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Stanislaw i Anna Osw1ecimow1e - poemat ·1eczyslawa Karlow1-
cza, który sta 1ę tytulem wieczoru baletowego z muzyką tego 
kompozytora. ten sposób pragniem uczcić stulecie śmierci Kar
lowicza, a zarazem zwróc i ć U\ agę na ielkość i piękno jego mu
zy 1. Często zastanawiamy się Jak potoczylaby się historia muzyki 
pols 1e1 XX w, gdyby Mieczysław Karim 1cz 'I pełni sil twórczych 
doczeka! póżnei starości . Niestety nie doczekał. 
Stanislaw i Anna Oswieomowie są debiutem choreograficznym 
N większej formie baletowe) naszei wieloletniej pierwszej sol istki 
1 utalen cwanego choreografa Beat , rzosek . W ramach tego wie
czoru powtórzymy w no ej obsadzie w bitną choreografię Emila 
Wesolo 'lskiego Powracające fale. Natomiast impresje na temat 
piesni arlowicza powier Lyhśmy talento1.• 1 Henryka onw1 ńskiego . 

Tak oto trze) poznań s cy choreografowie róznych pokoleń s ladaią 
hold muzyce Karłowicza , którego przed laty wzbogaci ł swoją >Ztu

ką ich mistrz Conrad Drzewiecki (Odwieczne pieśni) . 



, 
ESNI 

l<aroli na W iś niewska 

Dorot a Mentrak 

Marika Mudziejewska 

Al eksa ndra Liaszenko 

Marika l<ucza 

l<atarzyna Samó l 

Mateusz Sierant 

Arkadiusz Gumny 

Szymon l<omasa, Tomasz Mazu r baryton 

l<rzysztof l<ubasik wiolonczela 

Mariusz Rut kows ki fortepian 

cho reog rafia 

Henryk l<onwiński 

scenog rafi a 

Wtadystaw Wigura 

asysten t choreografa 

Matgorzata Połyńczuk- Sta(1da 

Pamiętam ciche, jasne dnie 
Przed nocą wieczną 

Skąd pierwsze gwiazdy 

Na spokojnym, ciemnym morzu 

Zawód 
Zasmuconej 

Czasem gdy długo na pół sennie marzę 
W wieczorną ciszę 

Śpi w blaskach nocy 

Mów do mnie jeszcze 

Zaczarowana królewna 
Najpiękniejsze piosnki 

Z nową wiosną 

Na Anioł Pański 

Pamiętam ciche, jasne dnie 

Wspom nieniem, nie tak odl e głym, podążam tatrzańską 

ś c ieżką wi o dącą z Hal i Gąsienicowej, wzd łu ż masywu 
Ma ł go l<oście lca , nad Czarny Staw. 
Za t rzym uję s ię przy pamiątkowym kami eni u, na któ rym 
wyryt o napis : NOM OMN IS M ORIAR. Tu z ako ńczył swoją 
wędrówk ę ziemską Mie c z ysław l<arł owicz . 

NI E WS Z YSTEI< U MRĘ. 
Nie wszy stek . Dz isiaj, sto lat po owyrn tragicznym wy
darzeniu, k tó1·e jak spa dając y nagle k ir ok ry ł o smutkiem 
umówione spotkania, sł ysz ę pie śń pi e rwszą, dru gą, ko lej 
ną i z popiołu za dumy, muzyk ą tych p i eśni wydobywam 

jaśni ej szą przestrzeń . 

P1·zestl' ze1i s p o tka ń, zd arze11, drg nie ń ob ecno ści, poezji, 
świat p r zyj aźni, miłości, prostoty, zabawy i Airtu. 

na wiolonczelę i fortepian 

sł. Z Krasiński 

sł. J. Slowacki 

sł. K. Przerwa-Tetmaier 

sł. K. Przerwa-Tetmajer 

sł. K. Gliński 

st. K. Przerwa-Tetmaier 

st. K. Przerwa-Tetmajer 

sł. H. Heine 

st. K. Przerwa-Tetma1er 

sł. A. Asnyk 

sł. A. Asnyk 

sł. Cz. Jankowski 

na wiolonczelę i fortepian 

sł. K. Przerwa-Tetmajer 

Nostalgia dźwięków opo wia da mi o ul otności zdarzeń , 

r zeczy. 
P rzecież te pieśni to dzieła okazjonalne, tworzone dla 
przyjaciół, a przetrwały stulecie, bo ich serce bije wła śn i e 

spotkaniem cz łowieka z człowiek i em. W nim samym ta
kim jakim j es t w emocjach, uczuc iach, pamięci. 

Spo glądam jeszcze raz na kamień Karłowicza, otu lony 

koso drzew iną , może tą , która na trzeci dz i eń po zna le
zieniu ciała została wlożona przez jego p r z yjac iół w śnieg 
jako mała gałązka , a na 111 iosnę zapuści ła korzenie . 
Idę dalej, a w sercu niosę p i eśń. 11 Pamiętam ciche, jasne, 
złote dnie" .. 

Henryk Konw i ń s k i 
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PIEŚNI 
MIECZYSŁAWA KARŁOWICZA 

BOHDAN POCIEJ 

Pieśni Karlowicza znane są u nas i lubiane, tak przez' ykonawców, 
jak i słuchacz y . Należą do ka nonu polskie] pieśni romantycznej 
- obok pieśn i Chopina i Moniuszki, naj więk s zych na szych mistrzów 
tego gatunku . Czy jednak s ą nalezycie docen ione' 
Spuścizna kompozyto rska Karłowicza zawiera ich 22 uko ń czonych , 

prócz tego parę nasz icowanych fragmentów. Dwie naJ'NCZe
śniejsze są prawdopodobnie z roku 1892. dwie ostatnie z ro ku 
1898. Trzon twórczośc i p ieśniowej powstał • 1896 roku, w czasie 
studiów w Berlinie. Póź niej. po roku 1900, po skomponowaniu 
pierwszych utworów orkiestrow eh (Serenada, Koncert skrzypco
wy, Biala goląbka), kompozytor zaniecha! pisania p i eśn i i do tego 
rozdz i ału swojej młodzieńcze j twórczo śc i stosunek miał ra czej 
krytyczny. Całą natomiast e nerg ię twórczą i muzycz ną yobraź

nię poświęcił symfon ice. Żywio ł i forma poematu symfonicznego 
pochłonęły go bez reszty. I w tym też może rózn ił się od innych 
wielkich post-romantyków z p rzełomu wieków - Mah lera, Straus
sa, Szymanowskiego - którzy pieśń uprawia li przez cale zycie, 
równolegle z symfoniką 
Kim byl miody kompozytor piszący te Pieśni między 17 a 22 ro-
iem życia? Może parę wybranych cytatów p rzybl i ży nam bardziej 

jego sylwetkę. „Smukły, miody mężczyzna , który wygląda ł bardzo 
poważnie, a jak się niebawem dowiedziałem, zwłaszcza na swój 
wiek poważnie mial bowiem wówczas n ie spełna lat dwad zi eścia . 

Natura w sobie zamknięta , pozornie ch ł odna, u mysł wcześn i e doj
rzały, przy zdrowi niezbyt solidnym, nad którym m i ał bez ustan-
u czuwać. był Karlowicz przy b l iższym poznaniu naturą g łęboko 

uczuciową, ale lubiącą samotność - w upodobaniach wylączną, 

a nie cierp iącą pospolitośc i , an i nawet liczniejszego towarzystwa." 
(Henryk Opieński, Ze wspomnień. 1897). 
„Leżąc tutaj na wonnej łące, w cudowny dzie ń lipcowy, doznalem 
wrażenia tak obcego mieszkań com równin: uuucia nieograniczo
nej wolności . Zapomniałem o drobiazgach życ ia codzien nego, za
pomniałem o drobnych nadziejach , marzeniach, zawodach. Tutaj. 
wobec otaczających mię gór, czu łem się tak małym, takim py łki e m, 

że opano a ła mię żądza dążen ia do rzeczy ielkich i szlachetnych. 
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W tej dziwnei ciszy cze r pa łem sily na p rzyszłe nieuniknione zapasy 
z losem i czułem , że kazdy, kto by pot r ze b ował spokoju 1 odpo
czynku po pracy, uta) wróciłby w jednej chwi li do siebie." (Mie
c zy s ł aw Karłowicz : Wycieczka na króla tatuańskiego i na szczy 
Mięguszowiecki, „Wędrowiec ", Warszawa 1985) 
W przepojone1 smutkiem i s kargą poezj i Tetmajera . w tragediach 
miłosnych przeż wanych przez bohateró" opowiadań Turg ienie
wa, w przejmując m pes mizmie filozofii Schopenhauera odnajdu
je Karlowicz łasne rozdarcie ewnętrzne i n urtu1ące go problem . 
W tym to nastroju omponuje • ciągu nies pełna rok iększość 

swoich Pieśni · v ś r ód nich dziesięć do iers;y ulubionego poety, 
opiewaiącego t ę sknot ę za utraconym rajem dmciń s t wa , gwiażdz 1 

stym niebem, mi łośc i ą 1 ś miercią 

Pobyt w Berlinie rozszerza horyzonty umysłowe i zaintereso ania 
muzyczne młodego adepta kompozycji . Uczęszcza na uniwersytec
kie wykłady histori i muzyki, filozofii, fizyki. Pozosta1e ciągle wierny 
swoim zainteresowan iom przyrodniczo -technicznym , ;wiedza wy
sta y przemysłowe, chodzi na odczyty Przede wszystk im jednak 
poznaje coraz to no ą m uzykę . Berlin jest w t m czasie areną 
sporu m iędzy zwolennikami Brahmsa i Wagnera. Profesor Henr k 
Urban, mistrz Karłowicza , jest stronnikiem obozu wagnero 1skie
go K sztaltu j ącej si ę osobo ości Kario icza neoromantyczny st11I 
kontynuatorów Wagnera i kompozytorów szkól narodowych od 
krywczy w dziedzin ie orkiestracji i harmoniki, pełen fan tazji i uczu
ciowej e spresji - odpowiada niepomiernie bardziej niz zwrócony 
w przeszł ość. klasycznie powściągliwy świat muzyki Brahmsa. Za 
chwyca się VI Symfonią Czaj owskiego, Moją Ojczyzną Smetany, 
Dylem Sowizdrzalem Ry szarda Straussa, tórego ok reśla w swoim 
sprawozdaniu muzycznym z Berl ina jako .,Jednego z najwybitniej 
szych przedstawicie li kierunku postępowego muzy i niemieckie(. 
W muzyce dawniejszej zachwycaią go prekursorzy romantyzmu: Karol 
Maria eber i Franciszek Schubert. Najbardziej jednak uwielbian m 
przezeń dzie ł m staje się Trisran i Izolda agnera (Leszek Polony: Po
etyka muzyczna Mieczyslawa Karlowicza, PWM, Kraków 1986). 
Pierwszy zeszy t Piesni uka z a ł si ę druk iem w ro ku 1896, drug i 
w 1898. Stylistycznie Piet.ni Kar łowi c za mie szczą s i ę calkowicie 
w roman ycznym kręgu pi eśni lirycznej solową Patronują im 
g łówn ie Schubert, Schumann. Chopin, Moniuszko, w mn1ejsz m 
stopn iu Czaj kowski (w dwóch wcześn iejszyc h') . Znamienny iest 
ów zwią zek z tra dyqą roman t ycz ną pierwszej połowy stulecia, tak 
żywą i mocno oddz ia łującą przez ca ły XIX wiek poprzez czerpanie 

bezpośrednio ze źródeł lir cznego żyw1o lu . l\larto więc może przy· 
pomnieć tu cz m była romantyczna p i eśri solowa i jaką rolę ode
grała ul turze XIX wieku. Kult urę tę , w j€j rejonach yższych, 
wspó łt orzą cztery gló nie dziedzin : opera. muzyka fortepiano 
wa, s mfonika i pieśń wła śn ie . P1eśn przenika kulturę muzyczną 

XIX wieku od góry do dołu , obecna na wszystkich Jej p iętrac h - od 
swych przejawów najprostszych, po wysublimowane U!wory ge
niuszy pieśni. pierwszej romantycznej połowie stulecia dwa jej 
najsilniejsze ogniska są w t ó rczości Schuberta 1 Schumanna 
Cz , m 1est pieśń romantyczna swej istocie' Jak po vstaje' 
Oto muz ka reprezentowana i ndywidualności ompozytora. 
sztuka tekstu wiersza, aby go sobie podporząd ovva ć, poddać 

s łol'.1 0 poetyckie pra om muz •czneJ formy. Pieśń złożona ze „sio · 
a" i „muzyki", jest przede · szystkim ut orem muzyczn m; o jej 

vartoś i ester cznej decyduią me atary poetyckie tekstu. ale 
napię 1a i oddechy muzycznej frazy, uroda i oryginalnosc melodii, 
a w wyższych formach pieśni takze kun sztowność harmoniczna 
1 kontrapunktyczna tego, co melodi ę wsp iera i dopełnia - a ompa · 
marnemu. Centrum pieśni tkwi w romantyzmie i tu należy szukać 
jej istoty, mając takze na uwadze zakorzenienie w pieś ni ludowej. 
Pieśń romantyczna, tór j atr. butem jest źródle a prostota - bez· 
pośredn iość przekazu i w razu, melodycznie naturalny, melody1n 
po prostu sposób podania slowa jest •1szak że bytem artystycznym 
swmście złożonym . dialektycznym owocem szczególnego współ

działania i ry alizacji d óch rod a1ów w obrażni . poetyc 1ej i mu· 
zycznej Pierwiastek poet c 1 - natchnienie, lotność, fan tazja, fanta 
st cznoś · - urzeczywistniony w slowie, trafia na grunt pierwotnej, 
rdzenne1 muzycznośo. Jeśli zaś chcemy bhzei ok reślić to elementarne 
poruszenie, ; którego rodzi się pieśń ludowa sedno 1 rdzeń p ieśni 

romantycznej - po iemy, ze iest to niezróznicowany „pierwotny" 
gest muzyczny, pierwsza arty ulacja muzyczności : nucenie. Słowo 
przychodzi nieco później, pierwotna jedność róznicuje się na „slowo" 
1 „muzy ę", sio o inicju1e. inspiruje. w wałuje, pobudza i organizu
je proces omponowania. Sio NO domaga się muzyki, muzycznosć 
nieraz Ninięta i niezróżnico ana (potencjalna) mowy domaga s i ę 

muzyczności określonej , rzeczy 1stej · zorganizo 'tanej. Poezja i mu
z ka. niegd ś będące nierozer al nej 1edni (grec -a „trójjedyna 
c orea"), p óźnieJ w mia rę rozwoiu oddzielone, t ęsknią odtąd 1akby 
do siebie 1 ku sobie na powrót róznym1 sposobami dązą . a z nich 
spot ań osobliwie serdecznych, zarhwych, miłosnych powstaje pieśń 
- ludowa 1 „pro es1onalna". Pieśń jako wyraz muzyczności pierwotnej, 

aktywnośo muzycznej wspieranej i dook reślanej słowem Pieśri jako 
forma swoiście podwójna: muzyczno-poetycka. 
Pisane u schyłku stulecia P1eśm Kario dcza to najczystsze o oce 
muzycznego romantyzmu. Ich j ęzyk dźwiękowy nie wykracza za · 
sadniczo poza romantyczną harmorn ę Chopina (nie si ęgając Wa · 
gnera uy St raussa), pod tym względem nie zapowiada ją jeszcze 
one przysz łe go języka poematów symfonicznych z lat 1903 1909, 
z ich Nysoce rozwin iętą , si ęgającą czasem granic tonalności har
moniką. szelako jest w tych pieśniach 1akiś ton głęboko osobist . 
nuta na sk roś wła sna . znamię wybitnej już indy idualności Przy 
c I m ich tradycjonalizmie, plywach czy zapożyczeniach , zrazu 
m1alych na począt u drogi twórczej. styl pie ś niowy Karlowi cza za· 
znacza się wyraźn ie. Są to utwory wyrazis te w swej romantycznej 
mowie dzwięków. Ich melodie wdzięczne, czułe, piękne po prostu, 
latwo wpada1ą ucho i utr valaią się pamięci, ta , że nie ~ po 
sób d11ś czytać ich te stów · wierszy - nie nucą c równocześnie ich 
melodii: wybrane przez arlow1cza wiersze Słowackiego, Kras1ń · 
skiego, Asnyka, Konopnickiej, Tetmaiera zdają się z jego muzyką 
wprost zrośnięte' I choć nie szystkie 1ego pieśn i są ró nie y
so. iej klasy (dwie z' laszcza wczesne odbijają nieco od póżniej 

szych) większoś ć przeciez to utwory muzycznie pelnowartośc1owe , 

wzbogacające przeobfity s arb1ec pieśni europejskiego romanty
zmu; mimo - a moze i wla ś rne dlatego ze Karłowicz, w przeo
wieństwie do współczesnych mu Gustawa Mahlera czy Hugona 
Wolfa. niczego '' tej dziedzinie nowego nie odkrywa, nie Nytycza 
nowych szla ów rozwoju pieśniowego gatunku, a tylko kontynuuje 

najlepszym sensie tego słowa 

*** 
Teksty tych Pieśni, . rótkie, przewazrne dwuzwrotkowe wiersze 
(ośmiowersowe). przeds tawiają nam z małym i wy1ątkami , sy tuaqę 

znamienną dla romantycznej liryki wokalnej XIX wieku; niewspól
mier ość wartości poetyckiej wiersza z wartościcj muzycznej struktu
ry. 1/1 więk s10ści Pieśni Karlowicza muzy a góruje nad tekstem słow

nym Są one, z wyjątkiem może Słowackiego, na poziomie poezji 
średn .ej a czasem na vet, jak pieśniach najwcześniejszych, pornzei 
tego poziomu. Posługują się skon Nenqonahzowanymi środkami 
romantyczni"] stylistyki: popularnym toposem, szablonowym nieraz 
przyrównaniem. pretensiona lną metaforą .. . Poezia ta dzisia1 dla nas, 
w samym „suchym" czytaniu, brzmi jakoś pusto, by tak rzec „ szeleści 

papierem" Dopiero dzięk i muzyce nabiera ona prawdz1 ego zycia. 



Bywało tak przecież często i u poprzedników Karłowicza na polu 
pieśn i, u największych jej nawet mistrzów - Schuberta. Schuman
na. Brahmsa.„ Ileż tam tekstów sztambuchowo-konwencjonalnych, 
w styl istyce oklepanych, bądź przesadnie sztucznych. manierycznych1 
Z takiej dopiero materii poetyckiej geniusz li ryczny kompozytora ro 
mantycznego zdolny jest zrobić dziela wybitne. Oczywiście kompo
zytorzy romantyczni sięgają też i do poetyckich arcydz i eł - Goethego, 
Schil lera, Heinego. Eichendorfa - ale przecież wysoka ranga wiersza 
nie gwarantuje jeszcze wartościowej muzyki, tym bardziej . i ż on sam 
zawiera w sobie tyle wlasnej poetyckiej muzyczności , że innej muzyki 
zgola nie potrzebuje. A największe arcydzieła 'N historii p ieśnio ego 
gatunku - Schuberta i Mahlera - nie powstawały bynajmniej w unii 
z największym i a rcydZełami poezji. ale w obszarach skromniejszych, 
wierszy zawsze nieco poniżej samej muzyki . 
Świadczy to t !ko o sile muz ki i o jej szczególnej dialektyce: pra
gnąc słu żyć slowu i wzmacn iać 1ego artystyczną w ymowę , równo
c ześnie dąży do panowania nad nim, poddania poezji muzyce. 
Młody talent kompozytorski Karłowicza dojrzewa ł w swoistej aur Le 
po et. ck i ej lodeJ Polski . Byl to literaturze naszej - otwarte) 1ak 
może nigdy dotąd na literatu ry inne, zwlaszcza niemiecko1ęzyczną 

- i szerzej - w sztuce całej . a także w życiu artystycznym i obyczaju 
- czas istnego rozpętania poetyc iego i pseudopoetyckiego żywiołu. 
Okres ten poprzedzony bardziej ,,trzeźwą " poezją literackiego pozy 
tywizmu, w Pieśniach Karlowicza reprezentowanego przez Asnyka , 
był czasem mnogości talentów przeważnie średni ej miar', wśród 
nich paru wybitnych i wielkich ind w1dualności ( yspiański, Mi 
ciński, Kasprowicz). Nieza!eznie od tego jak oceniamy dziś tę „epo
kf 1 lormaqę poetycką (ocena nigdy nie będzie tu 1ednoznaczna1). 
wspominaiąc jej słowolejstwo, pustosłowie, przerost patetycznych 
gestów, nadmiar „symboliki", nadużywanie wołac zy i wykrzykni
ków, sio ot vórcze dziwactwa i manieryzmy, pseudometafiz ykę 
i pseudomistycyzm - do cenić wszakże musi my to wielkie. totalne 
poetyckie poruszenie, pobudzenie sio"' n j in' encji. ożywienie ję
zyk , zdynamizowanie,, yobrażni . Sam Karłowicz - syn Nybitnego 
językoznawcy, Jana - czuły na p1ę no poetyckieJ mowy, do zywiolu 
Mlodej Pols i mial zape ne dystans. Zbyt ceni! sobie dyscypli nę 
ompozytors iego rzemiosla i muzycznej ·ormy, aby dać się w tę 
aurę całk iem •ciągnąć . Z poezji zaś wybiera! za sze to, co m na1-
bardz1ej odpowiadało dla potrzeb kompozyqi muzycznej. 

*** 
Piesm Karlow1cza to me tylko obiecujące „zapowiedzi" przyszlych 
wielkich dokonań i nie tylko „próbki" wczesne w rbitnego talentu, 
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ale wyraźne już przejawy osobowości twórczej dużego formatu, 
ukazujące w peln i jej stronę liryczną . Karlowicz mistrz form drob
nych rozmiarami, lirycznych min iatur objawia s ię wi ęc najwcześniej . 

Natomiast druga i Jak się oka zało dominu jąca strona 1ego indywi
dualności symfoniczno-narracyjno-dramatyczna - wymaga jesz
cze pewnego czasu aby doj sć do pelnej d ojrza lo ści. 
Pieśni Karlowicza to u rze ka 1ące bezpoś rednim pięknem owoce 
poetycko-muzycznego natchnienia . Wszystki e one najkrótsze, 
niespelna minutowe i naj d ł u ż sze (ponad dwie minu ty) zdają s ię 
wywodzi ć z jednej idei li rycz no-pieśniowej, jednego typu p i eś n i , 
który szczególnie upodoba! sobie i rozwinąl. doprowadzają( do 
szczytów subte l n ośc i Robert Schumann (chociaż 1 tu laś ci 1ym 
twó rcą jest Schubert, pod obnie jak wszystkich zasadn iczo typów 
pieśni romantycznej). Ów prawzór pie śn iowy określić można jako 
romantyczną chwi lę poetycką, któ rą przywoluje Faust w ostatnim 
swoim sł owie: „Zum Augenblicke durft ich sagen: Ver eile dach, 
du bist so schbn! " („Do lotnej chwi li rzec bym mógl trwaj na
dal , j este ś pi ękna ! " ) urzeczywi s tn ia ną w muz ce, w kompozycj i 
muzycznej . Oczyw i ście ta „chwila " nie jest tu jeszcze skraj nym 
„aforyzmem" (ten spotyka my dopiero u kompozytorów Sz oly 
Wiedeńskiej) i nie ma jeszcze teJ kondensaqi późnych p ieśni Hu
gona Wolfa Ma ona swoje rozwinięcia, powtórzenia, przekompo
nowania, wariacy1ne odmiany. Ale wszystko w malych rozmiarach, 
w oszczędnośc i czasu , zwięzło ści wypowiedzi, w calkowitym 
przeci 1eństwie tej drugiej, rozlewnej strony roma ntyzmu . S ą to 
Pieśni Jednego zasadniczego nastroju, w swoich odc1en1ach czę
sto subtelnie modelowanego, nastrojowego trwania. falowania. 
nastrojowych uniesień 1 kulminacji. 
Pieśni Karłow i cza z lat 1895-1898 to utwor w pełni j uż dojrza le. 
Uderzają z i ęzlośc i ą ypowiedz1 , kl arownośc i ą nastroju, konden 
sacją ekspres1i i, co na1wazn1ejsze, mistrzostwem formy. W tym, 
mistrzem najważniejszym dla m łodego kompozytora Jest Chopin, 
i to nie t, le ze swoich pieśni - wdzięcznego marginesu t vórczośo 
- ile z genia lnego cyklu Preludiów form krótkich, zwięzłych, mak
symalnie skondensowanych. 
Mistrzostwo Karlowicza polega na zna om1teJ ekonomii dyspono
"' ania dżw1ę o Ną substanqą: motyw czolowy w partii fortepianu 
i jego rozwinięcie; ekspozyqa fraz1 okalne11 rozwijanie kant leny 
spi wu ścisłej korespondencji z fortepianem; bezblędne wyczu
cie proporcj i tych dwóch zasadniczych omponentów pieśni lirycz
nej, a zw łaszua tego, ja ·i rodzai akompaniamentu najba rdz1e1 
odpowiada danej part11 'lokal ner prosty i skromny czy też bardz1e1 
kunsz town i rozwinięty w samodz i elną struktu rę 



MIŁOŚĆ I INSPIRACJE 
MICHAŁ J STA KIEWICZ 

Twórczość symfon1ezna Mieczysława Karłowicza stanowi główny 
punkt ciężkości dorobku kompozytora. To właśnie w nie1 upatruje 
się znamiona indywid alnego stylu kompozytorskiego, jaki mógł 
odmieni · muzykę polską dwudziestego stulecia . iestery przed 
wcześnie tragicznie zmarły Kalio 1cz pozosta1 il po sobie prócz 
22 pieśni na glos z fortepianem 1 początkowych prób utvvorów or
kiestrowych Symfonię „Odrodzenie". oncert s rzypcowy A-dur 
i sześc poematów symfonicznych. Choć okres dzielący poi stanie 
pierwszego z nich 1904 1 ostatniego, niedo ończonego po
ematu, 1est zbyt krótki by mówić o prolesie rozwo1owym kompozy
tora, utwory te pozwalają wierzyć w jego dalszą drogę twórczą 
Pojęci poematu s mlonicznego w programach koncertowych po-
1awilo s i ę w połm'lie XIX w. kiedy to Fra nciszek Lisz t niektóre ze 
swych utworów s mfonicznych opatrzył tyt uł mi, będącymi swo-
1stym1 programami, czy tez iłustraqami do tych utwor ·w Tasso, 
lamento e trionfo. Co slychac' iv górach, Orfeusz. P1omereusz. Hun
gana. Od tego momentu forma ta zdoby ala coraz większą popu 
la rnośc w calet Eu ror1e, gdzieniegdzie rozpałaiąc 1aśniejsze ogniska 

- Czechy z Antoninem Dvofakiem ( Wodmk, Zloty kolowrotek, Leśny 
goląb) 1 Bedrichem metaną (Mo1a OJClyzna, Welta 11a). Finlandia 
z Jeanem Sibeliusem (Pieśń w10senna, Fmlandia). Niemcy z Ry
szardem StraJsem, autorem m.in. D la Sowizdrzała, Don Kichota 
1 Tako rzecze Zara!Ustra czy Polska z Mieczy sławem Karlowiczem . 
Za pierwszy polski poemat symfoniczny uwaza się Step Zygmunta 
Noskowskiego (1894), lecz to wlaśnie dzię k i Karłowiczowi gatunek 
ten doczekał się względnie bogatej tradycji, do któreJ nawiązywali 
i inni polscy kompozytorzy - Rózycki, Fitelberg, Opieńsk1, poźmej 
zabelski i Kilar. 

Programy poem tów sym fon icznych pochodzić mog ły z literatu
ry, malarstwa, historii, filozofii, a nawet ze spomnier\ i odczuć, 
generalnie z poz muzycznych zródel. Kompozy torzy dla lepszego 
zobrazowania swoich dzieł często poprzedzali je krótkimi opisami, 
bądź tez drukowali w osobnych wydawniccwach. Karłowicz będą
cy jednak osobą doś ć powściągliwą w okazywaniu emocji , stronił 
też od wyraźnego wskazywania żródla inspiracji, ogra n iczaj ąc się 

jedynie do podawania t y tułów utworów · Powracające fale, Od
wieczne p1esni, Rapsodia litewska. Stanis/aw i Ann Oświecimow1e, 

Smutna opowieśc', Epizod na maskaradzie. Zasadę tę złamał dwu· 
krotnie. W liście do Adolfa -hyb1ńsk1ego , przed prawykonaniem 
Sranisla1 a i Anny Oś1viecimów w Wiedniu, tak tłumaczył swoją 
decyzję· „Poniewaz ły w1edeńsk1e patrzałyby na tytuł Sran1slaw 
und Anna O ·w1eom 1ak cielęta na św1ezo malowane wrota , więc 
wypadnie dać na programach krotką treść legendy". ak oto czy ta( 
w nich mozemy· 

„ Stanisław, wychowany z dala od domu rodziciels iego, zobaczył 
po raz pierwszy siostrę swą An nę Jako już dorastającą panienkę . 

Oboje zapłonęl i k sobie goracą miłością, ale da1ąc sobie sprawę 
z tego grzeszni>go czuCJa walczyli nim, lecz nadaremne. 
Wówczas udał się Stan1slaw do Rzymu, gdzie udało mu się po dłu · 

gich błaganiacn na łonie Ojca Św. Do udzielenia błogosla ieństwa 
na związe z siostrą. Gdy 1ednak powrócił do domu rodzicielskiego, 
zastał siostrę na marach. 
Stanisław niedlugo przezyl siostrę aphczka Krośn ie kryje zw ło· 

i kocha1ące1 się pary, która nie zaznała szczęścia na ziemi i którą 
dopiero śmierć polączyła." 
Natomiast program Powracających fa/ opublikował kilka lat później 
w czasopi śmie „Scena 1 Sztuka", vv z1 1ązku z przygoto · y 'J nym 
koncertem v e Lwo ie (str 1 O nin1e1szego programu). 
Progra m w utworach Karlowicza nie ma charakteru fabularnego, 
pozbawiony iest cech ilustracyjnych. w przeow1eristw1e np. do 
Dyla SowizdTLala Straussa. Dominują programy nie inspirowane 
literaturą czy innymi dziedzinami sztuki . Bezpośredniego impulsu 
do napisania poematu Stamslaw 1 Anna Ośw1ecimow1e dostarczy ł 

1ednak Karłow1czow1 obraz Stanisław Bergmana, ucznia Jana Ma
tejki, Stamslaw Oświecim przy zw/okach Anny - choć stal się on 
jedynie pretekstem do czysto osobistej wypowiedzi Zaska k u jącym 

może wydawać się fakt, zp obraz ten przez historyków sztuki nie 
u vażany jako dzieło wybitne, stał się laśn1e insp1r cją do na 
pisania najpotężniejszego w stru turze ze 1• szystkich poematów 
01 o natchnienie wypływaiące z płótna Bergmana wyjaśnia sam 
Karłowicz w lis 1e d malarza. w którym to prosi aut ra o !orogra
fię iego pracy, która zastąpi by m1ala starą repr dukcję opubliko 
waną w „Tygodniku " i przechowy aną la tami przez kompozytora . 
Karłowicz zamierzał nawet upić ten obraz, 1ednak Bergman jU7 
wcześniej przekazal pracę Muzeum arodowemu w Krakowie, 
gdzie znajduje się do dzisiaj 
W uakcie pisania Oświecimów, arłowiczow1 z trudem przychodzi
ło ujawnienie pochodzenia insp1rarJ1 obrazem. a nawet zdradzenie 
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samego tytu lu. W jednym ze s1 oich listów pisze „Pracuj ę teraz 
nad poematem symfonicznym w iększ eh rozmiarów, który nosić 
ma tytu l Stanislaw 1 Anna Oświecimo ie (ale o tym proszę nikomu 
nie wspominać l)". W innym zaś wspomina tylko o „miłości d oiga 
kochan ków o his orycznych imionach jakb polskiej tra estaqi 
Romea ilu/il'. Jedynie swo1ernu przyjac ielowi Grzegorzowi Fi telber
gowi wyjawia. jak wielkie wrażen ie pozostawi! na nim ów obraz. 
Wręcz wzorcowym przykładem programu szczególnie jasno wy
razającego idee artystyczne są Odwieczne pieśni. Tu aj oprócz 
nazwy calego c klu, pojawiają ię tytuly poszczególnych czę

~ci : Pieśń o w1eku1ste1 ęsknocie. Pieśn o miloSci i śmierci. Pieśń 

o wszechbyoe. Mogą one stanowić bardzo wazny element 
w przybliżeniu postawy filozofi cznej Karlow1cza . Podczas stu 
diów w Berlinie zapozna! się dokladnie z rozprzestrzeniającym 

się po całe1 Europie ruchem Młodych Niemiec. filo ohą Arthura 
Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego. T utai wła śn ie poznaje 
dzieła Wagnera 1 Ryszarda Straussa. Odwieczne pieśni wyraźnie 
świadczą, ze myśli zawarte w dziełach epoki Karlowicz z calym ich 
bagażem wprzęga! do swojej twórczości. Fragment artykułu Po 
mlodym śniegu, który Karłowicz napisal v 1907 r. uważany jest 
za progr m Od iecznych p1eśnt. 

„Gdy jednak zasiany spadną 1 błysną modre ocz stawó "· gdy roz 
rumierną się śniegi, a turnie odetchną świezym wiatrem wschod 
nim - wted ' jakaś tajemnicza. olbrzymia dloń yc1ąga s ię do mnie 
z wyżyn górskich, chw ta i porywa z sobą. I gdy znajduję się na 
sam m wierzcholku , sam, mając jedynie lazurową kopulę nieba 
nad sob ą, a naokoło zatopione w morzu równin zakrzepłe bał a
ny szczytó" - wóv czas zaczynam rozpływać się w otaczającym 
przestworze. przestaję s i ę czu ć wyosobn i oną jednostką , owiewa 
mnie potężny ieku1sty oddech wszechb tu. Tchnien ie to przebie
ga przez sz st ie fibry mej duszy, napelnia ją łagodnym św1a 

tlem i sięgając do g łębin, gdzie l eżą '<Spomnienia trosk i bólów 
przeż tych, goi, prostuje i Nyró "nywa. Godzin , przeżyte w teJ 
p ół św i adomości , są jakby chwilowym po rotem do niebytu ; dają 
one spo ój wobec życia i ·mierci, mówiąc o wiecznej pogodzie 
roztopienia się we wszechistn ieniu ." 
Program ten świadczy o metafiz cznej orientacj i filozoficznej Kar
lowicza . Poza nim zaden z kompozytoró tego okresu w s ojej 
t wórc zoś c i nie przedstawi! tak jasnego ś w1adect a na więź 

z i d eolog ią M łodej Polski. Pojawia się vv niej odbicie oncepqi 
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Schopenhauera i Wagnera . typow dla Tetma jera tatrzańsk i pante
izm. Elżbieta Dzię bowska w monografii Karlowicza zwraca uwagę, 

że miłość jes tematem, który uporczywie powraca w programach 
poemató\I\ symfonicznych kompozytora . Jest to miłość owiana 
tęsknotą , niosącą 1 sobą rozgoryczenie, milość przewijająca się 
w formie wspomnień , 1akb niezrealizowane marzenie. Mozna by 
genezę tego t pu miłości przypi s ać mlodopolskiej atmosferze. ale 
pe ne poszlaki wskazują na rys autobiograficzn W programach 
trzech poemató Powracające fale, Stanis/aw 1 Anna O ·wiecimo
wie, Epizod na maskaradzie, po tarza się temat milośc i o w b1 nie 
osobistym, retr spektywnym charakterze, dalekim od m1st cznego 
zabarwienia, takie miał o miejsce Odwiecznych pieśniach. 
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STRESZCZENIE 

PROLOG 
Anna p rze grała swo1e zmagania z nietoleranc1ą. Jest umiera1ąca. 
Tęskni za St a nisławem , 1ak on za nią, ale zwiastun śmierci czuwa 
i zbiera j uż swó1 plon. W rę kac h Stan i sława pozostał jedynie szal 
Anny- wspomnienie u kochaną 

SCENA 1 
W domu Oświec i mów irwa oczekiwanie na powrót Stanisława po 
wielu latach nieo becno śc i . 01ciec, Anna i 1e1 Matka zaprosili z tej 
okazji przyj aciół. Jest wśród nich spow iednik domu Franciszkanin, 
który jak fatum czuwa nad rod ziną. Przybycie Sta ni sława 1est dla 
wszystkich wielką radośc ią, zwłas z c za dla Anny, zdominowane1 
dotą d s urową op ieką du ch ownego. Stan is ław przyw i ózł dziewczy
nie szal z dalekiej podróży. Jest pod uro kiem nie znane1 mu siostry 
z drugiego małżeń st wa 01ca W niej także budzi się 1akaś niepojęta 
bli skość wobec przybysza z dalekich stron. Pozos tają sami, gdy ro
dzice z aprasza1ą gośc i do stołu. 

SCENA 2 
Sta n isław i Anna podda j ą się wza1em nej fascy nacj i. Nie potra
fi ą tr a ktować s i ę jak brat i si ostra. Rodzi się między nimi praw
dziwe uczucie i opanowuje ich bez reszt y, wzbu d z ając niepokój 
otoczenia. 

SCENA 3 
Dla ich mi ł ości nie może być akceptacji . Ojciec i Matka są zrozpa
czeni, wokól panu1e oburzenie. Stan islaw że g n a Annę w nadziei, 
że tylko Rzymie uzyska zrozumienie i akceptację dla z iązk u 

z przyrodnią s iostrą 
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SCENA 4 
Anna czuje się ca łkowicie osa motniona, odrzucona przez najbliż

szych. Targają nią vvyrzuty sumienia. Trwa bezradna wobec nie
uchronnego losu. 

SCENA 5 
Franciszkanin 1est teraz panem sytuac1i. Bo chociaż Anna z nadzie
ją szuka u niego wsparcia duchowego, to przecież on wyznacza 
w tym domu zasady moralne. Tu nie ma zrozumien ia dla grzesznej 
milości, może być tylko potępienie. Inaczej niż w Rzymie, gdzie 
Stanisław uzyskuje błogosławieństwo Pap i eża. 

SCENA 6 
Wyrzu ty sumienia 1ak z ło wrogie mniszki doprowadzają Annę do 
rozpaczy. Franciszka nin nie jest 1uz dla niej nad zieją lecz gwa
rantem klęski. Kara 1est nieunikniona, a spowiednik to zwiastun 
ś mie rci. 

SCENA 7 
Anna umiera . Na nic z dała się papieska dyspensa wobec tępej nie
toleranqi Powraca1ący z Rzymu Stan i sław zasta1e Annę na marach. 
Próbuje wal czyć ze śm i ercią, ale ta jest ni ezłomna i prowadzi już 
swój r y tuał. Rozpa cz Stan i sława 1est bezgraniczna. Pozostało mu 
jedynie c zu łe wspomn ienie ukochan ej . 

pch 

Ol1a<1 .v lophcy Osw1ę<1m6w, l .Sc1ól oo Franc1)zkanow 1•. Kr1»n e 
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STANISŁAW I ANNA 
OŚWIĘCIM OWIE 
PA E Ł CHYNO SKI 

LEGENDA I RZECZYWISTOŚĆ 
„Jeżel i Franci ja szcz ci s ię gro bo cem Abelarda i Heloizy, 1eżeil 
Wioch z chlubą pokazują s zczątki Laur i Petrark i, to i nasza kraina 
pochwa lić się może miejscem spoc y nku dwojga kochanków, do 
których ż ycia dziwn ieisze jeszcze przewiązane by lo zdarzenie. Jest 
to przez wędrowców licznie od viedzany grób Stan isława i Anny 
z Kunow. Oświecimów, brata i siostr y, lecz oraz na1wiernie1szych 
kochanków, którzy padh ofiarą swej stalej i niezach1 ianej m iłośc i . " 

T mi słowam i XIX-wieczny etnograf Żegota Pauli, jako jeden z pierw
szych, rozpaczą ! zapisywanie starego JUŻ wówczas podania ludowe
go, osnutego wokól k roś nieńskiego grobowca rodziny Oświęcimów. 

W kilkadziesiąt lat później - zwracaiąc się do słuchaczy, którym nad 
muzykę czystą łatwiej przyswa 1ać kompozycje opatrzone programem 
literackim - lapidarne streszczenie owe1 romantycznej legendy nakreśli! 
Mieczyslaw Karłowi cz . Przypisywal je naturalnie swemu wspanialemu 
poematowi symfonicznemu Stanislaw i Anna Oświecimowie, którego 
muz ka posluż ła nam za kanwę wido iska baletowego. 
\IV pier odruku partytury tego ut" oru czytamy: „ Stani sław, wycho
wany z dala od domu rodzicielskiego, obacz d po raz pierwszy s iostrę 
swą Annę 1ako 1uz dorastaj ącą panienkę . Oboje zapłon ęli ku sobie go
rącą milo ś cią, ale zdaiąc sobie s prawę z tego grzesznego uczucia wal
czyli z nim, lecz nadaremnie. Wówuas uda! s i ę Stanisław do Rzymu, 
gdzie udało mu s ię po dlugich b łagan iach nakłon i ć Ojca Św do udzie
lenia błogoslaw1eństwa na związek z siostrą . Gdy jednak powróc i ł do 
domu rodzicielskiego, zastal sios t rę na marach. Stanisław niedlugo 
przeżył siostrę. Kapliczka w Krośnie kryie zwloki kochającej się pary, 
która nie zaz na ła szczęścia na ziemi, 1 k tórą dopiero śmierć połąuyla . " 
Historycy wielokrotnie dementowali wszelkie dane przytaczane 
przez rozliczne wersje krośnieńskiej legendy. Poświę ca li teJ spra
wie swój czas i pióra: Karol Szajnocha. Jan Załusk i , Wiktor Czermak 
i inni. Robili co mogli, by z zas l użonej dla Rzeczypospolitej Wa
zów osoby Stanislawa z Kunowy Oświęcima , „dworzanina Najja
śniejszego Wladyslawa IV, króla polskiego i szwedzkiego", zdjąć 

podaniowe pomówienie o kazirodzt vo. Ale choć odtworzyli przy 
tym przebieg dzialałności publiczne] i rodowód Stanisława (milcząc 

18 

niestety na temat 1ego życ i a osobistego), choć całkow i c ie wyklu 
cz . li możli rvo ść podróży Ośw 1 ęcima do Rzymu przed ś mie rcią Anny 
i starali się zaprzeczyć pozosta ł ym podaniowym sugestiom - nie 
mogli p r zecież po dważyć !aktu zasad niczego dla narodzin i ży
wotn ości staropolskiej opo ieśc i ludowej: aplica w Kro ś nie oraz 
wspólny grobowiec rodzeristwa Oświęc imó 1stnialy i is t nieją do 
dnia dzisiejszego, przyciągają c liczne rzesze wycieczkowiczów. 

Pobudowana przy lewej nawie XIV wiecznego ~ościoła franc1szka
·1ów. na ładen Stanislawa Osw1ęcrma 1 w roku srniuc1 1ego s1ostr1· 
ll.nny (ló.:17). budowla ta przvciaga swą wczesnobarokową ~rasą 
arch1tektoniczrą 1 >ztu aterią. W n e1 ZilS ogromne portre v r0tJz1n1 
Osw1ęcimów, LJ " . kr1'pue grooowej - ;:ikienk 111 ooatrzone, JSta 
wione -Jbol. ~ eoie posrodku d·.•:1e :rumnv· Annv 1 ) !ani<;la1·, . Wcho 
dzącemu do kapl C\ 1zuca się w OCL) lac risk i napis, 1·1yry'.y przed 

wejściem niezwykly pobudza1ącv wyobraznię. fundator v.1yzna1e 
1·1 nim m.1n . „wieczr1osc1 1 r1emom św1ęte1 pam1ęc1 szlachetne] Ann\ 
z Kunowy Ośw1ęc mowri\'. na1ukochansze1 siostry, na1smu n1ejszy 
brat Sta111sla'.'< z Kunowy Osl'J1ęc1m (. I na znak \vieczneJ i śmiercią 
nawet nreLatartej rrilciscr 1 smutku " i tu odzy\'la egenda 
I .~\ 1ed n 1 ~ powro1 n'y 1eszcze 1 a morrent de h'stor Tę Las 1·1 dL 
ze1 rmerze za•:1dz1ęcza my samem u ) 'an óla•.'.Jow1 Oś'.v1ęci mo·oi. 

autom'.\' g'osnyrh 1·, swoim czasie dz1errn1kow z lat 1643-1651. 
Odnalez ont- •:: polow1e XIX Viieku. choć niekompletne, rzuca1a 
pelriiejsze św1atlo nie t1•I o ria zyc r polityczne 1 cod11f'nne eriok1. 
Są podsta.v~ motJiaLgmvego m1ejscam1 ąciorysu ndszego bohate· 
ra, 1 to .v okresie sz zegolnie nas interE>suiącym, bo 1·1 latach i643 
1546, poprzedzaw1ch bezpośredn i o śmie re 1ego pr zyrodn ieJ sio 
stry Anny O pracm·1ał te parrnęwr ki i wyda l '.\ 1907 roku dr Wiktor 
Czermak (5tJm51a11"' Q„, 1,1ęoma D~·dryusz. 1643-1651), opatru1ac 
je obszerną przedmową. Badaniom 1ego naukowca zawdzięczamy 

udo umentowany rodowód Ośw1ęc1mow 1 uzu peln1enia v Lyc1ory 
sie Stanislawa We wstęp ie do swego wydania diariusza dr Czer
ma~ rozs t rzygną i także problem praw1dlowe1 pisowni nazwiska 
Oświęcimo>' ie (nre za ś Oświ ec1mowie!), wyj aśn iaj ąc zarazem przy 
czyn ę blędnych zap1sow. [Tu jednak, w przypadku powszechnie 
znanego tytulu poematu symfonicznego Karlowicza, a także cyta
tów z wcześ nie1szej literatury. zachowuję pisown ię oryginałów. I 
Pochodzili wię c XVll-w1eczni Ośw1ęcimow1e ze starego rodu Radwa
nów, a byli - jak się przypuszcza - ruskimi przesiedleńcami z czasów 
Kazimierza Wielkiego. Pi erwszą wzmiankę pisaną związaną z ich na
zwiskiem znaleziono pod rokiem 1459, zaś latach sześćdziesiątych 

XV wieku na leżeli oni do średniej szlachty, zamiesz kałej powiecie 
pilzneń s k im wo1ewództwa sandomierskiego. Choc pisali się „z Ku
nowy" (wsi położone] 6 km na wschód od Biecza), ich stałą siedzi bą 
w początkach XVll wieku były Siedliska pod Pi lznem. Od 1613 roku 
natomiast, za sprawą spadku po senatorze Jerzym Mniszchu, zai
mował i dwór we wsi Potok, 7 km na pólnocny zachód od Krosna. 
Tam urodz1 la si ę i zma rła p rzedwcześnie Anna. Tam też rozgrywać 

s ię miały owe legendarne wypadki, przenoszone póź niej przez nie
których XIX-wiecznych pisarzy do pobliskiego zamku w Odrzykoniu, 
który - od dawna jUZ w ru inie - wybitnie pasowai do umieiscowie
nia w nim takiej romantycznej opowieści . 
Ojciec Sta nisława, Florian z Kunowy, urodzi! się w 1574 roku. 
Prowadzi! żywot spokojny, oddawal się gospodarstwu i zaslynąl 
z hojności w rozdawaniu mienia między ludzi W ciągu swego 
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76-letniego życia b I trzy razy żonat y i pozostawi ł po sobie przy
najmniej dz iewięcioro dzieci. Nasz Stanislaw najstarsL, z rodzeń
stwa, urodzony nie wcześniej n i ż w 1606 roku - b I s nem pierw 
szej żony Floriana - Regin Śl as ie1 z Karl ic. Anna za ś , urodzona 
prawdopodobnie w 1626 roku, przyszla na świat jako pierworod
na córka z trzeciego mał żeństwa Floriana, który w p i ę ćd z iesią tym 

ro u życia związał si ę z dużo mlodszą od siebie Ba r barą z Szamo
tów pod Warszawą 

Pierwsze trzydziestolecie życia Stanisla a pozostaje dla historii 
ta jemn icą. Opierać się tu 1edynie mozna na przypuszczeniach. Uro
dzony w Siedliskach, tam s pędz i l najpewniej d zie c ińst o, przeno 
sząc się póż n i ej z rod zicami do Potoku. Kiedy przyszla na świat 
Anna, on dochodz i ł pełno letności, k tórą młodz ia n osiąga ł wte 
dy w 24 roku życia Na lata 1626-1637 p rz yp a dać i ęc musia ł 

początki Jego karier rycerskiej i d orskiej. Tak te ż można nio
skować z wielce enigmatycznych aluzji do przeszłości zawar t eh 
w diariuszu Stanislawa. Pierwsza pewna o nim wiadomość na kar
tach pamiętników dotyczy bowiem roku 1637, kiedy to uczestniczy 
już w poselstwie Władysła a IV do Wiednia po królową Cecy l ię 

Renatę , pozost ając prawdopodobnie w sl uż b ie hetmana St anisła 

wa Koniecpolskiego. 
Z rod ziną Koniecpolskich związan iest Sta n is ław Ośv ięc i m co 
najmniej do roku 1646, do rabiaj ąc si ę z czasem u rzędu ma rszał

ka dworu Stanisława Koniecpols iego, sprawo 'Vanego w latach 
1643-1646. Uprzednio jednak, 1ak mniema Czermak, odbywać 

m u siał szereg podrózy zagranicznych jako to arzysz Aleksandra 
Koniecpolskiego - syna swego chlebodawc , zdobywającego 

w latach 1638-1642 zagraniczne wyksz tałcen i e Odwiedzi! wtedy 
Stan i sław najpewniej Niemcy, Włochy , F ra ncję i Be lg i ę, choć nie ma 
potwierdzenia tych wędrówek w 1ego diariuszu. W roku 1643 jest 
J UŻ jednak z calą pewnością w k aju, w sł uz bie u Koniecpolskich. 
W lipcu zaś tego roku odwiedza nawet rodzinny Potok, by uczest
niczyć w ślub ie i weselu jednej z sióstr swych - Ka tarzyny. Czy 
Nłaśnie ówczas 37-letni wtedy Stan isław zobaczyć miał po raz 
pierwszy siost rę swą Annę , 17- letn ią naonczas pan nę7 

Co jednak z jego pod różą do Rzymu po b l o gos ławieństwo Ojca 
Świę tego? Była i podróz, ale do Pa ryża , z kolejnym pose ł s t em 
Władysława IV, po kol ejną jego żo n ę Mar ię Ludw i kę . ielomie
s ięczna i męcząca , t rwała od połowy 1645 roku do marca roku 
1646, przynosząc Sta nisławowi sympa t i ę prz yszlej królowej Polski 
i uznanie Władysława IV. Gdy zma rł bowiem hetman Koniecpolski 
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1 wygas ł tym samym związek u rzędov y Ośw1ęoma z jego wielolet
nim ch le bodawcą, właśnie kandydatura naszego bohatera brana 
byla pono ć pod uwagę przez róła, rozglądającego s i ę za ochmi
strzem dla swego m łodocianego wówczas s na. I ty lko śmierc kró
le icza roz Niala plany Wład sława, wróżące Stan isławowi dalszy 
awans karierze d orskiej. 
Nim spot kał go ten zawód, po śm ierc i hetmana Stan islawa Koniec
polskiego. v drugiej połowie roku 1646 c zęśc i ej niż k1ed ołwie k 

bywa Oświęcim w swym potockim dworze. Z przerwami na rót 1e 
pobyty w rakowie i Warszawie. Gdy wraca 22 grudnia, by spę 

dzić z ro dzi n ą święta Bożego Narodzenia - spotyka go tu smutek 
szczególnie dotkliwy. Jego u ochana siostra Anna jest c 1 ęzko chora, 
a w uzy tygodnie później, 13 stycznia 1647 roku, koriczy zycie 
wśród wielkich c i erp i eń. 

Ś mierć Ann bo leśnie wstrząsnę ła Stanis ławem , czego nie ukr wa 
zresz t ą na kartac diariusza. O',r fa smut iem „wszytką okol i cę 

i sąsiadó 'V, którzy jako za ży• ota prz sto1ność jej i urodę kochali, 
tak i po śmierc i bez przystanku cia ło nawiedzali, ż ycząc ją Jeszcze 
1 u ma rłą widzie(. dlaczego i okno się musiało w trumnie wyrznąć". 

Wkrótce tez. z nadejściem wiosny, sprowadza Stanisław do pobli 
skiego Krosna architekta cesa rsk iego Wincentego Petron i ego oraz 
sztukatora Ba ptystę Falkoniego, dla zaprojektowania, pobudowa
nia 1 przystrojenia wspomnianej kaplicy Ośw1ęcimów w kościele 
franciszkanów. Prace te, zakończone jeszcze nastę p nej zimy, nad
zoruje oso bi ście, wydaj ąc odpowiednie dyspozycje. W zyciu pu
bliczn •m zaś pojawia s ię ponownie dopiero pod koniec 1648 roku. 
uczest nicząc 'V ele cji Jana Kazim ierza na Woli pod Warszawą. 
Lata n astępne upływają naszemu bohaterowi u boku rodziny Lubo 
mirs ich. W 1650 roku, to arzysz koniuszemu wielkiem u koron 
nemu Aleksandrowi Micha ł a NI Lubomirs 1emu w pielgrzymce do 
Rzymu, zakończonej jednakże w Wenecji z powodu choroby ma 
gnata . W rótce po powrocie Sta ni sława do kraiu umiera jego Ojciec 
Florian, w grudniu 1650 roku . W rok późn i ej raz ieszcze wędruje 

do Rzymu z Lubomirskim, ale fina l te1 w iprawy nie 1e>t JUZ znany. 
Podobn ie jak i wydarzenia następn eh czterech lat jego zyc1a. 
W roku 1655 pojawia się ponownie na kartach swego pamiętnika , ty
t u ł ując s ię już ,,!owczym ziemi sanockiej" i dożywotnio „dworzaninem 
Jego Króle s iej Mości". Tym razem pozostaje na usługach marszal a 
Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, pełniąc m.m. ro lę jego w s łanni 

ka do szwedzkiego gene rała Wittemberga w okupowanym Krako
wie. W rok późn iej służy Jeszcze w d wizji Lubomirskiego przeciw 

Sz edom. a e rześniu 165 7 roku umiera, przeżywszy uprzednio 
krwawy, w niszczaj ąc na1azd Rakoczego na Po l skę i zró nanie z zie
m i ą rodzinnego Potoku przez siedmiogrodzkie ojska. 
Tyle głoszą dokumenty i domniemania ich badacza, dr Wik tora 
Czerma a. S ąd wi ęc owa legenda - oszczercza wobec Stan i sława 

- jak tw i e rd zą historycy, a z fascy n acj ą podej mowana przez arty
stów i literatów epo n s t ę pnych . 

Jest w ż yciorysie Stanis ława Oświ ęcima szereg ka rt pustych, wy
darzeri niepewnych i momentó~ n1ew !aś n ionych Wielką nie-

1 adomą pozostaje całe zycie osobiste naszego bohatera, który 
wyłania się z k rt s ego diariusza jako z łowie b z reszty niemal 
pochlon i ę ty dążen iam i do społecznego a ansu i dworskiej karie
ry. Równie - a kto 'Vie, czy me ba rd ziej niż dla nas - ta1emmczą 

postaci ą musiał on byc za 1ycia dla ś rodowi ska , z którego yrósl, 
dla mieszkańców Potoku, .'rosna i okolic Jego ariera d Norska 
1 podróże zagraniczne wzbudzały zapewne liczne komentarze wśród 
bliskich i znajomych z dzieciństwa . Rzadkie jego wizyty w potockim 
dworze odbijać się mus1aly echem po okolicy, a iście magnacki do 
wód uczucia dla zmarłej siost1y krośnień ski grobowiec zadz1 iał. 

u trwaiaiąc parnię<' o nim i jego rodzi 1e. Plotki parafialne i ludowe 
interpretaqe minion eh wyda rze ń nabierały z czasem wymiaru au
tent cznych opowieści Te za ś rozprzestrzeniały się coraz dalej 1 dalej, 
przenoszone przez p1elgrzymó"' i 'Vęd ro nych bajarz . Z czasem 
legenda znana JUŻ była w cale1 Galiqi, a gdy '01ciech Bogu s ław

ski w 1798 roku p reze n t owa ł we Lwowie Romea i Julię Szekspira 
w przeróbce Merciera i pod tytulem Groby Werony oba motywy 
zb1egly się zapewne w społecznej świa domośc i, awansując lokalne 
bajania ludowe do rangi preromantycznych don ie sień literackich 
Pi erwsLą z odnalezionych wzmianek o tragicznej mi ł ości Oświę 

cimów za 'ldz 1 ęczamy „Gazeoe Lwowskiej" z 1812 roku (nr 155). 
W tym samym roku podję ło również ten temat Iwo~ s ie czaso
pismo „Vaterlandische Blatter", a nieco późnie1 zamie ś ci ! legendę 

Rudolf 1. Jenny w swym wiedeńskim przewodniku dla podróz
nych, Z czasem chw ci li za pióra vspó ł pracown icy „ Rozmaitośc i 

Lwowskich" (1826, 1827, 1831), „Oesterreich1sches Archi " (1833), 
„ Słow i a ni na" (1 836, 1840), „Przyjaciela Prawdy Ch rześcij ań skiej" 

(1837), „Czasopisma Ossoli ńsk i c h" (1838), „Przyjaciela Ludu" 
(1838) i innych periody ów epoki romantyzmu. Ukoronowa ł za ś 

owe publikacje wspomniany 1uz Zegota Pauli, zamieszc zają c le
gendę i reprodukcje kroś ni eriskich portretów Anny i Stan isława 

w swych Starożytnoścrach galicyjskich (Lwów 1840). I rozpę ta ł tym 

kilkuletn ie pos?uki ania, badania oraz dys kusję historyków na te
mat n i edorzeczno ś c i rozprzestrzenianych pogłose o rodzeństw ie 

Oświ ęcimach , r ozegra ną na łama ch „Gazety Lwowskiej" i „Czasu". 
Historia , choć stano cza. by ła j u ż jednak bezradna wobec sta 
ropolskiej legendy. Ta bowiem zdobywała serca, a kto żyw roz
czy tywa ł się w romantycznej opowi e ś c i Stanis ława Jaszewsk iego 
Stanisfaw z Kunowey i Anna księżniczka Oświęcimska, drukowanej 
na łamach „Rozmai tości Lv owskich" w 1826 roku, a później wy
danej 1 Powieściach historycznych polskich tego pisarza (L .•ów 
1829). Pop u l a rn o ś ć zdo bywa ł „poemat dramatyczny w p ięc i u od
d z ia ła ch " Mi kołaja Bołoza Antonie 1icza Anna Oświęcimówna, wy
dan_ w Lipsku (1856) i po raz drugi w Wiedniu (1873), zi lustrowa
ny przez samego Artura Grottgera. Pod koniec XI wieku motyw 
p rze d ostał się równi eż do malarstwa polskiego za sprawą ucznia 
Matejki Stan i sława Wojciecha Bergmana 11ego obrazu Stanisla .v 
Oświęcim prq zw/okach Anny Oswięcimówny. za który otrzyma ł 

nawet art ysta dyplom i z ło t y meda l kra owskiej Szkoł y Sztuk Pięk
nych w 1888 roku. Rok 1907 przyniósl zaś dzielo najwspanialsze 
1 znacznie pr zewyższające swą rangą wszyst ie dotychczasowe 
kreacje artystyczne krośnieńskiej legendy - poemat symfoniczny 
Stanislaw i Anna Oświecimowie. 

BALET DO MUZYKI KARŁOWICZA 
Cała twórczość symfoniczna Mieczysława Ka r ł owicza nasycona jest 
głęboką tresc ią , pozosta jącą zawsze w ś ci s lej więz i z przeżyciam i 

emocjonalnymi kompozytora. Nad jego muzyką unosi się duszna 
atmosfer smutku i melanchol 11, rezygnacj i wobec nieuchronnego 
przeznaczenia Uporczywie powraca w ka żdym utworze motyw 
tragiczn e1 m i ło śc i, wskazując niezbicie na pewną tajem nicę życio

rysu Ka rło icza, przez szereg lat skr waną ł u b bag atel izowaną, 

a maj ącą jeszcze w i ę szy wply na t wórczoś ć tego nieprzecięt ni e 

w rażliwego kompozytora , n i ż modernistyczna filozofia. Tajem n icą 

ową, ujawnioną na dob rą sprawę dopiero przez Henryka Andersa 
w publikacji Mieczyslaw Karlowicz w listach i wspomnieniach (Kra
ków 1960), a podjętą j u ż zu pełn i e ot arcie przez Elz b i etę Dzię bow

ską w monografii artysty 7 1970 ro u, była n ie szczęśliwa m ł odzień 

cza mi łoś ć 20-letniego kompozytora do swej 17-letnieJ ciotecznej 
siostry, Lud iki Ś nia d e ck i ej . Uczucie to, jak twierdzi przyjaciel 
Karłowicza , „ rozgo ryc zyło młodego kompozy tora", u t k wi ło bole
śn ie w 1ego wspomnieniach i m ia ło zapewne n i e mały u d ział w tak 
szczerym, su biektywnym przeżyciu legendy o Ośw i ęcirna ch. 
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„Legenda o milośc 1 Starnslawa i Anny Ośw1ęcimów pobudz1la mnie do 
napisan a poematu or ·1estrowego pod tym wlaśrne tytułem" p1sal 
i7 czerwca 1907 roku do wspomnianego wyze1 malarza, Stanisława 

Bergmana „a stalo s.ę IO v znacz n m stopniu za sprawą wspomnieri, 
1 ie zachowałem o dziele Pańsk im " . „Będzie to opowieść o miłośc i 

dwo19a kochanków o historycznych 1m1onach · 1a by trawestaqa Ro
mea 1 Ju/11 - 1ednak ze znacznymi zmianami" donosi! dwa miesiące 
wcześrne1 Adolfowi Chyb1riskiemu. „Do wybrania tego tematu sk łon i ła 

mię tragiczna pięknosć leqendy o rneszczęsłiwe1 miłosci brata 1 siostry" 
zwierza! się Boleslawow1 Domaniewsk1emu w pierwszych dniach 

czerwca. Krótko potem, 27 listopada poemat był zinstrumentowany, 
a 27 kwietnia 1908 roku odby ło się 1ego prawykonanie w warszaw
skiej F1lharmoni1 pod dyrekqą samego kompozytora 
Z latami ut ór uznano nie tylko za na1wyższe osiągnięcie arty
styczne M i eczysława Karlowicza, ale i za na1doskonalsze (przed 
Szymanowskim) pols. 1e dzieło symfoniczne. Poemat zdobył sobie 
popular ność u sluchaczy, a iego program ideowy 1ntrygowal 1 in

trygu1e do dz1s1a1 · jak opowieść o miłości Ośw1ęcimów. 
Czemu więc spyta ktoś · zarówno legenda, jak 1 jej muzycz
na impresja, tak dlugo czekały na zainteresowanie choreografii7 
Dlaczego Anna i St a nis ław nie zdobyli wcześnie) naszych scen ba
ł E'towych , choć tak bliscy pozos tają Szeksp1rowsk1m kocha n om, 
król u 1ącym na scenach tanecznych św1ata7 Jak to się stało , ze przez 
dz1esięoolec i a zmaqań choreografii z muzy , ą niesceniczną pro 
gramową i absolutną , poemat arłowicza pozostawał niE' tkn ięty 
przez pols ·ich choreografów? 
Legendarny dramat m iłosny rodze ństwa 1 Krosna lascynowal za
pewne wielu naszych twórców baletow eh 1 nieJPden chyba wsłu
chiwał się pod tym kątem 'J muzykę Karłow i cza. Sprawa nie była 
Jednak prosta . Treści literackie w poematach symfonicznych kom
pozy tora nie rna1 ą bowiem charakteru fabula rnego, a ich muzyka 
pozbawiona 1est w zasadzie ilustracy1nego nastawienia do tematu. 
Trudno więc by ło opowiadać lub rozgrywać choreograficznie dra
mat Oświęcimów z wykorzystaniem 24 -minutowego utworu Karło 

wicza, z ś na próbę metaforyczne] impresji baleto e1 choreogra fia 
nasza zbyt małe wciąz m i a ła dośw iadczenie 

Był y 1 inne prz czyny, dla których p1zez szereg lat sceny baletowe 
staral y się trzyma ć z dala od muzyki tego kompozytora Ka rł ow icz 

nie u ry vał niechę ci do muzyki ilustracyinei i scenicznej, broniąc 
się przed precyzy1nym programowaniem S\ oich poematów. Nie 
sluchal tych, którzy próbowali nakłonić go do skomponowania 
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dzieła muzycznego dla tea tru W swych wypowi edziach natom iast 
nap.vyzeJ cenił muzykę absolutną. Zawsze sta1ał się zresztą prze 
mawiać do wyobraźni słu c ha cza , nigdy - widza. 
Jakby na potwierdzenie takiego stanowiska ,;ompozy1ora, 1uz 
pierwsze próby wprowadzenia 1ego muz k1 na scenę baletową 
zakończyły się niepowodzeniem. lnterpretaqa taricem programu 
Rapsodii litewskie; w choreogra fi i Jana Cieplińsk i ego i scenograf11 
Sta n i sława Jareckiego w poz nańsk i m Teatrze Wielkim (premiera: 
22 września 1923) zeszła z repertuaru po s1edm1u przedstawie
niach . Smurna opowieść natomiast, ukazana przez Ciep 1 ńs 1eqo 
na scenie poznarisk1ej w formie pantomimy baletowe), za ończo~ej 
samobój czą śmiercią bohatera (premiera: 25 stycznia 1924), wzbu
dz iła ost re za1zuty rytyki muzycznej 1 nie doczekala nawet czwar
tego wykonania . Trudno się te rnu dziwi ć. Choreog rafia polska do
piero raczkowała wowczas, oszołomio n a echami D1ag1lewowsk1e1 
rewolty arty sty c zną a raqe muzyki byly zwykl e dla naszej krytyki 
naisilmeisze, rne dopuszcza1ą c nawet odrobiny wyrozurn1ałośc 1 dla 
interesu jącyc h i ambi tnych poczynań artystycznych Zespolu Jana 
Cieplińskiego w latach 1922-1924. 
Niepowodzenia Ciepliriskiego odstraszyly nasze zespo ł y baletowe 
od muz ki Karłow i cza na cale dzies i ęcio l ec ia . W końcu . 29 grud nia 
1951 roku . S t anisła Miszczyk zaryzykowal w Warszawie kom
pozycią c horeografi c zną Serenady arlowicza . Dobre oceny, jakie 
wywalał ten pierwszy po woinie polski balet neoklasyczny, i to 
do muzyki rodzimej, nie ośmiełily 1ednak innych choreografów do 
zainteresowania s ię twórczością symfon i czną Karlowicza . Dopiero 
lata siedemdziesiąte mialy wprowadzi<' jego m uzykę do repertuaru 
naszych zespołów baletowych. 
W 65 . rocznicę śmiem kompozytora , z Odwiecznymi pieśniami 
w wersji choreogra fi czne) (w sce nogr Iii Jerzego Krechow1cza) 
wystąp i la Jamna Jarzynówna -Sobczak z Baletem Opery Baltyc 
k1ej (premiera: 9 lutego 1974). Arnb1qą choreografki b yła iak si ę 

wydaie - próba odzw iemedłeni a fi lozofii tryptyku symfonicznego 
(sygnalizowanej przez Karłowicza ytularni poszczególnych części) 
czysto forma lnymi srodkam1 choreograficznymi, komponowa ny
mi z respek tem dla tematów muzycznych utworu i ich nasilenia 
wyrazo 1ego . ł choc kompozycja taneczna me udźw i gnę ła ciężaru 

gatunkowego muzyki, to droga obrana przez J arzynownę 1Vyda1e 
się god ną uwag i. 
W zupelrne innym kieru nku poszedl Conrad Drzew1ec i, realizu. 
j ąc z Krzysztofem Pankiewiczem (scenografia) Odwieczne pieśni 

w Polskim Teatrze Tari ca (premiera: 25 lutego 1975). I tym razem 
zetknęl1smy si ę z f il ozoficzną inte 1 pretacją programu kolejnych 
„pi eśni" symfonicznych, osadzo ną jednakże w fabula rnym przebie
gu dziejów p1erwsze1 rodziny b1blijne1 - Adama, Ewy, Kaina i Abla. 
Kompozyqa t ańca o s i ą gnę ła tu rzadkiej urody śpiewność i pł y n 

ność ru chową, s taiąc s i ę prze konywującą konkretyza cją emocji 
dostarczanych przez muzykę . Balet Drzewieckiego zrealizowany 
zostal również w fi lmowej wersji przez Grzegorza Laso tę (1 975) 
I 1ak oto dobrnę l iśmy do Stani5 /awa i Ann Oświęcimów - spekta
klu, który s t ał si ę kol ej n ą p róbą wprowadzenia muzyki symlonicz
ne1 Mieczys ł awa Karlowicza do polskiego repertuaru baletowego. 

Próba to tym trudniejsza, że pr zy św ieca la jej jednak idea kreowania 
baletu fabularnego, którego forma pozostawa ć m i ała w moż l iwie 
wszechstronnej zgodzie z wykorzystaną muzyką, za ś t reść stara ła 

si ę respektować motyw staropolskiej legendy. 
Na porn sł wykorzystania poematu Stamslaw i Anna Osw1eci· 
mowie dla potrzeb przedstawienia baletowego wpadlem Jako 
p oczątk ując y publicysta baletowy w 1971 roku, a wkrótce potem 
zai nte resowałem ni m młodeg o dyrektora Opery Wrocławsk iej Sła 

womira Pietrasa. W ilka mies ię cy późn iej do grona entuzjastów tej 
idei do lączy la jako choreograf Teresa Kujawa, obejmująca właśnie 

kierownictwo tamteiszego zespoiu baletowego. Z in icjatywy dy
rektora Pietrasa scenariusz baletu zamówdo u mnie Ministerst wo 
Ku ltury 1 Sztuki. Przygotowalem libretto wyk raczaiące nieco poza 
ramy poematu symfonicznego. Postanowilern więc s i ęgnąć szerzej 
do dorobku Ka rlowicza, v ł ącza jąc do baletu takze 1ego Epizod 
na maskaradzie. Tak pomyślany balet, z wykorzystaniem obu po
ematów symfonicznych, zaplanowany zostal w repertuarze Opery 
Wrocławskie] A na efekt art ystyczny praprem iery oczek iwał 1uz 
warszawski Teatr IVielki, zainteresowany przeniesieniem Stamsla
wa 1 Anny Oświęomów do swojego repertuaru . 
Ale plany, jak to bywa ... Zmien i ły s i ę i w tym przypadku Realiza
cję prapremiery we Wroclawiu nieoczekiwanie p r zesunięto , a po 
przeniesieniu s i ę dyrektora Pietrasa do Polskiego Teatru Tańca zre
zygnowano z niej całkow i ci e . Tymczasem Warszawie nie zabrakło 
odwagi i w końcu prapremiera nowego polskiego baletu odbyla 
si ę 4 kwietnia 1976 roku w stolecznym Teatrze Wielkim - w cho
reografii itolda Grucy i scenografii Andrzeia Majewskiego. Glów
ne role n i e szczęs nych kochankó1,1V kreowała niezapomniana para 
utalentowanych debiutantów: Ewa G łowacka i Waldemar Wolk
Karaczewski. Balet warszawski pokazywał to przedstawienie także 
m.in. podczas swoich prestiżow ych występów na scenie moskiew
skiego Teatru Bolszoj. 
W 1992 roku Witold Gruca zreal i zował Oświęcimów raz jeszcze 
z zespolem Opery Bat tyck ią Teraz z aś sięgnęła do tego tematu 
i muzyki utalentowana choreograficznie Beata Wrzosek, realizu
jąc w Pozna niu ba let wed łu g wlasnej koncepqi dramaturgicznej, 
z dolączeniem do tytulowego poematu symfonicznego Ka rłowicza 

fragmentu jego Koncertu skrzypcowego A-dur. Można i tak, i na 
wiele innych sposobów, bo w końcu najważn iejsze jest by ta prze
p i ę kn a opow i eść m iłosn a ż yla na polskiej scenie baletowej, poru
sza1ąc nas do g łęb i za sp rawą muzyki Karłow icza . 
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POBIŁA NAS MIŁOŚĆ 
TRWAŁOŚĆ LEGENDY O STAN I SŁAWI E 
I ANNIE OŚWI Ę C I M I ACH W LITERATURZE 

STEFAN DRAJEWSKI 

Stanisław Jaszows 1, mało znany pisa rz doby romantyzmu, w dys-
usp o romansie sentymentalnym pisał w 1820 roku „my w po

ró naniu z innymi narodami prawie żadnych nie posiadamy ro 
mansów", co nie było do końca prawdą, bo jak 1wierdz1 Ryszard 
Przybylski, badacz epoki, „ten typ prozy właśnie w tych latach 
rozkwitł u nas niebywale". Ba, sam Jaszewski sześć lat póżnieJ 
opubhkuie na łamach lwowskich „Rozma11ośc i" po vieść epistolar
ną pod tytułem Anna 1 Ferdynand z Kunowa Oświęom, która Jest 
tego nurtu na1lepszą egzemphf1 aqą (wers1i ks1ązkowe1 nada ty t uł 
Stanislaw L Kunowy 1 Anna ks1ęzniczka Oświęcimska) 
Rozkwi t romansów sentymentalnych, fascynacja baśn1am1 1 poda
niami ludowymi w pierwszym okresie romantyzmu wy1aśnia po
niekąd zainteresowanie twórców or ginalną legendą Anny i Siani 
sława Ośvvięcim1óvv, brata 1 siostry, reprezentan tów starego rodu 
drobnej szlachty 1.vrośnię1e1 głęboko w Podkarpacie, którzy za pałał! 
do siebie niesiostrzanym uczuciem. 
Każdego, kto znalazł się w ·o ś ciele franciszkanów w · rośn i e 1 s1a 
nąl przed wejściem do aplicy rodzeństwa , musia l intrygowac na 
pis łaciński, który w dosłownym tłumaczeniu brzmi ..( ) na wiecz
ną zbozną pamiątkę , szlache1neJ Annie L Kunowy Ośw1ęcimówn1e, 
na1ukochańsze1 siostrze, wielce żałosny 1 stroskany brat Stanislaw 
z Kunowy Oświęc i m ( .) na znak wiekuiste) miłości, k tórą 1 sama 
śmierć nie przerwała, pogrążon y w smutku i zalu; równ1ez swo
im przodkom, sobie 1 potomnym następcom , tę aplicę jako dom 
modlitwy dla żywych, grób zaś jako miejsce wiecznego spoczynku 
dla umarłych, od fundamentu wys1awil w roku od urodzenia Pań
skiego 1647". To oryginalne epitafium korciło do snucia domyslów 
i przypuszczeń. I trudno s i ę dziwi(, 7e niemalze natychmiast po 
wybudowan iu kaplic grobowej narodziła się legenda. Glosi ona, 
ze Anna 1 Stanislaw zakochali się w sobie i nie bacząc na więzy 
krwi postanow1l1 s i ę pobrać. Niestety, na przeszkodzie s tała rel1g1a 
katolicka Wtedy Stanisław zadecydo at, ze w szacie po utne1 uda 
się do Rzymu z prośbą, aby papież wydał dyspensę zezwala1 ąca na 
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za arcie rodzeństwu mał 

żeris t a Papież wzruszony 
t ą historią pobłogosławił 
młodego męzczyznę i wy
raził zgodę na ślub W tym 
czasie Anna czekała na uko
chanego lub wiadomość od 
niego. Od tego momentu 
historia przybiera rózne wa 
rian ty zakończenia . Jedno 
gło si , ze )tanislaw po po 
wrocie z pielgrzymk i zastał 
siostrę- narzeczoną na ł ozu 

śmierci 1 sam wkrótce zmarł 
z rotpaczy. Drug i wariant 
mówi, że Anna umarła ze 

wzruszenia na wieś ć o dyspensie. N trzeciej erSJI Anna zmarla 
z tęsknoty 1 braku w iadomości od brata. Wreszcie, krążyła takze 
opowiesć. " której Starn slaw wcale nie udał się do Rzymu, za to 
mat a Anny, kobieta bardzo pobożna , uznała , że lepsza od mał
zeńs1wa rodzeństwa będzie sm1erc Córki I podała je) trumnę 

ILE W TYM PRAWDY? ILE ZMYŚLENIA? 
Stanisław był naJstarsz m synem Floriana i Reginy ze Śląskich . 
Urodzrl się na1prawdopodobn1eJ w S1edl1skach po i605 roku, nato 
miast Anna prz szla na swiat w 1626 roku z trzeciego ma l zeńst1 13 

Floriana z Barbarą Szamocianką . Stanis ław otrzymal wykszta lcenie 
domo ve. ale u częszczał także do Kolegium J arosław iu . Następ 

nie poświęcił się słuzbi e dworsk1 Pj na dworze Wladysla a IV. Bra ł 

udział w orszaku poselskim do Wiednia po Cecylię Rena \ ę, pierw
>zą zonę króla , a następnie do Paryza po Mar i ę Ludwikę. W latach 
1638 1642 towar zyszyl Aleksandrowi Koniecpolskiemu , synowi 
hetmana, w podrózach po Eu ropie. Był na elekq1 Jana Kazimierza 
i dwukrotnie podróżo val do Rzym u, ale dopiero w 1650 i 1651 
roku . Niewiele wiadomo o Annie, poza tym, ze zmarła na począt 
u 1647 roku najprawdopodobniej na tyfus Stanislaw Ośw1ęc1m 

po śmierci siostry zapisał w swoim Diariuszu: „wszystką okolicę 
i sąsiadów, którzy jako za ż . wota przysto1ność 1ej 1 urodę kocha 
11. tak 1 po śmierci bez przestanku nawiedzali, życząc ją 1eszcze 
i u marlą widzieć, dla czego 1 okno s i ę musialo w trumnie wyrznąć " . 

Brat przezyl siostrę dzie s ięć 
la t. Kazał się pacho vać 
obok nieJ w krypcie kapl icy 
w rośnie. 

Hiswrycy próbowali odkla
mać legendę. Na1większe 

zaslugi na tym polu poło

ży l i Karol Szainocha, Jan 
Zaluski 1 i tor Czermak, 
który doprowadził navvet 
do wydania drukiem Sra
nislawa Oświęcima Dyar.v
usL, 1643 1651. Dziennik 
bohatera legendy niewiele 
wn iósł 1ednak do je1 wy
prosto van1a, poniewaz 

oponenci zarzuca li, że są w nim „dziury", ze autor nie 1est do końca 
szczery w swoich zap iskach Historia przeg ra ła z legendą, która 
najpierw zai n spirowała publicystów a potem pisarzy 

ROMANTYCZNE INCESTY 
Nieco późnie1 legendą zainteresowali się pisarze. Jako pierwszy ka
z i rodczą m iłość Anny 1 Stanisława op1sal wspomniany 1uz S1anislaw 
Jaszowski . W epistolarnei pow1eśc1 Sranislaw z Kunowv i Anna 
ks1ęzniczka Ośw1ęomska pozo st a 1e bardzo wierny legendzie i trak
tu je ią bardzo serio. Zamienił jednak miejsce akqi Przeniósł ją 

z dwor ·u rodzinny Ośw1 ęc1miów w Potoku na zamek w Odrzykoniu, 
wprowadził epizod z konku rentem do ręk i Anny i poboczny wątek 
miłosny przyjaciela Stanisława - Wacława Kazanowskiego 1 przyja
ciółki Anny - Julii Pankowskiej Dzięk i temu rozszerza s ię perspek
tywa milości rodzeństwa . Niestety, Jaszowsk1 me zna lazł uzasad
nienia dla kazirodczej milości i absurdalnej zgody na malzeństwo 

Anny 1 Stamslawa. Autor pow1esci odwoluie się do zrządzenia Boga 
i społecznośc i ludzkich zy1ących w stanie p1erwotne1 natury „Bóg 

- pisze Stanisław do Anny - nie darmo zapewne wznieci! w sercu 
moim uczucie u tobie, nie darmo zazegnał 1e płomieniem najgoręt 

szej miłości, jak nie darmo zaszczepia w duchu człowieka żądzę do 
lepszego bytu, do lepszej szczęśl iwośc i za grobem (. . ) Słysza łem 

i czytałem w opisach podróżników, że są szczęśliwe l'.rainy, gdzie 
ludzie Żyją w stanie na tury i gdzie mil ość nasza me bylaby występ
kiem. (. .) Ojciec Święty umia l zglębić serce mo1e. poznał czystosc 

milości mo1e1 i mocą, Jaką ma 
tutaJ na ziemi, poz olil nam 
żyć ze sobą" 

Jaszowsk1 wpisał się w len 
nurt literatury romantycznej 
odwotu1ąceJ s i ę do moty
wu incestu - miłośc i brata 
i siostry w nawiązaniu 

do „po rotu do natury", do 
obycza1ów ludzi pierwotnych 
lub 1:vschodnich. Wcześnie1 

podobnie postąpili Chate 
aubriand w opowiadaniach 
Rene i Atala, powieści Na
czez1 1 autobiog1aficznym 
Pam1r:tniku zza grobu oraz 

Sch iller w dramatach Mutatis mutandis i Oblubienicy z Messyny 
Romantyzm chętnie odwolywał się do rnotywu kazirodztwa. 
W Listach perskich Montesquieu temat ten zostal swobodnie 
wkomponowany w opowiadanie o m1lości Apherid1ona 1 Astarty. 
W Manfredzie Byrona miłość g1ównego bohatera do siostry została 
zespolona z morderstwem 1 stanowi doda! owy motyw 1ego po
stępowania , ale nie najważniejszy . W literaturze polskiej tego (Za 
su temat mdosc; brata do siostry odnaJdLiemy w poemaoe Stefana 
Garczyńskiego Waclawa dziw 
Ludwik Zieliński , autor opovviadania Oświęcimowie, zapewniał, 

że oparł s1~ na faktach i do umentach. Tymczasem p1zypomina 
ono - Ja k pisze Adolf Marczak - „malo wybredne romanse sen
sacy1no-awanturnicze" Kochankowie występują 1ako rodzeństwo 
przyrodnie i to na drugim planie. Na pierwszy wysuwa się ta1em 

1czy i demoniczny Wioch, siniore Anton io, który w ;radl się w ła 
ski Oświęc1mów, by zdobyć mają tek i rękę Anny Kiedy panna nie 
uległa na azowi matki wyrzeczenia si ę milośc1 do brata, Wioch za 
zgodą pobożnej rodzicielki otrul Annę. Sm ierć ta pociągnęła sa
mobó1s1wo matki. Po powrocie Stanislawa z Rzymu Wioch zostal 
zdemaskowany i ukarany. 
Artyst ycznie na)lepiet w ,'korzysta ł legendę Zygmunt Kaczkowski 
w powieśc i Murdelio Stanowi ona co prawda tylko epizod, ale za 
to wprowadza ciemny ton , który zaciąży nad losami bohaterów. 
N1eczu1a. 1eden z głównych bohaterów powieśc i, w drodze do Tar 
nowa zatrzyma! się w Krośnie 1 poszedł do francisz anóv zobaczyć 
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groby legendarnych kochan ów: „Poszedlem na miasto, bo Krosno 
1es to piękne miasteczko: sta re, bo ma 1eszcze od Ludwika Węgier

s iego przywileje, bo ma wi le starożytnych pamiątek. Pom iędzy 

innymi s ą tam pod kościolem oo. Franciszkanów trumny obo1ga 
Ośw1ęcimiów, brata i siostr , którzy zapłoną ..vsz do s1eb1e nie
czystym ogniem, chcieli si ę pobrać i na ro 1uz dyspensę od Ojca 
~ v. dostali, ale Bóg jednak tej zgrozy nie dopuści ! i przed ślubem 
jeszcze labral oboje z tego ś viata . Powiadali m1, że ich ciala le zą 

ta· ca l owicie do dzi ś dnia, jakby dopiero wczora1 byly pochowane, 
więc mnie ciekawość wzięla ten cud oos 1 zobaczyć" Przewodni 
,1em 1eczui po lasztorze byl ta1emrnczy mnich Murdelio, tóry 
ra skornentowal los, jaki spotkal kochanków „za kazirodztwo 
poczęte w myśli Bóg nie tylko zabra ł z tego świata , ale nie dal 
nawet zgnić ich cialom, azeby byly przykladem światu , ze sa ra 
menta ś '.'1ęte pochodzą od Boga" Niestety, Mwde/101ako przykład 
pols 1ei powieści gotyc iei, nie doro nu1e ·unsztem Mnichowi Le 
wisa, w której mi lość awodcza - choć nieuśw1adom1ona , l ą czy 

się z morderstwem. 
Temat Ośv 1ęom1ów pojawia się rówrnez w poezji romantycznej, 
głównie na zasadzie ornamentu Ale w kilku przypadkach stanowi 
temat głó vny 1 .edyny. Milość Ann i Stan1slawa dwukrotn ie po
ruszyła Annę Liberę-Kra owian ę . W poemacie Anna 1 Stanislaw 
Oswinimy poet a próbuje oddać rozterki i tragizm postaci. lirycz· 
noepick1 poemat przes1ą nięty jest romantycznym smutkiem, zadu
mą nad fa talizmem ludzkiego zycia. Ten poetycki zapis legendy ym 
różni się od innyc ·ej wariantó , ze n e poznajemy zakoriczen ia. 
Adolf Marczak pisze „Ujmu1ąc w artystyczny kształt tę samą od
mianę podania, me opowiada 1edyrne do ońca losów Stanisława , 

których tragicznego epilogu pozwała się domyślać uytelni owi na 
wzór bohatera Marii alczev skiego"· 
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Taka blada czy slaba) więc z cicha nieśmiele 
Usta swe na czolo jej s kłada 
A czolo tak zimne ja marmur w kościele 
I o o gląb twarzy za pada. 
Umarlal - zająkną! okropnie straszliwie, 
Spienionego dosiad! 1uma a. 
Zginął 1, płakał gdzie7 - o tego nikt nie wie 
Kon wrócił ze szmatą czapra ka . 

N 1eco późniejszym sonecie zaty t ułowanym Ośw1ęcimy Libera 
Krako\ ianka ·;r a d Odrz konia i rosna. W opisie ,aplicy gro
bowej poetka wpro 'Jadza elementy grozy, a ostatrne1 strofy me 
powstydziliby się nawe dwudz1estowieczn1 turpisci: 

Biedna dziewico Anno, cóz się z tobą dzie1e' 
Twe lica zsiniały na w·eselne gody, 
Cz , z os tal choć garstka prochu z t\ ej urody? 

Poetyc ie realizacje Libery- akowianki są o wiele ciekawsze niL 
wiersz Groby Oświęcim/ów Ja uba Zakrzewskiego, któr. nie wy 
szedl poz wier szowaną i zry tmiz waną wersję legendy: 

Po dniach 'l•elu pielgrzym wraca, 
im pozyskał, już utraca, 
cóż mu jego trud? 

Panna młoda leż 1 doma 
Taka blada, nieruchoma, 
A trumna u wrótl 

Cichym ża lem na pogrzebie 
Brat zapla kał - siostra w niebie, 
Też i mnie v ten ś l ad! 

Po dwoch leciach JUŻ v kapl icy 
Psalm ś piewają zakonnicy, 
Szepce pacierz dziad. 

Rymy 1a u księdza Baki. Ckliwy sentymentalizm pozbawiony ja
kiej olwiek refleksji. 
Uprawdopodobnieniu legendy po ·więcił się M iko ła j Boloz Antonie 
wicz, s posobiąc ją na scenę. Jego pięcioa ktowy poemat dramatycz· 
ny Anna Oś ięcimóv na odbiega nieco od znanej nam już fabul . 
Glówni bohaterowie nie są rodzeństwem . 1 trakcie odslaniania 
tajem nic rodzinnych okazuje si ę , że S tanisław jest tylko stryjecznym 
brat m Anny. Antoniewicz wprowadzi! na scenę - podobnie Jak Ja
szowsk w powieści - postać Ła szcza, kon u enta do ręki bohaterki 
legend . oraz drugorzędny 1 ąte k romansowy pom iędzy Zuzanną 

Podlodowską i Wacia em i śn iewieckim . Zgodnie z romant czną 
mod lą akcję przeniósl na odrzykoń s ki zamek, prowadzi! sporo scen 
zbiorowych z udzialem s łu żby i szlacht .. Dramat t rafi ł na scenę. 
Premiera odbyła s ię 16 grudn ia 1865 roku w Krakowie, a w ty tulo· 
wej roli wystąpiła Helena Modrzejewska (dramat grany był również 
w Poznaniu podczas gościnnyc h występów teat ru krakowskiego). 
Po premierze „Czasie" recenzent pi s ał: „Pomimo wad, jakie pod 
względem estetycznym zarzuci ć utworo •i mo7na, na scenie dale · 
ko lersze aniżeli cz tany robi wrażenie . Do iodlo tego wczorajsze 
prz dstawienie, które chociaż miało za treść rzecz poważną i trwa ło 

do wpól jedenastej godziny, przeciez utrzymywało do końca 1. y
tężeniu uwagę pub l icznośc i , nie nużąc jej tak na niektóre nawet 
kom edie w tPgorocznym wyborze sztuk na naszej scenie''. 

BAROKOWY UROK KAPLICY 
N dawało się, że temat Oświęcimiów zni knie z literatury, b zo
s tał wyeksploatowany przez romantyków. Tymczasem w 1926 
roku pojawiło się w serii „Biblioteczki historyczno-geograficznej" 
opowiadanie Wandy V1elcer- RutkowskieJ zatytulo ane Tragicz 
na milosć Oś 1 i~cimiów Narratorem jest st uden Domeiko, który 
podczas zwiedzania aplicy Oświ ęcimów w Krośn ie spędza w niej 
noc Podczas bezsennych rozmyślań doznaje halucynacji. Sta1e się 
mimowolnym świad k iem sądu his aryków nad przywolywany
mi z grobów kocha nkami. Z zeznań An ny i Stanisława u kłada się 

barwna opo ieś ć o dziejach ich ży c ia i milo ści . Autorka po sł u guj e 
s ię fragmentami Dyaryusza Oświęcima i te ·stami publicystów dzie
więtnastow iecznych , którzy próbowali odklamać legendę Niestety, 
opowiadanie nie wyszło poza ramy literatury popu l a rną 

V dwudziestowiecznych rea lizacjach literackich motywu Anny 
i Stanislawa O święcimiów na plan pierwszy wysuwa si ę nie ty le 
historia kazirodczej miło ści, ile aplica grobowa. To ona 1nspiru1e. 

W tym miejscu warto wspomnieć , ze jest dz1e lem dwóch lochów: 
archite ta Wincenzo Petroniego i sztukatora - Giovanniego Batti 
sty Falconiego. Ka plica została wzniesiona na planie kwadratu, na 
kryta opułą , zwiericzona lataren ą. Głównym elementem kaplic 
jest ołtarz z 1890 roku z obrazem ś " · Stanisława wskrzesza1ącego 

P1otrowina. Uwagę zwracają naturalne1 wielkości obrazy Anny 
i Stan1slawa Oświęcimiów 1 mniejsze najbliższe1 rodziny. W podzie
mi eh kaplicy znajdują się groby rodze ństwa Anny i S tani sława . 

Jacek Kolbuszewski pisze w siążce zatytulo anej Cmentarze, że 

Stanisla Ośw1ęc1m „kazał zosta ić w trumnie otwarte okienko, 
by można bylo i po jego zgonie pat rz eć na jej dlugo jeszcze nie
przemi1a1ą ą urodę " . Badacz kultury funeralnei z a uważa w innym 
miejscu, że „jej zwloki nie u l eg a ł y rozkłada i" Jerzy Mycielski, hi· 
storyk sztuki, uwaza ka p licę Oświęcimów za jedno z najpi kniej 
szych dzieł polskiego ba roku, przekazanych nam przez XVll wiek . 
Nie da s ię uk ryć. Nawet dziś robi ona wrazenie . ajpierw natu
ralnej wie l kości portrety Anny i )tan1slawa. Portre t romantycznej 
siostr, -kochanki zai ntrygował Mieczysła a Jastruna: 

Pam iętam, pod w, pukłymi aniołami sklębionego baroku 
kaplicy. 
To wła ś nie tu: portret kobiety. 
Mloda, w robron ie, w srebrnej sukn i bufiasteJ . 
S pływa jedwabna jesień wlosó , mied ź zy a. 
Spojrzenie oczu wielkich, nierozumnych, co lś nią jak oda 
przez metal lat z płaskiego czasu z brzozowej kory popękanego 
obrazu. 
W wypukło śc iach p1ers1 wspomnienie letnich dn i, wzięte na 
pszczól żmudne sk r z ydła . 

Portret widzi ny w kaplicy, u świadamia upływ czasu i wyzwa a 
wyobraźnię , która prowadzi podmiot liryczny 'J zamierzc le czas_, 
do d oru , którym bohaterka uwieczniona na portrecie w1odia 
beztros 'ie zycie: 

Ki edy ś w alei g lę bs ze staly cienie od lip. 
Kon z rywał si ę z wędzid ła . 

Dwór pełen szumu sukien i woni p łócienną 

Krok pa na, iedy przechodzi przez dom. 
i edyś uśmiech wzgardliwy i zam n ięte drzw i dla nędz y. 

Zgina się chlop pa ńszczy źnia ny . I c hło pca wlosy blond, i psy 
włochate , i stąpa n ie wa rtownika z kolatką po ś lisk i c h cieniach 
nocy. Kto zamknął słowika w klatce7 Kto podpatrzy!, gdy naga 
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szłam brzegiem wieczoru, by zgasić swa nagość gorącąJ 
Obraz Jak okręt w1echał w czas nieżywy i płask i zamiast 
odkryć ląd nowej miłości . 

Kaplica Oświęcimiów nie uszla uwadze Mirona B 1 ałoszewskiego, 

który tak ją zobaczy ł w Balladzie krosnieris 1e1 

Wieczorem głaz baroku 
kapucyńskiego rudz1e1e. 
Kopuła Oświęom1ów: 

to welon 1arzy się smu tny 
nad trumien dwóch lamentem, 
nad portretami kochanków 
w białych wieńcach płaskorzeźb 

Nieco inaczej widzi nieszczęśliwych kochanków Bogdan Ostromęc

h Jego wyob raź111ę 1nspiru1e muzyka Mieczys ława Karłowicza i ka 
plica krośmeriska . Poeta w wierszu Sramslaw 1 Anna 05w1ęcimowie 

zauwaza, ze miłość moze być trudna i co najwazniejsze nie mamy 
wpływu, kiedy nas dopada. Nie obroni nas przed mą zadna tarcza. 
Czasami rzywdz1my swoją miłością na1blizszych: 

Kochankowie 
ułozeni na sosnowych wzgórzach 

nierychliwą podnoszą powie ę 

i wdychaJi! zywiczny dym 
z cięzkich głown i 

powoli 
odrLUcają woskowe zwłoki 
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kiedy w kaplicach cicho zadym a złota mży 

Złamane są nasze tarcze 
jak topór 
uderzyła w nie miłość 

porażone w nas rodu nadz1e1e 

pobiła nas miłość 
jak piorun 

Kochankowie 
ulozeni na wezgłowiach zwęglonych 

lubości wyklętej 

których ciała 
stuła z czarnej słomy z iązał 

Kiedy dopalą się lichtarze 
Jako muzyka 

gdy zdmuchnie m1 cię śm ierć 

z mych skroni 

z twych włosó 

loty smeg 

jako muzyka 

będzie trwało ś iatło 

Leqendy o miło ś ci nic me pokona. Odrodzi się w sztuce. Tak jak 
legenda o Annie 1 Stanisławie, tórz . na przekór wszystkim się 
kochali . Na me zdał się zabiegi historykó . tórz tę mi łość pró 
bowałi odkłamać. Ona o aza ła s ię silniejsza I jak pisze Adam L1 
zakowski w wie rszu opublikowan,m w 2007 roku: „W dZ1S1ejszych 
czasach poemat o miłośc i I memozhwy - ty lko erotyk". 
Annę i Stanisława połączyła nie miłość , ale śmierć. Nikt nigdy nie 
dowiedział się naprawdę, na ile łączyło ich uczucie braterskie, na tle 
coś więcej . Przetrwali w legendzie ustnej i pisanej. u1ęte1 powieść 
epistolarną , powieść gotycką, 1 1ersze pisane kunsztowną oktawą 
lub rymami zęstocho !\/Skimi. „ „Leg nda ta iest w pols ·iej literatu 
rze - zauwaza Elżbieta Stankiewicz - bardzo odosobniona Pomysł 
mebratersk1e1 mi!osci międLy rodzenst~ em wy tępuje w pieśniach 
1 bajkach w inne1 funkcji - kochankowi nie 1edzą o łączącym 
ich po rewieristwie. Genezy naszego podania nalezy więc szukać 
w fa tach, które stały s ię materiałem opowieści" . Przeana ł izovvane 
utwory literackie 1 rozważania histor kó badaiąc 1 eh życie Stani 
slawa Ośw ięcima , nie wyja śniają genezy legendy I w tym tkwi jej 
urok. Tą 1e1 tajemniczością, cudownośoą 1 niezwykłością zachwycili 
s ię najpierv romantycy a potem późniejsi twórcy. 
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rodz la 11ę "" 1967 ro•u :. Gdynr Po ukor1 
czen1u Pan1two :.e1 Sz •oly Baleto·:,e1 ,, tod11 

/0\tala Zal!udntona ·.-. 1e1pole oaleto·:,ym 

tdmte1m;go Teatru W1clkteqo, gd!te po1011a

:;ala .. , latach 1986 88 fflcz I ole1ne s•etlem 

IJt 1anll)ia w Po1sktff Teauze TancJ 8Jk 

ce Po1n.1~1~1m odt :1J i7.1iąr .v1el qlóv1·1ych 

pan.1 „.. lpeftdktdtn Ewy Wyc1(hows>1e1. 

B;iibJiy Gola\<, Gray a Veredona, :e11eg 

•,1·ka•0 ,'. <k•e,10 B11ytt Cullbetq, Mdts.1 Ha 
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~O jC·w ... J 1997 ro~u, do m.11"~' :-- '1er..u111r.1 

~~t1 k1ey1„ u,1 !•! pelnmpeitaklc•:.ym de · 

b•uten ; >o•royr fi[, nrtn lei .horrognf e 

1 Ou7', 1l pol'.'~11e (•n p·ezento.,ane byli· 
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BALET 
I soliści 
Agnieszka Wolna, Domini Muśko 

soliśc i 

Aleksandra Liaszenko, 
Natalia Trafankowska, 
Karolina Wiśn iewska, Wiktor Dawidiuk, 
Arkadiusz Gumny, Bogdan Jabłońsk i, 

Andrzej Płatek , Mateusz Sierant, 
Taras Szczerban, Dymitr Tenytski 

koryfeje 
Dominika Babiarz, 
Aleksandra Brzezowska, 
Diana Gajownik, Anna Gumna, 
Dorota Mentrak, Ekater ina Kitajeva, 
Katarzyna Samól, Ewa Szymańska, 

Lidia Zwolińska , Krystian Augustyn, 
Leszek Cegiełkows ki , Artur Furtacz, 
Michał Kaczmarczyk, Tomasz 
Niezborala, Marcin Rolczyński, 
Oleg Stankow, Jakub Starzycki 

zes pół baletowy 
Marta Anczykowska, 
Paulina Golak, Paulina Kramarczyk, 
Marika Kucza, Beata Maciaszczyk, 
Manka Mudz1e1ewska, Zuzanna 
Perszewska, Joanna Wróblewska, 
Stefan Aubry, Jacek Wieszczecz y ński 

J2 

ORl<IESTRA 
I skrzypce Piotr ostrze1·1sk1, G1edy Jędr1ejczak. Eliza Schuben-P1e1rza , Agnieszka luksza, 
Kamila Gryska, Agata 'ocoli, Magdalena Olech, Dezydery Grzesiak. Malgorzata Hadyńs a. 
Mar.a Mat ~szewska , Andre Kasztelan, Beata N1ewitecka. Malgorzata Wnęk, 
' atarzyna Janda-Dawidziuk, Aleksandra Lesner 

11 skrzypce Tomasz Zelaś -1ewrcz, Ryszard Chm1elews 1, Mana Murawa-Fraska. 
Wi esław Z1ólkowski, lvlonika Dwortzyńska . Dawid Walczak, Marii! Bilwols a·Dast. eh, 
Joannil Modzelewska, Olga Hala, Maria Radmzewska. Krzysztof Maslyk 

altówki lu asz ieroli(ZY , Dominika S1koril, Ryszard Hoppel, Agnreszka: ubas1 . 
Rem191usz Strzelczyk, Wo1oech Gumny, Bogumila Kostek 

wiolonczele Dorota Ha1zer. ' 1zysztof ubas1k, Agata Ma1uszczak, And1zej NOt.'·ick1, 
Ale sandra Awtuszemkd, Ale ·sand1a Jóżw ra~. A1kadiusz Bronrewsk1 

kontrabasy Donat Zamiara, Rysza1d Kaczanowski, Jerzy Springer. St an1sia '·'Binek, 
M1chal Francuzi • Pa Jlina Skrzypek. Tomasz Gnl:lowski 

harfa Paulina Kost1zewska 

flety Brygida Gw1azdows,a Binek. Karolina Porwich, fV'.ichal Dyk iel, Agnieszka Gandecka, 
Maoej P1ouows 1 

oboje Mariusz Dziedziniewirz, Wiesław Marko vski, Maria Pasternak, Piotr Furtak 

klarnety Katrm1erz Bud11 , Slavvom1r Hein1ychows ·1, Krzysztof Mayer, Tomasz Golrnskr 

fagoty Da11usz Rybacki, Marek J ędrzejczak. Andrzej Józe 'owicz, Blaze1 Pasteina~ 

waltornie Mikołaj Olech, Ewa Szychow1a ·, M1roslavv Sro ;a, Emilia Dobrzyń , 

Martd Murilwska, Joanna ub1s. Dawid Wach 

trąbki Maoe1 Sromian. Sylwester Szychowia ~ . Leszek Kubiak, Hen1yk Rzeźn ik 

puzony Zbigniew Starosta, Piotr Ban •s, Piotr Nob1k. Tomasz Stamslawsk1, Tomasz Kaczor. 
Miroslaw M lkowskt 

tuby Jacek ortylewi(l 

perkusja Protr Kuchars r. Piotr Sol" ow1u, Aleksandra Szymariska. 
i!łgorzata Bogucka-Mrler, Piotr Szulc 

instrumenty klawiszowe Krzyszto Leśniewicz 

Dyrektor naczelny Sławomir Pietras 
I Zastępca dyrektora Jerzy Piotrowicz 
I gościnny dyrygent Era Ido Salmieri 

Kierownik baletu Liliana Kowalska 
Kierownik orkiestry Leszek Kubiak 

Kiera 1ni k chóru Mariusz Otto 
Kierownik literac i Michał J. Stankiewicz 

Kierownik Organizaqi Pracy Ar tystyczne) Maciej Wieloch 
Kierowni Biura Obsłu g i Widzów Andrzej Frąckowiak 

Główna k si ęg owa Ewa Olczak 
Impresariat Katarzyna Liszkowska 
Archiwum Tadeusz Boniecki 

Przygotowanie solistów Olga Lem ko, Wanda Marzec, Barbara Odwrot, Olena Skrok, Rajmund Nowicki 
Asystent choreografa Małgorzata Potyńczuk-Stańda 

Inspektor ba letu Andrzej Płatek 
Akompaniatorz 1 baletu Grażyna Lewandowska, Magdalena Maryniak 

Pedagog baletu Włodzimierz Bułanow 
Inspicjenci Danuta Kaźmierska, Ryszard Dłużewicz, Janusz Temnicki 

Suflerzy Magdalena Głuszyńska, Wadim Zorin 

Kierownik techniczny Jacek Wenzel 
Kierown ik produkcji Zbigniew Łakomy 

Pracownia scenograficzna Czesław Pietrzak 

Realizator swiatła Marek Rydian 
Scena Dariusz Michalski 

Dekoratornia Robert Niedrich 
Perukarnia Ewa Niedźwiedź 

Garderobiane Ewa Wawer 
Rekwizytorn ia Władysław Hoedt 

Mala rn ia Jacek Wysocki 

Pracownia krawiecka damska Krystyna Jędryczka 
Pracownia rawiecka męska Grażyna Tumidaj 

Modystki Elżbiet a Bogusław ska 
Pracownia obuwnicza Kazimierz Miko ł ajczak 

Ślusarnia Roman Derucki 
Stolarnia Marek Kwiatkowski 

Zdj ęcia Czesława Klose-Jodłowska, Henning Angerer, Andrzej Grabowski, 
Przemysław Niepokój-Hepnar, Archiwum 

Opracowanie i redakqa programu Michał J. Stankiewicz 
Opracowanie graficzne TYPODROM Jacek Kaliński 

Port re i eczysława arlowicza Heleny Mrndak-11. ichalowsk1e1 (str 2) pochodzi e zbiorów MuLeum Narodowego w Poznaniu . 
Obrat Stanisława Bergmana ..Stanislaw Osw1ęc 1m przy zwłokach Anny Ośw1ęcimówny" (str 14) pochodzi ze zbiorów Muzeum arorlowego w 
Autorem zd1ęc portretów i oltarza w Kapicy Ośw1ęcimów w Krośnie oraz ruin zamku w Odrzykoniu jest Przemysław NrepokóJ Hepnar. 
a o ładce wy orz. stano fragment plakatu autorstwa Agniesz ·1 Pope -Banach 1 Kamila Banacha. 

rakowie. 
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