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JÓZEF KOFFLER: MATRIMONJO CON VARIAZIONI 

W WARSZAWSKIEJ OPERZE KAMERALNEJ 

A.D. 2009 

7L ainteresowanie nas ze jedynym utworem se nicznym J ózefa 

,iii Koffl era z roku 1932 zacz ęło si ę od o trzymania odbitki wyciągu 
fortep ianowego te go dzieła d profesora Macieja Gołąba - muzykologa 

od lat pracując go z powodzeniem nad ukazaniem życia i dorobku 

kompozytora. 

Wysoki i unikalny poziom kompozy ji Józefa Koffl era kłan ia ł nas 

do zajęcia si nią, mimo Że był to ty lko wyciąg fort epianowy, w dodatku 

z niemieckim t kstem. 

Aby u twó r ten mógl poj awić si na cenie , należało p rzywróci ć 

pienvo rny lub napisać nowy tekst - oczywiście polski - i s tworzyć 

odpowi ednią in s t rumentacj ę. Po wielu naradach z Edwardem Palłaszem , 

który ten utwór o t rzymał od prof. Gołąba , dos zliśmy do wnio, ku, Że 

powinna tO być instrumentacja wynikająca z pewnych wskazań 

zawartych w ·v...ryciągu, a nade w zys tko - odpowiadając a cecho m 

utworów mu zycznych końca lat dwudziestych u b i e g łego wieku, 

pisanych dla scen Zachodniej Europy p rzez kompozytorów bliskich 

Kofflerowi. Zesp , ł po jedynczych inst rumentów smyczkowych 

uba rwionych instrumentami d ętym i fo rtep iane m, fisharmonią, 

inst rumentami perkusyjnymi, gitarą i banjo, mógłby być taką , c i eżką, 

którą możn a podążać. T ak też się s tał o - i po kilku mie iącach Edward 

Pałłasz przedstawi! kompletną partyturę, z któ rej sporządziliśmy 

mate riał orkie trowy. 

Osobną sp rawą, ni mni ej ważną, było two rzenie teks tu , któ ry 

by odpowiadał wymo go m mu zycznym d zieła napi anego w technice 

12-tonowej, będącego utworem scenicznym o charakterze pięknej zabawy. 

3 



4 

Zwróciłem się do osoby naj bardziej kompetentnej, niezwykle 

uzdolnionej i będącej wielką artys tką teat ru - Joanny Kulmowej. 

Po pewnym czasie, koniecznym do poznania kompozycji, otrzymałem 

odpowiedź, że będzie to libretto całkowici now i ... rewolucyjne. 

Tak więc mamy przed sobą dzieło z początku lat trzydziestych 

ubiegłego wieku, gdy jeszcze hucznie się bawiono, tuż po wielkim 

światowym kryzysie, n ie przeczuwając tego, co niebawem miało 

nastąpić. 

Prz ds tawiamy utwór napisany na akto ra, dwoje sol istów (sopran 

i baryton), mały chór 4- głosowy (u nas 12 śpiewaków) , balet i kameralny 

zespół orkiestrowy, nawiązuj ąc do końca lat dwudziestych i początku 

trzydziestych, mając na uwadze ciekawe poczynania teat ru i kabaretu 

tych lat w naszym kraju, a t akże wysoki poziom zarówno malars twa 

i rzeźby, jak i sztuki użytkowej tego okresu. 

W przedstawieniu biorą udzia ł artyści Warszawskiej Opery 

Kameralnej oraz współprac uj ący z nami od lat zespó ł tań ca Cracovia 

Dan za. 

W słowi e wstępnym do p ierwszej prezentac ji w Polsce - 5 marca 

2005 w cyklu „Oda do Europy' - utworu Viktora Ullmanna Der Kaiser 

·von Atlantis, napi sanego w 1943 roku w getcie Teresienstadt, 

wspomniałem o naszych planach wys tawienia utworu scenicznego J Ózefa 

Koffl era, którego spotkał podobny Io , co twórcę Cesarza A tlantydy. 

Pisząc t słowa, jestem przekonany, że t0 zobowiązanie wobec naszego 

wybitnego kompozytora wykonałem. 

Stefan Sutkowski 
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WA R SZAW S K A OPE R A K AM E R A LNA 
Dyrektor N acz lny i Artystyczny Stefan Sutkowski 

Premiera 22 maja 2009, godzina 19.00 
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Józef Koffler 

MATRIMON IO 
CON VARIAZION I 

G ra dla tancerzy, dwojga śpiewaków, aktora i chóru 
w jednym akcie 

Reżyse r i a 1 choreografia 

Romana Agnel 

Libretto 

Joanna Kulmowa 

In trumem acja 

Edward Pałłasz 

Kierownictwo mu:zy..:znc 

Przemysław Fiugajski 

\'i' ykunaw ~ 

Sce nografia 

Marlena Skoneczko 

Eu mi:ni da - Kamila Cholewiń ka, Anna Jakubczak 

Lepard Tomasz Rak Robert zpręgiel 

Boss - Jerzy Mahler 

C racovia Danza 

Romana Agnel, Dari usz Brojek, Filip Jędrach , Magdalena Żmuda 

Dominika Koj, Alla Pot.'lpowa, Anna Wańtuch, Sławomir Greś 

Mimowie 
Jerzy Klonowski, Andrzej Pan ko' ski 

Zespó ł Solistów Warszawskiej O pery Kam ralnej 

>Oprany - Aleksandra Biskot, Ewa Ku r)' łow i cz Anna Wyrzykowska 

alt ,· - Ewa Puchal ka, wcl ina Rz zińska, Dorota S lccka 

teno ry - Jakub G r bowski, nd rzcj Marusiak, Piotr Kazimierczak 

basy - Krzysztof Matuszak, Piotr Pieron , Grzegorz Żołyn iak 

Kameralny Zespół Instmmentałny Warszawskiej O pery Kameralnej 

systent reŻ \'Se rJ 

Lidia Juranek 

Agata !gras-Sawicka - flet , ł e t piccolo 

Tytus ojnowicz - obÓJ 

Artur Pachlewski - klarn et 

Alina Mleczko - saksofon 

Tomasz Kirschling - trąbka 

Piotr Wróbel - puzon 

Jarosław Kopeć - perkusja 

Gnego rz Krawiec - gitara 

Dagmara Dud zi ńska, Ewa Pelwecka - pian ino 

Krzysztof Marosck - pozytyw 

Krzysztof Bzówka - I skrzypce 

Józef Koli n k - II skrzypce 

Dariusz Kisieliń ski - alt ówka 

Zbigniew Krzymiński - ·wiolon czela 

Agn ieszka Bartn ik - kontraba ~ 

Asystent cho reografa 

Dariusz Brojek 

Przygotowani e Zespołu Solistów 

Wanda T hórz wska 

D yrygenr 

Przemysław Fiugajski 

Insp1cjenr 

Michał Kanclerski 
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JOZEF KOFFLER 

(1896-1944) 

J. ózef Ko ffler - poi.ski k mpozytor, muzyk -

log i publicy ta muzyczny, jedna z najbardziej 

frapu ją ych postaci historii muzyki polsk i j 

XX wi ku - urodził się w dniu 28 listopada 1896 

roku w gali yjskim Stryju jako ni cślubn dziec

ko w rodz.i nie najpierw czeladni ka, a nam;p

nie samodzielnego kupca H ersza Kofflera z Za

le zczyk i Rebeki Schonfeld , córki l aści ciela 

hurtowni artyku łów zbożowych . Wczesną rn ł -

do, ć spędz ił w Stryj u, którego d u ża gm ina 

żydowska liczył a sobie na p rze łomie XIX 

i XX wieku ok. 5,5 ty iąca mie zkań ców. W la
tach 1910- 14 ucz szczał do gim nazjum kla

syczn ego, równ legie kontynuując prywatnie 

naukę muzyki. W gimnazjum tym zdał egza

min maturalny i w tymże maturalnym 19 14 ro

ku - w efekcie presji rodziny - podjął studia 

prawnicze na U niwe rsytecie Wied eńskim . 

Prawdziwe powołan i e m łodego muzyka nic da

ło jednak zbyt długo na siebie czekać . aip1erw 

u s i łował - nie rezygnując ze stud iów prawni

czych - uczyć s ię harmonii i kompozycji u zna

nego wówczas w Wiedniu muzyka minorum 
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gentium Hermana Gra enera, ale j u ż w na tęp

nym roku porzu ci] stu dia prawn icze, by jako 

namiastkę komp zycji podjąć studia mu zyko

logiczne pod ki erunkiem Guido Adlera i jego 

współpracowników na Uniwersytecie Wiedeń

skim - Roberta Lacha i Ego na W Il e sza. Już 

w latach studiów bu rzl iwa his toria XX stule

cia po raz pierwszy wkracza w życie młodego 

kom pozytora, który - zmu ·z ny przerwać na

ukę - w latach 19 16-20 od bywa s łużbę w woj

sku austriackim i polskim, gdzie styka s i ę z pol

skimi ideami n iepod!t: głośc iowymi. Wywierają 

one znaczący wpływ na jego Życie, idoczny 

nie tylko w jego tw ' rczoś ci, ale i w działalno

ści pedagogicznej i społeczne j. Po zakończe

niu wojny, w latach 1920-24, kompozytor po

wróc i ł do przerwane j nau ki i k ntynuowal 

zarówno stud ia muzyczne (u J. B. Foerstera 

i L. Kaisera, u tego ostatniego w zakresie dy

rygentury), jak i mu zykologiczne, które w 1923 

roku ukończył pracą doktorską pt. „ ber orche

strale Koloristik in den symphonischen Wlerken 

von Mendelssohn-Bartholdy. Jeszcze w czasie 

studiów pracował w wiedeńskim Burgtheater 

jako korepetytor śpiewu i dyrygent eh' ralny. 

W tym okresie zb li żył i~ do łośnej wówczas 

w międzywoj e n nej Europie kompozytor kiej 

Szkoły Wi <leń skiej i naw iązał kontakt z Alba

nem Bergiem, twórcą ek pres jonistycznych dra

matów: Wozzecka i Lulu , które miały wywrzeć 

na os bowość artysty zną p lskiego kompo

zytora pe ien wpływ. Nie poznał nigdy oso

biście twó rcy tej szkoły Arnolda Schónberga, 

a tym bardziej - jak fał zywi podają liczne ź ró

dła - nie pobie rał u niego lekcji kompozycji 

(w 1929 roku nawiązał z nim jedynie korespon

dencję). 

kres nauki i pierw ·zych prób pracy zawo

dowej kończy się w Życiu kompozytora w po

łowie lat dwudziestvch. W 192 4 roku kompo

zytor postanawia opuścić Wiedeń i przenosi się 

na sta łe do Lwowa, gd zie uczy kompoZ) cji 

i przedmiotów teoretycznych w Konserwato

rium Polskiego Towarzys twa Muzycznego 

przy ul. Chorążczyzny 7. Ta renomowana pla

cówka, kierowana wó czas przez wybitneg) 

kompozytora i dyrygenta Mieczysława Sołty

sa, a następnie, od 1929 roku do wybu

chu II wojny świarowej , przez jego syna da
ma, była bez wątpienia j edną z najlep zych tego 

rypu \ Polsce. W Konsen ar rium PTM Kof

fler ju ż w 1928 roku powołany zostaje na sta

nowisko profesora harmonii i kompozycj i ato

nalnej jed, ne takie w międzywoj ennym 

polskim szkolni rwie muzy znym). e Lwo

wie, mieście jak żadne inne w II Rz czpospo

litej otwartym na artystyczne nowinki, niestru

dzenie propaguje idee wiedeńskie j moderny 

muzycznej. Jego utwo ry są grywane na festi
walach „s imki" (M i ędzynarodo ego Towarq 

stwa Muzyki W półcz ·nej) , zyskując wyso

ki uznanie międzynarodowej krytyki 

muzycznej, 7,aś am kompozytor jest posrrzc

gan , jako - obok Karola Szy manowskiego 

- główny reprezentant polskiej moderny mu

zycznej . W 1931 wykonano T rio smyczkowe 

op. 1 w Oxfordzie, w 1933 - 15 Wariacji na r

k iesrrę smy .zkową op. 9 w Am ·rerdamie, zaś 

w 1938 - III Sym f n ię op. 2 1 w L ndyni . 

W Polsce j dnakże, poza Lwowem, jego utwo

ry napo tykaj ą na mur niezrozumienia. Zwlasz

cza nieprzychylna m u krytyka warszawska 

(Piotr Ryt I, Stefan Kisie lewski) przy każdej 

okazji pi ę tnowała „pierws zego polskiego do

dekaf nistę " . Oprócz pracy kompozyt rskiej, 

pedagogicznej i organizacyjnej, Koffler zajmo

wa ł się też we Lwowie larach dwudziestych 

i trzydziestych kry tyką i pub l i cystyką muzycz

ną. W latach 192 6-39 był redakrorem naczel

nym „Orkies try", a w 1936-3 7 także „Echa". 

Współpracował z redakcjami ,,M uzyka Woj

skow go", ,K . arralnika Muzycznego" i „Mu

zyki Współczesnej". a łamach czasopism wy

kładał rudymenty zasad muzyki, propagował 

twórczość kompozytorów vspół zesnych i po

pularyzował historię muzyki. Bez wątp i en ia 

·w okre i międzywojnia na! ża l do naj bardzi j 

zasłuż nych pisarzy na niwie popularyzacji wie

dzy o muzyce. 

Os tatni okres d ziałalności Kofflcra, zwi ą

zany z latami II wojny ś wiatowej (1 939-44), 

to okres tragiczny. Po raz drugi w życie kom

pozytora wkracza dramatyczna hisroria XX stu

lecia. Dwa lata prz cl wybuchem wojny - jak 

czytamy w od nied wna d ostępnych księgach 

metr kalnych gminy żydowskiej w Stryju 

- „N a sku tek polecenia taro twa Powiatowe

go w Stryju z dnia 17 kwietnia 1939 l roku J [ ... ] 
wys tąpił oświadczeniem protokolarnym z dnia 

17. XI. 1937 [roku] z wyznania mojżes zo' 

go" (AGAD) . Fakt ten tłumaczy, d pc\vllt 

go stopnia, nikle zainteresowanie twórczośc i :1 

tego kompozyrora w żydow kich kręgach mt1 

zycznych. Już w drugiej połowie lat 30., na sku

tek wzrostu nast roj 'w antysemickich w cal ej 

Europie, słabnie dynamika j go twór ·ze j pra

cy. Po aneksj i wowa 17 neśnia 1939 roku 

przez ZSRR komp zytor obj ął katedrę kom

pozycji i stanowisko prorekt ra w Pańs two-
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wym Kon ·erwarorium im. Mykoły Łysenki. 

Je zczc w 1939 roku zost::d sekretarzem Związ

ku Kompozytarów Ukrainy Radzieckie j, org::i

nizując we Lwowie i w Kij "'ie szereg koncer
tów propagu · ą y h twórczość kompozytorów 

lwowskiego środowiska kompozyror, kiego. 

Początkowo próbu je jeszC7e utrzymać . woią 

przedwojenną c. tctykę m uzycz.ną . .Jed nakże 

już wiosną 1940 roku wl.idze owieckic, na ple

num Komite tu Organizacyjnego Związku 
Kornpozyco r, w Sowieckich, dokonały oficjal

nej krytyki twórczośc i Koffler:1 uzn a j ąc ją 

za „fo rmalist. czną" . \Vi arion Szebalin, kom

pozytor i zołowy działacz tego związku, pi

sał w „Sowieckiej Muzyce" ( 19+0 nr 7), ficjal 

nym organie teg związku, i ż „og , lny ide y 

kierunek jego [Kofflera] twórczości ·wyda je 

nam s i~ dyskusy jny". W tej sy ru.ic ji jeszcze 

w tym samym roku Koffler ;tłoży l publiczn•1 

samokry tykę, \vycofuj,1c ię wcz śnic j z ide

a łów m dernv. Zapewne zd:1wał sobie . pr. w 1 

z fałszywi e brzmiących ronów tej s.1111okryty

ki, gdy pis.1L „Otrzymałem moż l iwość pracy 

i życia jako człow iek wolny i szczęś l iwy, otrzy
małem możliwo, ć realizacji twórczych planów, 

o czym przedtem nie mogłem nawet m:irzyć" . 

Samokrytyka na ni wiele ię zda ł a. Mimo po

rzucenia I rzez Kofflc ra dodekafon ii i wykon;i

nia Uwertu ry mdosne; (19 41 ) , napisanej dla 

u .zczenia inwazji Armii Cz rwanej na Pol kę , 

kr, tyka ni e o zczędzał a mu o rrych ataków. 

Akwilew pisa ł na lamach „Wol nej U krainy" 

( 19. I. 194 1): „Blyskotliwa techn ik.i jego [Kof

fl era] rzeczy orki es rralnych, wyszukana instru

mentacja, świadczą o formalnym tylko mistrzo

stwie, które w ni ewie lkiej mierze sprzy ja 

oddźwięk wi trun lu dzkiej duszy. [„.] Wieje 

od niej l Uwertu1yj hlodem i schobstyką". 

Po wkroczen iu w 194 1 do Lwowa 1cm

ców kompozytor wraz z rodziną prz siedlony 

zo st a ł do getta w Wieliczce, gdzie mi eszka ł 

u S\ go lwowskiego ucznia H enryka Apt go. 

Nast<(pnie kryl si ę przed 1ia7istami' raz z żo -

JO 

ną Różą i kilkuletn im synem Ianem w d1i ~ 

ju ż nieistni jącym (wchłoniętym pr1ez Kro

ścienko Wyżn e) Kro' cinku Niżnvm w okoli

cach Krosna. Jego szwagierka, lekarka Gizela 

Hcrcholorfer, przebywająca po wojnie na emi

gracji w Caracas, u k wspom in a: „Przrp dko

wo spotkałam si~ z moim szw.1 grem w Krośn i c 

na dworcu [kolejowym] w 1942 r. i od tego 

czas u widywaliśmy s i ę w [tym] mieś cie . Ży ł 
jeszcze nad z. eją przez rok 1943 mówiąc «Że 

to ju:l niedł ugo potrwa». Mie zka ł w Krościen

ku N iżnvm , gdzie żył jego u czeń - organista, 

którego po w jni ' poznałam" (,,Żvc ie Warsza

v. y" 1. VII. 19 1 7). Zi m<1 1943 roku (po likwi

dacj i getta w Wiel icz e) Koffl r wie rzeno

· zą s i ~ do Krośc i e n ka i zam i e:./ku ją w dom u 

pod numerem 425 nalc:iącym do Włady ·lawa 

Pi ęko ia , organis ty miejscowe j parafii, przed 

woj ną srudl:nta Konserwatoriu m PTM. Po pa

ru zi m<.rn")' h miesiącach przenoszą s i ~ jednak 
na skraj Kro ' ienka do dom u Karo liny i St:rni

s ława Józefczyków (nr 546) , gdzie za jrn uj'l 

przy rodzin ie jeden p kój. Koffler j aki~ cza 

dorywczo pracu je w Kro śni . Zbliżamy się 

do tragicznego mo mentu w biografii Koffl c

rów, nadal nic d k ńca wyj:iś n ioncg . P' ne
bo \Vioscnnego poranka 1944 roku kompozy

tor V.')'chodzi do sąsiadów p mleko, gdy w tym 

czasie pod dom za je · dża samochód z dwo ma 

cywilami i dwom a mundu rowym i (ges tapo 

i Żandarmeri a) . Zabicr.1ją ca lą rodzinę K fflc

rów i tu ś lad się po nich urywa. Mieszkanka 

Krościenka Wvżne o Cecylia Gicru t, która bY-, . ; 

la naocznym świadk i em ich areszro i\·ania tak 

po lata h wspomina ten tragiczny epizod (pi

sownia oryginalna): „Tyle co pamiętam jak ge

stapo przy jechali po nich, dow dzi ł nimi naj

star zy, nazywał się Bekier [Bcker?] obtoczyli 

d m p::ina .J óz f czyka i ich tam złapa l i , i pro
wadzil i jak jakich bandyt , w, a oni śli i bardzo 

płakal i, bo chyba prze c?..U wali co ich cze ka. 

C o dalej s i ~ z nimi stało , to więce j nie wiem 

nic" (pisemna relacja w archiwum MG). 

Józef Koffłer jako kompozytor 

Twórczość Koffl era nie je ·t zbyt obsze rna, 

a nadto orkliwie naznaczona wojennymi str:i

tami. Komponowal w latach 1917-1940, a więc 

jedyn i w okresie 23 lat, niemal śc i śle w okre

sie dwud 7.ie tolecia rni~dzywojennego, kulty

wu j ąc różne g tunki muzyczne. Do jego do

robku kompozyt0 rski go w zakres ie muzyki 

wokalnej nal cż-<1 dwa cvkle pie.' ni: Z.wei Lieder 
do słów R. D hmela i R. M. Rilkego op. 1 

( 19 J 7) oraz Quatre Poem es do słów A. de 

lu set. , P. Verlai ne'a i A. V. Arnau!ta op. 35 

(1935). Naj bardziej znan. ·m utworem jest kan

tata Miłość op. 14 do Listu św . Pa b do Ko

ryntian 1931) .Jednak najobszerniejszym dzia

ł em twórczośc i Koffl era poz.ostaje muzyka 

orkiestrowa, której n;-ijwcześniejszc formy z -

stały przez kompozytora zniszczone (uw n u

ra Hcm1fa op. 2, Suit1 orientalna op. 3 - obie 

przed 1925 i Sielanka. Capriccio pastorale op. -t, 
192 ). Pierw zym znanym utworem jest dode

kafoniczne 15 Variations d'apres une suite de 

douze tons na orkie trę kameralną op. 9a ( 1931 

dalej nastę p u j ą Kon c rt fortepianowy op. l3 

( 1932) or:1z czt ry ·ymfonic: I - na orkiestr~ 

kameralną op. 11 (1930), Il - na wiclk;1 orkie

strę op. 17 (.193 3 ), III - na instrumenty d~te 
op._ 1 (ca 193- ) i IV - n.i wielką orkiestrę op. 26 

(1940). Straty wśród utworów z tego gatunku 

są bodaj najdotkli w. ze bmviern w zawierusze 

woje nnej przepadły Suita polska na orkie trę 

kam e ralną op. 24, (l936), U •ertura radosna 

na orki estrę op. _5 (ca 19-tO) i Haendeliana . 
3 O Waria cji na temat passacaglii Haendla 

(przed 194-0) . 
Kameralist~·ka Koffl era ro zaledwie trzy za-

howane do dnia dz isiejszego utwory: Trio 

smyczkowe p. 10 ( 1928), Capriccio na skrzyp

ce i fortepi an op. 18 C:l 1936 oraz ostatnia 

kompozycja lwowskiego rwór y - Ukrainśkt 

eskizy l Szkice u kraińsk i e] na kwartet smycz

kowy op. 27 1941). Zagirn;ły w czasie woj ny 

Mała serenada na obój, kla rnet i fago t l p. 16 

(1931) rnKwartetsmyczkO"-')'Op. 20 1934). 

Lepiej zachowała s i ę muzyka fortepianowa 

(z wyjątkiem onaty op. 19, 1935, która rów

nież zaginęla a więc młoJzieńcza, salonowa 

Chanson Slave (przed 1918), wcze ne fo lklo

rystyczne 40 Polskich pies'ni ludowych op. 6 

( 1925) , dalej następują obs7crne dodekafonicz

ne cykle: Musique de ballet op. 7 ( 1926), dedy

kowana Karolowi Szymanowskiemu .Musique. 

Quasi una sonata op. 8 ( 1927), 15 \ ariations 

d'apres une sui te de douze tons op. 9 ( l 927), do , ć 

popu larna za :lycia kompozytora Sonatina 

op. l2 (193 ), niezbyt udan 20 \ <ffiatiom sur 

une va/se dej ohann Strauss op. 23 ( 1935), 

nad którymi pa t\\·il się przed woj ną tefan Kj

sielew ki (bvla to jedna z n::ijglo ' nie jszych pole

mik muzvcznej w Życiu kulrnr:ilnym Il Rzccz

po p litej) oraz ocrealistyczne Czoryry dytjaczi 
piesy l Cncry utwory dla dzieci) (przed 194 ). 

Pod koniec lat trzydzicsrych, w związku z opa

daniem awangardowej fali i faszyzacją życia kul 

turalnego, Koffl r wlaściwie zaprzesta je kom 

pozvcji. Katalog jego dzieł uzupelniają wówczas 

transkrypcje. O ile Mała suita 'wg}. S. Bach," 
( c 193 ) zagin~b o ryle dobrze znana i est zna

komita transkrypc ja \\'.lar · ej: Goldbergowskich 
J. S. Bacha na małą orkiestrę (c:i 1938), spopu

laryzowana i wydana na płyci e przcL Agniesz

kę Duczmal i Orkiestrę „Amadeus". 
Co spr::iwil o, Że twórczość Kofflc ra, mim 

jej i lośc i owej sz zupłośc i , stanowi w dwudzie

stoleciu m iędzywoj ennym tak ważny rozdział ? 

J::ikie cechy jego twórczości powodują, iż uwa

ża się go za - obok Karob Szymanowski . 

- na jwybitniejszego polsk iego kompozytu 

ra I połowy XX wieku? Otóż z punktu widze

nia estetvki nowej muzyki, hi torii neokla • 

cyzmu i recepcji socrealizmu, jes t Koffler dla 

hi torii muzyki polskiej XX wicku postac i ą klu-

zową. Z punktu widzen ia historii europcj ki ej 

nalE ży on - obo k Karola Rathausa, Hannsa 

Eislera, Erwina Schulhoff, i Wladimira V gla 

- do t ej grupy kompozytorów, która ro zwi -

Jl 



jała w różnych kierunkach muzyczne idee rwór
c dodekafoni i Arnolda S honberga. Pi rw

szy okres n órczości K ffle ra (19 17-27) to 
k ztałtowanic si~ stylu indywid ualnego, wyzna
czon przejściem od estetyki muzycznego mo
de rn izmu ku dodekafo nii. W jedn ej z pierw

szych zachowanych kompozycji ( 40 Polskich 
pieśn i lt1dowych) , u trzymanych w popularn , m 
w tym czasie w Polsce nurcie narad wo-fo lk

lor, tycznym, obserwować j u ż można niektó
re n oczesne środki kompozytorskie ( mo
dalizm, bitonalizm, c ntralizacja brzmil: niowa). 

W swoic h pie rws zych neoklasycznych utwo
rach z lar 1926- 27 (Musiqu e de ballet, Musique. 
Quasi una sonata) ko mpozytor w sposób kon

sekwen rnv, choć ::ikadem ick i, po sługuje s i ę ści

słą tec hniką dwunastotonową, co stawia go 
na gruncie europe jskim w szeregu pionierów 

dodekafon ii. C hronologia powstawania dojrza
łych prac kom poz. rorsk ich Kofflera w drugim 
okre ie twórczości 1928-40) ws kaz uje, i ż 

do ok. 1935 roku ko mpozytor podporządko

wuje swo j ą es tetykę ideo logii nowej muzyki 

(kons kwentne stosowanie dodekafonii ), sty
li tycznie jedn:ik nawią· uje do rw rzącyc h silf 

w tym cza ie wzorów francuskiej odmiany neo
klasycyz m u. Sz reg utworów ko mp )zytor 
opi ra na r , Żnych hi toryczn eh m dehch sty

listyczno-formalnych (Capriccio na winuozow

· kich capricci sk rzy pc wych z przel omu 
XVIII i XIX wieku , Sonatinę na modelu wy

pracowanym pr:t.ez C lementiego, II Symfonię 
na . ymfonii kia . cznej, a Konc rt fort pi::inov..ry 

na wcze n romanrycznym koncerci e wirtu
oz wsk im . Po 1935 r ku K ffle r w większym 

stopniu nawią7uj e do wzorów Hindcmithow

skiej N ue Sachlichkeit, w które j s łabn i e rola 

modelu stylistycznego, .1 wzrasta znaczenie pra
cy kontrapunkty znej, mas rne1 instrumenta
cji i proces ualneg r zwoju tematycz nego 

(lll i IV Symfonia). Charakter os tatni ej prze
miany stylu Kofflera wi<1że się z pr7y j ę ie m 

przez niego estetyk i realizmu socjalistycznego 
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(1940-4 1) . Do połowy 194 roku, rezygnując 
z techni ki 12-tonowej, Koffler podejmował 

jeszcze próby kontynuac ji za ło żeń swojej 
przedwojennej estetyki dźwiękowej , choć opa

trywal je „pozytywnymi ideologicznie" pro
gramami muzycznymi (Uwertura radosna). 

Dopiero kwartet krains'ki eskizy w pełni wpi
su je s i ę w ideolog ię socrealizmu. Kom pozyror 

prezentuje w nim retros pektywną wers j ę 

fo lkloryzmu, opartą na tradycyjne j harmonice 
funkcyjnej . 

Al/es durch M. O. W. I 

/Matrimonio con ariazioni (1932) 

J dync sceniczne dzie ło Józefo. Kofflera przez 
wiei lat po woj nie uchodziło za zaginion . Zo
St:l ło odnalezione dopiero w 1993 roku przeze 
m nie,' Berlinie, wraz z ręk pisami Koffl erow

skiego Koncertu fo rtepianowe o op. 13 oraz 
transkrypcji Wariacji Goldbergowskich J. S. Ba

cha w zb iorac h mu zycznych ·wybitnego dy
rygenta n iemieckie~o Hermanna Sch erchena 
znaj dujących się w ówczesnej Akademie der 

Ki.in stc. Znaleziony łi tografow:.rny druk był 
wszakże w pewnym sensie ułomny. Stanowi go 

bowi m wyciąg fo rtepi:mo , z niemieckim tek
stem. By! wi ęc jasne, Że od momen tu odkn r

ci::i dzieła do jego se nicznej rea lizacji daleka 

droga, za ś przed p dejmuj ącą się tego zadania 

placówką operową - du że wyzwanie . Nie było 
te'l wątpl iwości , że przedsi<i zięc iu temu spr)
s tać może jedynie renom )Wany teatr operowy. 

War zaw ·ka Opera Kameral na wystawia dzieło 

J ózcfa K fflera po raz picrws.q dzięki trudo
wi dwojga au torów: Edwarda Pałtasza, który 
na pod rawie wyciągu fort epia n w go , taran

nie je zins trumentowa ł, z d baloś i ą o każdy 
. zczcgól Kofflerowski j muzyki , ra7 Joa nny 
Kulmowej, króra przeciwnie - wychodząc z za

ł oż nia, Że libretro niemieckie d:i je ograni zo
ne możłiw , ci realizac ji scenicznej - napi. a ła 

libretto n nowo, jedynie ogólnie nawią7 ując 

do treś c i lib ret ta Alfred a Ru sra. Mamy więc 

w real izacji Warsza skiej Opery Kameralnej 
do czynienia z jednej strony z przykładem re
k nstrukcji dzie ła dokonanej z wielkim piety

zmem, z drugiej - z taką wers j ą libretta, która 
odryw::i je od podglebia ekspresjonist 1cznego, 
tak charakte stycznego dla pierwo tnego li

bretta. Wróćmy jednak na moment do sytuacji 
źródłowe j utworu . 

Matrimonio con variaziom ro nieorygi naln 
tytuł dz i e ł a . O ryginaln, brzmi: lles dur h 
M. O. W. Eln Spiel fur Tan z, zwei Solostimmen 

und gemischten Chor, in einem A ujzug. f Libret

to} von A lfred Rust. Op. 15 (l ub jego pol s koję

:qczne wari anty: In stytut Koresponden cji 
C odz iennej lub Wszystko przez l .K. C. ). Ten 

skomponowany w 1932 roku dodekaf niczn 
balet (balet-oratorium) to jedno z najbardziej 
oryginalnych dzieł muzycznych zarówn o 
w dorobku samego K ffl era, jak i w muzyce 

polskiej I poło XX wieku. Pierw zą wzmian
kę zamiarze skompo nowania tego jedyne
go dzie ła sceni cznl"go Kofflera znajdujemy 
w „O rki estrze " z 193 l roku (nr 8/9), gdzie 

czytamy: „N asz Nau .clny Redak tor, który 
wraz żoną swą był podczas festiwalu [SI C 

- prz p. MG] w Anglii, s tał pośrodku zainte

resowan ia. Liczne pisma, jak «Daily .\.fail» , 
«Oxford Mail» , «The H erald» (Melbourn e, 

Australia) zam ie ści ły obszerne wywiady. Jako 

bardzo donios ły wynik tego suk c u n ale ży 

uwa ż.ać p rzyjęci e (!/ Symfonii dr. Kofflera 
do wykonania w Londyn ie i Frankfurc ie nad 

Menem, [a] kantaty M llosc <lo trans n i ·ji przez 
wiele europe jskich i amerykańs k i ch stac ji ra

diowy h. W k ńc u pewna pierw zorzi;dna 
agen tura nak ładczo- t ea rra l na zakontrakrowala 

naszego N aczelnego R dakrora do kompono
wania scenicznego dzicla Wszystko p1zez M. O. W. 
J st to balet z chórami, głosam i :-,olowymi i wy
' wietłen iam i film o~ryrni". 

W opubli kowanym tuż przed wojną ::iutor
skim katalogu utworów Kofflera (1938) czy

tamy o pewn j plynn o ' ci gatu nkow j dzieh, 

która stwarza możliwości różnych reali zacji 
scenicznych: „Libretto, przewidujące wykorzy

stanie głośn ików i fi lmu, ukazuje przek rój 
wspól ze nego życia, widzianego przez dz iał 

ogło szeń w gazecie codziennej. Partia rkie

strowa ma swoją au tonomi ę; chór i panie so
lowe są t raktow ne z ręczni e , prze j rzyście 

i barwnie. Daje ię zauważyć wyrazistą rytmicz

nie ene rg i ę, która li st] nieco ni ezwykłą kom
bi nacją niepohamowanej żywiołowoś i t ańca 

z quasi-oratoryj ną urowo ' cią. Pomimo inten
sywnie dramatyczne j natury muzyki , jest to 
w istocie rzeczy rodzaj , wieckiego oratorium, 

del ikatnym i głębokim brzm ieni u oraz lśnią
cej barwie, dający pełn i~ przeżyć nawet b z wra

żeń d starczanych przez akcję sceniczną" . 

Autorka now go libre tta J anna Kul mowa 
zl okalizowa ł a akcję ut woru w czasach, kiedy 
powstawała opera, a więc na przełom i e lat dwu
dziestych i trzydziestych XX wieku. Wedle jej 

intenc ji kluc zem do nowego odczytania All~s 

durch M. O. W. jest mariaż kabaretu niemieckie

go z francus ką rewią (music-hallem). Podob
ni jak nic tylko w libretcie Rusta, lecz także 
w wielowiekowe j tradyc ji opera buffa, kanwą są 

perypetie mat rymonialne, uwikłane w (dziś bar
dzo „na czas ie") komercyjne ich k ntek ty. 

Matrimonio con varaz1oni ro jednak, inaczej n i ż 

w pierwowzorze, nie dzi a ł o gloszeń towarzy

skich w gaze ie odzi nnej, lecz Matrymo nial
ne Światowe Biuro (Em! E ' ! Be.:. ), które - jak 
przy. tało na klub tym charakterze - kojarzy 

par, różnych ras, profesji i stanów. Na jego 

czele stoi wspierany przez b dygardów (Moc
nych) Boss, który z zamie zczanych inseratów 
czerpie niezłe zy ki („Tu jest bizne , nie lite

ratura!"). Zgodnie ze starą tradyc ją gatunk w::i 

pr tą akcję scen i czną komentują chór i balet : 

„Nasz facho"•'Y chór biuro\\ry, doświadcz ny 
i zmy łowy. Tyleż zalet ma nasz balet. W biu
rze, chórze czy balecie odnajdziecie to, co chce
cie. upertrendy! Ek tramody! zczyt wolno

ści i S\ ob dy!". Bohaterami prostej intrygi stają 



s ię s t rażniczka porządku moraln go Eumeni

da Frogg ( ·o pran) i bogaty klient klubu Lepard 

Lupus baryton) . ZJ.k och u j ą się w s bi 

po uszy. Jednak ich romans pod k pu · c zasady 

ko mercyjne, na j:-i kich opicr:-i si ę dz i ::i blność 

Biura. Eumeni da podąża za g ł osem uczuc ia 

i obyczajności : „Ja jestem wasza, ja swojsk i 

przywrÓc <; lad! Ja dawn e zwyczaje przvwró

c ę! " . Ch 'r stanowczo sprzec iwia si ę te mu: 

„Co nam po moraln ych karc ·ach! N ic mam y 

na mercedc, a!". N i zatem dziwnego, Że B . . 
postanawia zdusi ć w zalążku szykujący s ię prze

wrót: „Basta! ie chcę zarządzać tym absur

dem ! Z ·wierzchu cnota, pod . podem burdel?" 

Samotni \V swej fascynac ji, Eum enida i Lu pus 

ost.lt e ·znie doprowad za ją do upadku Bo ·sa, 

który - p strzelony przez Eumcnidę - E ry nil( 

- ze szpitalnego ł óżka '/. hipokryzją gło s i ha

s ł o ,,praktykowania grzech u p d prett.:kstem 

cnót", gdyż to „ka ·ą mierzy się postęp" . 

Powstanie dzi la, bc;dącego w rzeczywisto
ści hybrydą ga runkową, ukons t y t uO\\:aną mię

dzy bale tem, orato rium i operą, z zegó lnic 

inspirował nurt Gebrauchsmusik (muzyki u żyt 

kowej), w ł onie którego po raz pi •1-wszy w l 927 

ro ku ZJprezcmowal i się niemieckiej publicz

noś c i tJk różn i w swy ·h .ury ·tycznych r d l

'"·oc.b ch twórcy, jak Paul Hindemith (Hin und 

zuruck), Ernst Krenek Ummy spielt auf) czy 

Kun Weill (kfahagonny) . „Utwory te - pisal 

Luigi Rognoni - mialy raz jeszcze d wieść pra
\VO mocno ' ci t radycyjnych fo rm operowych 

i tona l nośc i oraz 1.)dzy kać bezpoś redn i kon

takt z publ i cznośc ią , wk racza j ąc w ren sposób 
z programem re'\\·olu yjn, m w wir hi torycz

nej . tuacji. Kompozyrorzv, malarze i pisa-
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rze, dokonuj ąc gwałtownego re-virement, chwy

t a ją s i ę banalnych i zuży ty ch eleme ntów kon

wenc jonalnego języka sztuki, upra 1.czaj ąc i zle

piając «krytycznie» w g zerowy h reportażach, 

rekla mowych sloganach, p iosenka h jazowy h 

i music-hallowych, tak aby ich antykonform i

styczna, :i.ntybur7.uazvjna wymowa polemicz

na sr:ib sic; bardziej «przyrn;pna»" (L. Rogno

ni : W1 edd1ska szkoła rnuzyczna , Kraków 1978, 

s. l 97). Jak wvnika '1- chronologii, Koffle r - w 

g łówna cecha jego art ) stycznej osobowośc i 

- reagował niemal na tyc hmiast. Skompono

wał dz ieł , które bliskie jest zwlaszcza i<l ei c~ 

tetycznej dwóch utworów scenicznych z koń 

ca la t wudziestych, które zy, kały sobie pewną 
p pularn ' Ć : opere tki \ on Heutc au/ Mo rgen 

Schonberga z la r 1928-29 oraz trzyaktowe j 

opery Neues vom T,zge H indemith, , kompo

nowanej w 1929 r ku. Unv ry te, podobnie jak 

j\tf atmn nio Kofflera zrywa j ą z za adą i mienia 
k nwencjonaln j fabuł y tradycyjncg drama

tu muzyczmgo, z jego es t tyką wzn i osłoś c1 , 

a zwracają się ku „kr nice dni ,1", owej infornu

-yjnej ~iccz.ct.: atakuj ące j człowieka w ś rodowi

sku wielkomi j-;kim. Swoi:tv, po zarpa n ~' re

alizm n:1rra yjny, antypsychologiczny ·w swe j 

istocie, ukazuje wyob owan ą lu dzką jed nost

kę zac i śn iętą w zp nac h ludzkich n:imi <;tno

ś c i i ogłu pi ał ą od korner jalizacji m ięd1ylu dz

kich wi<;zi. Te dziś wyjątkowo ;:ikrualne treści 

za pewn i a ją d ziełu Kofflera szczególne miejsce 

w polskim repertuarze scen muzycznych. Miej 

my więc nadzi e j ę , Że Matrimonio co11 •ana

zioni na stale na ni ch zago ś c i. 

M,1ciei Golqb 
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JÓZEF KOFFLER: MATRIMONIO CON VARIAZIONI 

AT THE WARSAW CHAMBER OPERA 

2009 AD 

fi) ur interes t in Józef Koffler's only work fo r the stage, dating from 

1932, began when we received a copy of the piano reduction of 

th is work prepared by Professor Maciej Gołąb - a mu ·icologist who ha 

been succcssfu lly working to bring the cornposer's life and work to wider 

atten tton. 

The singularly high quality of Józef Koffle r's composition induced 

us to take it up, although we only had the piano reduction - and with 

a German text at that. 

In order that the work might appear on tage, we had to restore the 

original text or wri te a new one - in Polish , of course - an d also prod uce 

a uitable ins t rumentation. After much discussion with Edward Pałbsz, 

who received th work fro m Professor Gołąb, we carne to the concl u ion 

that it should be an instrumentation which resulted from certain 

inJ ica ti ons contained in t he r du tion and above all con forming to 

features of musical works from the end of the 1920s writ ten for theatr s 

in Western Europ by c mposers clo e to Ko ffl er. A group o f single 

string instrument , coloured with wind in truments, piano, harmoniu m, 

percussion, guitar and banjo - something along those lines. That 's what 

we opted for, an d a few months later ,dward Pałłasz presented 

a complete score, from which we produced the orchestra! material. 

A eparate matter - of no les importance - was to create a text 

wh ich would meet the demands of a mu ie l work for the stage, with the 

characrer of a beautiful piece of entertainment, wri t ten in 12-note 

technique. 
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I curned to the pers on be st qualified, the exceptionally gifted Joanna 

Kulmowa, a great artist of the theatre. Afte r taking the time to familiarise 

h erself with the co mp osition, she annou nced that it woul d be 

a com pl tely new and ... revol utionary libret to. 

And o we have before us a work fro m the beginning of the 1930s, 

when people were still making merry, jus t after the global econorn ic 

cri sis , wi th not a inklin g o f what was soon to occu r. 

We present a work written fo r an actor, two solois ts (soprano and 

bari tone), small fou r-part choir (12 singe rs), ballet and chamber 

orchest ra! ens mble, refe rring to the nd of the twent ies and the 

beginning of the thirties, taking account of th int resting phenomena 

in Poli sh th eatre and cabaret from those years as wel l as the splendid 

paintin g, sculpru re and applied art of that period. 

The work is perfo rmed by artists of the Warsaw C hamber O pera 

to gether wi th the dance t roupe Cracovia Danza, with which we have 

been working fo r a nu mber of years. 

On 5 March 2005, as part o f the festival of fest ivals An Odc to 

Europe we presented the Polish premiere of Vikror U llmann's work D er 

Ka.iser von Atlantis, written in 1943 in the Theres iens tadt ghetto. In my 

introductory note to that production, I mentioned our plans to produce 

this stage work by Józef Koffl er, who met wi th a similar fate as Viktor 

Ullmann. I now write thcse words in the convicrion of having met that 

obligation rowards ur ou tstanding composer. 

Stefan Sutkowski 
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JÓZEF KOFFLER 

(1896-1944) 

The ~o lish .c omp~ s c r, _mu_s icolo gis t an d 
m us1c pubhc1st J ozef Koffl er, one f the 

mos t remarkablc fi gures in twentie th-century 

Polis h music history, was born o ut f wc dlock 

on 28 N ovcmber 1896 in the G alic ian tO\\'n of 

Srryy to th e journcyman, and thcn independent 

rnerchant, Hersz Koffler, of Zalis hchyky, and 
Rebeka Schonfeld, dau ghter of th e owner of a 

cereal p roduc ts warchouse. H e spent h is early 

yourh in Stryy, where th e large Jewish 

community nu mbered approxi m atdy 5,500 

inh, bitam s J.rou nd the ru m of the nineteenth 

and twentieth centuries. In the years 1910-14, 

he attended a gy mnasi um school, wh ile 

simultaneous ly taking private m usi c le sons. In 

19 l 4, he pas. cd his end-of-school examinations 

and - under pressure from his family- rook up 

!egal stud ies at Vienna Un iversity. Howevcr, 

the young musician's tru e calling soon mad e 

itself heard. F irst he tried to learn harmon y and 

compos ition - with Herman Graden er, a 

musici.an wcll known in Vienna at tliat time -

parallel to his !egal studies , but the following 

ycar he gave up law and, as a subst it utc for 
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cornposnion, to k up musicology rudics under 

the supcrvis ion of G uido A dl er and hi s 

colleagues at Vienna U niv 'rsiry , Robert Lich 

and Egon Wellesz. A lready during his srudi s, 
the stormy his to ry of the twe ntic th century 

dis rupted t he life of the young co mp oser; 

forced to break off his stu dies, in the yca rs 
19 16-20 he served in the Austrian and Polish 

armies, wherc he cncoun tercd ideas of P olish 

independence. T hese would have a significant 

influen ce on his life, visi bl e not only in his 

oeuvrc, b ut also in his te achin g and social 

ac ti vi t ie . Afte r the war, in 1920, Koffle r 

resumed hi s studies in both mu sic (under 

J. B. f ocrster and L. Kaiser, with whom 

he learned conduc t ing) and musico lo gy, 

which he complered in 1923 with t he P hD 

the is ' Uber o rch cstrale Ko lo ristik in den 

symphon is chen We rk en von Men delssohn

Bartho ldy' . While still a st udent, he worked at 

the Burgthe ater in Vien na as a ripćtiteu r and 

choirmaster. D uri ng the same period, he grew 

closc to th e Vienna School of composition, 

m uch heralded in inter-war Europe, and carn e 

into contact wi1h Alban Berg, composer of the 

express ionist dramas Wozzeck and Lu/11-, which 

were to exert a certain influence over t he Polish 

composer's artistic pers onality. He never met 

rnold Schonb rg, fo undcr of the sch ol, in 

person , let alone - a is false ly asserred in 

numerous sources - taking com po irion lcssons 

from him (in 19_9 he only bcgan to correspond 

with him). 

The period of his studies and first 

professional work ended in th e mid rwenr ies. 

In 1924, Koffler decided to leave Vienna and 

moved permanently to Lviv (then belonging to 

Poland) , where he tau ght composition and 

theoretical sub jects at the C nscrvat0ry of the 

PTM (Poli sh Music Society) at 7 ul. Chorąż

czyzny . T his renowned insti tu ti on , directed 

at t hat tim e by the em ine nt co mposcr and 

conductor Mieczysław Sołty s and subsequently, 

fro m 1929 um il the out break of World W ar II, 
by his son Adam, was without doubt one of 

the best of its k ind in Poland . A t t he PTM 

C onservatory, in 192 8 Koffler was appointed 

professor of harmo ny and atonal composition 

(the only such profcs so rsh ip in inter-war music 

education in Poland). In b iv, a city open to 

anisti c innovation like no o ther in the Second 

Rcpublic of Poland, he was an inde fat igab le 

propagator of the ideas of Viennese mu ical 

modernis m. H is works were played in ISC M 

fcstivals and were highly praised by internatio

nal music crit ic is m. Koffler was perceived as 

the chief rep res ent ative - alo ngs ide Karol 

Szymanowski - of Polish music modernism. In 

1931, his String Trio, Op. 1 O was perfo rmed in 

Oxford, in 1933 his 15 Waria.cji m.i ork iestrę 

smyczkora,•q [1 5 Variations for string or hest ra] , 

O p. 9 in A ms terdam, an d in 1938 his Third 

ymphony, O p. 21 in London. In P land, 

however, ou ts ide Lviv, his works met with 

a \va ll of incomprehension. W arsaw critics 

(Piotr Ry tel, Stefan Kisielewski), panicularly 

ill d ispos ed towards Koffler's vvork, rook 

eve1y opportuni ty to criticis e ' the firs t Polish 

dod ecaphoni t ' . Besides his composi t io nal, 

pedagogie and organisational work, Koffler was 

ac tive in Lviv du ring the twenties and thinies 

as a music critic, reviewer and publicist. In the 

years 1926- 39, he was ed ito r- in-ch ief of 

Orkiestra, and in 193 6-37 of Echo, as wcl l. 

He collaborated with the editors of Muzyk 
Wojsleowy, Kwartalnik Muzyczny and Muzyka 
Współczesna . In th e pages of rhese periodicals, 

he expounded the ru diments of music, propa

gared the work of conremporary composers 

and popularised music hisr.ory. W irhout doubt, 

during the inter-war years he was one f 
the most distingu ished contriburo rs to the 

popularis ation of musical knowledge. 

T he fina! period in Koffl er's wo rk, connec

ted ' ith th e years of World W ar II (1939- 44), 

wa a tragic one. For the se cond time, the 

dramatic bistory of the twentieth cen tury burst 

into the c mposer's lif . T wo years before the 

outbreak of war - as we read in t he publ ic 

re gi te r of the Jewish community in Stryy, 
only rec en tl made acces ible - 'C onsequent 

to an instruction iss ued by th e D istrict 

Adrninistration in Stryy of 17 April 1939 [ ... ] 
by offic ia] declaration of 17.XI. 1937 he 

relinqui hed the J ewish fai th' (Central Archivcs 

of Historical Records in W arsaw) . This fact 
gocs some way to exp laining the dearth of 

interes r in rh is co mposer's work wi rh in Jewish 

musical circles . A lready in the second half of 

the th irtic , as a result of a rise in anti-Semitism 

across the whole of Europe, the dynamie of his 

crearive work declined. After Lviv was annexed 

by the USSR, on 17 September 1939, Koffler 

became head of the department of compo ition 

an d dep uty vice-chancellor of the M ykola 

Łysenko State C onservarory. Also in 1939, 

he became ecretary of the Composers' U nion 

of Soviet Ukrai ne, and in that capacity he 

organiscd a nu mb er o f concerts in Lviv and 

Kiev, propagating the wo rk of composers 
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from th e Lviv compo -i rion m ilieu . I niti:illy , 

he tried ro uphold h is pre-war music:i l aesthe

tic. But in t he sp ring of 1940, at a pl enary 

mee ting of the O rganising Cornmittee of t he 

vier Camp sers ' U nion, th sovier authori

tics .issued an officia! critici m of Koffler's work, 

deem ing it 'formalis tic'. i ·s:i rion Shebal in, a 

composer and I :idin g unio n ac tiY is t, wrote in 

So'1• ictska Muzyka (1940, no. 7) , th e union's 

officia! organ, tha t 'we find th e g ner:il 

idcological direction of his fKoffl cr's J output 

qucstion:i ble'. In this siruarion, that sam e ycar 

Koffler performed .1 public act of elf-criticism, 

ab:mdoning th e m oderni st ideal s he l-iad 

earlie r cs pous d. H e was doubt! ess aware 

of th e fo lse rin g ro hi s auto-critique when 

wririn g: ' I have received the opportu nitv t 

wo rk and live as a free and h:ippy man, I have 

received the poss ibiliry of rcalisi ng my creative 

pl(lns, which I co uld no t previously ha\'e cvcn 

drea med o f'. T h e auro-cri tiqu e h:id littl e 

cffect. Eve n Koffler 's abandoning of do clec:i

phony an d th e perform:rnce of his Uwertura 
radosna U yful ove rtur '] ( 1941 ), written in 

tribute ro the Red Ann . 's inva ion of Poland, 

drew fierce attf1ck from th e criti cs. AkYilcv 
;vro te in \ o/na Ukraina 19 Jan. 1941 ): 'The 

dazzling technique of his [Koffler 's] orchestra! 

p icccs , t he sophi tica ted instrum cntat iun , 

tesrify o nly a forma! ma ·tery, li ttl e conducive 

to the resonance of t he string::; of the hu man 

oul. [ ... j lt [the overtu r ] b rcathes coldne 

and s holasticism.' 

A fter the Germ, ns ent red Lviv, in 1941 , 

the campos rand h is fom ily wcr reset tled to 

rh ghctto in Wieliczka, wherc he lived in t he 

home of hi s pupil frorn Lviv, Henryk Apte. He 
then hid from the :nis with his wife óża and 

th eir li n ie s n Alan in Krośc ien ko Nii.nc (no 

longer in xi t nc , absorb cl by rośc i nko 

Wyżne) , near Krosn . A hi siste r-in-l a , the 

ph ysi cian Gizela Herchol rfcr, in e ile afr er 

the war in C :iracas, rccalled: 'I met my br rhcr-

- ./ 

in-la\V by chance at the [train] station in Kros no 

in 1942 and from thar t ime on we woul d 

occasionallv meet in [thar j wwn. He sti ll li ved 

in hope th rough ut 1943, sa ing that "i t will 

on be over". He lived in Krościen ko Niżne, 

when· ht' pupil, an organis t whom I met afte r 

the war, was li ,·ing .' (Ży ie Wam'.a-u..y, 1 J uly 

J 987). In the w inrer o f 1943 (afrc r t he 

li qui dat i n o f the W iel icz ka ghetto ) , th e 

Koffl er movcd to Kro ~ c i nko Niżn and Ji ,·ed 

at no. 425 in a house bel nging to Wladysław 

Pi <ckoś, t h !ocal p(lrish organist, wh o before 

th e wa r had bern a student at the PTM 

C o n sen-aro ry . H owcver, aftcr a couple of 

monrhs they moved to the edge o f Krościen ko, 

tak in , a ro o m in t he ho me of Karo lin a an d 

Stan i ła"· Jó zefczyk (no. 546). ffler worked 

f r omc tim e off and on in Kro no. nd so 

we co me t o th e t ragi c epi ode in Koffl cr's 

b iography, st ili not wh lly explained. Early one 

sp ri ng mo rn ing in J 9-H , the om poser went 

to his neighbours for mil k, \vhen a car pulled 

up at his home carrying rwo civilian · and two 

unifo rmed officers G est:ipo and gc ndarmerie). 

They took ith them the whole Koffler fam ilv, 

and rhere all trace was losr. Cecylia Gierur, 
a re ident of Kroś cienko Wy7.nc, who w:is :in 

eye wi rncss to th cir arrcs t , recalled the tra t;ic 

•pi sode years latc r: 'A ll I remem be r is th e 

Gestapo arriving for them, !cd by tl1e eldest, 

callcd Bekit:r [Be ker?], surrounding Mr Józcf

·zyk ' ho u:; e and c:nching them th re; rhey 

led them ·f like bandits and they went along 

in tcars, ,i · t h y pro bab l) sensed what thei r 

fatc would be. As f r what happen d to them 

aftcr t har , I don'r know anythin g cis ' (written 

acco unt in the author' personal archive). 

Józef Koffler as a compo er 

K ffl ,1-'s oeuvre is none too copious and acutely 

marked by war-t ime Io · . He com po ' Cd fro m 

J 917 to 1940, and so [ r a period o f twenty

three year , al most xactly coincidin g with the 

inter-war period, cultivat ing various musical 

genres. A mong his vocal wo rks are two song 

cycles: Zwei Lieder to words by R. Dehmcl and 

R. M. Rilke, O p. 1 ( 191 7) and Quatre Poem es 
w wo rds by A. de M u et , P. Verla ine :rnd 

A. V. A rnau!t, O p. 35 (1 935). H i'> best known 

work is the canrata Miłosć [Love] , t0 St Paul's 

Letter to the Corinthians , O p. 14 ( 193 1). T he 

bulk of Koffler's oeuvre compr ises orchestra! 

music, although the cam po er him se lf des 

troyed his earliest o rchestra! works (the 

overture Hanifa, O p. 2, Suita orientalna., O p. 

3 - both before 1925 and Sielanka. Capriccio 
pastcmtle, Op. 4, 1925). His earliest known work 

is the dodccaphon ic 15 Variations d'apres une 
suite de du 1?e tons for chamber orchestra, 

Op . 9a (1931 , then the Pi ano C once rto, 

Op. 13 (1932) and four symphonies: o . 1 for 

chamber o rchestra, O p. 11 ( 1930), N o . 2 for 

large orchestra, Op. 17 ( 1933), N o . 3 for wind 

instruments, O p. 21 (c .1935) and o . 4 for 

large orche stra, O p . 26 ( J 940). Ir is perhaps 

among his chambc r output that the losses arc 

most ac utely felt, as the turbu lc nce o f war 

claimed the Suita polska for chamber orchestra, 

p. 24, (1 936), Uwertura radosna fo r orch stra, 
Op. 25 (c. 194 and Haendeliana. 30 Wariacji 
na temat passacaglii Ha en dla (before 1940). 

Of Ko ffler's chambcr writing, only three 

works have come down to us: the Str ing Trio , 

O p. l (192 8) , C apriccio fo r violin and piano, 

O p. 18 (c.1 936) and th e Lviv composer's fina l 

wo rk, Ukrainśki eskizy l Ukrain ian sketches] 

forstringquart t,Op. 2 (1941) . L stdu ri ng 

the war \Vere the fala serenada !Little serenadc] 

for oboe, clarin et an d bassoon, O p. 16 1931 ) 

and Strin g Q uartet, p. 20 (1934). We havc 

more extanr piano musi c by Koffler w ith the 

exception o f the Sonata O p. 19 ( 193 5), also 

lost : the youthful alo n p iece Chanson Slave 
(before 191 8), the early fo lkloristi c 40 Polskich 
piesm ludowych [40 Po lish fo lk songs] , O p. 6 

(1 925), and then th e expansive dodecaph nic 

cyc! Musique de ballet, O p. 7 (1926) , Musique. 
Quasi una sonata , O p. (1927), dedicated to 

Karo l Szyman wski, 15 Va riations d'apres une 
suite de douze tons, O p. 9 (1 927), natina, O p. 12 

(1930), quite pop ular during the composer' s 

lifetime, the rather unsuccessfu l 20 Variations 
sur une valse de Johann Strauss, Op. 23 (1 935), 

which Stefan Kisielews ki slatcd bcfo re the war 

(this was one of t he most pub li cised m usic 

p olemics in the cu lrural li fe of the econd 

Republic) , and the socialist reali st Chotyn 
dytyachz pyesi [Fou r works fo r children] (before 

1940) . Toward s the en d of the thin ies , in 

connecti n with the fa li of the :ivant-garde wave 

and the fascici satio n of cultural life, Koffl r 

essen tially ce:ised composing. The catalogue of 

hi s works is completed by transcriptions. While 

his Mała suita u g j. S. Ba ha [Li ttle ·uite after 

J. S. Bach] (c. 1937) is lost, we do h avc his 

excellent transcri ption of Bach 's ' G oldberg' 

Variations for small orchestra ( c.1938) , popu

lari scd and released on disc by A .,.n ic 'Zka 

D uczm al and the Amadeus O rchestra. 

So w ha t made the w rk of J ózef Koffle r, 

in spite of its relative deanh, such an important 

chapter in the inter-war p riod? Whar fearures 
of his work induce commentators to regard him 

- alongsi dc Kar I Szymanowski - as the m st 

outstanding Polish comp ser of the fi rst ha lf 

of the tw enti erb cenrury? Wcll , from the point 

of view of rh new mu ie ac thetic, the his tory 

of neo-cla ici m and th reception of sociali st 

realism, K ffl er is a key fi gure for the hisro 

f twentieth-century Polish music. In term ~ 

E uropean music hisro ry he belongs - togerhe. 

w ith Karo l Rathaus, H anns Eis ler, Erwin 

chulhoff and Wladimir Vogel - tO the grou 

of composers who devc loped, in vari u::, 

direc t io ns, the mu sical ideas of the fa th r o f 

dodecaphony, A rn ld Schonbe rg. The firs t 

p riod in Ko ffl er' · oeuvr ( 19 17- 27) saw the 

shaping of hi s ind ividual style , marke d by 

a transition fr m the aesth eti of m us ical 
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modernis m to dod caphony. In one of his 

earli er xtant comp sitions ( 40 Polskich pies'ni 

ludowych), adh ering to rhe national-folkloric 

current p pub r in Poland at that time, one can 

already observe some modern compositional 

me ans ( modalism bi tonali sm, tona! cemralisa

tion). In hi first nco-classical works from rhe 

years 1926-27 (Musique deballet, Musique. Quasi 
una son.1ta), the composer makes consisrenr, if 

academic, use of srrict twelve-note te hnique, 

which places him in the front ran k of th e 

pioneers of dodecaphony in ' urope. T he 

chronology of the c mposi ng of Koffl er's 

mature work · du ring the second peri d in his 

oeuvre ( 1928-40) shows that up to c.1935 the 

composer subordin res his :lesthet ic to the 

ideology of the ne ' music ( consis tent usc of 

dodecaphony), yet stylistica lly he refers to 

model~ of the French strain of neo-classicism 

raking shape at that time. He bases a number 

of work on various historical stylistic-form al 

models (Capriccio on vinuosic violin caprices 

from the tum of the eighteenth and ni neteenrh 

centurie , Sonat ina on a model claborated by 

C lcmenti, Svmphony N o. 2 on the clas ical 

syn phony, ;:ind rhe Piano Con cerro on the 

early Ro mantic v i nu o~ ic con eno). Aftcr 

1935, Koffler ref r · more to the models of 

Hindemith's eue Sachlichkelt, in whi h the 

ro le of the stylis tic model decreases and th 

i nifi ance f cont rapuntal working, ma ive 

in trumentar ion .m d proce sua] thematic de

vclopment grows (Symphonies Nos. 3 and 4). 

The character of the fi nal shift in Ko ffle r '~ ty! 

is li nked to his adop tion f the aes theric of 

socialist reali m ( 1940-1 1). Up to the middle 

of 1940, abandoni ng twelve-notc technique, 

K Hl ' r stil! made attempts r perpetua te the 

tenets f his pre-war tona] a srheti c, although 

furnishi ng them with 'id ologica!ly positive' 

musical programmes (U ertura radosna ). O nly 

with the quartet krainsk1 eski~y di d he fully 

subscribe to t he socrea list ide logy. He re, 
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the composcr presems a ret rospecrive version 

of f lklore, based on t radit i nal f un t ion::d 
harmonies. 

Alles durch M . O. W. I 

/Matrimonżo con variazioni (1932) 

F r many years, the nly stage work by J ózcf 
Koffler was considered lost. Ir was only found 

in 1993, in Berlin, togerher with man uscripts 

of K Hler's Piano Concerto, Op. 13 and his 
trans -ripti n of Bach's 'Goldberg' ariat1ons. 

Th e thrcc sources were discovered by the 

mu ·icologist Maciej Gołąb , in the music 

collection o f the emi ncnt German conduct r 

H erman n Scherchen, held in . bat wa rhen 

th e Akade mie der Ki.in ste. H o ;vever, the 

lith ograp hed print of the stage wo rk was in 

a certain <; ensc def .ctive, as it comprised only 

a piano reduction with German tcxt. So it was 

elear that the pro e. s of preparing the ork for 

realisati n on stage would be a long one, and 

that J great challenge la, beforc the ope ra 

com pany ta king up the ta sk. The arSJ\V 

Chamber Opera is stagingJózcf Kofflcr's work 

for the fi rst time thanks to the cfforts of rwo 

people: Edward Pałłasz , who instrumcnted the 

work on the basis of the piano reduction, raking 

care over e ery detai l of Koffle r' music, and 

Joanna Kulmowa, \ ho, by com ras t, rcgarding 

the German lib retto as affordi ng limited 

possibil itie fo r a stage production, wrote the 

librett anew, making only general r fe rence 

to th e cant nt of Alfred Rust's libretto. Thus 

the Warsaw Cham ber Opera's production gives 

us, on the one hand, an example of the 

rever tial musical rec ns truction of a work 

and, on the other, a ver ·ion of the li bretro that 

uproots ir fr m the express ionistic soi! that is 

s characteristic of the riginal libretto. But !et 

us return for a mom ent to rh e sourcc ituation 
of rhi s work. 

Matrimonio con variazioni is not the original 

title. Thi s read_ A/fes durC? M.O . \XI. Ein Spiel 

f ur Tan z, zwei Solostimmen und gem1scht .n 

Chor, In einem Aufzug. /Libretto] von A lj)-ed 

Rust. Op. 15. This dod caphonic ballet ballet

orarorio), com po ed in 1932, is on of the most 

original mu ical w rks not only in the Ko fflc r 

oeuvr , but in all Polish music of the fi rs t haJf 

of the twe nti eth ccntury. We find th e fir t 

menrion of Koffler's int m ion of composing 

this sole stage work in hi oeuvre in O rkiestra 

( 1931, no. 8/ 9): 

'O ur di tor-in-Chief, who wa in England 

with his wi fe during the [TSCMJ fcstival, was 

at the ce nt re of inter st. um erous papers, 

such as the Daily Mail, Oxford Mail and The 
H emld (Melbourne, Au. tra!' a) printed l ngthy 

int rvi w" I t shou ld be c n idere a mos t 

sign ific ant up hot of rhis success that Dr 

Kofflcr's Symphony [No. 1 J was takcn up for 

perfo rmance in London and Fran kfurt am Main 

[and] the canta ta Mil ość fo r transmission by 

many uropean ::md American radi o station . 

Fin a lł y , a leadina publishi ng-the:lt re agency 

commissi ned our ditor-in-Chief to c mposc 

the tagc work All es durch M. O. W. Thi is 

a ball et with chom es, so lo rnice and film 

proj ection ·.' 

In Koffl er s own catalogue of \ orks, 

publi hcd sh nly before World W::ir I1 (1938), 

we read ab ut rhe w rk g neric fluidiry, which 

allows it to be reali -cd n stage in different 

ways: '' he lib ret to, all owing for the u 0f 
amplificrs and film, sh ws a er s -sccti on of 

comemporary life, a· scen through th classified 

ads i n ;:i lhily ncwspaper. T he orches tra part is 

autono mo us; the choir and solo parts are 

treatcd skilfu lly, lucidly and col urfu lly. O ne 

note a disti nct ive rhyth mic energy, wh ich [is] 

a rathe r un u ual combina rion of the unbridled 

exu bt:rance of dance and a quasi-o rato ria! 

au te rity. In spi t e of th in te ns ly dramatic 

nat urc of the mu si , this is e sentially a sort of 

secular or.norio, with a delicatc and deep sound 

and shimm ring olour , gi ing the fu ll range 

of experien e even without the impres sion 

provided by the scen ic action.' 

The author of the new libr rt , Joan na 

Kulrnowa, has loc1ted the action in the ti rnes 

when the work was wri tten around the tum of 

the twc nt ics and thin i s. The key tO the new 

rcading of Alles durch .M. O. W'. is a marri age of 
German cabaret wi th rench revue (music hall) . 

A · in Rus t 's libretto, and indeed through ut 

rh cenruries-old tradition of opera bufla, the 

book rreat f marrimonial fonu ne , embroiled 

in commercial -onrexrs (very 'to pical' tod::t, ). 

U nl ikc in the original libretto, howcver, the 

Matrimonio con 'Ut1 ra7ioni is not the clas ified 

ads section of a daily paper, bur a Global 

Marriage Bureau, which - as befits an institution 

of that nature - rnatches ouples of diffe rent 

race, profession and statu s. At its head tands 

the Boss, backed by hi bodyguard~ (Mocn i/ 
/Heavies) , who derives considerable profi t from 

the publishcd ads ('Th is is bus iness, not 

li terat ure!'). In line \Vith the old generic 

tr::id iti n, the trai lu fo ard acti n on stage 

is commenred upon by th e choru and ballet: 

'Our profes ional bureau chorus, cxpcrien cd 

and sen, uous. So many virtucs ha o ur ballet . 

In rhe bur au, chorus and ballcr, you'll find just 

what you w:int. Super t rends! Mega fa hion ! 

T he h ight of freedom and liberty!' The 

protagonists of the simple plot are the female 

guardian of mora] Yalue umenida Frogg 

( · prano) and a wealthy client of the burcau, 

Lepard Lupus (baritone). Thcy fali head oYer 

heel in love \Vith one an oth er. But th · 

romance undermin s the commerci l pri1 t.1ł • ll . 

go •crn ing the Bur au' ac tiYit ic . Eu men id: 

fo llows the oicc of sent iment and more 

'I am yours, I' ll resrore orne order! I' ll restor~ 

th e old customs!' . Shc is roundly opposed , 

howevc r, by the choru <;: 'What use to us are 

mora] carcsses! We can 't afford our Mercedes 

Bcnzes ! '. It comes as no surprise w hen thl' Boss 

decides ro nip the revoir in the bud: 'Enough! 
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I don ' t want to manage such absu rdity! Vinue 

o n top and a broth el underneath?' Alone in 

rheir mutual fascinatio n, umenida and Lepard 

ultimatel, bring abour the downfall of the Boss, 

who, shot by Eumcnida-Eryn i , broadcas rs with 

hyp oc ris y from his hospital bcd t h e motto 

'practising 'in 'neath the pretexr of vinue', s ince 

'progress is measured in cash' . 

T he compo ing of tbis work - a generic 

hybrid of ball et, oratorio and opera - was 

panicularly inspired by the trend f Gebrauchs

musik (applied music), in which, for the first 

time in 1927, compose rs as dive rse in the ir 

ani stic lineages as Pau l Hi ndemith (Hin und 

zuruck), Ernst Krenek Uonny spielt auf) and 

Kun Weill (Mahagonny) presented thernselves 

to the German public . 'These works', wro te 

Luigi Rognoni, 'were ro provc oncc again the 

currency o f traditional operatic fo rms and 

tonal itv and reco er a direct contact with the 

audience, thereby entering w irh a revo lutionary 

programm c into t he whirl of the hi sro rical 

situati n . Comp osers, art ists an d wri ters, 

effecting an abrupt re-virement, take up bana! 

and trite elements of the conventional language 

of art, sim plifying them and past in g t hem 

to gerh er "c ri tically' in newspaper repons, 

adverrisin g s logans and jazz and m usic hall 

songs, so as to rcnder their anti-conform ist, 

28 

ami-bourgeois polemicał suggest iveness mo re 

"access ible'" (L Ro gnoni: Wiedeńska szkoła 

muzy czna [Th e V ienna School o f music J, 
Kraków 1978, p. 197 . As we can see from the 

ch ronology, Ko fflcr - and t his is a chief trait 

of his art istic personali ty - reacted almos t 

immed ia tely. He compo ed a wo rk w hich is 

close, in particular, to the aesth etic idea o f rwo 

stage works from the end of the twenties which 

gained a ce rtain popularit y: Scho nberg's 

operetta Von Heute auf Morgen (1928-29) and 

Hi ndemith's three-act opera eues 'VOm Tage 

(1929). T hes w rks, si mi larly to KoHl er's , 

break with the convcntional plo t of t raditional 

music th eatre, with its aesthetic of loftiness, 

and mo e back towa rds the 'daily chronicle' 

- that informarion net work that a , ai l 

inh abitants o f the big c irics . The peculiar 

fragmentcd narrative realism, anri-psychological 

in essence, shows an alienated individual in the 

cl utchcs of hu man pas ion and stupefied fro m 

the commercialisation of interpersonal ties. T his 

content, exception ally current today, en ures 

Koffler 's work of a special place in the reper

to ir e o f P olish music th eatres . Lct us hope, 

therefo re, that Matrim onio con variazioni will 

make a permanent home for itself there. 

Maciej Gołąb 
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