy. 

Shikc s pnrc 
sił dziwy w niebie J 01. zie mi. o k1orych 

ioi t.oiło s it 11·Js2ym filozo(om. 

GUŚLARZ - STARZEC PIERWSZY Z CHÓRU -
CHÓR WIEŚNIAKÓW I WIEŚNIACZEK. -

KAPLICA. WIECZÓR. 

Chór 

Ciemno wsz~dzic. głucho wsz~ilzic. 
Co to b~dzic. co to b~dzic? 

Guśhrz 

z.mknijcie drzwi od hplicy 
I sr•ócic dokoh truny: 
Żadnej J.mpy. żadnej'świćcy. 
W okn•ch zawieście c.łuny. 
Niech ksi~źyc• jasność blad• 
Szczelinami tu nic wp•d•. 
Tylko źw•wo. tylko śmiało. 

Su rzec 

JO J•k hzałeś. uk si~ _suło. 

Chór 

Ciemno wsz~dzie. głucho wsz~dzie. 
Co to b~dzie. co to b~dzie? 

Guśhrz 

Czyscowe duszeczki! 
W j•kicjkolwiek świau stronie: 
Czy li która w smole płonic. 
Czyli m•rznie n• dnie rzeczki. 
Czyli dl• dotkliwszej kary 
W surowym wszczepiona drewnie. 
Gdy ją w piecu gryzą żary. 

20 I piszczy. i płacze rzewnie: 
Każda spieszcie do gromady! 
Gromada niech si~ tu zbierze! 
Oto obchodzimy Dziady! · 
Zst~pujcic w świ~ty przybytek: 
Jest jałmużna. są pacierze. 
I jedzenie. i napitek. 

Chór 

Ciemno wsz~dzie. głucho wsz~dzic. 
Co to b~dzic. co to b~dzic? 



Guślarz 

Podajcie mi garść kądzieli. 
JO Zapalam ją: wy z pośpiechem. 

Skoro płomyk w gór~ strzeli. 
P~dźcic go lekkim oddechem. 
O tak. o tak. dalćj. dalćj. 
Niech si~ na powietrzu spali. 

Chór 

Ciemno wsz~dzic. głucho wsz~dzic. 
Co to b~dzic. co to b~dzic? 

Guślarz 

Naprzód wy z lekkimi duchy. 
Coście śród tego padołu 
Ciemnoty i zawieruchy. 

10 N~dzy. płaczu i mozołu 
Zabłysn~li i spłoo~li. 
Jako ta garstka kądzieli. 
Kro z was wietrznym błądzi szlakiem. 
W niebieskie nic wzleciał bramy. 
Tego lekkim. jasnym znakiem 
Przyzywamy. zaklin•my. 

Chór 

Mówcie. komu czego braknie. 
Kro z was pragnie. kto z was łaknie. 

Guślarz 

Patrzcie. ach. patrzcie do góry. 
50 Cóż tam pod sklepieniem świeci? 

Oto złocistymi pióry 
Trzcpiocc si~ dwoje dzieci. 
Jak listek z listkiem w powiewie. 
Kr~cą si~ pod cerkwi wierzchołkiem: 
J•k gołąbek z gołąbkiem na drzewie. 
Tak aniołek igra z 2oiołkicm. 

Guślarz i Starzec 

Jak listek z listkiem w powiewie. 
Kr~cą si~ pod cerkwi wierzchołkiem: 
J•k gołąbek z gołąbkiem na drzewie. 

60 Tak aniołek igra z 2niołkicm. 

Aniołek 

{do jt dnej z wid niaczek} 

Do mamy lecim. do mamy. 
Cóż to. mamo. nic znasz Józia? 
Ja to Józio. ja tco samy. 

V 

Czy prosisz o chwał~ Bog2. 
Czy o przysm>Czck słodki? 
Są tu pączki. ci>SI•. mleczko. 
I owoce. i jagodki. 
Czego potrzebujesz. duszcczko. 
Zcby si~ dosuć do nieba? 

Dziewczyna 

Nic mnie. nic mnie nic potrzeba! 
170 Niechaj podbicgą młodzieńce, 

Niech mi~ pochwycą za r~cc. 
Nicch•j przyciągną do ziemi. 
Niech poigram chwilk~ z niemi. 
Bo słuch2jcie i zw2żcie u siebie. 
Że według Bożego rozhzu: 
Kto nic dotknął ziemi ni razu. 
Ten nigdy ole może być w niebie. 

Chór 

Bo słuchajmy i zważmy u siebie. 
Że według Bożego rozkazu: 

180 Kto nic dotknął ziemi ni razu. 
Ten nigdy nic może być w niebie. 

Guślarz 

{do kilku witSniaków} 

Darmo bicżycic: to są marne cienie. 
Darmo rączki ściąg• biedna. 
Wraz ją sp~dzi wlltru tchnienie. 
Lecz nic płacz. pi~kna dziewico! 
Oto przed moją źrzcnicą 
Odkryto przyszłe wyroki: 
Jeszcze musisz sama jedna 
Latać z wiatrem przez dwa roki. 

190 A potem staniesz za niebieskim progiem. 
Dziś modlitwa nic nic zjedna. 
Lećże sobie z Panem Bogiem 
A kto prośby nic posłucha. 
W imi~ OjC2. Syna. Ducha! 
Czy widzisz P2óski krzyż? 
Nic chciał.ś jadła. napoju? 
Zostawże nas w pokoju. 
A kysz. • kysz! 

Chór 

A kto prośby nic posłucha. 
500 W imi~ Ojca. Syna. Ducha! 

Czy widzisz Pański krzyż? 
Nic chciałaś jadła. napoju? 

Q~Q) 



Zostawże nas w'pokoju. 
A kysz. a kysz! 

(Dziewica znika} 

Guślarz 

Teru wszystkie dusze razem. 
Wszystkie i bidą z osobna. 
Ostatnim wołam rozkazem! 
Dla was ta biesiada drobna: 
Garście maku. soczewicy 

510 Rzucam w bidy róg bplicy. 

Chór 

Bierzcie. czego którc1 huknie. 
Któn pngnie. która łaknie. 

Cuśhrz 

Czas odemknąć dnwi kaplicy. 
Zapalcie lampy i świćcy. 
Przyszła północ. kogut pieje. 
Skończona straszna ofiara. 
Czas przypomnieć ojców dzieje. 
Stójcie„. 

Chór 

Cóż 10? 

Cuśhrz 

Jeszcze mui! 

Chór 

Ciemno wsz,dzic. głucho wszędzie. 
510 Co to h,dzie. co to h,dzic? 

Guślarz 

{do J<rfn<J z widniaczek} 

Pasterko. ot tam w żałobie.„ 

Wmń. bo czy mi si~ wydaje. 
Czy ty usiadłaś na,grobic? 
Dziatki! patrzajcie. dla Boga! 
Wszak to zapada podłoga 
I bhdc widmo powstaje: 
Zwnca stopy ku pasterce 
I stan,ło tuż przy boku. 
Zwnca lice ku pasterce. 

530 Białe lice i obsłony. 
Jako śnieg po nowym roku. 
Wzrok dziki i zas,piony 

''-61' 

„ 

Starzec 

Buchnęło. zawrZ>ło 

I zg.sło. 

Chór 

Ciemno wszędzie. głucho wszędzie. 
Co to będzie. co to będzie? 

Cuśhrz 

Daki wy z najcięższym duchem, 
Coście do tego padołu 
Przykuci zbrodni łańcuchem 
Z ciałem i duszą po społu. 
Choć zgon lepiankę rozkruszy. 

150 Choć was anioł śmierci woła. 
Żywot z ciclcsnc1 katuszy 
Dotad wydrzeć się nic zdoła. 
Jeżeli karę tak srogą 
Ludzie nieco zwolnić mogą 
I zbawić piekielnej jamy. 
Której jesteście tak blisko: 
Was wzywamy. zaklinamy 
Przez żywioł wasz. przez ognisko! 

Chór 

Mówcie. komu czego braknie. 
160 Kto z was pragnie. kto z was łaknie? 

Cios 

/ iJ okntm 

Hej. kruki. sowy. orlice! 
O wy przckl,tc żarłoki! 
Puśćcie mnie tu pod kaplic,. 
Puśćcie mnie choć na dwa kroki. 

Guślarz 

Wszelki duch! jakaż potwora! 
Widzicie w oknie upiora? 
Jak kość na polu wybladły: 
Patrzcie' patrzcie. jakie licel 
W gębie dym i błyskawice. 

170 Oczy na głow' wysiadły . . 
Świecą jak w,glc w popicie. 
Włos rozczochrany na czole. 
A jak suchy snop cierniowy 
Płonąc miotłę ognia ciska. 
Tak od pot,picńca głowy 
Z trzaskiem sypią się iskrzyska. 



Guślarz i Starzec 

A jak suchy snop cierniowy 
Płonąc miotłę ogni> ciska. 
Tak od potępieńca głowy 

180 Z !ruskiem sypią się iskrzyska. 

Widmo 

u.a okna 

Dzieci! nic znacie mnie. dzieci? 
Przypatrzcie się tylko z bliska. 
Przypomnijcie tylko sobie! 
J• nieboszczyk pan w.sz. dzieci! 
Wsuk to moj• był. wiosk„ 
Dziś ledwo rok mij• trzeci. 
J•k mnie złożyliście w grobie. 
Ach. zbyt ciężk• ręka boska! 
Jestem w złego ducha mocy. 

190 Okropne cierpię męc21roic. 
Kędy noc ziem i~ ogarnie. 
Tam idę szukaj4c nocy: 
A uciekając od słońca 
Tak pędzę żywot tuhczy. 
A nic znajdę bł~dom kolie>. 
Wiecznych głodów jestem pastwą: 
A któż mię nakarmić uczy? 
Szarpie mię żu/oczoc ptastwo: 
A któż b~dzic mój obrońca? 

200 Nic masz. nic masz mękom końca! 

Chór 

Szarpie go żarłoczne ptastwo, 
A któż mu będzie obrońca? 
Nic masz. nic masz mękom końca! 

Guślarz 

A czegoż potrzeba db duszy. 
Aby uniknąć katuszy? 
Czy prosisz o chwałę nieba? 

Czy o poświ~conc gody? 
Jest dostatkiem mleka. chleba. 
Są owoce i jagody. 

2!0 Mów. czego trzeba dla duszy. 
Aby si~ dostać do nieba? 

Widmo 

Do nieba?„. bluinisz daremnie„. 
O nic! j• nic che~ do nieba: 
Ja tylko chcę. żeby ze mnie 
Prędzej się dusza wyw lek/a. 

' 

„ 

Stokroć wolę pójść do piekła. 
Wszystkie męki znios~ snadnie; 
Wolę jęCLcć w piekle na dnie. 
Niż z duchami nicczystcmi 

220 Błąkać się wiecznie po ziemi. 
Widzieć dawnych uciech ślady. 
Pamiątki dawnej szkarady: 
Od wschodu aż do uchodu 
Od zachodu aż do wschodu 
U micnć z pragnienia. z głodu 
I karmić drapieżne ptaki. 
lecz niestety! wyrok taki. 
Że dopóty w ciele muszę 
Potępioną włóczyć duszę, 

230 Nim kto z w.s. poddani moi. 
Pożywi mię i napoi. 
Ach. j•k mnie pragnienie pali: 
Gdyby m•h wody miarka! 
Ach. gdybyście mnie podali 
Choćby dwa pszenicy ziuh! 

Chór 

Ach. jak go pragnienie pali! 
Gdyby mah wody miarka! 
Ach. gdybyśmy mu podali 
Choćby dwa pszenicy ziuka! 

Chór puków oornych 

240 Dumo żebrze, darmo phczc: 
My tu czarnym korowodem. 
Sowy. kruki i puchacze. 
Niegdyś, panku. sługi twoje. 
K tórcś ty pomorzy/ głodem. 
Zjemy pokarmy. wypijcm napoje. 
Hej. sowy. puchacze. kruki. 
Szponami. krzywymi dzioby 
Surpajmy jadło na sztuki! 
Chociażbyś trzymał już w gębie. 

250 I tam j• szpon~ ugłębię; 
Dostan~ aż do wątroby. 
Nic znałeś litości. p•nic! 
Hej. sowy. puchacze. kruki. 
I my nic znajmy litoki: 
Szarpajmy jadło na sztuki. 
A kiedy jadh nic stanic, 
Szarpajmy ciało na sztuki. 
Niechaj nagie świecą kości. 

Kruk 

Nic lubisz umierać z głodu! 
260 A pomnisz. jak nz w jesieni 



Wszedłem do twego ogrodu? 
Gruszka dojrzewa. jabłko si~ czerwieni; 
Trzy dni nic nic miałem w ustach. 
Otrząsnąłem jabłek kilka. 
Lecz ogrodnik skryty w chrustach 
Zaraz narobił hałasu 
I poszczuł psami jak wilka. 
Nic przeskoczyłem tarasu. 
Dopcdziła mic obław>: 

Z70 Przed prncm toczy sic sprawa. 
O co? o owoce z lasu. 
K tórc na wspólną wyg odc 
Bóg dał jak ogień i wodc. 
Ale pan gniewny zawoła: 
"Potrzeba dać przykład grozy". 
Zbiegł sic lud z całego sioła. 
Przywiązano mic do sochy. 
Zbito dzicsicć pcków łozy. 
Każdą kość. jak z kłosa żyto. 

zsn Jak od suchych strąków grochy. 
Od skóry mojej odbito! 
Nic znałeś litości, panie! 

Chór ptaków 

Hej. sowy, puchacze, kruki. 
I my nic znajmy litości! 
Szarpajmy jadło na sztuki: 
A kiedy jadła nic stanic. 
Szarpajmy ciało na sztuki. 
Niechaj nagie świecą kości! 

Sowa 

Nic lubisz umierać z głodu! 
Z90 Pomnisz. jak w kucyją samą. 

Pośród najtcższcgo chłodu. 
Stałam z dzicciccicm pod bramą. 
Panie! wołałam ze łzami. 
Zlituj si~ nad sierotami! 
Mąż mój już na tam tym świecie. 
Corkc zabrałeś do dwora. 
Matka w chacie leży chora. 
Przy picrsi•ch maleńkie dziecic. 
Panie. daj nam zapomog~. 

JOO Bo dalej wyżyć nic mogc! 
Ale ty. panie. bez duszy! 
Hulając w pjancj ochocie. 
Przewalając sic po złocic. 
Hajdukowi rzekłeś z cicha: 
'Kto tam gościom trąbi w uszy? 
Wypcdź żcbraczkc do licha. 

Posłuchał hajduk niecnota. 
z, włosy wywlekł za wrota! 
Wepchnął mic z dzieckiem do śniegu! 

JIO Zbita i przczicbła srodze. 
Nic mogłam znaleźć noclegu; 
Zmarzłam z dzicciccicm n• drodze. 
Nic znałeś litości. panie! 

Chór puków 

Hej. sowy. puchacze. kruki. 
I my nic znajmy litości! 
Szarpajmy jadło na sztuki. 
A kiedy jadła nic sranie. 
Szarpajmy ciało na sztuki. 
Niechaj nagie świcq kości! 

Widmo 

JZO Nic ma. nic ma dla mnie rady! 
Darmo podajesz talerze. 
Co dasz. to pustwo zabierze. 
Nic dla mnie. nic dla mnie Dziady! 
Tak. muszc drcczyć sic wiek wickiem. 
Sprawiedliwe zrządzeni• Boże! 
Bo kto nic był ni razu człowiekiem. 
Temu człowiek nic nic pomoże. 

Chór 

Tak. musisz drcczyć sic wiek "''ickiem. 
Sprawiedliwe zrządzenia Boże! 

JJO Bo kto nic był ni razu człowiekiem. 
Temu człowiek nic nic pomoże. 

Guślarz 

Gdy nic tobie nic pomoże. 
ldżżc sobie precz. nieboże. 
A kto prośby nic posłucha. 
W 1mic Ojca. Syna. Ducha. 
Czy widzisz Pański krzyż? 
Nic bierzesz jadła. napoju? 
Zostawże nas w pokoju! 
A kysz. a kysz! 

Chór 

J40 A kto prośby nic posłucha. 
W imic Ojca. Syna. Ducha. 
Czy widzisz Pański krzyż? 
Nic bierzesz jadła. napoju? 
Zostawże nas w pokoju! 
A kysz. a kysz! 

I Widmo /n iku} 



Guśhrz 

Podajcie mi. przyjaciele. 
Ten wianek na koniec laski. 
Zapalam świecone ziele. 
W góre dymy. w góre blaski! 

Chór 

350 Ciemno wszedzie. głucho wszedzie. 
Co to bedzie. co to bedzie? 

Guślan 

Teraz wy. pośrednie duchy. 
Coście u tego padołu 
Ciemnoty i zawieruchy 
Zylyście z ludtmi po spolu: 
Lecz. od ludzkieJ wolne skazy. 
Zylyście nie nam, nie światu. 
Jako te cząbry i ślazy. 
Ni z nich owocu. ni kwiatu. 

360 Ani sie ukarmi zwierze. 
Ani sie człowiek ubierze: 
Lecz w wonne skrecone wianki 
Na ścianie wisza wysoko. 
Tak wysoko. o ziemianki. 
Była wasza pierś i oko! 
Która dotąd czystym skrzydłem 
Niebieskiej nie pr7eszła bramy. 
Was tym światłem i kadzidłem 
Zapraszamy. zaklinamy. 

Chór 

370 Mówcie. komu czego braknie. 
Kto z was pragnie. kto z was łaknie. 

Guślarz 

A toż czy obraz Bogarodzicy? 
Czyli anielska postać? 
Jak lekkim rzutem obrecza 
Po obłokach zbiega tecza. 
By z jeziora wody dostać. 
Tak ona świeci w kaplicy. 
Do nóg biała spływa szata. 
Włos z wietrzykami swawoli. 

380 Po jagodach uśmiech lata. 
Ale w oczach Iza niedoli. 

Guślarz i Starzec 

Do nóg biała spływa szata. 
Włos z wietrzykami swawoli. 

... 

Po jagodach uśmiech lata. 
Ale w oczach Iza niedoli. 

Guślarz i Dziewczyna 

Guślarz 

Na głowie ma kraśny wianek. 
w reku zielony b•dy lek. 
A przed nią biczy baranek. 
A ud nią leci motylek. 

390 N• baranka bez usunku 
Woh: baś. baś. mój baranku. 
Baraoek zawsze z daleka: 
Motylka rózeczką goni 
I już już trzym• go w dłooi: 
Motylek zawsze ucieka. 

Dziewczyn• 

N• głowie m•m kraśny wianek. 
w reku zielony bady lek. 
Przede mną bieży b•noek. 
N•de mną leci moty lek. 

100 Na baranka bez usunku 
Wołam: baś. baś. mój baranku. 
Baraoek zawsze z d•leka: 
Motylka rózeczką gonie 
I już już chwytam go w dłonie: 
Moty lek zawsze ucieka. 

Dziewczyna 

Tu niegdyś w wiosny ponoki 
Najpiekniejsza z tego sioh, 
Zosia pasając baraoki 
Skacze i śpiewa wesoła. 

La la la b. 

110 Oleś za gołąbków pare 
Chciał raz pocałować w usta; 
Lecz i prośbe. i ofiare 
Wyśmiała dziewczyna pusta. 

La b la la. 

Józio dał wstążke pasterce. 
Antoś oddał swoje serce: 
Lecz i z Józia. i z Antosia 
śmieje sie pierzchliw• Zosia. 

La la la la.* 

Tak, Zosią byłam. dziewczyną z tej wioski. 
lmie moje u was głośne . 

·Z Cc1cgo 

'''6''.J 



410 Że chociaż pi>kna. nic chciałam zamcścia 
I dzicwi(tn>stą przcignwszy wiosn(, 
Umarłam nic zoając troski 
Ani prawdziwego szczcścia. 
Żyłam na świecie; lecz. ach! nic 

dla świata! 

Myśl moja. nazbyt skrzydlata. 
Nigdy n• ziemskiej nic spoczch błoni. 
Za lekkim zefirkiem goni. 
Za muszką. za kraśnym wiankiem. 
z, motylkiem. za barankiem; 

430 Ale nigdy za kochrnkicm. 
Picfoi i fletów słuchałam uda: 
Czcsto. kiedy sama pasc. 
Do tych pasterzy goniłam stada. 
Którzy mą wielbili krase: 
Lec z żadnego nic kochałam . 

Za 10 po śmierci nic wiem. co si> 
ze mną dzieje. 

Nieznajomym ogniem pałam; 
Choć sobie igram do woli. 
Latem. gdzie wietrzyk zawic7c. 

440 Nic mic nic smuci. nic mic nic boli, 

Jakie che(. wyrabiam cuda. 
Przede sobie z leczy rąbki. 
Z przezroczystych łez poranku 
Tworze motylki. gołąbki. 
Przecież nic wiem, skad ta nuda: 
Wygladam kogoś za każdym szelestem. 
Ach. i zawsze sama 7cs1cm! 
Przykro mi. że bez ustanku 
Wiatr mną 7ak piórkiem pomiata. 

4' 0 Nic wiem. czy 7cstcm z tego. 
czy z tamtego świa ta. 

Gdzie si> przy bliż am. zaraz wiatr oddali. 
P,dzi w górc. w dół. z ukosa; 
Tak pośród pierzchliwej fali 
Wieczną przclatu7ąc drog>. 
Ani wzbić sic pod niebiosa. 
Ani ziemi dotknąć nic mog>. 

Chór 

Tak pośród pierzchliwej lali 
Przez wieczne lecąc bezdroże. 
Ani wzbić sic pod niebiosa. 

460 Ani ziemi dotknąć nic może. 

Guślarz 

Czego potrzebujesz. duszcczko. 
Żeby si> dostać do nieba? 

A to siostra· moj• Rózia. 
My teru w raju latamy. 
Tam nam lepiej niż u mamy. 
P•trz. jakie główki w promieniu. 
Ubiór z jutrzenki światełka. 
A na oboim ramieniu 

70 Jak u motylków skrzydełka. 
W nju wsz;ystki~go dostatek. 
Co dzień to inna zabawka; 
Gdzie stąpim. wypływa rowka. 
Gdzie dotknicm. rozkwit> kwiatek. 
Lecz choć wszystkiego dostatek. 
Drcczy nas nud• i trwog•. 
Ach. mamo. db twoich dziatek 
Z•mkni(ta do nieba droga! 

Cbor 

Lecz choć wszystkiego dostatek. 
BO Drcczy ich nuda i trwoga. 

Ach. mamo. dla twoi~h dziatek 
Zamknicta do nieba droga! 

Guślarz 

Czego potrzebujesz. duszeczko. 
Żeby sic dostać do nich•? 
Czy prosisz o chwale Boga? 
Czyli o przysmaczek słodki? 
Są tu pączki. ciast>. mleczko 
I owoce. i jagodki. · 
Czego potrzebujesz. duszeczko. 

90 Żeby sic dostać do nieba? 

Aniołek 

Nic nam, nic nam nic potrzeba. 
Zbytkiem słodyczy na ziemi 
Jesteśmy oiCS2'~śliwcmi. 

Ach. j• w mojcm życiu calem 
Nic gorzkiego nic doznałem. 
Pieszczoty. łakotki. s~awolc. 
A co zrobi>. wszystko caca. 
Śpiewać. skakać. wybiec w p~lc. 
Urwać kwiatków db Rozalki, 

100 Oto była moj• praca. 
A jej praca stroić lalki. 
Przybtujcmy na Dziady 
Nic db modłów i biesiady. 
Niepotrzebna msza ofiarna; 
Nic o pączki. mleczka. chrusty. -
Prosim gorczycy dwa ziarna; 
A ta usługa tak mam• 

·~o 



St•nic Zł wszystkie odpusty. 
Bo słuch•jcic i zważcie u siebie. 

110 Że wcdłus Bożcso rozkazu: 
Kto nic dozn•ł soryczy ni nzu. 
Ten nic dozna słodyczy w niebie. 

Chór 

Bo słuch•jmy i zw•żmy u siebie. 
Ze wcdłus Bożcso rozhzu: 
Kto nic dozn•ł soryczy ni nzu. 
Ten nic dozo• słodyczy w niebie. 

Gu śluz 

Aniołku. duszcczko! 
Czcso chci•łcś, micie obie. 
To zi•rncczko. Io ziuncczko. 

120 Teru z Bosicm idtcic sobie. 
A kro prośby nic posłucha. 
W imi~ Ojci. Syn Duch•. 
Widzicie P•ński krzyż? 
Nic chcecie jadła. napoju. 
Zostawcie nas w pokoju! 
A kysz. • kysz! · 

Chór 

A k 10 prośby ni~ posłucha. 
W imi~ Ojca. Syn•. Duch•. 
Widzicie P•ński krzyż? · 

13-0 Nic chcecie j•dh. napoju. 
Zosuwcicż Ó.s w pokoju: 
A kysz. • kysz! 

{Widmo znika} 

Guśhrz 

Już stnszn• północ przybyw•. 
Zamyhjcic drzwi na kłódki: 
Wctcic smolny p~k łuczywa. 
Suwcic w środku kocioł wódki. 
A sdy laską skin~ z d2b. 
Niechaj si~ wódka zapala. 
Tylko żw•wo. tylko śmlłło: 

Surzcc 

liO Jużem sotów. 

Guślarz 

Utopił całkiem w jej oku. 
P•trzcic. ich. p>trzcic u serce! 
J•ka to pąsow• pr~s• 
Albo jak sznurkiem korale. 
Od piersi aż do nós si~S„ 
Co IO jest. nic zsadn~ wcale! 

5<10 Pok.ził r~ką na serce. 
Lec z nic nic mówi putcrcc. 

Chór 

Co IO jest. nic zs•dnicm wcilc. 
Pokazał r~ką n• serce. 
Lecz nic nic mówi p.srcrcc. 

Guślarz 

Czcso potrzebujesz. duchu młody? 
Czy prosisz o chw•ł~ nich•? 
Czy li o świ~conc sody? 
Jest dosmkicm mleka. chleb•. 
Są owoce i j•sody. 

550 Czcso potrzebujesz. duchu młody. 
Żeby si~ domt do nich•? 

{Widmo milcz~} 

Chór 

Ciemno wsz~dzic. słucha wsz~dzic. 
Co to b~dzic. co 10 b~dzic? 

Guślarz 

Odpowi•daj. miro bhd•! 
Cóż 10. nic nic odpowi•d•? 

Chór 

Cóż 10. nic nic odpowiad•? 

Guślarz 

Gdy sudzisz mszą i picrosicm. 
ldżżc sobie z Panem Bosicm: 
A kro prośby nic posłuch„ 

560 W imi~ Ojca. Syu. Duch•! 
Czy widzisz Pański krzyż? 
N ie chciałeś jadła. napoju? 
Zostawże us w pokoju. 
A kysz. • kysz! 

{ Widmo sroi) 

Chór 

A kto prośby nic posłuch•. 



W lmir; Ojca. Syna. Duch•! 
Czy widzisz P•ński krzyż? 
Nic chci•łcś jadła. napoju? 
Zostawże us w pokoju. 

570 A kysz. • kysz! 

Guślarz 

Przebóg! cóż to za szk•nd•? 
Nic odchodzi i nic gada! 

Chór 

Nic odchodzi i nic g•da! 

Guśhrz 

Duszo przcklr;u czy błoga. 
Opuszcnj świr;tc obrzcdy! 
Oto roztwarta podłoga. 
Kr;dy wszedłeś. wychodź tr;dy. 
Bo cir; przcklnr; w imir; Boga. 

{po pauzie} 

Precz stąd na lasy. n• rzeki. 
580 I zgiń, przcp•dnij n• wicki! 

(Widmo stoi} 

Przebóg! cóż to „ szkanda? 
I milczy. i nic przcp•d•! 

Chór 

I milczy. i nic przepad•! 

Guślarz 

Darmo proszr;. darmo gromir;. 
On sir; przcklcctwa nic boi. 
Dajcie kropidło z oharZ> ... 
N ie pom•ga i kropidło! 
Bo utnpionc stnszydło 
Jak stanr;ło. t•k i stoi, 

590 Niemo. głucho. nieruchomie, 
Jak kamień pośród cmentarza. 

Chór 

Bo utrapione srnszyd ło 
Jak stanr;ło. tak i stoi. 
N i emo. głucho. nicrudiomic, 
Jak kamień pośród cmentarza. 
Ciemno wszr;dzic. głucho wszr;dzic. 
Co to br;dzic. co to br;dzic? 

Guślarz 

To jest nad rozum człowieczy! 
Pasterko! znasz te osobr;? 

600 W rym są jakieś straszne rzeczy. 
Po kim ty nosisz żałobi;? 
Wszak mąż i rodzina zdrow•? 
Cóż to! nic mówisz i słowa? 
Spojrzy). odezwij sir; przccir;! 
Czyś ty martwa. moje dziccic? 
Czegoż uśmiechasz sic. czego? 
Co w nim widzisz wesołego? 

Chór 

Czegoż uśmiech.sz sii;. czego? 
Co w nim widzisz wesołego? 

Guśhrz 

610 Daj mnie stuli; i gromnic<;. 
Z•p•lc. jeszcze poświr;cr;„. 
Próżno palr;. próżno świccr;. 
Nic zoik• przcklr;ta dusza. 
Weźcie pastcrkc pod rr;cc. 
Wyprowadźcie za kaplicr;. 
Czegoż oglądasz sir;? czego? 
Co w nim widzisz pow•bncgo? 

Chór 

Czegoż oglądasz sir;? czego? 
Co w nim widzisz powabnego? 

Guśhrz 

620 Przebóg. widmo kroku rusza! 
Gdzie my z nią. oo za nią wszr;dzic.„ 
Co to bi;dzie. co to bcdzic? 

Chór 

Gdzie my z nią. oo za nią wszr;dzie. 
Co to br;dzic, co to bi;dzic? 
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