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OPERA ŚLĄSKA 
W BYTOMIU 

I Dyrektoc: TADEUSZ SERAFIN 

IGNACY JAN PADEREWSKI 

"'1ANl=łlJ 
OPERA W 3 AKTACH 

Na podstawie powieści „Chata za wsią" 

Józefa Ignacego KRASZEWSKIEGO 

libretto: Alfred NOSSIG 

tekst polski: Roman KOŁAKOWSKI 

kierownictwo muzyczne Tadeusz SERAFIN 

reżyseria Laco ADAMIK 

scenografia Milan DAVID 

kostiumy· Jana HAUSKRECHTOVA 

choreografia: Katarzyna ALEKSANDER-KMIEĆ 

kierownictwo chóru: Anna TARNOWSKA 

przygotowanie chóru: Anna TARNOWSKA, 

Jolanta SMOLIK, Tomasz GIEDWIŁŁO 

kierownictwo baletu: Olga KOZIMALA-KLIŚ 

współpraca muzyczna: Antoni DUDA, 

Krzysztof DZIEWIĘCKI, Andrzej KNAP 

;,systent reżysera: Jarosław ŚWITAŁA 

Spektakl zrealizowano w 90. rocznicę odzyskania niepodległości 

przez Polskę i parafowania 28 czerwca 1919 roku przez premiera 

Ignacego Jana Paderewskiego Traktatu Wersalskiego. 

M ln st•ratWt:I 
Ku ltury 
I Dzi edz:lcłwil 
Narodowego• 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW M I NISTRA 
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

PREMIERA W OPERZE ŚLĄSKIEJ W BYTOMIU - 30 MAJA 2009 R. 
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AFISZ PREMIEROWY 

Po wybuch u 11 wojny liczący już 80 lal PADfREWESKI, 
niezłomny w pracy dla Ojczyzny, udał się do Sianów Zjednoczonych 

by organizować pomoc Polonii Amerykańskiej dla okupowan ej Polski. 
Na zd1ęciu - podczas recilalu lransm 1t owanego przez rozg łośn ię NBC. 
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Drezno: 29 maja 1901 r ... 

Tade us z KIJ O NKA 

D ata prapremiery opery Ignacego Jana Paderewskiego „Manru" od
była s i ę przed 108 laty w drezdeńsk im Hoftheate r na scenie O pe

ry Królewskiej zbudowane) w latach 1837- 41, znanej z czasem szerzej 
pod n a zwą Semperoper - od naz wi ska wybitnego architekta niemieckie
go Gottfr ieda Sempera . Sam fak t, że pierwsza i - iak się L cLasem oka
z ało - jedyna ope ra w doro bku ge ni :J łnego pianisty zostata wystawiona 
na tej pres liżowei scenie św i adczy jak wie l ką , wręcz oszałamiającą zdo
był on sławę, od kilkunas tu lat ko ncertuj ąc w n ajwiększ ;1ch salach Eu ro
py i Ameryki. Ma także znaczącą wymowę fa kt świadcz>)()" o jego poz -
cji artys tycznej, że P:idercwski pisat „Ma nru'· dla Sem peroper, mobilizo
wany i ponagl any od kilku lat przez dyrektora Królewskiej Opery Ernsta 
von Schucha, znakomi tego dyr71ge nta, który miał w dorobku JU Ż ki lka
dziesiąt p rawyko nań (na teJ li ści e znaidą s i ę m. in . tak waż ne dz ieła Ri
charda St raussa, iak „Sa lome''. „Elektra" i „Kawaler srebrn ej ró ż y'; któ re 
doczekaj~) s i ę swoi h prapremier w Dreźni e) . 

Stale w podn'iżac h ar tystvcznych obejmu j ą cych kontynenty, Paderew
ski nie mógł skupić s ię na kom ponowaniu ope ry do librelta napisa

nego przez Alfreda Noss iga , ce nionego rzeź biarza , ale Lei, literata, dz ien 
nikarza i kryLyka sztuki, którego pozn :ił w 1889 roku w Wiedn iu. Ten 
niewiele młodszy od Paderewskiego, urodzo ny we Lwowie w 1864 roku 
przed s 1ębi o r c zv p i sząc y w lrzech j ęzyl« eh, autor cenionycl 1 publikaqi 
i utworów literackich, którego Jed na ze S7,,t uk napisanych po polsku zo
stab z sukcesem wystawi ona w teatrze lwowskim, p odsuną ł kompozy
torowi na jpierw pomysł wlasnego li bretta , jed nak za inten:>sowanie ko m
pozytora wzbudził niezwykle poczy u1ą powieścią Kraszews kiego „C ha 
ta za ws i ą''. a doptO\v aną j u ż ta kże na s ce n ę . l to na jej kanwie, po licznych 
zmianach w stosunku do tworzy wa orvgi n ału, pows ta ło libretto ,.iv1an
ru" - nap isane w j ęz yku niemieckim właśnie z myślą o realizac ji w drez
deńs kiej Semperoper. 

Prapr~miera „Ma nr u" przygotowana z ~v i ellq stara nnośc i ą i w zn~
ko m1lC'J ob adz1e pod sw1etną batutą Ernsta von Schucha sta la s ię 

vrydarzen icm nic tyl ko ze względ u na a r tystyczną pozycję najśw ie t niej

szego pian isty tamtych czasów. O zain te resowaniu tym dzie łem świad

czy także obecnoś ć na prapremierze gości z wielu stol ic i metropolii, 
\1· tym na jednym z pó7. ni cjszych przedstawi c1i sławnej śpiewaczki pol
ski ej Ma rceliny Sembrich Kochań sk ie j, która obC'jrzal a spektakl z Mau
ryc)'m Grauem, dyrekto re m M 'tropoli ta n Opera . Uznanie było tak 
wielkie, że wn et d osz ło do rodjęcia decyzji o wystawieniu „Manru" 
w następnym s zon ie w owym Yorku . 

MARCELINA SEMBRICH KOCHAŃSKA 
Św i atowej sław y śpiewaczka , pri ma do nn a Metropolitan Opera. 

Kreowała partię Ulany w „ Manr u" na nowo1orsk 1ej scen i e i w prezenta q ach 

opery Paderewskiego na scena ch amery k ań sk ic h . 

ALEKSANDER BANDROWSKI 
Polski tenor o głosie wyją lkowe1 moc y i blasku uzn any za niezró wnan ego 

odtwórcę bohaterskich part i i w operach Wa~nera , kl óre kreował na w ie lu 

europe1sk1ch scenach. W t y \ ułowe1ro l 1 Man rn w ys tąp1t w premie rze op ery 

Pa derew sk iego w Metropolitan Opera 

J
uż dz i es i ęć dni po realizacj i drezdeńsk i j odbyta si .;- premiera „ fa n
ru" we Lwowie, przyguto\\ ana w j ~zyk u polskim, z udzi a ł em jedne

go z naj wi ększych tenorów tych lat Aleksandra Bandrowskiego w partii 
ty t ułowej i wiel kiCJ ś pi ewaczk i Heleny Zbo i ńsk i e1-Ruszkowski ej w roli 
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Ulany. Z ich udziałem zespól lwowski przedstawi! „Manru" niebawem 
w Krakowie.\:' krótc ope rę tę wystawiono t akże w Pradze (21~ listopada 
l 90J ), Ko!onii (I stycznia 1902) i w Zurychu (30 stycznia 1902) 14 lute
" 0 1902 roku „Ma nru" wszed ł na scenę nowojorskiej MET z Marcelin ą 

Semhrich Kocha 11ską w ro li Ulo ny i z Aleksandrem Bandrowski m w par
tii ty t ułowej; spektakl ten zespó ł MET prz dslaw il równi eż w hicagn, 
Boston ie, Balt imore, Pittsburgu i Filadelfii. Tego roku 24 maja premi ra 
„Man ru" odbyła s ię tak ż e w warszawski m Teatrze Wielkim z udzialem 
Aleksa ndra Bandrowskiego oraz znakomitej ):m iny Korok wicz-Waydo
we j. Dwa lata później „Manru" pojawi! s i ę na scenie BolszoJ w Moskwie 
a n a s tępni e w ope rze w Kijow ie. Przed woj ną jeszcze trzykrotnie opera 
Paderew kiego doczeka ła się realizacji na polskich scenach dwukrot
nie w · arszawic ( 1930 i 1936) z udzia łem m. in . Stan isława Gruszczyń

ski go, Stan isława Drabika i Zygmunta lasso zego ( lanru) oraz Fran
cisz ki Plató ny i Wandy Wermi ńskiej (U lana). W roku 1930 wy taw i ła 

również „Manru" Opera Poznańska - w m ieści e darzącym Ignacego 
Paderewskiego zawsze wy)<!tkowym kultem. 

Po wojnie nazwisko Ignacego Paderewskiego było spychane w Polsce 
na margines z przyczyn poli tycznych. Dopiero w roku 1961 wysta

wi „Manru" Pozna11 . W ty m samym roku opera Paderewski go wejdzie 
także na scenę \Xfrodawia i Teat ru \Xfielkiego w \Xfarszawie z aś w spekta
kla h Lych pojawi się wielu znakom itych artystów - m. in . Krystyna Jam
roz, Halina ło niowska , Hanna Rumowska , Stanislaw Romański, Janusz 
Zipser i Lesław Wacławi k. Po latach przerwy "·ystawil „ lanru" Teatr 
\ ' ielki w Łodzi (1 984) , następnie ponownie Opera \Xfroclawska (1990) 
i po raz pi ąty - licząc od 1902 roku - Teatr Wielki w Warszawie (1991). 
Ostatni ą re a li za cj ą poprzedzającą byto 1mką by ła premiera „Ma nru" na 
scenic Op ry Nova w Bydgoszczy (2006). 

I tak dochodz imy do premiery w Operze Śląsk i e) , której da ta niemal po
krywa si\! z dn iem prapre mi ery w Dreźni e sprzed 108 laty ·- tam miała 

mi C'j:ce 29 maja, tu 30 maja, co oczyw i śc ie jest czystym przypadkiem, 
lecz jako ciekawostka godnym jednak zaznaczenia. 

Album: CYGANIE - ROMOWIE 
Zapomniane obrazy. 
Foto: JANUSZ HELFER 
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Swiat bez ozdobnil{ÓW 

Rozmowa z Laco ADAMIKIEM 

N a temat „Manru" opinie bywają podzielone. Pan należy do tego 
gro na znawców opery, które operę tę wysoce cenią. jakie walory 

dzieła zasługu)ą na szczególne podkreślenie. 

- Przede wszystkim to naprawdę dobra opera napisana z wielkim talen
tem kompozytorskim i wielkim wyczuciem potrzeb dramatu. 

„Manru" nie jest dziełem ze szkoły opery narodowej, dominuJącej wów
czas w twórczości polskich kompozytorów;'"' czym wyczuwalna jest i w 
jakim stopniu polskość tej opery 

- M uzyka nie potrzebuje p aszportu. Muzyka nie ma narodowości. Mu 
zyka jest albo dobra albo zla. Operę „1\ifanru" napisał polski kompozy tor 
i wielka szkoda, że zostaivif nas tylko z tym ;ednym dziclcm. Szalenie 
ciekawe mogłyby być ;ego następne pozycje operowe. 
W muzyce słyszymy insp iracje muzyką góralską., cygariskie skrzypce i w 
tej m aterii „Manru" nie wykracza poza zwyczajowy charakter tego, co 
nazywamy operą narodową . 

Akc;a „Man ru" co prawda dz ieje się w Polsce, ale zapewne mogłaby się 
dziać w każdym innym kraju . Ponieważ konflikt przewodni - niemożność 

współżycia dwóch światów, ;est dziś bardzo aktualny, światowy. A1ożna 
powiedzieć, że dzisia; bardziej na wet niż na poczq. t:ku XX wieku ta tema
tyka jest aktualna. 

\Valory sceniczne, dramaturgiczne, co dla reżysera Jest w „Manru" naj
ważniejsze? 

- Generalnie dla m nie w operze ważne jest to, aby jak najwyraźniej i na
;elastyczniej wyrazić na scenie dra mat, żeby opowiedzieć go z pokorą dla 
utworu . M atka Ulany wydaje się być kobie tą bardzo twardą., bez serca, 
ale jej postawa nie jest taka jedn oznaczna. Rzeczywistość, w której żyje 
nie daje jej możliwości wyboru - musi się zachowywa ć wedle narzucone; 
konwencji - inaczej sama będzie wykluczona, zniszczona (ludz ie spalą. 
jej dom, ivyrzucq. jq ze wsi). Wszystkie postacie opery działają pod wply 
wem bardzo silnych uczuć i celó w, które sobie stawiają, jak w pra wdawnej 
antyczne; tragedii, każdy czyn, który wykracza poza tragiczny 11c1kuz, 
zabija ich. 
Czasarni pytano mnie czy „Manm" to opera o tolerancji. Uważani jed
nak, że tolera ncja to jakiś następny krok. „1\1anru" przede wszystkim trak
tuje o namiętn ościa ch ludzi, którzy trzymają się razem przeciivko innym 
ludziom 1 czasami nie da się rniędzy nimi spowodować dialogu, nie ma 
współżycia, empa tii„. W „Manru" nie chodzi zatem o tolerancję, ale nie-
111oż1w.fr p rzekroczenia kulturo wych i cy1vilizacyj11ych barie1: 

V? ,,lvlunru" są. przepiękne p ostacie; świat cygański jest muzycznie na
cechowany swoistym pięknem - choćby „Marsz cyganów'; z kolei świat 
chłopski - szczególnie iv I akcie - m a taką niesamowitą żywiołowość. Sche
nwt dramaturgiczny szczególn ie na przełom i e XIX i XX wieku powtarza 
się w innych operach. Schemat wiejskiego romansu powtarza się np. w 
,,Jenufi e" Janaćka . Kobieta kocha się w kimś, kto na to nic zasługuje, a w 
cieniu jej fa scyna cji stoi in ny mężczyzna, który po winien być p rzy niej, a 
nie jest. Jes t to klasyczny t rójką t, który się p o;aivia H' wielu wątka ch. 
Reżyser wychodzi od analizy dramatyczne; sy tuacji i m usi ;ą tak skon
struoivać na scenie, żeby widz mógł się w to wczu ć, aby mógł się zident)ji.
koivać z bohatera mi. !::Jp ccyfi ka opery polega na tym, ż e odczu wanie płynie 
przez muzykę. I to jest w/a fo ie piękne - złożoność odbioru i przeżywania 
sztuki, owo Wagnero wskie Gesamtkunst iverk. W operze wszystkie elemen
ty sztuki się lączq . Dziś nikt już w to nie wą tpi, że opera jest teatrem. 

„Manru" na scenie bytomskiej: to druga realizac;a teJ opery w Pańskim 
dorobku - w jakim stopniu wykorzystuje Pan wcześniejsze doświadcze
nie, w jakim wprowadza nowe rozwiązania? 

- Z all'sze kiedy robi się dany Lytuł drugi raz w operze, silą rzeczy naivią
zuje s ię do wcześniejszej realizacji. Jednak przy p racy nad tym sp eku 1-
klem od sci mego p oczq lku inscenizację koncypuję zupełnie inaczej. W 
Bydgoszczy sceniczna fo rma dra matu mia/a ivymiar antycznej tragedii, 
wszystko było ponadczaso we i symboliczne. W Bytorniu wręcz przeciwnie 
- stara m sii; pokazać małość ludz i, a wbrew ich małości - ich silne uczu
cia i namiętności Staram się przedst a ivic p ostaci tak, by nie chodzity na 
„tea tralnych koturnach': Staram się pokazać świa t bez ozdobnikó w i bez 
uogó/nie1i tragicznych, zbliżyć i w epoce i w czasie; stworzyc h istorię, która 
111oglaby wydarzyć się blisko nas. W Bydgoszczy „Manru" konstrnoivana 
była na ponadczasową., symboliczną. tragedię, postacie były wyidealizo
wane. W' bytom skiej rea lizacji chcę, aby tragedia była 11·top iona w naszą. 

szarą rzeczywistość 

Pan widzi „Manru" na zagra nicznych scenach? Czy spektakl bytomski 
może się przyczynić promocji tej polskiej opery? 

- Oczywiście że tak. Każdy do brze zrealizowany w kraju spektakl m a 
praivo i powinien być zrowmiany i vszędzie na świecie. Nic jest tak, że 
im bardziej polski temat, tym mnie; zrozumia ły jest za granicą. \,\'/prnst 
przeciwnie - im ba rdziej pogłębione jes t „nasze widzenie'; tym bardziej 
intercsujqce może to być dla widza uniwersalnego. 

Odpo" ·1c·dzl napyla ni a spi so la Grażyna Konieczna 



Laco ADAMIK - reżyser spektaklu 
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LACO 

ADAMI I< 

reżyser 

Studia reżyserskie uko ńczył na Akadem ii Filmowej w Pradze (FAMU). 
Od roku 1972 pracuje w Pols ·e jako reżyser fi lmowy, 

teatralny, operowy i telewizyj ny. 
Z realizował liczne spektakle teat ralne, m. in. „Do n Ca rl osa" F. Schillera 

w Starym Teatrze w Krakowie, „Fedrę" J. Racine'a 
w Teatrze Powszech nym w \.Varszawie, „Polowanie na muchy" 

). Głowackiego w Teatrze Ateneum w \Xfarsz::iwie, „Dyzmę" 
według T Dołęgi -Mostowicza w chorzowsk im Teatrze Rozrywki. 

Dla Teatru Telewizji wyreżyserował „Elżbietę kró lową Angli" 
F Brucknera, „Króla Edypa" Sofoklesa, „Peleasa i iv1elisandę" M. Ma

eterlincka, „Borysa Godunowa" A. Puszkina, „Don Carlosa" F Schillera, 
„Matkę Courage" B. Brechta, „\Voyzecka" G. Buchncra, 

„Lorda Jima" J Conrada i wiele inn ych. 
W jego tclewi7. jnym dorobku artystycznym znajdują Sit;' również 

widowiska muzyczne oraz muzyczne cykle programowe. 
Laco Adamik jest również autorem filmów, m. in.: „Cha m" (1988), 

„Mężczyzna niepotrzebny" (1981) i „Crimen" (l 988 ). 
Jest reżyserem koncertów i fes tiwali (m. in. Art śc i dla Rzeczpospolitej, 

Fest iwal Piosenki Aktorskiej we Wrodaw iu, F sti wa l Piosenki Polskie) 
w Opolu, lvliędzynarodowy Festiwa l Piosenki w Sopocie). 

Wyreżyserował wiele spektakli operowych, takich jak 
„A madigi di Ga ula" G. Haendla, „Z łoty Kogucik" 

M. Rimskiego-Kors::tkowa, „Czarodziejski flet" W. A. Mozarta, 
„Kniaź Igor" A. Borodina w Teatrz Wielkim w Wa rsz:iwie, „ yganeria" 

G. Pucc in iego, „Ca rm en" G. Bizeta w Teatrze Wielkim w Lodzi, 
„Dydona i Eneasz" H. Purcell a, „ osca" G. Puccin iego, 

„Łucja z Lamermoor" G. Donizetl iego, „ akbet" G. Verdiego, 
„Straszny dwó r" S. Mo niuszki, „Diabły z Loudun" K. Pende reckiego 

w Operze Krakowsk iej , „Dwa s łowa" St. Moniuszki 
i Aleksandra Tansmana w Teatrze \Xfi !kim w Wa rszawie, „Straszny 

Dwór" St. Moniuszki w Operze Wrocławskiej. 
Od kwietnia 2008 roku pow ierzono mu funkcję 

głównego reżysera Opery Krakowskiej 
Za reżyserię ,;fannhausera" R. Wagnera (2002) na scenie Opery Śląskiej 

otrzyma I „ Z łot<) Maskę"; przygotowane przez niego speklokle 
„Dyzma" według T. Dołęg i -Mostow icza w chorzowskim 

Teatrze Rozrywki (2003) i „Aida" G. Verdiego 
w Operze Śh) skiej (2004) zosta ły nagrodzone „Złotymi Maskami" 
dla najlepszych przedstawień roku. \Xf roku 2009 uzyskał nagrodę 

w kategorii Najlepszy Reżyser perow, przyznaną 
przez KapitutęTeatralnych Nagród Muzyczn)'Ch im. Jana Kiepury. 
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TADEUSZ 

SERAFIN 

kiero111nic t 1110 muzyczne 

Po studi ach w Państwowe j Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach 
/\'(lydz ial Instru mentalny/, które ukończy ł z W)'różnieniem w 1970 

roku, podiął pracę kontrabasis tv w \Xfielkiej Orkiestrze Symfonicznej 
Polskiego Radia i Telewizji "' Katowicach, 

ko nty nuując równocześn ie studia n \Vvdziale Teorii. 
Dyrygentury i Kompozycji tej Uczelni , w klasie ap~leona Siessa, 

któ re następnie uzupełnił na kursach mistrzowskich w Niemczech, 
Austrii i we \X1loszech / rn.in .: pod kierunkiem Pierra Bouleza, Karela 

Anccrla i Heinza Rocgncra/ . Od 1978 dyrygent Opery Sląsk iej 

1 Bytomi u - w wyniku konku rsu został w 1988 roku jej dyrektorem 
naczelnym i artystyczny m. 7.e swym ze społem dokonuje nagrań 
płytowych i archiwalnych dla Polskiego Radia. Nagrana pod jego 

kierownictwem pły ta „1 labucco" G. Verd iego zyska Li status „z łotej''. 
a w 2003 r. „platynowej płyty ' '. Pod ki er01rnictwcm muzycznym T. 

era fi na zrea lizowano w O perze S l ąsk i ej bli sko t o.ydzieści oper i 
baletów. Znajdują się wśród nich: „Cza rodziejski fl et" i „Do11 Giovanni" 

\V. A. •\ozarta , „Nabucco''. „Rigoletto''. „Aida': „Ernani'; „Travia ta" G. 
Yt>rdiego·; „Halka" i „Straszny dwór" St. Moniuszki, „Gioconda" A. 

Ponch iell ego, „Ca rmen" G. Bizeta , „Pajace" R. Leoncavalla, „Cavalleria 
Rusti ca na" P. Mascagniego, „Ta nnhauser" R. Wagnera, „Cyganeria" i 

„Madama Butterfly" - . Pucciniego, „t.ugeniusz Oniegin'' P. Czajkowsk
iego, „Bor ·s Godunow" l. Musorgskiego, „ Łuc j a z Lam mcrmoor" G. 

Doni ze tiego, „Orfeusz i Eurydyka" Ch. W. Glucka, „Ca rm ina burana" C. 
rffa , „G ise ll e'' A. Adama, „Kopciuszek" S. Prokofiewa, „Maksymilian 

Kol be" R. Probsta. Z ze połami Opery Śląskiej T. Serafin wielokrotn ie 
gościł za granicą /1 iemcy. W iochy, Holandia, Belgia, Francja, SA, 

Kanada, Republi ka Czeska , Słowacja, Szwajcaria i in./. 
Dyryguje koncertami symfonicznymi w kr:iju i za granicą. 
Pracą pedagogiczną zw iązany 1est z Akadem ią Muzyczną 

im. Karo la Szymanowskiego w Katowicach. W roku 2009 UZ)'Skał 

nagrodę w kategorii 1 aj lepszy Dyrygent przyznaną przez 
Kapitu łęTeatra lnych l lagród Muzycznych im. Jana Kiepury. 

MILAN 

DAVID 

sc en ogra fi a 

Scenograf, fotografik i pedagog. 
UroJl.ił się w Czeskich Budziejowicach. ko 1\czył w Pradze szkołę 

średnią o kierunku scenografi i teatral nej (1980), a następnie wyd z i a ł 

scenografii w tamtejszej Akadem ii Teatralnej DAM (l 98ó). Później 

d z iałał iako scenograf w najważn i ejszych teatrach w Pradze oraz na in 
nych scenach czeskich. Pracował też w Rosj i, Hiszpanii, Stanach Zjed
noczonych i Argent ynie, gdzie z aproj ektował scenografię do „1 !aclame 

Butte rfly" G. Puc i niego w Tealro Colón (Buenos Aires) 
i „Tr ~\l'i aty " G. Verd iego w Tcatro Ar,~enti110 (La Plata). W sumie 

stworzył ponad 250 różnych scenogra fii dla cze kich i zagrani cz nych 
teatrów. Pracowal też. dla Tele wizji Czeskiej, TV 3 i dla studia filmowe

go Barra ndov. D1,·ukrutn ie otrzyma ł nomi nację do nagrody Alfreda Ra
doka za n aj lepszą set' nografi <? czeską : do „Krwawych godów" Federica 

Garcii Lorki w Morawsk im Teatrze Narodowym w Ostrawie oraz do 
„Biesów" F. Dostojewsk iego\\' praskim Teatrze w Dlouhe. 

Często projektuje też dla pol skich teatrów. 
By ł scenografem „Carmen" G. Bi z ta i „Cyga nerii" G. Pucciniego 

w łódzk im Teatrze Wielkim ( „Zło ta Maska"), „ \an rn" 
I.) . Paderewskiego w bydgoskiej Operze rova, „West Side tory" 

L. Bernsteina w chorzowskim Teatrze Rozrywki. „K ramu z piosenkami" 
L. Schill era w Teatrze im Mickiewicza w 1.ęstochowie 

i „Króla Ubu" A. )anf ego w kato\\'ickim Teatrze Śl qskim. 
W Polsce nai częśc iej pracuje z rezyserem Laco Adamikie111. 
By ł współza ł ożyc i elem i wykładow ą wydz ia łu scenogra fii 

Centro Andaluz de Teatra w Sewilli. Wvklada na wydziale scen gra fii 
Akademii Teatralnej w Pr::idzc, jest również wyk ł adowcą 

scenograficznych progra mc'iw edukacyjnych Europejskiego 
Kursu Scenograficrn ego (Londyn, trecht, e' ilł a, Praga). 

Zaj muje s i ę tnkże fo lografoi czarno - bialą, przy czym koncentruje się 
g łównie na subiektywnym dokumencie. Ma w dorobku wiele indywidu

alnych vystaw sccnografi czny·ch i folografi znych. 
W roku 2004 otrzyma ł prestiżową nagrodę leica J\.1edall of Ex i/e11ce. 
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JANA 
HAUSKRECHTOV A 

kostiumy 

Scenograf, projektantka kostiumów. Urodziła s ię w Pradze. 
Ukończyła Szkołę Prz emysłu tek stylnego w Brnie ze specjalizaqą mody 

i projektowa nia, a następnie podjęła studia scenograficzne 
w praskiej Akadem ii Teatralnej. Współpracuj e z teatrami, 

próbuje swoich sil jako projektantka mody, uprawia grafikę, 
pisze poezje i zajmuje s i ę fotog ra fi ą. Swoje pierwsze kostiumy teatralne 

przygotowywała do przeds tawień studenckich. 
W teatrach praskich była scenografem takich spektakli, jak: „Roberto 
Zucco" B. Kotl esa, „Wariacje na temat Mewy" według A. Czechowa, 

„Instynkt gry" J Zeh i „Turys ta" M. Mayenburga 
jest autorką kostiumów do „Nocy głupców " J. Nowra. Pracowała też 

przy realizacji filmu „josefova cesta" w reży eri i lvo Trajkova. 
W Polsce pojawiła si ę jako współpracownica Milana Davida; 

razem projektowa li scenografię do kil ku przedstawień re ż rserowanych 
przez Laco darni ka: „Manru" I. }. Paderewskiego w bydgoskiej 

Operze Nova, „Carmen" Bizeta i „Cyganerii" Pucciniego w łódzki m 
Teatrze Wielkim, „Kramu z pi osenkami" L. Schillera 

\V Teatrze im. Mickiewicza w Częstochow ie, „Pana Twardowsk iego" 
L. Różyckiego oraz wieczoru sylwestrowego „'Xf polskim dworze" 

w Teatrze \Xlielkim w Wa rszawie. Opracowała też dekoracje 
i kostiumy do spektaklu dyplomowego „Don Juan x 2" według Moliera 

i Schmitta w reż 1serii Ewy Zcmbok w Studium 
Aktorskim przy Teatrze Ś l ąskiem w Katowicach. 

ANNA 

TARNOWSI<A 

kie ro wnictwo chóru 

Chórm istrz, dyrygt>nt, pedagog. W 1996 r. uko ń czy ł a z wyróżnie niem 

Ludia w Akademii Muzyczne) w Pozna niu / fi lia w zczccinie/ w 
klasie dvrvgcntury chóralnej, a dwa lata p óż. nieJ o t rzymała dyplom 

z wyróż nieniem w Podyplomo\ ym Studium hórmistrzostwa i 
Em i ji Głosu przy Akademii Muzycznej w Bydgoszczr. Wielokrot

nie uczestnicz yła w międzyna rodow)1ch ku rsach mi strz.owskich dla 
d)' rygentów oraz w sy mpozjach poświęcon vch muzyce chóra lnej pod 

kierun kiem wybit ny h chórmistrzów i dy rygentów. W 2001 r. była 

półfinali s tką I M iędzy11arodowego Kon kursu dla Młodych Dyryge n
tów Chóralny h w Budapeszcie. X; latach 1998-2000 reprezen towała 

Pol skę w Europejski m Pa rla men cie Młodych \uzyków. Od 2005 roku 
jest sekretarzem genera lnym Zn. rządu G łówn go Polskiego Związku 

Chórów i Orkie ·tr w Wa rszawie. W latach 1996-2001 była wykładowq 
w szczeci11skiej filii Akademii 1L1zycznej w Pozna ni u prowadz<)C 

jednoczesnic Chór Kameralny tej uczeln i. W latach 1997-2002 
pracowa ła jako dyrygent i kito row1 ik artystyczny Chóru Poli techniki 
Szczeci ń ~ kieJ „Collegiu m Maiorum''. W 1998 r. zał ożyła Chór Kam

eral ny „A VIST "przy Zachod ni opomorskie) Szkol e Biznesu. Od 
2000 r., z ramienia szcze ci ń skiego i.'.'. Jmku Ksią żąt Pomorskich, iest 

koordynatorem organ izacji „M U ICA I T ER t AT IO AL" 7. i ed z ibą 

w Stra burgu. 2002 roku obj ę ła obowiązk i kierow ni ka chóru w 

Zespole P i eśni i Tańca „$ J ąsk ' ; a rok p óź niej pr zesz ł a do Ope ry Śl ą s k iej, 
gdz ie obecnie pracuje na slano\\' isku chórmistrza i ki erow nik.i chóru. 

Jest także dyrygentem powołan go we wrześniu 2003 r. „Chóru przy 
O perze''. W 2004 r. u zyska ł a dokto r<Jt na \Vydziale Teorii, KompozyCJ i i 
Edu ka cj i Mu zycznej Akademii uzycznej w I atowicach. W 2005 roku 

zostab nagrodzo na D)·plomem znania Ministra Kultury za wybi tne 
osiągnięc i a w upowszechniani u kul tury muzycznej . W Operze Śl<1skiej 
współpracowała m.i n . przy r alizacji „Aidy " i „Nabucc "G . Verdiego, 

„Borysa dunowa" I\ . Mu org ki ·go, „Halki" St. Mon iuszki , „Car-
men" G. Bizeta, „Orfeusza i Eurydyki" Ch. W. Glucka, „Łuc; i z Lamrner
moor" G. Donizctiego, „Carmina buranJ" C. Orffa . W dorobku - także 

programy konc rtowe z udzL tern chóru pod jej batutą : „Stabat Mater" 
K. Szymanowskiego, „Msza Uro cz.ysta ·-dur J 337 '; „MsLa Korona-

cyjna KV 317" \. . Mozarta, Koncert Ko lęd i Pasto ra łek. 

I 
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KATARZYNA 

ALEI<SANDER 
-I<MIEĆ 

eh oreografi a 

Pedagog t a ń ca, choreograf, tancerka. Ukończvła z wyróż ni niem Konserwa
tori um Tańca im. Ba rata w Lake Forest, lllin ois, gdzie s tudiow~ła m.in. t;rn iec 

nowoczesny, klasycz ny, jazzowy, pedagogi kę tańca , choreogr·afit;>. produkcję 
tańca oraz improwizację. Obecnie j st nauczyc ie l ką tailca wspó łczesnego 

w Ogólnokszta łcącej Szkole Balcto\\'e j w Bytomiu oraz Teatrze Rozrywki w 
Cho rzowie. Cośc i n nie współpracuj e z John Crnnko School 

w Stuttgarcie. Tworzy autorskie wariacje współc z esne i przygotowuje 
uczniów sz koły do udziału w konkursach tanecznych w kraju i za gra nicą . 

Kata rzyna Aleksander-Km ieć jest l au rea tką wielu presti żowych nagród 
m. in. nagrody za najlepsZ<) współczes n ~ chorL·ograJię XI ! Ogólnopolskiego 

Konku rsu Tmi a ( Gdańsk 2001 l. za współczesne ch oreogra fie w 1-szym 
Mii;dzynarodowym Konkursie: Balctow)'m „Z ło t e Pointy" (Szczecin 2008); 

Zt.OTEJ M AS KI - za cho reog rafi ę du spektakl u „KR YK wed ł ug Jacka 
Kaczmarskiego' '. Uzysb ta ponadto Brązowy Krzyż Li s ług i (2005), Dyplom 

Ministra Kultury i Dziedzictwa arodowcgo (2006), Nagrod~ Marsza łka 

Województwa Śląs kiego dla Młodych Twórców (2006), 1 agr d~· Prezyd nta 
Miasta Bytomia w dziedzini e kLdtury „Muza 2008 '; nagrodę za najciekawst.<l 
c h o reografi ę t a ńc. współczesnego w XVI OgCil nopolskim Ko nkursie Ta1ica 

im .Wojciecha Wi cs iołłowski cgo (G da1isk 2009) oraz - w roku 2009 - odzn akę 

honorową „Zasłużony Dla Kultury Polskiej''. Do jej najc irkawszych realizacji 
choreograficznych należą spektakle: „Rumbugiług i , czyli nic zapominajcie 
sióstr ndrew''. „K RZYK według Jacka Kacz m:irskicgo''. „Rent" (nominac ja 

do ZLOTEJ MASKl za choreog ra fię ) oraz „Jeky ll & Hycle"(nom inacja do 
ZLOT EJ l\ ASKI za cho reografię, ZLOT A 1ASKA - spektakl roku), „Zobacz 

Alicjo" (spektakl autorski) w Teat rze Rozrywki w horzowie, „Na kraw~·dzi" 

(Tczew I Teatr Rozrywki ), „Zagubien i w sobie" (przc:dstaw ienie au torskie 
- Gliwicki Teatr Muzyczny), „Ballady kochanków i morderców" (Teatr 

Korcz w Katowicach), ,. Korowód wed ług Ma rka Grechuty''.'Szwejk" (Teatr 
Pol ski w Bielsku - Bia łe j ), „ nderground (Teatr Ś l ;i ski w Katowicach), „Kram 

z Piosen kami " (Teatr im. A. Mickiewicz w Cz~srochowie , Teatr ·yrcnJ. w 
Warszawie), „13al w Operze" (Teatr Gro teska w Krakowie), ,.D r. Dol ittle i 

jego zw ierzę ta" (nomi nacja do ZŁOTE J MA SKI zd choreogra fię , Z Ł.OTA 

IASK A za przedstawienie - Teatr Dzieci Zagłęb i a w B dzinie, nraz Teatr 
im. W. Bogusławski ego w Kaliszu), „Baron ygański '; „Don Giovan ni" (Opera 

Kra kowska), „Pi t;'kna i Bestia'' (spektakl auto rski - Teatr H. Ch. Andersena w 

Lublin ie), ,,101 Da l maty ńczyków" (Teatr Lalek we Wrocław i u, Teatr Miejski 
im. W. Gombrow icza w Gd)'ni), ,Y// 80 dni dookoła św iata" (Teatr Muz)'cZn)' 

we \ ' rocł awiu ) oraz „Ks ięga Dżungli" (Opolski Teatr Lalki i Aktora, 
Teatr Groteska w Krako wie). 

AKT I 

Dz i ewczęta przygotowują dożyn ki. Jadwiga 
ża li s i ę na zły los i hańbę, Jaką przyrnosła JeJ 
córka, Ulan~. poślub1 a1;:i c Cygana Manru, / V 

który z kolei dla meJ W)'i zekł się swobod- / /i 
nego cygańskiego zycia \Xf1ejsk1 znachor - / 
włóczęga U rok, sam skrycie zakochany w • 
Ulan ie, namawia J adwigę, aby pojedna ła 
s i ę z có rk ą. Również Ulana przybywa 
prosić m atkę o przebaczenie i pomoc, 
gdyż oboje wraz z dzieckiem żyją w / 
wielkie) biedzie. Jadwiga jest jednak 
ni eubłagan a : zgadza się p rzebaczyć 
córce i pr zyjąć ją na powrót do 
swego domu, jeżeli wyrzekn ie się 

Cyg:rna . Ulana odmawia , i gdy w 
chac ie pojawia się 1anru szuka
J'!CY S\H:J żony, odchodz i z nim 
razem. n ie zważaj ąc na groźne 
przek leństwa matki an i na chło
pów próbuj ących odbić Ją Cy
ganowi. Dochodzi do sprzeczki; 
J dwiga przek ł e ńsnvem zatrzy
muje rozwścieczony tłum. ~w iat 
cygański i św i at chłop sk i nigdy 
nie zdołają s ię połączy ·. 

ULANA 

. ( 
~ 

I 
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AKT 11 

Manru żyje wraz z żoną i dz iec
kiem w samotnej chacie stoj <J
cej na uboczu za wsią , gdzie 
prowadzi swój warsztat . 
Dla Ulany porzuc ił swoich 
towarzyszy oraz tak dro
gie każdemu Cyganowi 
wędrowne życie. Drę

czy go jednak tęsknota 
za cygar1skim życiem, 

wabi melodia grana 
na skrzy pcach przez 
starego Jaga , który 
namawia Manru do 
porzucenia lany i 
powrotu do ban-
dy; kuszą wdzięki 

pięknej Cyganki 
Azy. Jes t chmurny 
i zamyślony. Ulana 
czując, że se rce Ma n
ru odwraca się od niej, 
b łaga Uroka o czaro-
dziejski napó j miłosny. I 
istotnie, gdy Manru wy-
pija podany mu przez Ulanę 
trunek, nam iętna mi łość do niej 
znów ogarnia .iego serce i zmysły. 

MA NRU 

) 

AKTlll 

1 anru po długie j walce 
wewnętrzne i u l egł w końcu 
namowom Jaga i urokowi 
Azy. Porzuca swą chatę i 
przystaje z powro tem do 
bandy Cyganów, zwłasz 

cza :i.e ci ofiaro wuja mu 
godność wodza, usuwając 

przewodzącego im dotąd 

Oroza. a z le bandy wy
rusza Manru w świat. Ulana 
daremnie szuka swego męża, 
a dowiedzi:i\,·szy s i ę od Uroka , 
że l'vla nru porzuc ił j ą dla Azy. 
zrozpaczo na topi się w jezio
rze. Urok, swkaj ~c zemsty na
mawia do int ryg i Oroza, a ten 
m orduje lanm ... 

Streszczenie libretta 
w oparciu o 

Przewodn ik operowy 
Józefa Kańskiego 

OROZ 

,,,.------·. / ,. 
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Ignacy Jan Paderewsl{i 
(1860 - 1941) 

Józef KAŃSKI 

Starszy o~ Paderewskiego o r~wne ćwierć wieku i serdecznie z nim 
zaprzy)azniony znakomity lrancusk1 kompozytor Karrnll e Sa int

Saens powiedział k iedyś o naszym a r t )'Śc ie: fest to geniusz, ktriry przy
padko wo gm również 11a f ortepianie. 

I stotnie - trudno o inne określenie, które by w podobnie lapidarny a 
trafny sposób charakteryzowało niezwykłość postaci Ignacego Pade

rewski ego, dając zarazem św iadect1,·o fa ktowi, iż jego wspaniała sztuka 
pianistycz na oraz wybitny tal ent kompozytorski nie by ły wcale Jedynym 
ani nawet najważ n iejszym owCJ niezwykłości źródł em . 

Wodróżni en iu od wielu in nych sławnych muzyków Ignacy„Pade
rewski nie by t zgoła tak zwanym „cudownym dz1eck1em 1 111e 

przy niós ł ze sobą na świat swojej sztuki niejako JUŻ gotowej. Przyniósł 
natom iast niepospolite zalety serca i umysłu, które pozwolily mu z cza
sem stać s i ę wybitnym mężem stanu oraz człow i ekiem poszukiwa nym 
w na1ważn ie jsz ych towarzystwach; przyniósł te ż że l azną wo l ę , d z ięki 

które) móg ł zdobyć się na p r a cę tak i n te n sywną i wytężoną, 7e tylko nie
wielu ludzi może mieć o nie) poj ęc i e . To dzięk i nie) doszed ł w dziedzinie 
kompozycj i do stworzenia Symfonii h-moll, opery „Manr u" oraz szere
gu innych jeszcze dziel zn aczącego fo rm atu, zas jako pianista stanął w 

oczach setek ty s ięcy wielbicieli wyże j od takich ty tanów klawiatury jak 
Emil Sauer, Leopold Godowski czy Ignacy Friedman, a nawel Fe rruccio 
Busoni i Sergiusz l~ achmaninow. 

U rodzo ny 6 listopada 1860 roku w Kuryłówce na Podolu, a wykształ

cony w warszawski m Instytucie Muzycz nym ( przekształconym 

póź n ie j \.~ Konserwatorium) pod kieru nkiem znakomitych pedagogów, 
Jak Rudol f Strobl. Jul iusz Janotha i Paweł Schlii7.e r, JUŻ w wieku 18 lat 
u koń czy ! Paderewski tę ucz el ni~ za złotym medal em, a ni ebawem sam 
obją ł w ni ej stanowisko pro fesora klasy for tepianu. Po czą ł też zyskiwać 

rozgło s ja ko konce r tu 1 ą c y pianista, a ta k że utalentowany kompozytor. 
Nie uważał jednak bynajmniej swego wykształc enia za skor1czonc, t oteż 

gdy tylko nadarzy!J się okazja, wyruszy! do Berlina, aby tam zg łębiać 

dalsze tajniki kompozytorskiego r z emiosła, a następ nie w \Xfi edniu, poci 
kierunkiem sław n ego pedagoga (pobkiego pochodzenia) Teodora Le
szetyckiego, przez dłuż szy czas intensyw nie pracował nad doskon ale
ni em swej piani stycznej techn ik i. 

J
esie nią 1887 roku Pade rewski debiutuje przed wied ń ską publiczno
śc ią uzupełni ają c swymi Wariacja m'. a-moll progra m wy s.tępu słyn ne) 

śpiewaczki Pauliny Lucca. Mia ł LO byc niejako dodatek do JeJ koncertu, 
tymczasem, ku zdziwie niu s łuch aczy, meznany prawie !1tkomu młody 
mu zyk okazał się świe tnvm wirt uozem, odnosząc wspa111aly sukces . Od 
tego · też dnia rozpoczyna si ~ fantastyczna karier:i artystyczn a Paderew
skiego. Koncertuje teraz w Pa r yżu ze s łyn nymi orki est rami Lamo11'.·eux 
i Cinserwitoire, podbija słuchaczy szeregu miast nier111eck1ch, ols111 e
wa londy11czyków b udząc podziw samej królowej Wiktori i, która jako 
uczennica Mendelssohna była nie byle: jaką znawcz yni'/ muzyki. 

W l893 roku Paderewski po tr iumfach europejskich wyrusza na 
podbój Ameryki. I znów występy jego wywoł u j e/ n_ieopisany cn,tu

ZJazm publiczno ś ci, a krytyka, początkowo nieufna, wkrotce ) LI Z przesc1-
ga się w superl atywach. Podczas jednei t !ko podróży 3rlystyczne) Pade
rewski daje o siemnaście koncertów w samym Nowym Jorku t sto mnych 
miastach Stanów Zjednoczonych. 

Sukcesy jego rosną jeszcze w latach nastę p nych. Opromien iony, bla
skiem sławy Zjawia s ię teraz Paderewsk i w ojczystym kraJ U, o ktorym 

myśl nie opuszcza ła go nigdy, a ;ego warszawski koncert ;: mienia si ę w 
żywiołową ma ni festacj ę na cześć mistrza. \Xlraz ze sławą wirtuoza ro
śnie tei, znacze nie Paderewsk iego jako kompozytora . 29 map 1901 roku 
świ at muzyczny przyjmuJe z uznaniem wystawion ą w D reźnie jego o perę 
„lvlanru" osnutą na tle powieści Kraszewskiego „Chata za ws i ą ' '. Wkrótce 
potem wys t awiaj ą M inne teatry operowe, kul minacyjnym z a ś sukcesem 
staje się wejśc ie na scenę nowojorskiej O pery Metropolitan; )eSt to, do
dajmy, Jedyna jak dotąd opera polskiego kompoz ytora wystawiona. na 
tej słyn nej scenie. \Y./ tym samym 1901 roku mistrzowskim wykonarnem 
niedawno powstałego S'.11ego Koncertu a-m ull uświetn ił Paderewski uro
czystość otwarcia świ eżo 1.budowanej Filharmonii Warszawskiej. 

Gorąca miłość do ojczyzn y i wy1ątkowy dG r słowa spraw i ły, że znie
wa l a j ąc ::i si ła osobowości Paderewskiego objaw i ała s ię nie tylko na 

estradzie koncertowej i w życ i u towarzyskim. S z e roką sławę zyska ł o )Cgo 
wspaniale przemówienie, W)'gloszone w lipcu 191 0 ro ku w Krakowie z 
okazj i 500-leci a bitwy pod () ru nwaldem. Kied ' zaś wybuch ła 1 WOJ na 
światowa , rzu ci ł Paderewski wsz ystkie swe sily i ogro mny międzyn aro
dowy autorytet na szal.;: walki o wolną Polskę . \' \ brany przez d z ia łaj ący 
w Pa r y ż. u Komitet larodmvy delegatem Polski na Stany ZJednoczone 
wyruszył za ocean, gdzie dat po nad trzysta koncertów i w trakcie każ
dego z nich przemawiał o ręduj ąc w polskiej spraw ie - a zaznaczyc tu 
trzeb:.i, że mówcą byt znakomi tym. Ta JCgo żarliwa działalność oraz sz.a
cunek i zaufanie, Jakie z askarb i ł sobie u ówczesnego prezydenta USA 
\'\lodorowa Wilsona, p rzyczyni ł się - jak wolno ::- ąd1. i ć - w n iemał)'m 

stopniu do teg•i, ż e w trah aci e pokcJjowyrn ;: 1919 roku, zwant m, wer
salskim, zna l az ł s ię punkt mów i ący o odrodzeniu ni podległego pa nstwa 
polskiego, w którym Paderewski wla 'nie zos ta ł pierwszym szef~m rz <1 du. 
Dopiero w roku 1922, obwo łany prz z wielu rodaków „podwo1nym bo
haterem - Sztuki i jc: zyzny" - powrócić móg! do przerwane) na szereg 
lat dz i a ła l ności koncertowej, odno sz ą c znowu tr ium fy, Jakich nie dostc;
pował żaden bodaj z artys tów tamtej epoki. I 



I 

Byt w~t,: c lgnac)' Paderewski a rt rstą niezwykłej miar y. Był też\ ielkim 
patriotą , a nadto wybitnym s po łecz 111 k 1cm 1 męzem stanu. \\/spomi

naiąc jego pCJstać trzeba by t eż zapewne o pow iedzie ć o jego przep i ę kn ej 
szwajcar kiej posi adłośc i Rond Bossem, któr~ 11· swoim czasie sL la s i ę 
prawdziwym sanktuari um sztuki · m' ej cem spotkari najw. biLnicjszrch 
umysłtiw OWt.'i epoki - a wre. zcic o amej osobowości Pacler wskiego 
i jego nil:zwyk ł rm uroku. O nim to wszak mówiono, iż pot rafi przy
po11111iet' królmvej, że 1cst kohietą . a każdej i1111ej kobiecie pozwala znpo-
11111iec, ze nic jcsl królowq „. 

I gnacy Paderewski zma rł 29 cz<.:rwca 1941 rok u w :owvm )orku, do
kąd star)' juz i schorowany przybył ze Szwajcari i, aby ~" tragicznym 

czasie li woj ny swiatowe j próbować znowu walczyć o polską prawę. 
Sprawie tej bowil' m po dporząd ko w;:i n c było ca łe jego życi e oraz wszelka 

Zdjęcie ko mpozytora z okresu powstania „ Manru" 

dz i a ła l ność ; dlatego też - choci aż na pewnym eta pie historii próbowano 
ogromne jego zasł ugi p rzemilcza ć albo wr~cz negmvać - po dziś dzień 
pozostaj on dla nas wspania łą , św ie tlaną post cią . 

N a rzym zaś polegała w ielkość jego piani tycznei szluki1 Wolno są
dz i ć , ż de ydował o niej przede wszystk im ów prz dziwny klimat 

gry Padere 1•skiego, niez "'Yk ły dar skupienia i pot~ga wspan i a ł j indy
wid ua lności artysty. prom i eniująca z jego wykonania; te) indywidualno
śc i, któ ra kaza ła nawet koronowa nym głowom schylać si ę przed nim w 
kornym poi lunie. 

W arto przy tym zauwazyć , że je'ł i w świadomośc i polskich melo
ma nów fu nkcjonowa ł Paderewsk i (i funkcjonuje, Jak s19 zdaJe. po 

dz i ś dzi J1) pr 7.ede wszystkim j ~ ko natchn iony chopinista, to na tzw. sze
rokim świe c i e sy lwetkę Jego postrzega no ca łkiem inaczej. S łyną ł on tam 
bowiem jako wspan iały odLwór ·a Beethm·ena , Schumanna, Brahmsa; 
z upodobaniem grrwał t eż popisowv Ili Ko11 cfft c-mo!I Sai nt-S ensa. Z 
kolei w n gł i i ceniono go szczególnie jako niezrównanego wykonawcę 
dz i e ł Fra nciszka Liszta ( wymagających przecież mistrzowskiej fo rtepia
nowej techn iki ) 

B
yło w grze Paderewskiego j ak i eś przedzi\\' ne. natchnione wizjo ner
stwo, była przemożna dramatyczna s i ła i gtęb ia , jak iej nie osiąga ł 

boda j żaden ze współczesnych mu wielkich pi ani stów. A przy tym była 
jeszcze w Le j grze kwi ntesencja polsko śc i - i to ni e teJ zewnę trrnci, pole
ga j ą ce j na tam: zn rn ?ac i ęc iu m:nurowych i po lonezowych rytmów, ale 
tej prawdziwej, wyn ikającej z najgł9bszego pr7.e życi a i odczucia ducha 
narodu. Dlat go Lo w dobie rozbiorów ko ncerty Paderewski go stawa ł)' 

si ę dl , jl'go rodaków wielkim nie tylko artysty znym, ale i patriotyczny m 
przei.yciem. 

l(ompo;~ylorska twórczość Paderewskiego nie jest ilościowo zbyt 
I bogata - główn ie dlatego, że po roku l ':l 12 na skutt'k j, kich ś nie
odgad nionych procesów psych icznych zarzuc ił on tę dz i ed z inę swojej 
dzia ła l no ści , aby j u ż nigdy do nie j nie powróc ić. Niemniej twórczość ta 
zajmuje w historii polskiej muzyki okrdloną pozyc j ę . która dz i ś z pew
nośc i ą nicdostate rn ie jest docen iana. Nie ulega bowiem wątpliwośc i, że 

wspomniana i uż mon umentalna Sy11~fonia li -moll, Koncertfortcpianowy 
a-moll i wirtuozerska Fanla::ja 110/ska, jak też pe ł na dramatycz nej głęb i 

Sonata es-moll, trzy ~w ie Ln .: · kle wariacji, zereg mi niatur fo rtepiano-
'}'Ch i pieśn i oraz o z.ywiśc 1e opera „ fan ru': to dzie ła p etn owartościo

we. toj ące godn ie obok najwybitnie jszych kreacji mu zyki europe jskiej 
w ta mtei epoce. 

A
życiuwa postawa tego wielkiego artysty7 • ajle piej chyba wyrażają ją 
je 10 wlasne s łowa, wypowiedziane w czasie t rwaj ącej już 11 wojny 

św i atowej, przed ostatnim wyjazdem ze szwajcar kiego Mores: 

T):>.\więci/em Ż)'Cie dla mojej O}czyzny. Sl11żyfem jej z całego serca i ze 
i- wszystkich sil. To ona zawezwała mnie do „służby ': \ · takich okolicz-
11ościach nie li zy sif ani 1viek ani stan zdrowia „ 

I 
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Zapomniane obrazy. 
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Józef Ignacy l(raszewski 
i jego dzieło 

J acek LYSZCZYNA 

Twórczość lite racka Józefa Ignacego Kraszewskiego jest bez W<) tpie
nia fenomene m w skali światowej. W ciągu ponad pół wieku aktyw

nośc i pisarsk iej stworzy ł on 223 powieści, zarówno o lematy e wspó ł

czesn j, jak i historycznej , publikując je na łamach prasy i w wydaniach 
k s i ążkowych. Jed nocześnie upraw i ał ta kże inne dziedziny twórczości -
byt ni e tylko wybitnym powi eściopisarzem , ale także poetą i pub l i cys tą, 

kryl \<iem literackim, dziennikarzem i wydawcą. 

Nalda ł do pokolenia romantyków - urodzony 28 lipca 1812 r. w 
Warszawie, był rciwieśnikiem Zygmun ta Krasińskiego. Studiowa ł 

na Uniwersytecie Wileńskim, a w 1830 r. zosta ł aresztowany za udział 
w konspiracyj nym zw i ązku młodzieży. Poźn i ej osiad ł na Wołyniu, ożenił 

si ę i do końca lat pi i;: ćdz i esią tych łączył gospodarowanie na ro li z pracą 
literaci«) , której efekty w postaci listów, re enzji i artykułów za miesz
czał na łamach prasy. W 1859 r. objął w Warszawie redakcję „Gaz ty 
Codzien nej"'. 

W przededniu wybuchu powstania styczniowego wyj ec hał na stale 
do Drezna, ktci re było w tym czasie jednym z ośrodków polskiego 

życia emigracyjnego. Ut rzymywa ł jednak nadal ożywion ą współpracę 

literacką z czasopismami w kraju, m. in . w \Varszawie, Wielkopolsce i w 
G~ \icji . Szczególne więzy ł ączy ły pi sarza z Krakowem, gdzie sta ra ł sie m. 
in. o objęc i e katedry literatu ry pol ·kiej na Uniwersytecie )agiellot1skim 
(otrzyma I j ą ostateczn ie Stanisław Ta rnowski). W 1879 r. wielkim wyda
rze niem w Krakowie sta ły ie;: zorganizowa ne z ogromnym rozmachem 
uroczystośc i pięćdz ies ięciolec i a pracy literackiej Kraszew kiego. 

O tatnie lata życia nie sz czędz i ty pisarzowi niepowodze1l. W 1883 r. 
został aresztowa ny w Bnl ini t' pod z·irzutem szpiegostwa na rzecz 

Francji, które to oskarżen i a , jak wyni ka z zachowanych dokumentów, 
nie były bezpodstaw ne. Uw i ęzio ny w Magdeburgu. w 1885 r. odzysk ał 

wolność za ka ucją. Ci ężko chory udał s ię do \X' ło ch i Szwajcarii . 7. marł 
19 marca 1887 r. w Genewie. a pochowany zosta ł w Krakowie na Skałce . 

Pogrzeb pisarza przek zt alc ił sii;: w wielką patri otyczną manifestację. 

Pierwsze utwory Kraszewskiego z lat trzydzic tych pisane były przede 
wszystkim w konwencji r ali stycznej. Były to współczesne powieśc i 

o tematyce ludowej, jak „Ulana·; „ tap Bondarczuk''. „Chata za wsią'; 
„Historia kolka w płoc i e ''. lub hi storie z życ ia szlacheckich dworków i 
arystokracj i, jak „Latarnia czarnoksięska ''. „Komedian i'; ..Interesa fam i- I 
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lijne''. Okres drezdeń sk i pr z yn iósł kol ei za interesowan ie problemami 
życia pol itycznego i dz iałalności ni e podleglośc i owcj , cz go p rzykładem 

mogą b · ć powieści „Dz ie c i ę Starego Miasta'; „My i oni''. „Moskal ''. 

Z czasen7 coraz więk. szą uwagę przywiązywać_ począ ł, Kraszewski do 
pow1 esc1 histo r yczną od napisa nych ieszczc w 1846 r. Zygmun· 

towsk ich czasów, aż po późniejsze utwory: ,,l~ zym za Neron::l ·; „Hrab i· 
na Cosel". „Bruhl''. „Warszawa w 1794 r.' '. „Krzyżacy 1410'; „Stara baśń, 
„ Masław, „Król chłopów''. „Bani ta" Kraszewski stworzy ł nowy model po
wieści historycznej, odmienny od popularnego w począ tkach polskiego 
romantyzmu wzorca wykreowanego przez \X/altera Scotta, wpi sującego 

losy fikcnnych postac i w p ie czołowicie odtwarzane reali a epoki. Autor 
„Hrabiny Cosel" starał si ę naśl adować pracę historyka, aby optera 1 ą c 
si ę na m ż l iwie dokładnym materiale dokumentalnym odtwarzać losy 
autentycznych bohaterów. Ci eszyły :;ie one wielką poczy tnością, łącząc 

walory wartkiej, sensacyjnej akcji, z wartościami edukacy1 nym1. Pi sarz 
stworzył bowiem cały cykl 29 powi eści przedstawiających dzieje Polski 
od czasów prehistorycznych aż po okres saski. 

D opiero powieści Henryka Sienkiewicza przy nios ły dalszy krok w 
rozwoju tego gatunku, stanowi•) C kon kurenc j ~ dla dzieł historycz

nych Kraszewskiego. Do dz iś dnia twórczość powieściowa Kraszewskie
go należy dll najpoczy tniejszych obsza rów klasyki li teratury polskteJ , 
o zym św iadcz () nakłady uzyskiwane przez jego d :r.ie ła na przest rzcnt 
ostatnich ki l kudziesięciu lat. 

Chata za wsią" to jedna z naJpop ula rniejszych pow ieśc i Kraszew
" skicgo. Napisana w 1852, wydrukowan a zosta ła na łamach „B1· 
blioteki Warszawskiej'; a w latach 1854-18S5 wyszłn w wydam u ks1 ązko
wy m w trzech tomach w Petersburgu. Opowieść o tragi cznych dzieiach 
małże ils twa chłopki i !otruny i Cygana Tum rego wpisywa ła się doskona
le w romantyczne fa scynacje ludowości ą , a jedno cześn i e egzot/ką , któ re j 
pretekstem by ł motyw cygańsk i. O zainteresowaniu pow i e ś c ia świ adczą 

Je) przekłady na j ę zyk ros, jski, fr an cusk i, czeski. niemiecki, s łoweński 1 
ukra i ński, a także przeróbki sceniu ne i fil mowe. Już w roku 1884 Ga
briel a Zapolska podj ęła s i ę wysta\Nienia Jej na scenie teatralnCJ. W okrc· 
sie m iędzywoj nnym z kolei na jej motywach Artur Twa rdyi ewicz na
k ręcił w 1926 r. fi lm „Cyga nka Aza''. 

Pow. ieść posłu ży ła talci.e Alfred m.vi Nossig?\ i za kamvę li bretta opery 
„lv!anru" Ignacego Paderewskiego, które) prap rcm1 erJ odbyła st ę w 

roku 1901 O ~ t ra kc yi ności fab uty dzieła J(raszcwsk iego dla twórców 
opery świ adczyć może fak t, że tematyka ludowa czy wątk i cygaf1skie 
chętnie były wykorzystywane przez libreci stów dz i e więtn a stow i ecznych. 
Wystarcz.v przywołać uz nawan ą za polską ope rę narodow<) „H alkę" Sta
ni~ ław :i ~loni uszki, która sięga po motyw tragicznej his torii wiejskiej 
dz iewczvny uwiedzionej przez pana, czy „Trubadu ra " C~ i uscppe Verdie· 
go, gdzi~ sensacyjna fabula splata sie z egzotyk<) folkloru cygańskiego. 

Ślą.sł<: w myśli 
i działalności Ignacego 
Jana Paderewskiego 

Marian Marek DROZDOWSKI 

P aderewsk.i o~ok muzyki był pasjonatem historii. Pol ski. Zna ł o_'.' do
brze dzieJe Sląska i walcząc o Jego przvlącze111e do Polski, c z ęsto 

operował argumentami historycznymi. 

Pierwszym jego kontaktem ze $Jąskiem by! koncert we Wrodawiu 9 
lutego 1891 r. By ł o to w1 elkte swtęto dla Polakow Dolnego Sląska, w 

tym dla st udentów polskich miejscowego uniwersytetu. „Kurier Polski" 
z 25 lutego 1891 r. i nformowa ł: Paderewski zechciał odlViedzić dawną 

prowincj(~ naszq kreso wą. i zbudzić echa patriolyczne nad brzegiem Odry, 
a choć rodacy byli w mniejszości na Sali, niemniej przeto delikatna dusza 
artysty odczuć m11s1ala hymn wdzięczno.lci ply11ą cy z ich serc dla ziomka 
okrytego sła wą. który i tym ra zem in11e11iowi polskiemu zdobyl listki do 
wic1ica cltwaly. 

W
rocławski program Pad rewskiego był bardzo bogaty. Wyko
nał on Sonatę As-dur Ludwiga von Bee thovena, Fantazję C.dur 

Roberta Schumana, Balladę J-m oll , Mazurka b-moll, Scherzo cis-moll 
Fryderyka Chopina, własne drobne utwory z op 16 i Humoreskę kon
certową z op. 14·. 

W lOO-lecie wspomnianego koncertu, st.araniem Barbary Piasec
kiej- Johnson, stOJąCeJ na czele Fundaqt Centrum Ignacego Jana 

Paderewskiego we Wrocław iu i prof. \>:foJciecha Wrzesińskiego · rektora 
Uniwersytetu Wrocławskiego, zorgan izowano w Auli Leopoldinum Uni
wersytetu \Xfrocław s kiego recital fo rtepianowy \Valde mara Malickiego, 
który gra ł utwory Paderewskiego zaprezentowa ne 100 lat temu. \Xlspo
mn i am~ utwory prezen tował \Xloj ciech Dzieduszycki, przedstawiciel sta
rego, zas ł użon ego dl a polskośc i, rodu lwowskiego, zaprzyjaźnionego z 
Paderewskim. 

O rgan izato rzy koncertów na Śląsk u, po wrocławsk.im kcmcercie Pa
derewskiego, bali si ę by 1ego występy 111e staly si ę okazFi do pol

skich manifesta ji patriotycznych. ' J ą zacy mogli podz iw iać jego talent 
pianistyczny i jego ko mpozycj e w B rl! nie, Dreź n ie , Hamburgu, Mag
deburgu, Frankfurcie nad Menem, Kolonii, No rymberdze , ale ni gdy na 
swojCJ ziemi oj czystej. 

I 
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W arto przypomnieć, że Paderewski dochody z koncertów niemiec
kich przekazał dla ofiar procesu w Gnieźnie sądzonych za straJk 

polskich dzieci we Wrześni. Na procesie tym skazano 23 Polaków za 
inspirowanie buntu ich dzieci. 

WD~·cźnie, gdzie by. to wiel_e propolskiego sentymentu i wiele śla 
dow polskie) dz1ałalnosci polilyczneJ i kulturalne) 20 maia 

] 901 r. odby ła się premiera oper)' „Ma nru''. jak wspo mina Paderewski: 
a premic: 1·ę przybyło dużo osób z różnych krajów. Z Wiednia przy

jechał mój dai vny profesor; Leszctycki, robicie mi swy m przyjazdem 
wielką przyjemność. Z Berlina - Józef Joa him Przyjecha lo też spo
ro moich starych przyjaciół z Wa rsza wy, Paryża i Londynu. a 11 a1vet 
paru am eryka1iskich przyjaciół, baiviących w owym czasie w Europie. 
Sądzę po ilości przedstawień, opera odniosła rzeczywisty sukces (. . .) W 
lip u wysta wiono „M nnru" we Lwowie, pod dyrekcją Spettrina, z udzia
łem Bandrowskiego i paru ;eszcz e doskonałych artystów, a następnie w 
Krakowie. W pierwszym sezonie we Lwowie opera szla trzydzieści razy, a 
Krakowie około dziesir;ciu. }3(l rdzo mnie to icszyto." ( Ignacy. l Paderew
ski, Pamiętniki. Spisa ła Mary Lawton, Kraków 1961, s 417-418) 

Z• ywe rchn. na Śląsku wywołał przyjazd Paderewskiego do Poz~ania 
12 grudnia 1901 r. celem podmes1ema ducha rodakow przcslado

wanych przez Komi sję Kolonizacyjną. Nabył on m.in. 50 akcji Poznań
skiego Banku !.iemskiego na sum<;> 50 tys. marek . Odpowiedź niemiecka 
była natychmi:is towa- zorganizowano bojkot opery „Manru" na wszys t
kich scenach niemieckich. 

D u:i;/ radość sprawiało_ Paderewskiemu zwycięstwo Wojciecha Kor
fantego na Górnym Sląsku w 1903 r. wyborach parlamentarnych i 

odseparowanie list polskich od katol ickiego Centrum. 

S,.. l ązacy studiujący w Krakowi e lub odwiedzający. tę ~tarą stoli
cę Polski na przełomie 190311 904 r. mogli podziwiac grę arty

sty w Sali Świętego \\fojciecha. Ci, którym udało dostać się do \X'ar
sza'A')' mogli zobaczyć operę „Manru·: na scenie Teatru Wielkiego. 
30 stycznia 1904 r. Paderewski uczestniczyt w kijowskiej premierze swej 
opery. Był tuta) entuzjastycznie wi tany przez liczną w ty m mieście inte
li gencję polską. 

WOJCIECH KORFANTY BYł DLA I. J. 
PADEREWSKIEGO 

SYMBOLEM ŚLĄSKA I JEGO RDZENNEJ 
POLSKOŚCI. 

WIELKIEGO ARTYSTĘ - PREMIERA RZĄDU RP 
łĄCZYłA Z PRZYWÓDCĄ 

LUDU ŚLĄSKIEGO 
NIE TYLKO PRZYJAŹŃ POLITYCZNA 

... 
Polska ludność robotnicza Śl ą ska z niepokojem obserwowała w lat eh 

1904-1907 wydarzenia rewolucyjne w sąsiednim Zagłębiu Dąbrow

skim i w całym Królestwie Polskim. Paderewski wnikliwie śledził te wy
darzenia, kortystając m.in. z relacji Waleriana Śniechowskiego. Pisat on 
15 listopada 1905 r. : W parę dni po ogłoszeniu Manifestu na pochód bez
bronnej ludności na Placu Teatralnym napad /o wojsko, zabijało i raniło 
(. . .) W! takin1 położeniu jesteśmy, że czeka nas glód albo kula. Przyjemne 
stosunki - i to 1v Europie. 

W krótce Paderewski i tysiące Ślązaków, zafascynowanych twórczo
ścią Henryka Sienkiewicza, s tali mu gratulacje z okazJi przyjęcia 

10 grudnia 1905 literackiej nagrody Nobla. 

Na pocztówkach, nabywanych przez Ślązaków, zapisany by ł tekst 
przemówienia Noblisty, wygłoszony z tej okazj i: Jednakże zaszczyt 

ten, cenny dla wszystkich, o ileż jeszcze cennie;szy być mu>i dla syna Pol-
ski1 ... Głoszoną ją umarłą. A oto jeden z tysięcznych dowoduw, że ona 
żyje 1 ... Gfoszono ;ą niezdolną do my.~lenia i pracy, a oto dowód, że dzia -
ła! .. Głoszono ją podbitq, a oto dowód, że urnie zwyciężać' 

G łośno na Śląsku i w kręgach przyjaciół Paderewskiego dyskutowa
no list H. Sienkiewicza z 19 listopada 1906 r. do Wilhelma li króla 

pruskiego, w którym wybitny pisarz - sumienie narodowe. podkreślał: 
Straszne, głęboko niemoralne i nie dające się niczym usprawiedliwić sq, ta
kie u>taivy, na których odpowiedzią jest płacz tysięcy bezbronnych dzieci. 
Szkol a. a w niej nauczyciel, w Królest wie Pruskim nic jest przewodnikiem, 
który dziecko polskie oświeca i prowadzi do Boga, ale jakimś bezlitosnym 
ogrodnikiem, którego urzędoivym obowiązkiem jest zdrową polska latorośl 
przemocq przero bić, choćby na krzywą i skarlałą płonkę niemiecką. I oto 
z każdym rokiem więcej w tych szkotach lez, więcej świstu rr!zg, więcej mę
cze11st1 a . (H. Sienkiewicz, Dzieła, Warszawa 1955, T. "i 3, s. 138) 

Bol eśnie przezywano na Śląsku także rosyjskie ~·epresja, z~ierzające 
do zdławi e nia rewolucji. \X 1906 r. wykonano .:>43 wyroki sm1erc1, w 

1907 r. 127 a w 1908 184. \XI ciągu trzech lat rewolucji w Wa rszawie lista 
straconych była w iększa ni ż po Powstani u Styczniowym 1863 r. 

D ostrzegaF)c odrodzenie narodowe na Ś l ąsku, w którym aktywna rolę 
odgrywał Wojciech Korfanty, Paderewski zaprosił go do Krakowa 

wraz z grupą przyjaciół na obchodu 500-lecia Victorii Grunwaldzkiej i 
zw iązaną z tym uroci.ystość odsłonięcia Pomnika Władysława Jagiełły. 

W wielkim. przemówieniu Paderewski - fundator pomnika, myśląc 
m.in. o Slązakach, apelował: ie dać się ruszyć z ziemi, z wia ry, z 

języka, z ducha polskiego. Stać murem aż przyjdzie odrodzenie. 

W
cześniej, podobny apel siat do 1 arodu Polskiego w Waszyngto
nie, Kongres 1 arodowo Polski zorga nizowanv w maju 1910 r. z 

okazji odsłonięcia pomnika T. Kościuszki w Waszyngtonie, naprzeciw 
Białego Domu, dłuta prof. Politechniki Lwowskiej - Antoniego Popiela. 
Artystyczna kopia tego pomn ika stan ie wkrótce w War szawie na prze
ciw Pałacu Lubomirskich. 
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UFUNDOWANY PRZEZ I.) . PADEREWSKIEGO „POMNIK GRUNWALDZKI", 

ODSłONl{'TY W 500. ROCZNICĘ OBCHODU WIKTORII GRUNWALDZKI[} 
W UROCZYSTOŚCIACH NA ZAPROSZENIE PADEREWSKIEGO UCZESTNICZYŁ 

WOJCIECH KORFANTY 

Wzwiązku z wybuchem pierwszej WOJl1}' światowej wielu Ślązaków 
zm uszono do służby w armii pruskiej. Górnikom, hutnikom i 

innym robotnikom ślą skim narzucono mordercze normy wydaj nośc i. 

Rozpoczliła się bratobójcza wojna, w które) ginęli rodacy, za sprawą 
swych zaborców. 

T en polski dramat najlepiej rozumi eli: H. Sienkiewicz, I. Paderewski i 
A. Osuchowski, ki erujący w Vc,·ey 'eneralnym Komit etem Pomo

cy Ofiarom Wojny w Polsce. Zasług Ko111itetu - pisał znakomity polsk i 
historyk, pracując y na Obczyź nie - Władysław Pobóg , lalinowski - nie 
można zamknq e,' tylko w mmach akcji charytaty wnej, apelując buwiem 
do .świa ta o po111oc, m usial mówić o Polsce, stawiać mu ją przed uczy, 
narzucać jq myślom i rozumom. Światowy rozgłos nazwisk Sienkiewicza, 
a zw/a ·zeza Pader 111. kiego, sprawi/, że politycwe rezultaty ich nacisku 
na opinię publicznq , przerastały wielokrot nie wszystko, co dllć tu 1v sum ie 
1nogty wszelkie inne emigracyjne polskie usiłowania z lego okresu. (M.M. 
Drozdowski, lgnacy )an Paderewski , pianista, kompozytor, mąż stanu, 
Warszawa 2001. s. 66) 

Od kwietnia 1915 do listopada 1918 r. Paderewski stał si ę ideowym 
przywódcą Polonii Amerykańskiej. W setk, eh przemówie1i kie

rowanych do Amer yka nów i pol skich emigrantów przypominał wo
jenny dramat polskiej ludności śk1ska, zaboru pruskiego, austriackiego 
i rosyjskiego. W memoriale z 11 styczn ia 191 7 r. dla prezydenta U A 
Woodrow \: ' ił sona domJ.ga ł się, by Górn)' Śląsk obok Wielkop Iski, 
Pomorza Gda11. kiego, \Varmii i Mazur znalazły ię w gran icach odro-

HISTORYCZNY DZIEŃ PRZYBYCIA I.). PADEREWSKIEGO DO POZNANIA, 

26 GRUDNIA 1918 ROKU, KTÓRY DA POCZĄTEK 
WIELKIM DEMONSTRACJOM POLITYCZNYM 

I WYBUCHOWI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. 

dzon ego państwa polskiego. Wkrótce wielu Ś lązaków, przebywających 
w alianckich obozach jeni eckich, wstąpito do Armii Pol kie j we Francji , 
którą dowodz ił, gen. Józef Hall er. Walczyli oni o ~prawę pol s ką na połach 
Francj i a później w Galicji Ws hodniej, w ramach Frontu Pomorskiego, 
dowodzonego przez Hallem przej mowali skrowck Bałtyku dla Polski, 
a późn iej bral i udz iał w wojnie polsko-bolszew ickiej i w powstaniach 
śląsk ich . Dla żołnierzy tej armii Padere1\·ski skomponował Hymn „ Leć 
Orle Biały" 

Hej na bó;' na bój' Gdzie wolności zorza 
Hej na bój.' 1 fa bój.' Za Polski hrzeg m orza' 

Za Polskę walnrt od tyrwiskic/1 tronów 
Za Polskę daw11q Piastów, Jr1gid/011 ów. 

Gdy c zr;ść polityków amcryka1i kich i n i cżyczliwvch Połakom grup 
nacisk u kwcst 1onowała w USA prawa Po lsk i do Śląska 1 Pomorza, 

Roman Dmowski , po konsultacji z Paderews ·im, przekaz •ił 8 paźdz i er
nika I 918 r. prezydentowi Wilsonowi memoria ł, 1,· którym czyta my: 
Bllrdzo 1vażne powody przemaiviajq za prz łączeniem Górnego Śl(<ska 
i trzech poiviatów .Ślqska Średniego do Polski. Po wody li: sq następujqce: 
a. Pod względem historycznym jest to stara dzielnica polska (nazywa się 

nawet starq Polskr;1), która zmienia /a p o trzykro wladcó1F sivoich, a 
;eszcze obecni pruską dzięki względ11ie niedaiv11em 11 podbojo wi. 

b. Pod względe111 11arodo1vo 'cio 1vy111 jest ona również polskQ, gdyż iem
c_y stanowiq tam bard::o mały odsetek /11d110.fri. 

c. Geograficzni należy 011a d o Polski i sta11owi ni zbędne ogniwo między I 
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Polską a krajem Czechoslowackim. 
d. Pozyskanie śląskiego zagłębia węglo wego przez Polskę użyczyłoby trwa

lych podwa lin jej rozwo1owi przemyslowemu i uczyniło z kraju tego 
poważnego wspóizc11vodnika 1 icm iec na rynkach Europy wschodniej. 
(S Kozick i, Spra\ ·a granic Polski na Konferencji Pokojowej w Pa ryżu 

J.9 19 r. Warszawa 1921, s. 153) 

O d 16 styczn ia do I O grudnia 1919 r. Paderewsk i jako Prezydent lbdy 
Mi nistrów (premier), Minister Spraw Zagranicznych i Przewodn i

czący Polskiej Delegacj i Pokojowej bron i ł energicznie praw Polski do 
Górnego Śląska rozwijając, w tej sprawie, argumenty, przedstawione w 
cytowanym memoria le. 

Z trybuny Sejmu Ustawodawczego 20 lutego 1919 r. padły pod ad
resem Ślązaków, Jego znamienne s łowa : W o óle 11a Slqsku wojska 

nasze, górnicy, robotnicy, ludność cala zachowali się i zachowuj(l po bo
hatersku. Caiy rn sercen1 lqcz<; się z tym okrzykiem, który zeszłego piątku 
pad{ tu z ław poselskich: Braciom .Ślązakom cześć.' (Archiwum Poli tyczne 
lgnacego Jana Paderewskiego, Wa rszawa 2007, T.V!, s. 64) 

Pade rewski przez wiele tygodn i k i eruj ą c Po lską Del egaqą Pokojową w 
Paryżu, wie rzy ł, że mocą decyzii zwyc ięs kich mocars tw Górny Śląsk , 

zosta nie czę 'c ią terytori um Rzeczypospolitej. By u łatwić życz] iw~ dla 
Polski decyzję Rady 1 l ajwyższej, w te j sprawie, przesLrzegał przywódców 
polski ej ludności na G. Śląsku przed niekontrolowanym, antyniemiec
kim powstaniem. 

Jak świadczą dokumenty Archiwu m Poli tycznego Paderewskiego, 
polski premier wnikliwie studiowa ł in fo rmacje polskiego wywiadu 

wojskowego t r a ktuj ą ce o r osnącym te rro rze niemieckim, który spowo
dowa ł wybuch i I- ego Powstania Ś l ąskiego w sierpn iu 191 9 r. Gabinet 
Paderewskiego, nie mogąc zbrojnie wesprzeć powsL~rn i a, ze względu na 
zobo,1·iązan ia międzynarodowe, zorgan izowa ł na szeroką skalę pomoc 
mater i a l ną dla Śl ązaków, którzy po porazce powstania, znal eź li s i ą w 
gra nicach Rzeczypospolitej. Na ma rginesie na l eży pod kreśli ć, że Woj
ciech Korfanty od czasu obchodów grunwaldzkich wielką estymą darzył 

Paderewskiego. On witał go w Cidańsku 25 grudnia 1918 r. imieniem Na-

NACZELNI K PAŃS TWA JÓZEF PlłSUDSKI 
I PREMIER I. J. PADEREWSKI, KTÓRY 

PIASTOWAł TEN URZĄD, A JEDNOCZEŚNIE 
STAN OWISKO MINISTRA SPRAW 

ZAGRANICZ NYC H OD 16 STYCZNIA 1919 
ROKU DO POłOWY GRUDNIA 1919 ROKU. 

czel nej Rady Ludowej , on widz i a ł w ni m patrona Powstania Wielkopol
skiego i g łównego architekta zjednoczenia n rodowego w początkach 
istnieni a II Rzeczpospolitej . On też loplnie wspólpracO'Na ł z premierem 
Paderewskim jako przewodn iczący najsi lniejszego klubu Sejmu 'stawo
dawczego - Związku Ludowo- arodowego. 

Pomoc Paderewskiego dla Il- ego Powstani a ś l ąsk i ego, jako polskiego 
Delegata w Lid?.e Narodów i reprezentant RP do kontaktów z Radą 

Ambasadorów mogła być już tylko sym boliczna. Powsta ni e to, które 
trwało od 19 do 25 sierpnia 1920 r. zakoń czyło się polsk im, połowicz
nym sukcesem. Jako sukces traktowano ogłoszen ie amnesti i dla 11·iąż 
niów politycznych i zast ąpienie pol icji niemieckiej parytetmq policją 
pl ebiscytową . 

W styczn iu 192 .l r. Paderewski z rczygn~wał ze wszystkich funkcj i 
publ1czn)'ch 1 po 6 latach przerwy wroc1 ł do swego zawodu-pia

nisty. W SW)'d 1 wy wiadach prasowych, g łówn i e dla prasy ameryka1\skiej, 
na p rośbę Marsza łk a Se1 mu Wojciecha Trąpczy 1\skiego ni e p1zcsta
wał broni ć praw Polski do G. Ś l ąska. Wzy\ at on przywódców Po lonii 
Amerykańsk i ej do niesienia pomocy dla polskiej akcji plebiscytowe) na 
Śląs ku , kierowane) przez W Korfa ntego. Gdy Marsza łek Pit uciski spa
ra li żował objęcie funkcj i premiera przet Korfa ntego w czerwcu 1922 r. 

na spotkan iu Chicago z prasą polon ijną Paderewski podkreś l i ł m.in .: 
Korfanty, czlowiek niezwykłych zdolności, niespożytej sity. bez zajęcia, bez 
pracy: dlatego tylko że jest człowiekiem, o którym ltistoria będzie musiała 
powi ·dzieć, że by/ jednym z najzasiuze1iszych Polaków. (AP IP, T.V J, s. 
230) 

W ielkie przemówieni e o roli . l ąnków w najnowszych dziejach Pol
ski wygłosił Paderewski 20 listopada 1924 r. na bank1ec1c Radv 

Miasta l<J.towic, wydanym na jego cześć. Pow i edział wówczas: Powin'
niśmy ivszyscy zroz umic1: jak Polska szeroka i długa , że choć ll'Ojna się 
sko11czyla, to walka nic ustala i przc11iosia się ty lko na inne pola, na pole 
pracy. Wre vna zwlaszcza tu obok nieustannie, zawzięcie i skutecznie. A 
w tej walce ten tylko z wycięży. kto więcc/ pracować p otrafi. lfkt tego od 
Wa s lepiej zrozwn ieć nic zdoła. (APIP, T. , s. 85) 

Po rozmowach z Kor fan tym w 1924 r. Paderewski zdawa ł sobie 
sprawę z pewnego kryzysu po l s kośc i na G. Ś l ąsku wyn ikają cego z 

niespeł nienia obietnic plebiscytowych i kosztów spo łecznych reform 
walutowych Władysława Grabskiego. Paderewski, jak wielu Ś l ąza ków, 
bardzo krytycznie ocenia ł przewrót majowy 1926 r. i jego konsekwen
cje polityczne. Bo l eś nie przeży ł on wybory brzeskie 1930 r. i zmuszenie 
Kor fa ntego do emigracji politycz nej. 

Wł iście do wi ęźniów brzeskich z ko ńca sty znia 1934 r. pi sał: Krzyw
da wyrządzona Panom jest krzywdą całego narodu, albowiern za 

chwiana została 1viara w 1vymiar sprawiedliwości w Polsce. ( Jgnacy Jan 
Paderewsk i, Pianista, kompozytor, mąż stanu, s. 116) 

... 
Tematyka ś l ąska czę ·to wys tępowala_w dysku jach w salonie poli tycz

nym Paderew k1e0 0 w Mores, w ktorych obok gospodarza i Ko rfan- I 
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tego uczestniczyli: gen. Władysław Sikorski, gen Józef Hall r, incenty 
Wi tos. Spotkania te zrodz iły koal i cj ę autor 1tctów, zwan ą Front m Mo
res, która od grała istotną ro l ę pod koniec lat 30- tych i czasie drugiej 
wojny światowej . 

Paderewski podk reś l a ł swoją ideową sol i da rność z powsta łym w paź
dzi ern iku 1937 r. pod kierownictwem Wojciecha Korfa nteg i Ka rola 

Pop iela, Stronnictwem Pracy. W l i śc ie do Kongresu Założyciebk iego SP 
3 paźdz iernika 1937 r. p isa ł: Rząd jednak za 1v-ze musi rn ieć na uwadze, 
że naród mu sprawowanie 111/adzy poivierzyl, że narodowi z jej używania 
w każdej chwili win ien zdać rachunek, i że tak jak każdy obywatel, 011 

podlega p rawu i tylko w granica ch pm 111a działać mu ivolno. (APJP, T. 
IV, s. 14 ). Pader wski wita ł z nadz i ej ą na powrót emigrantów brzeskich 
do kraj u, na czele z Witos m i Korfa ntym. By ł oburzony na are ztowa
nie Korfa ntego. Po jego tragicznej śm i e rci w l iście kondolencyjnym do 
wdowy Elżbiety Ko rfa ntowej podkreś lił : Wojciech KOJ:fanty znajdzi na 
kartach historii odrodzonej Polski należne mu stanowisko, choć mu je 
odmmviano ::a życia. (A PIP, T. IV, s. 234). 

W krótce z inicjatywy Komisj i Ba?ania Dz iejów Warszawy prZ)' lH 
Pan i Towarzy tv.1a Prz )1 jac i ó ł S lą ska na murach poli kliniki war

szawskiej przy ul Hozej \\' murowa na będz ie tablica, z cytowaną opin i ą 

Paderewski go. Przes trzegać będzie ona wszystkich poli tyków polsk ich 
przed łama niem zasad moral nych i przy pominać o sprawiedliwl'ch wy
roka ch histor ii . 

Jako P rzewodn i czący Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej 
(namiastk i ej mu RP na Obczyźnie), w I tach 1910-1941, Paderewski 

wielokrotn ie zajmowa ł się sprawa mi $lqska , wspieraj c program teryto
rialny ga binetu, swego przyjaciela gen Władysława Sikorskiego i powsta
łego Podz iem nego Pańs twa Podziemnego. 

Swój ch rześc i j ań sk i humanizm, który za11· ze impo n o\\'a ł $ ! ązakom , 
wy razi ł na kilka dni przed śmie rc ią , we wstępie do „A lbumu Wojska 

Polskiego': w którym na pytanie jaki jest cel walki żo łnierza polskiego -
odpowiada ł : By slo1ice wolności .świeci/o jednakowo wszystkim i by wszy
scy zrowmieli, że nie ma szczęścia w domu, gdy krzywda d„ieje się sąsia
dowi. By przyszły lad, jaki :apanujc na świecie, opiera ł się nie na gwałcie 

i sile, lecz 11a zasadach 11a11ki Chry 'tusa, na .prawiedliwości i zgodnym 
współżyciu ivielkiej rodziny wolnych narodów. (Ignacy Jan Paderewski, 
pianista, kompozyto r, mąż sta nu , s. 140) 

Jako biograf Paderewskiego,_ syn powstail.ca śl ąskiego, składam 

Dyrekcji i Artystom Opery S l ąskiej serdeczne podziękowanie za 
„Manru '; za artystyczną a co za tym idzie społeczną obecność hu
manizmu Paderewskiego na Śląsku. 

\ "arszal'.'a 3 ma1a 2009 r. w 88. rocm1cę wybuchu 11 1 Po\\S1an1J $Ją ·irg. 

Prof. dr hab. Marta i\ la rek Orotdows~ i . em. profes r I 1-1 PAN, biograf l'•d«rewsk1cgo, 
w<polaut r upracow~nia redakn·;r ego • r luwum Poli rczne Ignacego l'Jd~re" ;k irgo" 
(tom V i \ 'I), autor scenariusza serialu muzrctnego . Mu zr , 11'trl.r Padcrcw ·kiego~ prz<'· 
wodnicz~cy Komis11 B1ograllstyk1 Pnbkic·go Tuwarzvstw.1I11'torvczncgo 

„Manru" 
czyli „swojsl{i weryzm" 

M ag d a l e n a D Z I A D EK 

Pa~erewsk i_ zawsze marzył . o napisaniu op~ry. Szkicował se na riu
sze, wiersze, postacie: to sielankowe, to znow dz1k1e, po tęzne , wul 

kaniczne - pisa ła znana piani stka Lid ia Kozubek, która operze Manr u 
poświęc iła swoją pracę magisterską , ob roni o ną na krakowskiej muz ko
logii pod kierunkiem Zdz i s ława Jach imeckiego, jednego z najw i ęk s zych 
entuzjastów Paderewsk iego ' 

Piani sta marząc y o skomponowaniu opery? Od razu przypomina s i ę 

casus Chopina , który zaciekle bron ił s i ę przed namowami Elsnera 
oraz s11ych paryskich pr>'.\ jac i ół, sugerujących , że powinien przek roczyć 
zaklę t y kqg mu zyki forte pianowej i dla dobr:i narodu nap i sać coś dla 
sceny.. Zainteresowania operowe Paderewski go wpisuj ą s i ę wszakże 

czytelnie i logicznie w .\'. IX-wieczny model kul tury muzycznej . w ra
mach której grani ca pom ięd Z )' wykonawstwem i twó rczości <) nie by ła 
tak wyraź na , jak w następnym stuleciu, mi ędzy innr mi dlatego, że nie
mal każdy muzyk komponował i nikogo nie dz iw i ło , że nawet amatorzy 
pi s zą opery, i to nie do szu fl ady, lecz na uży tek niezliczonych scen pro
wincjonaln)'Ch, jakie dzia łały prz de wszystkim w Niemczech. 

lak wiadomo, Paderewsk i bardzo poważ n i e t rak t ował swoje zaj ę c i a 
kompozytor kie. Odby ł w tym celu kilkuletnie studia w berli1\skiej Kró

ewskiej Akademii Sztuk, pod kierun kiem solidnego znawcy uniwersal
nej „metody" pi sania muzyki Friedricha Kicia. Krąg zainteresowań twór
czych Paderewskiego, rozbudzonych w trakc ie studiów, daleko przekra
cza ł n ormę , którą tradycja wyzn aczy ła koncer tującym pi anistom. Owa 
norma, to ni ez liczone zbiory Klavierstucków, wykorzyst wanych jako 
bisy na recitalach, chętnie zakupywanych przez wydawców ze wzgl ę du 
na głoś ne nazwisko zdobiące okładkę . Jednak eli ta XIX-wiecznych piani
stów, Z\\' łaszcza tych, którzy dz i a ła l i w kręgu kultury niemieckiej, dążyła, 
wzorem Mozarta, Beetho en::i, Schuma nna, do wszechstronnego opa
nowania fac hu ko mpozytorskiego, jako i..e twó rczość traktowano w tym 
k ręgu jako ostateczne potwierdzenie talentu mu zycznego i „l egitymację " 
artystycznej osobowości . tąd 111 spuściznach ty tanów sztuki pianistycz
nej, takich jak Anton Rubinstein, Teodor Leszetycki, czy Raul Koczal
ski, znajdziemy, >bok opusów fo rt pianov.rych, próby z zakresu wielkich 
form symfo nicznych i scenicznvch - tych , które stały na szczycie ówcze 
snej hierarchii gatu nków muzycznych. Zatem, marzenie Paderewskie
go o stworzeniu opery moi..emy uznać za ś l ad oddzia ływania pewnej 
konwencji zachowa1\ artys tycznych. Pozostaje oczywiśc i e pytanie, czy 
arty ta miał zadatk i na „rasowego" kompozytora operowego - takiego, I 
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który autentycznie i specyfi cznie reaguj e na s cen ę, „czuje teatr''. dąży 
do zajęcia swoj ego miejsca w mieszan inie wspólczesnych mu stylów i 
konwencji, próbuj e z naleźć w ła sną wersję odpow iedzi na „zagad nienie 
operowe''. To pytanie wyraźn ie dręczyło nieustannie dotychczasowych 
interpretatorów Ma nru - i nie bez p rzyczyny, bowiem dla obserwatora 
twórczoś ci op erowe) jest pytani em zasad n iczym. 

N ie można na nie odpowiedzieć, nie przyv zawszy s ię autorowi li
bretta , który jest nie tylko dostarczycielem tekstu „pod muzykę ''. ale 

współtwórq całości, decydu1ącym o tym, co składa się w trzech czwar
tych na styl dzieła operowego - o wyborze tematu, strukturze formy, 
sposobie uj ę ci a konfliktu dramatycznego, charak terystyce postac i. Pade
rewski wybrał sobi e na współpracowni ka młodego wówczas dziennika
rza galicyjskiego Alfreda Nossiga, którego poznał w 1889 roku w Wied
niu za pośrednictwem Aleksan d ra Świętochowskiego. Zawa rto układ, 
który opiewał stworzen ie opery do libretta n iemieckojęzycznego, tak , 
by dzieło mog ło być prezentowane na scenach niemieckich , a w dalszeJ 
perspektywi e - w całeJ Europie, na której obszarze rozciągała się stawa 
Paderewskiego jako pianisty. 

Prem iera miała się odbyć w Dreźnie, skąd napłynęło stosowne oficjal
ne zamówienie. Temat opery nie został uzgod111onv od razu. Noss1g 

rozgl ~dał się w bżdym razie za czymś, co mogło uzbroić przys z łe d z i eło 
w odpowiednią dawkę kolorytu lokalnego. Ów pierwiastek -- z fra ncu
ska zwany couleur locale - by ł bowiem najbardzieJ pożądanym składni
l<iem stylu oper oferowanych przez twórców reprezentujących ośrodki 
narodo\ve - czyli kultury „mniejsze''. dopiero walcz ące o przyna l eżne 

im mie1sce w rodzinie europejskiej Couleur locale uzyskiwano poprzez 
eksploatację folkloru; najbardziej udane i cenion e na Za chodzie efekty 

ALFRED NOSSIG 
- AUTOR LIBRETTA „ MAN RU " 

teJ pracy dotyczyły stylizacji wątków orientalnych, wsza kże w koń.ców
ce XIX stulecia wywalczył dla siebie miejsce odrębny koloryt muzyki 
rosyjskiej, a także czeskiej (w latach 90. XIX wieku sceny austriackie i 
niemieckie podbiła „Sprzedana narzeczona" Smetany). Następ na w ko
le1ności mogla być mu zyka polska - a jednak tak się nie stało; z różnych 
względów, przede wszystkim pol itycznych, polscy kompozytorzy ope
rowi działaj Qcy na przełomie XfX i XX wicku skierowali si ę bowiem ku 
modelowi „uniwersalnemu''. pisząc op ry kosmopolitycz ne, eklektyczne 
w stylu muzycznym, w zasadzie pozbawione kolorytu lokalnego nawet 
wówczas, gdy ich treść inspirowała polska poezja romantyczna (j ak „Go
planę" Żel e ńskiego), czy historia rodzima (jak opery Henryka Jareckiego). 

W
okolicznościach, w Jakich Paderewski pro j ektował napisanie 
opery, kon tynuowanie wątku kosmopolitycznego było jedynym 

możliwym rozwiązaniem: w czasie, o którym mówimy, dosz ło do eska
lacji nastrojów antypol skich w Niem czech, w zwi ązku z działalnością 
„Hakaty" Trudno się zatem spodziewać, by świadomy tego (choć Jeszcze 
nie zaangażowany w polityki;) kompozytor mógł planować zapoznanie 
publiczności niemieckiej, z myślą o której opera powstawała, z tema
tem demonstracyjnie polskim. \)/stępn c propozycje librecisty dotyczy ły 

modnego wątku podhalańskiego tudz ie ż sf~' r y sta rożytnych obrzędów 

słowiańskich związanvch ':nocą świętoj ai1 ską. Drugi temat padł od razu, 
gdyż okazało się, że zajmuje się nim Zygmunt Noskowski. Pozostała gó
ralszczyzna, tak bardzo ro zbudzającJ wyobra ź nię młodopolskiego po
kolenia, które przeżywało zbiorową fascy nację Tat rami.. Paderewski 
już wcześnie) dał wyraz kultowi Tatr i góralszczyzny, komponując zbiór 
salonowych miniatur fo rtepianowych zJtytułowa nych „Album tatrzań
ski' '. Ostatecznie zdecydował się na eksploatację tegoż kultu w swojeJ 
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operze. W scenerii tatrzańskiej została usytuowana przez Nossiga ak
cja libretta, utkanego na kanwie „chtopski e j" powieści Kraszewskiego 
„Chata za wsią''. stanowiącego istny miszm asz, jeśli chodzi o geograficz
ne i antropologi czne prawdopodob i eństwo. Przede wszystkim, w wersji 
Nossiga Tatry zostały starannie „odpolszczone''. Zaludnił je librecista 
populacją abstrakcyjnych „rasowo" wieśniaków, dając im za sąsiadów 
egzotycz nych wędrowcciw - Cyganów (gwoli udowodnienia chociaż 
szczypty prawdopodobień s twa scenerii, przypomnę , 7.e w XIX wieku 
przez Tat ry przebiegała gran ica zaboru aust riackiego z Węgrami, a w 
mentalności większośc i Europej czyków synonimem kultury węgiersk ie) 

była kapela cyga1'tska; obawiam si ę jednak , ż e Cyganie Nossiga stanowili 
grupę, która w Ideen zur Philosoph ie der Gcschichte der M enschheit 
Herdera zasłu ży ła na tajemnicze, drażniące miano „obcych"). 
l(olejne pytanie brzmi: czy polski odbiorca mógł mieć pretensję do 
I Paderewskiego, że nie podjął on wątku narodowego? Czy miał pra
wo oczekiwać, że Paderewski przedstawi się w swoim pierwszym dziele 
opero"cym jako następca Mo niuszki, ewentualnie - Żeleńskiego czy Ja
reckiego? Myśl ę , ż e nie - i to nie tylko dlatego, że polską twórczość ope
rową zdominowa ł wówczas, jak już mówiłam, nurt kosmopoli t:'czny, 
ale i d latego, że Paderewski nie był jeszcze w epoce premiery „Manru" 
postrzegany jako artysta narodowy (w rozumieniu: czynnie działający na 
niwie patriotyczn ej). Działalność polityczna Paderewskiego rozp oczę ł a 

się około 1910 roku - wtedy artysta wygłosi ł SWOJE' pierwsze mowv pa
trio tyczne- podczas obchodów l OO-lec ia urodzin Chopina (we Lwowie) 
i podczas rocznicy grunwaldzkiej w Krakowie. Z miejsca został wówczas 
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JUŻ PO ROKU OD 
DREZDEŃSKIEJ 

PRAPREMIERY DOSZŁO 
DO WYSTAWIENIA 

„MAN RU" W 
METROPOLITAN OPERA 

W NOWYM JORKU Z 
UDZIAŁEM WIELKIEJ 

POLSKIEJ ŚPIEWACZKI 
MARCELINY SEMBRICH· 
KOCHAŃSKIEJ (W PARTII 

ULANY) I ALEKSANDRA 

BANDROWSKIEGO, 
SŁAWNEGO TENORA, 

KTÓRY WCZEŚNIEJ 
UCZESTNICZYŁ - JUŻ 

8 CZERWCA 1901 
ROKU - W PREMIERZE 

Af[ Z PREMIERY ,.MANRU'" W METROPOLITAN OPERA LWOWSKIEJ „MAN RU" W 
W NOWYM JORKU ROLI TYTUŁOWEJ 

zaanektowany przez galicyjskie sfery narodowodemokratyczne do celów 
propagando,~cych. Od p ropagandy (re alizowanej ta kże poprzez działa 

muzyczne, przede wszystkim słynną Symfoni i;! h-moll "'J'posażoną w 
program patrio tycrny) p r z eszed ł n a s tępn i e do czynne) roboty politycz
nej, realizowa nej w czasie I wojny świ atowej na te renie USA . Ale o koło 
1900 roku zapędów patriotycznych Paderewski jeszcze nie prze j awiał. 

Rzadko nawet z aglądał do Polski , odb1 d porzucił posadę nauczyc i e lską 
w warszawskim konscrw:i torium. Przyjechał na trzy koncerty w roku 
1899 - i z tego pobytu urodziła się w 1901 ro ku Filha rmonia Wa rszaw
ska, którą obmyślił Paderewski wes pół z Leopoldem Kronenbergi em i 
Al eksandrem RaJch rnanem Następnie koncertował w Polsce dopie ro 
w roku 1904, a i w tedy n ie przygnała go do kraju tęsknota za z iemią 

Ojczystą, lecz nieudana misja objęc ia dyrektorstwa warszawskiego kon
serwatorium, zablokowana przez władze rosyjsk ie. \XI epoce „Ma nr u" 
był Paderewski obywatelem świata i z tym paszportem przystępował do 
pracy nad swoją operą . Kraj zaa kcep tował kosmopolityczną postawę ar
tysty, czego dowodem by ły równoległe do prapremiery drezdeńskiej (29 
maja 1901 ) wystaw ienia „ Ianru" w operze lwowskiej (8 czerwca 1901) i 
warszawskie j ( 11 lu tego 1902). 

Wśród tych trzech premier największe znaczenie przypada lwow
skiei, jako że tylko we Lwow ie - nieoficjalnej stolicy Polski okresu 

zaborów - udało się nadać wydarzeniu charakter ma nifestac ji patrio
tycznej, jakiego nie mogło mie ć an i w „haka tystycznym" D reźn ie , ani w 
uciskane) przez Rosjan \X/arszawie. Lwów zresztą od kilku dekad spe
cjalizował się ' „upatriotycznianiu" wydarze.ń mUZ"Lznych, c>'cgo skut
kiem był fakt, że odbyła si ę tam wi~·kszość prapremier polskich oper na
pi sanych między 1880 i 1914 rokiem. Specjalizacja ta dotyczyła przede 
wszystkim aspektu towarzyskiego: na premiery operowe obowiązkowo 
przybywał kwiat polskiej inteligen cji ze wszys tkich trzech zaborów, a 
miejscowi dokładal i s i ę do u roczystośc i niez li czonymi akademiami, 
kon celebrowa nymi mszami, patriotycznymi m c)warn i, pochodami dzie
wic biało odzianych tudz ie ż nocnymi rautami. Tak było i w przypadku 
M anru, na którą pofatygowa ły się osobiście takie g' iazdy, jak Helena 
M odrzej ewska, Aleksander Św i ę tochowski, Zygm un t No skowski, Wła 
dysław Żeleński i o czywiśc ie sam mistrz Paderewski. 

l(oleJ na rekapitulację recepcji dziela . Wypow ie.dzi na temat opery 
I Paderewskiego, pisane nd gor<:)co po przeds taw1ernach, 1ak 1 formu
łowane ex post, na kartach prac historycznych, d zi " J ą si ę na dwie grupy: 
pi erwszą stanowi ą teksty panegirycz ne, og ranicz8iqCe się zazwyczaj d o 
apriorycznego uznania w ielkie j wa rtości clz ie ł;i, pr z edstaw iaj ą ce go jako 
wvbitny wkład w dorobek mu zyki polskiej itp. Te pominę , wymagają bo
wiem głębszego zap oznania się z t o cz ą cym si~ za ż yc ia Paderewskiego 
dyskurse m o mu zyce narod o\ ·ej, uw ik łanym w rozmaitE' politvczne kon
teksty, bez znajomości których łatwo je źl e zrozumieć, a w konsekwen
cji zl ekceważyć-. Druga grupa tekstów o „Manru" to studi a analityczne, 
których autorzy pos tawili sobie za cel rozpoznani e stylu opery i umiesz
czenie jej na mapi e ws półczesnych tendencji sztuki operowej w Euro
pie. M odelowy sposób rozum owania autorów tych studiów prezentuje 
omów ienie „Manru" doko nan przez Aleksandra Po liń sk i ego na kar tach 
Dziej ów muzvki polski t• j za rysie - pie rwszego po lski ego podrę cz ni ka I 
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historii muzyki polskiej, opublikowanego we b vowie w 1907 roku'. Tak 
pisze Poliński - nestor warszawskich krytyków muzycznych, zapalony 
zbieracz zabytków muzyki polskiej, wsławiony Jako bezkompromisowy 
przeciwnik modernistycznych „nowinek" i wielki patriota: 

Paderewski stoi w „Ma nru" na wysokości naJnowszych pojęć o za
daniu dramatu lirycznego. Lecz nie wyłamu je się spod praw, obo

wiązujących muzyk~ w ogóle i nie wymyka si~, vnorem innych kom
pozytorów dzisieJszych, spod artykułu kodeksu estetyki mu zyczn e) Jest 
on wprawd zie modernistą w tej operze, takim jednak osobli wy m, który 
umiał wsz >stkie cechy wszechświa towej kultury muzycznej przetopić w 
tyglu twórczej swej fa ntaz.ji i z tego al i ażu dźwiękowego urobić i upoety
zować dzieło odpowiadające modzie dzisiejszej, a zarazem dogadzające 
i swojakowi, i obcemu. Odnaleźć w nim bowiem można zarówno rytmi
kę polską oraz echa naszej nuty serdecznej, Jak odgłosy muzyki nawet 
wagnerowskiej. Zasadniczy ton muzyki Paderewskiego - to s zczerość 

natchnienia i ogłada estetyczna. W duszy Jego brzmią przeważnie har
monie zgodne, a struny sercowe dźwięczą mu naJczęściej melodyjnie3

. 

Wi ęceJ co prawda w tym tekście uwagi położoneJ na eksplikacj ę 
własnych poglądów estetycznych Polir1skiego niż rzetelnej re

fleksji nad dz i ełem Paderewskiego; spomiędzy frazesów wnoszących 
pochwalę lJasycznych wartości muzyki i owo specyficzne dla polskiej 
myśli estetycz nej o mu zyce uznanie wy ższości „zdrowego" eklektyzmu 
nad „chorym': krańcowym modernizmem (mvaż. a nym za przejaw groż

nego kryzysu kultury). wyłania się obraz dzie ła, w którym odkry ł krytyk 
indywidualny świat uczuć i wyobraźni kompozytora - ma ni fes tu j ą cy s ię 

jako żywioł poetycki, liryczn y. Liryz m „Jvlanru" skojarzył Poliński z pol
skością - trop ważny i inspiruj<}Cy, prowadzący od XIX- wiecznego kultu 
Moniuszki aż. do współc zesnych rozważ a11 Mieczysława Tomaszewskie
go nad idiomem pieśni polskich - ludowych, dworkowych, powszech
nych. Czemu Jednak ma służyć poJawtaJące się w tekście Folińskiego 
odniesienie do muzyki wagnerowskie), użyte w dodatku jako przeciw
stawienie w stosunku do „naszej nuty se rdecznej"? 

l(ażdy badacz polski ej myś li muzycznej II połowy XIX wi ku zetknął 

I się ze Zjawiskiem uporczywego relaCJonowania wszelkich rozważa i'1 
nad ówczesną twórczością operową do problematyki \ agnerowski ego 
teatru muzycznego. Zjawisko to byto efektem oddziaływa nia in telek
tualnego przy musu, przymus zaś wziął się z „szumu medialnego" (w 
ówczesn ej rzeczywistości: prasowego), który towarzyszył poczynaniom 
Wagnera Jako refo rmatora sztuki operowej. Słusznie pisze Grzegorz Zie
ziula, badacz polskiej twórczości operowej przełomu X!X i XX wieku, 
iż nieustanne i nieumotywowane przyrówn ywa nie wszelkich przejawów 
twórczości operowej czasem· \Xlagnera i powagnerowskich do mu zyki i 
koncepcji Wagnera wygenerowało ca ły ł::111cuch nieporozu mie11 1

. Do
tkn<)ł on, jak ja z kolei niegdyś udowadniałam, spory obszar recepcji 
hvórczości Moniuszki;, którą przez pewien czas manier ycznie wręcz 
rozważano jako „ni edorosłą" do reformy \Vagnera, przedostał si ę do 
interpretacji dz i eł w iększości przedstawicieli oper postromantycznych 
i młodopolskich (vide przypadek „Bolesława Śmiałego" Ludomira Ró
życkiego) . Nic dziwnego zatem, że i dla interpretatorów „Manru" po-

został impulsem jeśli nie jedynym. to poważnie rzutu ją cym na ogląd 
dzieła. Nb. widzę , ze w naj nowszym haśle biograficznym Paderewskiego, 
umieszczonym w Encyklopedii muzycznej PWM (autorstwa /V!ałgorza

ty Perkowskiej-Waszek) można o „Mann i" przeczytać, że sięgną t w niej 
[Paderewski] do dośw iadczeń twórczych Wagne ra.„ 

O co mogłoby kon kretnie chod ;: ić1 l ajważn iejszą (i obawiam się -
jedyn ą) wskazówk;1 jest podtyt uł dzie ła , zawieraj<) C)' jego okreś l e

nie gatunkowe: „dramat liryG ny w trzec h ocls lonach': Dramat, a 1-vięc 
ucieleśnienie wizJi W:i.gnerowskiej syntezy słowa i muzyki w słu7hie 
teatru 1 (teza do dyskusJi). Mogłoby ewentualn ie chodzić t akże o zasto
sowanie przez Paderewski ego elementów \Xfagnerowsk iej tech ni ki mo
tywów przewodnich (mają Je główm bohaterowie opery), stosow;:i nie 
się do dyrektywy uni kania rygorystycznego podziału akc ji m uzyczne) 
na zamknic:te „nu mery" lub te ż o dążn ość do zwiększen i a roli orkiestry. 
Jednak te wszystkie zj awiska nie byty j uż w epoce, w które) dz i a łał Pa
derewski, „własności ą" estetyki \Xlagncrowskiej - zostaty przyswojone 
przez inne kierunki operowe, w ty m przez głośną, p odbij ającą świat 

schyłku XIX wieku op erę we rystyczną. Czy w polskiej muzyce operowej 
zai s tn i ał weryzm 7 Grzego rz 7'. ie7. iula odpowiada: al eż ta k1, zasvpując nas 
od pew nego czasu an al izami z::i romniany h dziet, któ rych naiwna t reś ć 
i równie naiwne rc'l z w i ą z a nia scen iczne budzą niezamie rzo ny, a tak po
żądany w czasie konferencji muzyko logicznych efekt humorystyczny ... 
Autor poucza nas: Problemu nie da s ię z a /a t wić kiLkoma krqglymi zda
niami, wskazujący111 i na rzekon1q zuścir1 11kowo.{ć i zacof a nie· rodzimych 
twórcó w. Nie sposób też w niesko11czo11ość przyró 1vnywm' ich dorobku do 
jakie;ś swojskiej rupieciarni, będącej przecho walnią roz111a11yc/1 bubli i 
poro11 ionycli płodói</' . Słuszn ie: zapoznawszy Si\; d z ięk i badaniom Zie
ziuli z kilkoma autentycznymi bublami, jesteśmy w stanie lepiej oga rnąć 
rzeczywi s to ść, na kt óq składa się - 1-\· aspekcie rodzimej kultury opero
wej - bardzo silna rea kcja na weryzm właśn ie. Jest ona - między innymi 
- kluczem do „Manru" 

N ie od \Vagnera, lecz od Leo ncavalla i Mascagn iego idzie zasadnicza 
inspiracja dzi e ła . J ask rawość kolorytu „Pajaców'; „Ryce rskości wie

śniaczej': a drugiej strony - bezpoś red ni o ś ć uczuć „Carmen" - oto pier
wiastki, ktc'irych wpływ na mate ri ę opery Paderewskie-go warto wzi4ć 

pod uwagę. Zawarte są w niej konstytutywne składnik i werystycznego 
stylu operowego: wielkie kontrasty wyra zowe, ja skrawość instrumenta
qi, ogr:rniczenie samodziel nych us tępó1v muzycznych na rzecz jedno
ści dramaturgi cznej (w „Man ru" brak uwertury, podobnie, jak w wielu 
operach werystyczny<.h ), obecn osć muzyu nych fra gmen tCl\.v ni e-ope
rowych, jak ob rzę d, luclowJ piosenka, wiejski taniec or;:i ;: „brulal nych" 
efektów (krzyk) i nade wszystko - egzotyczny koloryt wykorzystany nJ 
granicy ki czu. 

Muszę oddać sprawiedliwość Zdzisławowi )achi meckiemu, który 
przed laty - poclclaJi)C s i ę z Jedn e; strony nałogowi ukazywarna 

„Manru" jako efektu inspiracji sztu k<! wa gnerowsk<) , wskaz ał równocze
ś nie na jej związk i z operą werystyczną , w nich dostrzegając główne atu
ty cizi >ta: barwną instrumentację i efektowne chóry . W J 920 roku Jachi
mecki ju ż wiedzia ł, że „Manrn" ni e jest w slanir podbi ć ani polskich, ani I 
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światowy h sc 'n operowych . Przypisal to niedostatkom libretta Nossiga, 
powszechnie z resz tą krytykowanego; nic oclmtiwi t sobie jednak ogól
ni ej ·zego komenta rz.a n::i temat t\vóru osci Paderewski ego: niestety. j~go 
m eZ\· ykly smak i enialny in> tynkt fo rtepianmvy nie wystarcza, kiedy 
chodzi o uksz tattowanie wielkich idei i rozw iązanie gtębok ic h problc
mÓVI' artyst ycznych .. 

Surowy to sąd - i zu peł nie nie tr afi aj ą cy w sedno problemu. Sed rw, 
jak sądzę - to nasze pierwotne pytanie: czy Paderewski mi al zadatki 

na „rasowego'' komp Jzytora operowego i czy p róbowa ł znal ezć wla s n~1 

wersję odpowied zi na „zagadnienie operowe''. Nawet, ie śli jachimec
ki mi a ł rac j ę s ugerując , że Paderewski byt wielki jedynie p ko pianista i 
twórca muzyki ~ rtepianO\\ej, nic sposób przejść obok fa ktu, ż e p is z ąc 
,.Ma nru" udowodni! ni ezbicie, ż e posiada ta k że prawdziwy insty nkt ope
rowr J ed n ą z podstawowych cech „rasowych" ludzi teatru jest umiej ~· t 

ność sprosta nia modzie - wszak teatr operowy jest (a przy najmn ic; byt 
w czasach Paderewskiego) siedliskiem s1.tuki masowej, jego zadani em 
jest przemawi::ić do wsLyst kich i z adowa l a ć wszystkich. 

Taką ~m ic'. ~ tno ścią _wykazat s i ę ::irt;1sla, jeśli nie w stopmu „genia l
nym, to zupełme zadowalaJ;icyrn . Powto rzę za Pulinsktm: potrafi ! 

upoe tyzować dzie ł o odpow i adają c e modzie dzisiejszej. a zara,1em do
gJdzaJ ą ce i swoj akowi, i obcemu Nie s i l ił s ię b y ć nastę pcą obcego uchu 
polskiemu \X/agnera, nie spog l ąda ł w stronę naiwneJ pols ko ś c i Moniusz
ki - napisał wł a s ną wers ję .Yycerskości w1e' niaczef '. staj ą c do szeregu 
„swoiskich werystów" i dop 1sU)')C si ę tym sa mym, odkrywczo i rozsąd1~i e 
za razem, do muz )1Czncj rzecz 1 wi s t o ś c i swoich czasów. 

1 Procą t~ opubhkowJ!o btowoc.b oficyna Uni~ dwukrmn1e: w 1999 1 200 1 r<J ku. 
1 Ś-c i!i- !e n'.l'C '/ b iur.}t.1~ t n 1~1 L· \\ tl l' ~niL' l :-i ll! opraccw~:anie "' lldc krako\\·o;;kit>gokrYl}'kt1 1 p1a n1· 

sty 1 r.rn ch zb Byhcb ego Die ,\)rmk in !'o/en. 1<pubhkowo ny w 1 $92 roku w 7w1ązk u z l)rezcn 
taqam1 muzvki polskie1 na \\ · ~·stm,· ic Tc_\ 1trJ ino 1\. luLyr1. ncj w \\ '1L•<l11tu . . 

3 Alek~ancil:' r Po li ń !'!~ I'. IJ:it '/ł' mia.;vJ..i pol\ A. it'/ w :an.~ tt ·. 1, , , -<J, ~ 1907, "· 24'7" 

t Ci rz~gou Ziel tula: KomJW::j'lur:y pal:!.CY wnbec pr:.em1m1 w et1ropfJ<>k11H terarzl' o/Jtt'owym 

cirugu.·1 polmvy X1.\ wicku. \\/: A!u::ykologw IL'tiht.•t. pr:emum kullurv i cywW:m.:J I. Rt.~d . J 

B1e\a" sk1. K Dadak· Kozicka, A l ,•szczy 1\•b. Warsz.wa 2001 , s. 151. 

; 1\. 1<.1[2.dalena Dziad1..,k •\frnmin• rt:'et...'pc/1.':>tanisln wn ,\foniuszk1 łl<t /n·zdomi1..• .Y/X i XX wicAu. 
\X:, 1t·a tr O/JL'f()U')' "i lWlH l f111'll . \ tm 1 ru.~:J..1 Rckmtt.'i(l fl .~t.:. r~cd Macit.'I lahto1hk;, F.l1b1..:ta :-.=o
wicb Po<nac\ 2005, '- 15l- l60. 
1
·' T.amż.e . s. 160. 
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Cyganie są wśród nas 

Marian Grzegorz GERLICH 

Cyganie, naąwani dzi ś z,godnie z własną tradycją j ęzykową Romami, 
przybyli do Europy w XIV w 1 ku. Pierwszy doku ment, potwierdza

jący ich obecność na ziemiach polskich pochodz i z 140 1 roku. z kra
kowskiego Kazimierza. Napływali przez kolejne wieki, aż do schyłku I 
Rzeczpospoli tej. słynącej z tolerancji wobec Romów. 

I(olejne fale do,cierały' w połowie XIX wieku, a ostatnia - z Rumunii 
I - po 1989 roku. Dzis najw iększe z grup romskich, Jakie zy 1ą wsrod 
nas, to Cyganie Górscy, Polska Ro ma, Kełdera szowie, Lowari i pomniej
sze, jak choćby Satadytka, Cha ładytka, czy Kaliszaki 

N a Star_y Kontynent Cyganie wkroczy li - zgodme z rozpowszechni a
ną przez siebie l egendą - w aureoli męczenmkow za wiarę, ale tez 

gorliwych i wytrwa łych pielgrzymów. Ich status potwierd z a ły dokumen
ty papieskie i cesarskie. Jed nak ów w ' idealizowany wizerunek szybko 
uleg ł weryfi kacji. Ich swoist;:i egzotyczn ość wywoływała szok kulturowy. 
Coraz bardz iej drasl)'Cznie ujawniała się obcosć etni czna, kulturowa i 
obyczajowa przybyszów. Nomadyzm. styl i sposób życia , folklor, mental
ność i duchowość, pozostawały w ostrej opozycji do wartości, wzorów 
zachowań i norm etycznych, obowi<tzuj<1cych w chrześcijańskim społe
czeństwie. Cyganie stawali si ę coraz ba rdziej obcy i to w tym naigorszym 
wymiarze, który rodzi nie nawiść. Stopniowo te ż zostali objęci drastycz
nymi, admini stracyjnymi ustawa mi represyjnymi. Nastawa ł czas, kiedy 
oba światy - ni e-Romów, czyli gadziów i Cyganów - wv raźn ie wvznaczv
ły gran ice swojej tożsamośc i i odrębności . Pojawiła ~ ię poraża,jąca ni~
chęć większości wobec mn i eiswści. 

Zaczęła się ksz ta łtoV-:ać fascyn uj ą c a, pełna sp rzeczn ości - funkcjonu
jąca prawic do dzis - swo ista lege nda o Romach. Determrnowana 

by ła - i wc iąż jest - przez dwie przeciwstawne postawy: niechęć i obawę 
oraz zachwyt i zauroczenie. Pierwsza wyra sta z uniwersalnych uwarun
kowań etniczno-kulturowych, religiJ nych, obyczajowych, z relacj i swoi
obcy, wreszcie z owego tragicznego niez rozumienia innych. Druga zaś 
wyrastać zaczęta z potrzeby - choćby chwilowego - wyrwania się z ogra
niczających zakazów i n:ikazów własnej kultury, ale również z tęsknoty 
za bliskością natury, za wolnośc ią i wieloma innymi wartościami kultury 
kojarzonymi z Cyganami. 

; 

Ow nienawistny obraz „obcego" na pocz<1tku rodzi s i ę z ksenofobii, 
owego strasznego ernbnonu ras1z.mu. Dotknę to to tJkże Romów. 

Ciemny kolor skóry wyw ływał jednoznaczn ie negatywne skojarzenia, 
których skutkiem bylo post rzega nie wę drowców jako przedstawicieli 
kultury, w której obowi<) ZUj<) odm ienne „od naszych" prawa i normy. 
Cyganów obarczono syndromem t a j em niczości, z powodu skrywanej I 



przed innymi wiedzy, ponoć groż n c 1 i niebezpiecznej Podejrzewano ich 
o kontakty z siłam i Z ła . Wszak mę7.czvin i opanowali różnego rodzaJU 
praktyki magiczne, niewą t pl i wie zwi ąza n e z tradycyjnym i profc jam i, Lo 
jest kotlarstwem, kowals twem, handlem końm i , a kobi Pty zajmowaf)' s i ę 

wróżbiarst wem . Cyganom ustawiczn ie zarzucano, 7.e s i ę izoluią Tego 
rodzaju postawa zawsze zaś rodzi pudej r t en ie, iż w tak im św i eci e pudej
mowane są dzi ałania szkodliwe wobec innych, czvl i w tym wypadku nas 
- gadziów. Przypisywano im też wrodzone, ncgatrwne cechy osobowo
ściowe, zarzu cano n ie chę ć do prac y i sk łon ność o złod z i c1stwa . Efek
tem tego by t - pk to określa Rom z Paryża, Va ni:i de Gila Kochanowski 
- „syndrom wielowiekowego izolmvan ia i poga rdza nia Cyganami': który 
wy raż a ł si9 w spychaniu ich na pozycje eko nomicznie, ale również sp -
leczni e i kultu rowo peryfe ryjne . Nic ukrywajmy: wielu z nas nie może si ę 

od tego oderwać do dzi ś. W lege ndzie o „w~ drownym ludzie" tkw i ł na 
szczęś cie również wize runek C)1ganów, jako „ kozłów ofiarnych''. To efe kt 
nasze) dominacji, ale i prze mocy kulturowej . Reneksja nad tą sytuaci ą 

sprawiała. że n ~11v e t w tradvcji ludowej powiada no: „Kowa l zawinił, Cy
gana powiesili ''. 

N a szczęście owa lege nda Cyganów ni c była i ni e jesl wyl4czn ie cza r
na. Kulturn nie lubi Jednoz naczności. Europejczycy ubral i zate m 

egzotycznych p1·zybyszów nie tyl ko w kosti um skrojony na miarę wła 
snych uprzedze1\, przes ')dów, obaw, ale rówmeż fas cynaq i obcą trady 
cj ą , jak i marzeń , których spelni enie dostrzegano właśnie w ich tradycj i. 
Cygar\ skośc wywoływa ta skojarzenie z nie sk rępovvani em osobowości i 
zachowa r\ , natom iast wł asna kultura - przeciwni e - ze skrępowa n i em , 

z nadmiarem zbytecznych ogrn n ic z cń Rodz i ła s i ~ opozyqa : obowi ązku 

pracy z mitem romski ego wzo ru nic- pracy. 

Alb um: CYGA NIE - ROMOWI E 
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Co nadto fa scynowało u Romów? Przt::de wszystkim bli ski kontakt z 
przyrodc}, swoboda oraz wolność. \XI tym zakresie tradycja ludo wa 

podkreśl a l a SZCćególny, symboliczny sens Słońca, Księ7yca , ognia, b su i 
wody w cygańskim życiu. S;:i mi Romowie mówią, i ż to ich braci a i s iostry. 
)akże kusz,icc dla nie-Romów by ły - i s ą nadal - swois le imponderabilia, 
związane z wędrowaniem, przem ieszcza ni m się z m iejsca na miejsce, 
zabawą, mu zykowaniem, radosnym lub ż ałosnym dźw iękiem sk rzypiec, 
wn~szc ie pełnym wigoru i erotyki tańcem, no i śp i ewem, który W)Taża t 

nieodgadnioną cygań ską mental ność, duszę i rozterki se rca. Intrygowała 

i fascynowała uroda kobiet i Lęży zna mężczyzn, cyga ńska żywiołowość i 
cyga ńska mi łość. Ta odmienność, dziwna, intrygująca i zachęca1ą c a , zna
lazła w pew nym momencie swo1e. ja kż e specyficzne, odzwierciedlenie w 
postawie i w życiu artystów, wyróżni aj ących si .;' z tlumu fi lis trów. Stąd 
komentatorzy cyga nerii artystycznej dostr zega li podobie1istwo między 
szukającymi wolności twórcami, a „sposobem bytowania Cyganów, ludu 
koczowni czego, tułaczego, żyiącego od przypadku do przypadku, nie
porząd ni e, ale za razem jako ś swobodnie, bar w nie, uro czo''. I - dodaj mv 
- Jakże twórczo. Alt> to nie wszystko. 

I(ultura Romów, choć niezna na i tajemnicza, była Jednak swoiście od
I krrvana i opisywana. Podkreśla no głów nie ich solidaryzm, posza
nowa nie tradyc ji, a więc to, co sami nazywa.i4 romanipen; podziwiano 
autoryte t starszych. Podkreślano też profesjonalizm tradycvj nych zawo 
dów cygańskich. Ale zawsze nad tym wszystkim unosi si ę ponadczasowe 
przekonanie, swoisty mit, i ż cygańskość sta now i zaprzeczenie okiełzna
nych przez naszą kulturę, ale nie przez naturę, potrzeb bycia prawdziwie 
wolnym. 

. .. 
Dziś ży j emy w rz e czywistości, w której staramy się burzyć - zwłasz

cza w naszym kręgu cywili zacyJnym - mury o dgrani cz ające kul tur y. 
Wartością są szanse płynące z dia logu kultur. \ 'f/szysc y się jednak zmie
niamy, na miarę potrzeb i możliwości; Romowie również . Zmieniamy 
si i;: , zachowują c jednak pew ne własne im po nderabili a. Jean Cocteau, pi 
sząc o Cyganach, stwierd za, że „nomadyzm jes t bardzi ej stane m umysłu , 

niż stan em faktów. Mimo ;_atem, że tabory stanę! )', Cygani e zachowują 

dawną osobowość, swoistą potoczną wi zJi;: świata i c z łowieka . \Xf post
modernistycznym św i ecie te odm.ienności m usimy nie tylko wzaj emnie 
szanować, ale z nich c zerpać. \Xfszak Inni to także m y. Ale oczywiś cie , 

w każdej epoce, poza uwarunkowaniami kulturowym i, tak wyraź ni e de
terminu1ącymi miłość Ulany i Manru, pozostaje sfera czystego uczucia. 
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