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Słuchając muzyki RAVELA odbiera się 

nieraz optyczne niemal wrażenie słońca, 

tkającego złotą, pląsającą sieć na falach po

łudniowego morza. W sztuce tej pełno po

wietrza, lśnień tajemniczych, błękitnych 

połysków, pełno ruchu i życia„. 

„. A więc zdawałoby się - gra świateł, 

barw i cieni na powierzchni - chłodny 

bezduszny "estetyzm''? O nie! bowiem pod 

tą "powierzchnią" tai się przejrzysta, spo

kojna, skupiona w sobie głąb, i jej to za

wdzięcza "powierzchnia" magiczną swq 

grę barw i świateł.. . 

... Sztuka ta jest pełna żarliwego, intensyw

nego życia, nie "zgrywa się" jednak po 

aktorsku, nie trwoni wewnętrznej energii 

na powierzchniowy, krzykliwy gest. Jest 

w niej ta przedziwna "wstydliwość" emo

cji, cechująca wszystkie najszlachetniejsze 

w świecie sztuki jednostki.. . 

~ K A R O L S Z Y M A N O W S K I, 1 9 2 5 
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RAVEL I „G OD Z I N A HISZP A N SKA" 

-~ 

Ilekroć myślę o Ravelu, myśl moja nieodparcie umyka 
w przeszłość, do XVII i XVIII wieku, do Wielkiej Epoki 
muzyki francuskiej, epoki - dodajmy - przedziwnie 
dwoistej: powszechne zepsucie obyczajów w najmniejszym 
stopniu nie naruszało tu przecież wspaniałej jasności 
myśli i cudownej niewinności sztuki, czystości muzyki 
zwłaszcza. 

Ravel jest spadkobiercą najlepszych tradycji duchowych 
owej epoki, bardziej może niż którykolwiek z muzyków 
francuskich naszego stulecia. Jego myśl kompozytorska 
ma Kartezjańską jasność i precyzję, ostrość Maksym 
Rochefoucaulda, dowcip Woltera, La Mettrie'ego i Di
derota. Radość jego muzyki ma smak owych żywych 
tańców osiemnastowiecznych, tamburinu, rigaudonu, mu
sette, gigue; jego melancholia ma głęboki odcień ostatnich 
utworów klawesynowych Couperina. Jego melodie wo
kalne, z owym arcyfrancuskim sposobem dotykania słów, 
mają swe tradycje w recytatywach Lully'ego. 

Wielka Epoka czy, jak chcą Francuzi, Epoka Klasyczna, 
rozwija się pod znakiem nieustannych porównań dwóch 
stylów narodowych panujących w muzyce ówczesnej: 
porywczości, afektacji, namiętności muzyki włoskiej 
przeciwstawiano pewną ważną, jakbyśmy dziś powie
dzieli, jakość ekspresyjną, pewne pojęcie niejako kluczo
we dla francuskiej estetyki: chodzi tu mianowicie o coś, 
co Francuzi określają jako „douceur", a co oznaczać może 
zarówno „powab", jak i „słodycz", jak i „łagodność". Owa 
„douceur fran~aise" kształtowała się pod wpływem ge
neralnych reguł dobrego smaku - bon gout. Tu dotykamy 
drugiego kluczowego pojęcia estetycznego z owej patro
nującej Ravelowi epoki. 

W sztuce - powiada XVII wieczny pisarz-moralista 
La Bruyere - jest pewien punkt, w którym dzieło osią
ga doskonałość, tak jak w naturze jakieś zjawisko osiąga 
pełnię czy dojrzałość. Kto czuje, co jest doskonałe i za
chwyca się tym - ma dobry smak; kto nie czuje, a za
chwyca się czym innym - ma smak wątpliwy. A zatem 
istnieje dobry smak i zły smak, i słusznie się o nie spie
ramy. 

„La doucer fran~aise" i „le bon gout" - te dwa po
jęcia zdają się generalnie określać źródła tradycji, z któ
rych poczyna się muzyka Ravela. Ale wskazanie źródeł 
i korzeni to dopiero czynność wstępna przy określaniu 
istoty stylu indywidualnego. Nie jest łatwo określić ten 
styl osobisty Ravela, jego muzyka za bardzo wrosła w nas, 
stała się niemal codzienną strawą sal koncertowych i ra
diowych programów. Powinniśmy się może nieco od niej 
pderwać, żeby odczuć na nowo jej niezwykłość. Jakiego 
rodzaju jest ta niezwykłość? Nie jest ona niezwykłością 
nowatorstwa czy prekursorstwa. Twórczość Ravela nie 
jest jakimś głównym motorem w dynamicznym procesie 
ewolucji muzyki, choć wpływ jego na niektórych kompo
zytorów był niewątpliwy. Świat dźwiękowy Ravela -
zamknięty, wyodrębniony, sam dla siebie - jest światem 
zrodzonym przede wszystkim z f a s c y n a c j i. W liście 
Ravela, pisanym w roku 1905 tuż po skandalu z nieprzy
znaniem mu Prix de Rome, czytamy takie oto zdanie: 
Poza tym nie potrzebuję chyba panu mówić, że nic abso
lutnie nie robię. Ale za to gromadzę wrażenia i myślę, 
że w tej podróży wykluje się mnóstwo rzeczy. 

W podobny sposób nasiąkał wrażeniami Debussy. Lecz 
otwartość Ravela, jego chłonność w stosunku do świata 
zewnętrznego, wydaje się nieco innego rodzaju. O ile 
Debussy jest poetą nastroju i atmosfery subtelnych sko
jarzeń, to Ravel jest chyba przede wszystkim poetą 
przedmiot u. Należy to rozumieć w ten sposób, że 
przedmiot jest tu swojego rodzaju modelem inspirującym. 
W domu, w pracowni kompozytora w Monfort znaleźć 
można różne dziwne przedmioty: miniaturowy okręt 
wpuszczony w szklaną kulę, maskotki i niby-ludziki -
pałubiczne odpryski wegetujące na marginesach sztuki, 
twory uświęcone przez naszą fantazję, przez nasz głód 
niezwykłości, czarów i magii. 

W swym przenikliwym eseju o Rodinie Rilke powiada: 
Przypominacie sobie takie przedmioty? Jest może wśród 
nich taki, który przez długi czas wydawał się wam jedy
nie śmieszny. Lecz pewnego dnia zwróciła waszą uwagę 
jego uporczywość, osobliwość, rozpaczliwa niemal powaga 
wszystkim przedmiotom właściwa; czy nie spostrzegliście 
wówczas, jak przedmiot ten niemal wbrew swojej woli 
ogarnięty został pięknem, którego możliwości nigdy byście 
nie podejrzewali? 
Mówiąc „przedmiot" rozszerzamy nieco to pojęcie, ma

my tu raczej na myśli znaczenie francuskiego terminu 
„objet". Można by rzec, iż Ravel z jednej strony animi
zuje przedmioty - wystarczy przypomnieć śpiewające 
sprzęty z opery Dziecko i czary - z drugiej zaś obiekty
wizuje postaci ludzkie. Świat jego modeli czy obiektów 
jest bogaty, barwny, zróżnicowany, przypomina świat 
utworów klawesynowych Couperina lub oper Rameau. 
Są tu Cyganie, Hiszpanie, Żydzi, Malgasze, postaci z gre-



ckiej sielanki, Don Kichot i Dulcynea; ptaki, psy, koty, 
wiewiórki; wróżki i dzieci. 
Komponując wszystkie te utwory miałem zawsze na 

uwadze jakiś obiekt, którego dostarczały mi rozmaite 
okoliczności - pisał w roku 1713 w przedmowie do I Księ
gi utworów klawesynowych Frarn;ois Couperin Le Grand. 
Jakież były te „różne okoliczności" w życiu Ravela? 

Kiedy staram się odtworzyć ciągłość kronikarską tej 
biografii, widzę ją przde wszystkim jako następstwo, układ 
zdjęć fotograficznych. Z kilkunastu najważniejszych może 
fotografii wyłania się najpierw dzieciństwo Ravela - syl
wetki i twarze jego rodziców, a z tych portretowych po
dobizn od razu wiadomo, z jak szlachetnej i dumnej rasy 
wywodzi się kompozytor. Dalej jest Ravel z okresu Prix 
de Rome, a później nieco z okresu komponowania Jeux 
d'eaux z pianistą Ricardo ViUesem, pierwszym wyko
nawcą swych utworów; charakterystyczna sylwetka mło
dego człowieka w stylu epoki, któremu bródka i uczesa
nie przydają powagi i dodają rzekomego „ciężaru lat". 
Później sylwetka Ravela się zmienia, staje się drobniej
sza, niższa, niknie jakby w cieniu jego charakterystycznej 
głowy; mamy tu twarz o tak znamiennym, ostrym, nieco 
„ptasim" profilu i unerwionych, suchych, ostro rzeźbio
nych rysach. Utrwala się na zdjęciach ten szczególny Ra
velowski uśmiech: swobodny i naturalny, a równocześnie 
z lekka ironiczny, odrobinę kpiący, jest w tym dystans 
i przenikliwość, jasność myśli i trzeźwość osądu. Cała 
chyba natura Ravela odbija się w tych fotograficznych 
ujęciach jego głowy i jego twarzy. Oglądamy Ravela przy 
fortepianie z Niżyńskim, przegrywającego prawdopo
dobnie partyturę Dafnisa. Widzimy Ravela - kierowcę na 
froncie, przybranego w jakieś dziwaczne futro. Później 
mignie nam sylwetka kompozytora na balkonie domu 
w Monfort i jedno z najbardziej żywych i przez to naj
bardziej wzruszających zdjęć: Ravel pochylony w swoim 
ogrodzie. Dalej jest Ravel z okresu podróży koncerto
wych - a warto przypomnieć, że odwiedził on również 
Polskę - Ravel w Ameryce z Mary Pickford i Douglasem 
Fairbanksem, Ravel doktor Honoris causa Uniwersytetu 
Oksfordzkiego, Ravel w Hiszpanii i Maroko, Ravel wśród 
przyjaciół z Honeggerem, Roland Manuelem, Helene 
Jourdan-Morhange. Zdjęcia z ostatnich lat 1935- 1937 
noszą już delikatne acz wyraźne piętno postępującej cho
roby. Niesamowite jest zdjęcie ostatnie - nieostre, zam
glone, jakby już na pół zaświatowe ... 

Biografię Ravela, podobnie jak wiele innych biografii 
muzycznych, da się właściwie streścić w kilku słowach: 
studia, komponowanie; wojna i kontuzja odniesiona n a 
froncie ; podróże, przyjaźnie; listy, artykuły , odczyty, 
wreszcie choroba - jedna z rzadkich i tajemniczych cho
rób - i śmierć 27 grudnia 1937 roku. 

KOSTIUM CONCEPCION WG STAREGO PORTRETU 





l 

Lista kompozycji nie jest szczególnie bogata, a kieru
nek ewolucji twórczej da się schematycznie wykreślić bez 
specjalnego trudu: od szlachetnej, lekko archaizującej 
powściągliwości i klasycyzującej dyskrecji Pavany, Kwar
tetu smyczkowego; Sonatiny fortepianowej , poprzez za
fascynowanie samą barwą brzmienia fortepianu, orkie
stry, głosu ludzkiego, czyli poprzez fortepianowe Jeux 
d'eaux i Miroirs , balet Dafnis i Chloe, w którym płynność 
orkiestrowego żywiołu i temperatura Ravelowskich barw 
instrumentalnych osiąga punkt szczytowy; poprzez Trzy 
poematy Mallarmeego na głos kobiecy i zespół kameralny, 
aż do charakterystycznego wyostrzenia konturów, przej
rzystości i cienkości faktury, doskonałej precyzji formy, 
rysunku i rytmu w Koncercie fortepianowym G-dur, ope
rze Dziecko i czary, Bolerze. 

Jak określić styl Ravela? 
Zbyt wielką, wydaje się, wagę przywiązywano do pa

stiszów, stylizacji, aluzji, parodii. Widziano w Ravelu 
niemal że „kameleona stylistycznego". Tymczasem jego 
styl wydaje się dziś zadziwiająco jednolity, a klimat Ra
velowski jest uchwytny natychmiast. Co tworzy ową 
Ravelowską atmosferę? Wyrafinowane barwy dźwiękowe? 
Harmonie miękkie i pieszczotliwe, ale także ostre i pi
kantne, ów wysmakowany, wykwintny i arcypomysłowy 
język współbrzmień? Kontur, tematy, pomysły melo
dyczne, ów motyw Ravelowski - charakterystyczne, wy
raziste i subtelne, Ravelowi tylko właściwe wygięcie ry
sunku, styl melodyczny - strefa muzyki Ravela, w któ
rej najsilniej może czuje się francuską tradycję? 

Wszystkie maski, które Ravel przywdziewa - folklo
rystyczne, egzotyczne, historyczne - nie przesłaniają 
bynajmniej jego stylu, przeciwnie, one go właśnie uwy
datniają. Osobowość Ravela przeziera przez każdą z nich, 
gdyż każda jest jakimś znakiem czy symbolem skłon
ności, upodobań, pasji, namiętności. Stylistyczne aluzje, 
teksty, tytuły programowe, cała ta bogata zewnętrzność 
muzyki Ravela, cały ten świat pozornie rzeczywisty, któ
ry tę muzykę otacza, nad nią się unosi i z którego ona 
rzekomo dopiero powstaje - wszystko to przywodzi na 
myśl inny, podobny świat XVIII-wieczny: krąg tytułów 
w utworach klawesynowych Couperina Wielkiego. I tu, 
i tam, wydaje się, mamy do czynienia ze swoistą chytrością 
maskowania, ze skierowywaniem naszej uwagi w sferę 
innej rzeczywistości, rzekomo bardziej realnej, innej niż 
ta oto rzeczywistość tego tu oto konkretnego utworu mu
zycznego. Być może nie chodzi tu wcale o maskowanie 
„uczuć" ani „siebie", ani „własnego wnętrza" , ani wła
snego „ja" , ale spraw jeszcze bardziej wstydliwych i oso
bistych: tajemnic własnego warsztatu, rzemiosła , metier, 
istoty własnego stylu - najbardziej osobistej tajemnicy 
twórczości. 

* * 
* 

„Godzina hiszpańska" 
w warszawskim Teatrze Wielkim 
w roku 1925. 

Kierownictwo muzyczne: Artur Rodziński, 

reżyseria: Franciszek Freszel, 

scenografia: Wincenty Drabik. 

Od lewej: 

Marian Palewicz-Golejewski (Ramiro), 

Adam Dobosz (Gonzalve), 

Franciszek Freszel (Don Inigo) , 

Wanda Wermińska (Concepcion), 

Maurycy Janowski (Torquemada). 



Rapsodia hiszpańska, Godzina hiszpańska, Alborada del 
Graciozo, Bolero - oto dzieła Ravela wyraźnie utrzyma
ne w „hiszpańskim stylu". A można by rzec, iż pierwiastek 
hiszpański przenika prawie całą twórczość Ravela, że 
często działa podskórnie, niby jakiś ukryty, wewnętrzny 
motor. Cóż to w ogóle jest ta „hiszpańskość", tak dosko
nale przez nas wyczuwalna? Czy da się ona sprowadzić do 
jakiejś, powiedzmy, formuły czy zasady rytmicznej, har
monicznej, melodycznej? Niewątpliwie potrafimy wyod
rębnić w tej muzyce rytmy, motywy i tematy, harmonie 
i barwy - elementy formowane według pewnych wzorów 
głęboko zakorzenionych w hiszpańskiej tradycji, w hisz
pańskim folklorze. Nurtujący arcyfrancuską muzykę Ra
vela pierwiastek hiszpański ma jeszcze ponadto w sobie coś 
nieuchwytnego, coś, co nie da się wprost przełożyć na ża
den język konkretnych muzycznych elementów; co można 
by chyba określić jako duch kultury hiszpańskiej. Ta kul
tura była Ravelowi bliska, rozumiał ją i czuł głęboko (być 
może także dlatego, że sam, jako Bask z pochodzenia, był 
jakby trochę Hiszpanem). W kulturze, tradycji, w mu
zyce hiszpańskiej znajdował Ravel cechy swojej własnej 
osobowości twórczej, własnego temperamentu artystycz
nego: podskórną i jakby wytrawioną namiętność; zwię
złość wypowiedzi; przenikliwą jasność myśli muzycznej; 
wyrazistość i nieskazitelność formy, a przede wszystkim 

DEKORACJA WINCENTEGO DRABIKA DO WARSZAWSKIEJ 
PRAPREMIERY „GODZINY HISZPAŃSKIEJ" W TEATRZE 
WIELKIM, W ROKU 1925. 

WARSZTAT 
ZEGARMISTRZA 

może niezrównaną ruchową energię. (I w tym wszystkim 
„styl hiszpański" Ravela jest bardzo zbliżony do stylu 
Manuela de Falli). W każdym z wymienionych dzieł Ra
vela „pierwiastek hiszpański" przejawia się nieco inaczej. 
W Rapsodii czy w Alboradzie jesteśmy najbliżsi źródeł 
folklorystycznych. W Godzinie hiszpańskość jest bardziej 
przestylizowana, pulsująca podskórnie w rytmach, prze
błyskująca w motywach melodycznych. 
Godzinę hiszpańską napisał Ravel w ciągu pięciu mie

sięcy roku 1907 (a więc gdzieś między Miroirs, Rapsodią 
hiszpańską a Gaspard de la nuit, Ma Mere l'Oye i Dafni
sem i Chloe). Rzecz charakterystyczna, że ten pierwszy 
utwór sceniczny na uznanie musiał czekać ładnych parę 
lat. Początkowo nikt jakoś nie uchwycił smaku świetnego 
pastiszu sceniczno-muzycznego - ani autor libretta Mau
rice Legrand, ani dyrekcja Opery (premiera odbyła się 
dopiero w 1911), ani publiczność, ani krytycy - wyrafi
nowany dowcip Ravelowskiego stylu operowego okazał 
się za trudny. Dopiero po pierwszej wojnie światowej 
właściwie doceniono Godzinę i wielkie sceny operowe 
świata zaczęły się nią żywo interesować. W Warszawie 
wystawiono ją w roku 1925 pod dyrekcją Artura Rodziń
skiego. 



RILHA Gdy wychodzę na spacer z którymś z ulubionych zegarów 
UWAG w ręku, przechodnie zapytują mnie: „Taki antyk to chyba z ku

ROLERCJONERA rantem?!" Tymczasem w XVII i XVIII wieku niewiele robiono 
o zegarów kurantowych; były zbyt kosztowne. Najczęściej spotyka 

ZEGARKACH się angielskie szafkowe, angielskie kominkowe oraz drewniane 
1 schwarzwaldzkie zegary fletowe. Były one produkowane metodą 

ZEGARMI- półprzemysłową, a ich „samograje" robili najczęściej „organ
STRZACH mistrze"; melodie do nich pisali i najwięksi muzycy (Bach, Haydn, 

Mozart), później w ramach kooperacji cechów były one wmonto-
wywane w gotowe juź zegary. Nie było prawie systemu sztucznej 
muzyki, którego nie stosowano by w zegarach. A więc: szklane 
dzwonki, kuranty, organy, śpiewy ptaków (popularne kukułki 
i przepiórki to wiek XIX), gitary, nawet kobzy, harfy (patrz : 
muzeum wrocławskie) i smyczki. Przeważnie muzyka „wybijała'' 
godziny i kwadranse, czasem tylko południe. Można ją też było 
uruchomić za pociągnięciem sznurka - wtedy powtarzała aktualną 
godzinę i kwadrans (repetycja). 

A jak wyglądał wówczas zegarmistrz i jego warsztat? Zegar
mistrz był, jak na dzisiejsze pojęcia, czymś pomiędzy inżynierem, 
fabrykantem a astronomem. Regulacja zegarów odbywała się 

według czasu słonecznego lub gwiezdnego. Dochody zegarmistrzów 
przekraczały znacznie zarobki innych rzemieślników. Wielu z nich 
było wielkimi wynalazcami i w innych dziedzinach, a ich spory 
o priorytet rozstrzygali królowie. Wśród największych zegar
mistrzów znajdujemy Polaka, księdza Kocha11skiego, twórcę zega
ra magnetycznego. Ten nadworny zegarmistrz i astrolog Jana III 
swymi pomysłami i wynalazkami wyprzedził o kilkaset lat swą 
epokę. 

Warsztat zegarmistrza był małą fabryczką: była tam nie tylko ku
źnia i odlewnia, ale i stół kreślarski. Nie wszystko jednak produ
kował zegarmistrz sam; z kooperacji pochodzą sprężyny, nieraz 
sygnowane (oryginalnych zachowało się bardzo niewiele), koki tj. 
ozdobne osłony balansów, wykonywane przez grawerów (stycha
rzy), a rysowane przez najwybitniejszych rysowników. 

Zegarek kieszonkowy wyglądał wówczas zupełnie inaczej. Na 
zewnątrz był niby podobny do dzisiejszego, trochę grubszy tylko, 
ale w środku: łańcuch grubości włosa, łączący bęben sprężyny ze 
ślimakiem (pierwsza skrzynka biegów na świecie), regulujący siłę 
ciągu sprężyny, wychwyt składający się z dwóch prymitywnych 
łopatek (szpindel) na osi balansu, wspomniany już kok, ozdobnie 
grawerowany podpis zegarmistrza i numer - z reguły wysoki (na 
początku dopisane dwie lub trzy cyfry dla dodania firmie powagi). 
Naprawą zegarków zajmowali się wyzwoleni czeladnicy, jeśli 

autor mechanizmu nie żył lub był daleko; dlatego zbieracz ma nie
raz kłopoty w odszukaniu pierwotnej ich formy. Zbieranie zegarów 
staje się ostatnio modne. Przekonałem się o tym na własnej skó
rze, gdy nieznani sprawcy włamali się do mojego mieszkania po 
moją kolekcję, owoc wieloletniej pracy. A kolekcjonowanie zega
rów jest rzeczywiście pracą, gdyż poza znajomością mechanizmów 
i stylów wymaga jeszcze umiejętności rzemieślniczych, a nieraz 
i matematyki czy astronomii. 
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Cf:~}JtJt{%-~ uzyka Ravela tylko dwa razy zetknęła się 
~ 00 ~ z teatrem. Pierwszym spotkaniem była 

c-Oo l:f o(-o Godzina hiszpańska (Heure espagnole; 
~ lf ~ 1907). Trzy zasadnicze motywy składają 
~ ... ~~ się na przebieg rozmowy, która mimo po-
~J1 Jt,,Q.Jt~ zoru powtórnej ekspozycji :i;-wie się i roz
~00 c 0~ prasza: Jeden z tematów, przygrywający 
na nucie pedałowej e, a od czasu do czasu rozlegający się 
w równoległych akordach kwartsekstowych, jest po prostu 
tematem zegarów, który swoim kompletem kurantów 
i dzwoneczków wyraża, według słów Roland Manuela, 
„duszę zaczarowanego sklepiku''. Drugi temat, poczynają
cy sobie jak „bokser'', charakteryzuje mulnika Ramiro. 
Temat ten, pomimo że będzie się nieraz rozpraszać i przy
bierać trójdzielny rytm walca albo też omdleje ponad pe
dałową nutą toniki, nigdy nie zatraci całkowicie swego 
sportowego stylu i sprężystych rytmów. Trzeci zaś temat, 
wprowadzony przez cztery rogi, jest rodzajem szlachetne
go marsza - podkreśla każde wejście zakochanego gruba
sa Don Iniga. Czy ten Inigo nie jest przypadkiem reinkar
nacją Pawia z Opowiastek przyrodniczych? Zakończenie, 
z olśniewającym kwintetem wokalnym, godne jest kroto
chwilnego finału z Farce du Cuvier Gabriela Dupont i sta
nowi odpowiednik do melodyjnych „oparów" preludium: 
habanera w G-dur, składająca się z trzech zwrotek - trze
cia o zupełnie ludowym charakterze, a druga w h-moll
skanduje swym rytmem zawrotne wokalizy aktorów śpie
wających wprost do publiczności. Zegary i groteskowy Ini
go Gomez z Godziny hiszpańskiej ożyją później pod posta
cią kosa i Corregidora w Trójkątnym kapeluszu. Niewąt
pliwie u de Falli znajdziemy więcej ludowej tężyzny, 

u Ravela zaś więcej subtelnego wyrafinowania; u Andalu
zyjczyka więcej jest poezji, natomiast u Francuza więcej 
dowcipnej cierpkości. Ale też treścią baletu, któremu cho
reografia narzuca zupełnie zrozumiałe i naturalne repety
cje, jest farsa zaczerpnięta z Alarcona, podczas gdy kome
dia muzyczna ustawicznie siekana dialogiem wywodzi się 
z uszczypliwego i swawolnego wodewilu Franc-Nohaina. 
Trójkątny kapelusz wreszcie przeznaczony jest do tańca 
i gry mimicznej, Godzina hiszpańska natomiast do śpiewu ... 
A jednak Ravel był tym, który wskazał drogę Manuelowi 
de Falli. 

VLADIMIR JANKELEVITCH- „RAVEL" 
PWM-1961 
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(W chodzi sąsiadka Ilortigosa niosąc makatę. Na czterech rogach 
makaty są wymalowane cztery postacie: Radamonle, Mandricardo, 
Rugero i Gradaso. Radamonte jest przedstawiony z twarzą zaslo
niętą pwszczem.) 

HORTIGOSA 

Panie mojej duszy! Wzruszona i ośmielona twoją piekną sławą , 
wieściami o twoim wielkim miłosierdziu i hojnych jałmużnach , 
poważyłam się przyjść, aby prosić waszą miłość o wielką łaskę. 
Zechciej, senior, wyświadczyć dobry uczynek i kup tę makatkę. Mam 
w więzieniu syna, który zranił pewnego poganiacza mułów. Sąd 
mnie zasądził na koszty leczenia jego ran, a ja nie mam pieniędzy , 
aby zapłacić cyrulika! Chciałabym syna wyciągnąć z więzienia, 
o ile to byłoby możliwe, jeszcze dziś albo najdalej jutro. Makata 
jest nowiutka, przedniej roboty, a ńade wszystko oddam ją waszej 
miłości poniżej ceny kosztów. Ach, nie takie rzeczy już traciłam 
w życiu! (Do Lorenzy) Chwyć, seniora, za ten róg, rozwińmy ją, 
zeby senior Canizares mógł się przekonać, że nie ma w tym co 
powiedziałam, żadnego oszustwa. Wyżej, seniora! Spójrz jak pfęk
nie się układa! A już te postaci po rogach są odrobione jak żywe! 

(W czasie gdy Hortigosa przy pomocy Lorenzy i jej siostrzenicy 
Kry~~yny rozciąga makatę przed Canizaresem, przemyka się przez 
poko3 mlody amant i znika w sąsiedniej komnacie.) 

CANIZARES 

A to. mi wsp~niały Radamonte! Czego szuka ten zakapturzony 
człowiek w mmm domu? Gdyby wiedział, jak ja lubię takie wspa
niałości, takie maskarady, umarłby ze strachu! 

KRYSTYNA 

Ależ , p anie wujku , ja nic nie wiem o żadnym zakapturzonym męż
cz.yźnie! J~żeli kto~ wśliznął się do naszego domu, to jest temu 
winna seniora Hortigosa! Byłabym ostatnią szelmą, gdybym cokol
wiek powiedziała czy uczyniła, aby go tu sprowadzić. Jak wujka 
kocha!ll! Sam diabe~ musiałby w tym maczać palce, gdyby wujek 
zrzucił teraz całą wmę na mnie! 

CANIZARES 

Uspokój się, kuzynko! Wiem dobrze, że to wina seniory Hortigosy. 
Ale nie ma się czemu dziwić. Ona nie zna mojego usposobienia 
i nie wie, że nie cierpię takich malowideł . 

LORENZA 

Przecież wujaszek mówi o malowidłach, Krystynko, o niczym in
nym! 

KRYSTYNA 

No właśnie , ja też tylko ·o tym mówię. (Cicho) Boże, dzięki ci 
i chwała! Już miałam duszę na ramieniu i niewiele brakowało, 
a byłabym ci ją oddała na wieki. 

LOREN ZA 

(Cicho) Płonę ze wstydu! Tyle kłamstw na raz! Tak, tak, z kim się 
zadajesz, takim się stajesz. 

KRYSTYNA 
(cicho) 

Wielkie nieba! Ta zabawa może się źle skończyć. 

CANIZARES 

Seniora Hortigosa, nie lubię takich zakapturzonych postaci i nie 
chcę nic wiedzieć o żadnych maskaradach. Weź tego dukata, 
który zaradzi twoim kłopotom, i czym prędzej wynieś się z mego 
domu. Idź już, idź i zabierz tę swoją makatę!. .. Kimkolwiek jesteś 
Hortigosą, diabłem czy sąsiadką, ruszaj z Bogiem i zostaw mnie 
w spokoju we własnym domu! 

HORTIGOSA 

Słusznie, wasza miłość. Niech się łaskawy pan nie gniewa. Już się 
zabieram! (wychodzi) 

CANIZARES 

O, sąsiadki, sąsiadki! Wychodzę z siebie, kiedy słyszę choćby naj. 
piękniejsze słówka, wychodzące z waszych ust! 

LOREN ZA 

Powtarzam ciągle, że jesteś barbarzyńcą i dzikusem! A cóż takie
go powiedziała ta sąsiadka, że czujesz do niej taką nienawiść? 
Wszystkie twoje dobre uczynki stają się natychmiast śmiertelnymi 
grzechami. Dałeś jej dwa tuziny reali, a dołożyłeś do tego dwa tu
ziny obelg i złorzeczeń . Ty wilcza paszczo! Ty języku skorpiona ! 
Ty złośliwy gadzie! 

CANIZARES 

O, tego już za wiele! Wcale mi się nie podoba, że tak bronisz te j ... 
tfu!... sąsiadki! 

KRYSTYNA 

Pani ciotko, idź do swego pokoju i uspokój się . Zostaw wujka, sko
ro jest w złym humorze. 



LOREN ZA 

Ta~ właśni: uczynię, kuzynko. Poczeka ładnych parę godzin, aż 
mnie tu znow zobaczy! Na mą duszę, już ja mu odpłacę! Zoba
czysz, jak mu zrzednie mina! 

(Wybiega do sąsiedniego pokoju) 

KRYSTYNA 

~ujku, słyszałeś z jakim trzaskiem zamknęła drzwi? Założę się, 
ze szuk:i. teraz drąga, aby je mocno podeprzeć. 

(Lorenza z sąsiedniego pokoju) 

LOREN ZA 

Krystynko! Krystynko! 

KRYSTYNA 

Czego sobie życzysz, ciociu? 

LOREN ZA 

Ach, gdybyś wiedziała, jakiego mi dobry los zesłał galanta! Młody, 
piękny, kruczowłosy! A oddech jego rozsiewa woń tysiąca kwiatów 
pomarańczy! 

KRYSTYNA 

Jezu, co za głupstwa! Pleciesz jak dziecko! Oszalałaś , ciociu? 

LOREN ZA 

Nie, jestem przy zdrowych zmysłach! Gdybyś mogła go zobaczyć, 
serce wyskoczyłoby ci z piersi! 

KRYSTYNA 

Jezu! Co za głupstwa! Co za niedorzeczności! Powinieneś ją skar
cić, wujku! Nawet w żartach nie powinna pozwalać sobie na takie 
bezeceństwa! 

CANIZARES 

Nie pleć głupstw, Lorenzo! Naprawdę nie mamy ochoty wysłuchi
wać takich bredni! 

LOREN ZA 

Ależ to nie brednie! To najczystsza prawda! Trudno o coś bardziej 
prawdziwego! 

KRYSTYNA 

Jezu Chryste! Co za banialuki! Co za głupstwa! 

LOREN ZA 

Dopiero teraz widzę, kim jesteś, przeklęty staruchu, przekonuję 
się, jak mnie do tej chwili oszukiwałeś! 

KRYSTYNA 

Zbesztaj ją, wujku! Zbesztaj ją porządnie, bo staje się coraz bar
dziej bezwstydna! 

LOREN ZA 

Muszę mojemu kochankowi umyć bródkę w święconej wodzie, bo 
ma lic.zko jak święty obrazek! 

KRYSTYNA 

Boże, ona ma chyba gorączkę! Stłucz jej tyłek na kwaśne jabłko, 
wujku! 

CANIZARES 

Zanim jej stłukę tyłek, rozłupię na kawałki te drzwi, za którymi 
się ukrywa. 



LOREN ZA 

To zbyteczne. Sprawdź, są otwarte! Wejdź tylko, a zobaczysz czy 
nie mówię prawdy! 

CANIZARES 

Chociaź wiem, źe to są tylko źarty, jednak wejdę , źeby cię przy
wieść do przytomności! 

(Gdy Canizares otwiera drzwi, z sąsiedniego pokoju wylewają mu 
na twarz całą miskę wody. Ociera zalaną twarz, Lorenza i Krysty· 
na usiłują mu pomagać. W tym samym momencie z pokoju Lorenzy 
wyślizguje się amant i niezauważony przez Canizaresa wybiega.) 

CANIZARES 

Na Boga! Nie wiele brakowało , a oślepiłabyś mnie, Lorenzo! Do 
diabła z takimi źartami, przez które moźna stracić oczy! 

LOREN ZA 

Popatrzcie tylko, kogo mi zły los dał za małźonka! Największego 
zazdrośnika na świecie! Popatrzcie jak skwapliwie gotów był 
uwierzyć w moje kłamstwa! O, ja nieszczęsna! Płaczcie moje oczy! 
Niechaj potokiem łez zmyję grzechy tego zbrodniarza! Ach, serce 
mi się rwie na strzępy! 

KRYSTYNA 

Pani ciociu, nie krzycz tak strasznie, bo sprowadzisz nam na kark 
wszystkich sąsiadów! 

GŁOS STRAŻNIKA 

Otwórzcie drzwi! Otwórzcie natychmiast, bo inaczej wywaźę je 
siłą! 

LORENZA 

Otwórz, Krystynko! Niech cały świat zobaczy moją niewinność 
i złość tego starca! 

CANIZARES 

Ależ na Boga, wierzę, źe żartowałaś! Bądź tylko cicho, Lorenzo! 

Przelożyl GUSTAW KOLIŃSKI 
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TREśC OPERY 
„„„„ •• „„„ 

Mulnik Ramiro wchodzi do sklepu zegar
mistrza Torquemady, prosząc o naprawie
nie zegarka. Jest to jednak czwartek-

dzień, w którym Torquemada rano nakręca i reguluje zegary 
miejskie; prosi więc mulnika, aby zaczekał w sklepie na jego 
powrót. Ten obrót rzeczy jest nie na rękę młodej i urodziwej 
żonie zegarmistrza, która właśnie w czwartki, korzystając z nie
obecności męża, przyjmuje wizyty adoratorów. Aby się pozbyć 

niewczesnego klienta, prosi go Concepcion o przeniesienie ze skle·· 
pu do swej sypialni ciężkiego szafowego zegara. Gdy Ramiro wy
chodzi z zegarem na plecach, pojawia się młody poeta Gonzalve, 
na którego właśnie czekała Concepcion. Zamiast jednak wykorzy
stać krótką chwilę sam na sam, zaczyna młodzian wygłaszać długą 
a pompatyczną tyradę, którą młoda kobieta nadaremnie usiłuje 
przerwać. 

Tymczasem powraca mulnik, uporawszy się z robotą. Chcąc zy
skać na czasie, Concepcion stwierdza, że niestety pomyliła się, 

gdyż właściwie chodziło jej o przeniesienie innego zegara. Poczci
wy Ramiro wraca tedy do sypialni, aby przynieść zegar z powro
tem, zaś sprytna żona zegarmistrza poleca Gonzalvemu, aby ukrył 
się w jednym z zegarów stojących pod ścianą - w ten sposób 
mulnik, nic nie przeczuwając, zaniesie go do sypialni Concepcion. 
Lecz sprawa się komplikuje; zaledwie bowiem Gonzalve zniknął 
we wnętrzu zegara, wkracza do sklepu bankier Don Inigo Gomez , 
który pod nieobecność Torquemady ma ochotę na zaloty do jego 
urodziwej żonki. Ta jednak odtrąca konkury, a tymczasem Ramiro 
przynosi na powrót zabrany uprzednio zegar, bierze na plecy 
drugi, w którym ukrył się Gonzalve, i poprzedzany przez Con
CEpcion, podąża do jej sypialni. Don Inigo, zostawszy sam, wpada 
na osobliwy pomysł: chowa się w jednym z wielkich zegarów, 
spodziewając :;ię, że tym figlem rozśmieszy Concepcion i ?atwiej 
zdobędzie jej względy. 

Ramiro wraca, zadowolony z wyświadczonej młodej kobiecie 
przysługi; krótki jest jednak jego odpoczynek- po chwili bowiem 
Concepcion wzywa go znów, prosząc, aby zabrał ustawiony w jej 
pokoju zegar z powrotem do sklepu. Okazuje się bowiem, że mło
dy poeta całkowicie zawiódł oczekiwania pięknej zegarmistrzowej, 
gdyż ani na chwilę nie przestał deklamować swych wierszy. Ra
miro wnosi teraz do pokoju Concepcion zegar z ukrytym we wnę
trzu bankierem. Otyły bankier nie jest jednak w stanie o wła
snych siłach wydostać się z zegara~ jego zaloty spełzają więc 

na niczym. 
W rezultacie względy Concepcion zdobywa ... dobroduszny Ra

miro swą usłużnością i niezwykłą siłą fizyczną. Don Inigo Gomez 
zaś wydobywa się z zegara dopiero przy pomocy Torquemady, po 
jego powrocie z wędrówki po mieście, i, co więcej, musi natych
miast zakupić ów wielki i kosztowny sprzęt. aby uniknąć podej
rzeń starego zegarmistrza. Opera kończy się odśpiewanym zbioro
wo żartobliwym morałem, z którego wynika, że w miłosnych 

sprawach triumfuje czasem nawet zwykły mulnik. J.K. 



CO.IJ,EP}Kf\HVIE on EP bi IIorOHl.l.11'1K MYJJOB PaM11po np11-
XO,lll'1T B JJaBKY '!aCOBoro MaCTe

pa TopKBeMa,llhI, c npoch6oi1! no
"-11'1Hl'1Th "tJacbr 0,11HaKo, 3TO '!eTBepr - ,11eHb, Kor,11a TopKBeMa,11a 

c YTPa 3aBO.z11'1T 11 peryJJ11pyeT ropo,11cK11e "-!aCbI. OH npoc11T no
rOHll.\1'1Ka, "-IT06bI TOT IlO,llO:lK,llaJJ B JJaBKe ero B03BPall.\eHl'1R. TaKOW 
o6opoT Bell.\eH COBCeM He Ha PYKY MOJIO,!IOW l'1 Kpac11BOM :iKeHe "-!a

COBll.\1'1Ka, KOTOpaR 1'1MeHHO no "-leTBepraM, IlOJJb3YRCb OTCyTCTBJ'1el\l 

My:m:a, npl'1HJ'1MaeT Bl'131'1TbI CB01'1X Il0KJJOHHJ'1KOB. LlT06bI J'136a

Bl'1TbCR OT He:m:eJJaHHoro noceT11TeJJR, K0Hcenc110H npoc11T ero ne

peHeCT11 1'13 JJaBKl'1 B CBOIO cnaJJbHIO TR:m:eJJhie CTOR"-11'1e "-!aCbI. 

Kor,11a PaM11po, B3BaJJ11B Ha cn11Hy "tJachr, Bhrxo,1111T, noRBJJReTCR 

MOJJO,!IOM Il03T fOH3aJJbBO, np11xo,11a KOTOporo o:m:11,11aJJa KoHcen

Cl'10H. Ha BMeCTO Toro, 'IT06bI BOCilOJJb30BaThCR MOMeHTOM no6hITb 

Hae,1111He, MOJIO,!IOH 'IeJJOBeK npOB03rJJawaeT ,!IJll'1HHYIO IlbIWHYIO 

T11pa,11y, KOTopyro KpacaB111.1a 6e3ycnewHo cTapaeTCR npepBaTb. 

TeM BpeMeHeM, 3aKOH"-11'1B CBOIO pa6oTy, B JJaBKY B03Bpall.\aeTCR 

norOHll.\1'1K. 2KeJJaR BhrnrpaTb XOTR 6bI HeMHOro BpeMeHl'1 KoH

cenCl'10H 3aRBJJReT, "-!TO, K co:m:aJJeHJ'1IO, OHa ow116JJaCb, l'1 "-!TO 

B ,11eiilCTB1'1TeJJbHOCTl'1 CJJe,llOBaJJO nepeHeCTJ'1 1'1Hbie '!aCbI. ,IJ;o6p.RK 

PaM11po B03BPall.\aeTCR B cnaJJbHIO, "-IT06hr o6paTHO np11HecT11 '!a

Chr, a Xl'1TpaR :m:eHa "-!aCOBll.\1'1Ka BeJJJ'1T fOH3aJJbBO CilPRTaTbCR 

B 0,!IHl'1X 1'13 CT0Rll.\1'1X IlO,ll CTeHOM 'Iacax 11, TaKJ'1M o6pa30M, HW!ero 

He no,1103pesaroll.\l'1H norOHll.\1'1K OTHeceT ero B cnaJJhHIO K0Hcen

c110H. Ho TYT noJJo:m:eH11e ycJJo:m:HReTcR; e,11Ba fOH3aJJhBO ycnesaeT 

CKpbITbCR BHYTPl'1 "-laCOB - B JJaBKY BX0,!11'1T 6aHKl'1p ,IJ;oH J.1H,!11'1rO 

fOMel.I, KOTOpb!M Il0Jlb3YRCb OTCYTCTBJ'1eM TOpKBeMa,llbI, HaMepeH 

noyxa:m:11BaTb 3a ero Kpac11Boi11 JKeHoi11. Ho oHa OTBepraeT ero 

np11TR3aH11R. B 3TOT MOMeHT B03BPall.\aeTCR PaM11po, np11HOC11T 

nepBbie "-!aChl, B3BaJJl'1BaeT Ha nJJe"-11'1 ,11pyr11e, B KOTOpb!X YKPbIJJCR 

foH3aJJhBO 11 B conpoBo:m:,11eH1111 K0Hcenc110H HanpaBJJReTCR B ee 

cnaJJbHIO. ,IJ;oH 1'1H,!11'1rO OCTaeTCR 0,!11'1H l'1 TYT ero oceHReT He06bI

"-!aMHb!W 3aMb!CeJJ: OH npR"-leTCR B 60JJbWl'1X '!acax, Ha,11e.RCb, 

'!TO 3TOM wyTKOH pa3BeceJJl'1T K0Hcenc110H l'1 CKOpee ,ll06heTCR ee 

6JJarOCKJJOHHOCTl'1. 

B03BPall.\aeTCR PaM11po, OH ,llOBOJJeH TeM, '!TO OKa3aJJ yCJJyry 

MOJJO,!IOM :m:eHll.\1'1He; 0,llHaKO OT,llb!X ero ,!IJll'1TCR He,llOJJro - cnycTR 

Ml'1HYTKY ero npH3bIBaeT K0Hcenc110H :11 npoc11T 3a6paTb o6paTHO 

B JJaBKY np11HeCeHHhie B ee cnaJJhHIO '!aChl. 0Ka3bIBaeTCR, "-!TO 

MOJJO,!IOH Il03T COBepweHHO He onpaB,11aJJ ee O:lKH,llaHl'1H, 6ecnpe

pbIBHO npO,llOJJ:iK:aR ,11eKJJaM11posaTb CBOH CTHXl'1. Tenepb PaM11po 

npHHOC1'1T B cnaJJbHIO Te '!aCbI, B KOTOPbIX cnpRTaJJCR 6aHKl'1p. 

Ho TOJJCTb!M ,IJ;OH 1'1H,!11'1rO He B COCTORHl'1:1'1 BbI6paTbC.R co6CTBeH

HbIM:l'1 CJ'1JJaMJ'1 1'13 '!aCOB :l'1 yxa:m:11BaH11e ero TepnHT Hey,11a"-ly. 

B pe3yJJhTaTe 6JJarocKJJOHHOCTh K0Hcenc110H 3aBoeBhIBeT ,110 -

6po,11ywHhIW PaM11po 6JJaro,11apR CBOeH ycJJy:m:JJHBOCTH l'1 cPH31'1"-!e
CKOM C1'1JJe. 

,IJ;OH 1'1H,!11'1rO Bb1611paeTCR :1'13 '!aCOB JJl'1Wb np:11 IlOMOll.\1'1 B03Bpa

Tl'1BWeroc.R :113 ropo,11a TopKBeMa,11h1, 11 MaJJo Toro - OH Bhrny:m:,11eH 

HeMe,llJJeHHO KYill'1Tb 3TY orpOMHYIO :l'1 ;:1oporyro MaXHHy, 'IT06b! He 
so36y,1111Tb no,1103peH:11R y cTaporo "-!acoBll.\1'1Ka. Onepa 3aKaH"-IH
BaeTcR xopOBbIM HCilOJJHeHHeM wyTO"-IHOW MOpaJJJ'1, 1'13 KOTOPOM 
CJJe,11yeT - ~!TO B mo60BHblX ,lleJJax HHOr,11a MO:iK:eT ,ll061'1TbCR 
TPl1YM<Pa npocTOH rrorOHll.\1'1K MyJJOB. 
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RESUME DE L'OPERA Le muletier Ramiro entre dans 
la boutique de l'horloger Tor
quemada pour faire reparer sa 

montre. Mais c"est jeudi, le jour ou Torquemada sort le matin 
pour remonter et regler les horloges de la ville; c'est pourquoi il 
prie le muletier d'attendre dans la boutique son retour. Cette 
circonstance deplait a Conception, la jeune et belle epouse de 
l'horloger qui profite les jeudis de l 'absence de son mari pour ' 
recevoir les visites de ses adorateurs. Pour eloigner le client 
elle le prie de transporter de la boutique dans sa chambre une 
grande horloge bien lourde. Lorsque Ramiro sort, en portant 
l'horloge sur son dos, le jeune poete Gonzalve apparait, attendu 
justement par Conception. Mais au lieu de profiter du moment 
bref de ce tete-a-tete, le jeune homme se met a reciter une 
longue tirade emphatique que la belle femme tache en vain d'in
terrompre. 

Cependant le muletier rentre, sa besogne terminee. Pour gagner 
du temps Conception avoue qu'elle s'est trompee malheureusement, 
car elle voulait faire transporter une autre horloge. Le brave 
Ramiro retourne alors dans la chambre ou il etait entre pour 
rapporter l'horloge transportee et la femme espiegle de l'horloger 
recommande a Gonzalve de se cacher dans une autre horloge 
appuyee contre le mur; c'est ainsi que le muletier, sans rien 
soup9onner, va le transporter dans la chambre de Conception. 
Mais l'affaire se complique d'une maniere inattendue, car a peine 
Gonzalve vient de disparaitre dans l'interieur de cette autre 
grande horloge, voila le banquier Don Inigo Gomes qui entre 
dans la boutique, car il a bien envie de faire la cour a la belle 
femme de l'horloger pendant l'absence de celui-ci, mais Con
ception repousse les declarations amoureuses du banquier et 
Ramiro rapporte l'horloge qu'il a transportee, enleve l'autre ou 
Gonzalve s'est introduit, et suit Conception dans la chambre de 
celle-ci. 

Don Inigo reste tout seul a une idee saugrenue; il se cache lui 
aussi dans une horloge immense, en esperant qu'il saura amuser 
Conception par cette plaisanterie et gagnera plus facilement les 
faveurs de la belle femme. 

Ramiro rentre bien content d'avoir rendu un service a la femme 
d~ l'horloger. Mais son repos n'est que d'une courte duree, car 
apres quelques moments Conception l'appelle encore, en le priant 
de rapporter dans la boutique la seconde horloge qu'il a placee 
dans la chambre indiquee. Il est evident que le jeune poete n'a 
pas realise les esperances de la beHe femme, parce qu'il n'a pas 
cesse du tout de reciter ses vers. C'est donc l'horloge avec le 
banquier cache dedans que Ramiro transporte maintenant dans 
la chambre de Conception. Mais le banquier obese ne peut pas 
sortir de l'horloge de ses propres forces; c'est pourquoi ses 
intentions :amoureuses echouent tout a fait. En fin de compfe 
c'est le brave Ramiro qui obtient les faveurs de Conception grace 
a sa bonne volonte serviable et sa froce musculaire. Don Inigo 

Gomes ne sort de l'horloge ou il s'est introduit qu'avec l'aide 
de l'horloger, apres la rentre de celui-ci, et doit au surplus acheter 

aussitot cet objet encombrant; il set bien content pour eviter łes 
soup9ons du vieux Torquemada. 

C'est en ensemble plaisant chante par tous les interpretes qui 
termine l'opera, dont le texte final fait savoir qu'un simple mu
letier peut quelquefois triompher dans les affaires amoureuses. 



STORY OF THE OPERA aamiro, the muleteer, enters 
Torquemada's, the watch
-maker's shop, asking him to 

repair his watch. It is a Thursday-the day when Torquemada 
turns up and checks the town clocks; he asks the muleteer to 
wait in the shop until his return. This annoys the young and 
pretty watch-maker·s wife who every Thursday receives the 
visits of her lovers, during her husband's absence. In order to 
get rid of the tiresome customer, Conception asks him to carry 
a heavy standing clock up to her bedroom. When Ramiro takes 
the clock on his back and leaves the room, there a young poet 
Gonzalvo appears, whom Concepcion was awaiting. Instead 
of taking advantage of the sweet tete-a-tete, the young man 
starts to deliver a long, pompous speach, which Conception tries 
in vain to interrupt. In the meantime, the muleteer is back, after 
having completed his job. Conception, wanting to gain more time, 
tells him that she is sorry, but she was mistaken, and that she 
wanted to remove another clock. The good Ramiro returns to the 
bedroom to carry the clock down again, and the witty woman tells 
Gonzalvo to enter inside one of the clocks standing there, so 
that the muleteer, ignorant of the situation, will cary him in the 
clock to her bedroom. But things start to be more complicated. 
After Gonzalvo has disappeared in the clock, there is a Banker, 
Don Inigo Gomez, entering the shop; in the absence of the 
husband he would like to court his pretty wife. She, however, 
protests indignantly, and, in the meantime, Ramiro brings down 
the first clock, and takes the other one on his back, with Gon
zalvo inside; then, preceeded by Conception, he carries his charge 
upstalrs. -Don Inigo, left alone, has a funny idea: he opens another 
clock and enters inside, expecting that this joke will amuse Con
ception, making her more attentive to his courtship. 

Ramiro returns, very pleased to help the young woman, but 
his rest does not last very long: Conception is there, asking bim 
again to carry one of the clocks back to the shop. The poet has 
definitely disappointed her expectations, as he did not stop 
for one moment to recite his poems. Ramiro brings the clock with 
the Banker inside to Conception's room. The fat Banker cannot 
leave the tight case by himself-so his courtship is a total failure. 

Finally, it is the good, benevolent Ramiro who wins the lady·s 
favours, thanks to his kindness and his extraordinary vigour. It 
is the watchmaker Torquemada who helps the Banker to get out 
of the clock, after having completed his round through the town 
clocks. In consequence, the Banker has to buy immediately the 
huge and expensive piece of furniture, to avoid any suspicions 
of the watchmaker. The opera ends with the whole ensemble 
singing a jolly maral, that in love affairs even a simple muleteer 
can win the party. 

MECHANIZMY ZEGARKÓW 
Z 18 WIEKU 



INHAL TSANGABE DER OPER Der Maultiertreibe1 
Ramiro tritt in das 
Geschaft des Uhrma

chers Torquemada ein, wo er seine Taschenuhr ausbessern lassen 
will. Es ist aber Donnerstag, an dem Torquem:ida friih morgens 
die Stadtuhren aufziehen und richten muss; er bittet also seinen 
Kunden, ins Geschaft seine Rilckkehr zu erwarten. Dieser Umstand 
aber missfiillt der jungen und schćinen Gattin des Uhrmachers, 
Frau Concepcion, welche die Abwesenheit ihres Gemahls am 
Donnerstag ausni.itzen mćichte, urn die Besuche ihrer Anbeter zu 
empfangen. Urn also des llistigen Kunden loszuwerden, bittet sie 
ihn, eine grosse, schwere Standuhr vom Geschaft in ihr Schlaf
zimmer zu tragen. Wenn Ramiro mit der Uhr am Ri.icken sich 
entfernt, erscheint der junge Dichter Gonsalve, den Concepcion 
eben erwartete. Anstatt aber die kurze Weile der Einsamkeit zu 
zweien auszuniitzen, beginnt der Jiingling eine lange, schwillstige 
Ansprache vorzutragen, welche die junge Frau vergeblich unter
brechen mćichte. 

Unterdessen kehrt der Maultiertreiber zuriick, der mit seiner 
Arbeit soeben fertig ist. Urn Zeit zu gewinnen, erklii.rt Concepcion, 
sie habe sich leider geirrt, da sie eigentlich eine andere Standuhr 
hinaustragen lassen wollte. Der gutmiitige Ramiro eilt also ins 
Schlafzimmer wieder, urn von dort die Uhr zuriickzubringen; die 
listige Frau aber llisst den Dichter sich in eine von and der Wand 
stehenden Uhren verbergen: auf solche Weise · wird ihn der 
Maultiertreiber in ihr Schlafzimmer befćirdern, ohne etwas zu 
vermuten. Doch die ganze Sache verwickelt sich unerwartet, weil 
sobald Gonsalve sich in die Standuhr versteckt hat, tritt in das 
Geschaft der Bankier Don Inigo Gomes ein, der zur Abwesenheit 
des Uhrmachers der Gattin Torquemadas den Hof machen mćichte; 
diese aber lehnt seine Bemi.ihungen ab. Inzwischen bringt Ramiro 
die vorher hinausgetragene Uhr zurilck, ladet auf seinen Riicken 
die andere, wo sich Gonsalve verborgen hat, und folgt Frąu 
Concepcion in ihr Schlafzimmer. Don Inigo, allein zuriickgeblieben, 
hat einen sonderbaren Einfall, da er sich auch in eine der grossen 
Standuhren versteckt, indem er hofft mit diesem Scherz die 
schone Frau zu erheitern und dadurch ihr Wohlwollen zu 
erzwingen. 

Ramiro kommt wieder sehr zufrieden zuriick, weil er der Gattin 
des Uhrmachers solchen Dienst erwiesen hat. Er darf aber nur 
einen Augenblick ausruhen, da Frau Concepcion ihn nach einer 
Weile nochmals ruft und bittet, die in ihrem Zimmer aufgestellte 
Standduhr wieder ins Geschaft zu bringen. Es stent sich namlich 
heraus, dass der junge Dichter die Erwartungen der schonen Frau 
vollig getauscht hat, da er gar nicht aufhoren wollte, seine Ge
dichte vorzutragen. Ramiro schleppt jetzt also die Standuhr mit 
dem darin versteckten Bankier ins Schlafzimmer von Frau Con
cepcion hinein. Der dickleibige Bankier ist aber nicht imstande 
mit seinen eigenen Kraften von der Standuhr herauszukriechen; 
infolgedessen miissen alle seinen Liebesabsichten scheitern. 

Endlich gewinnt der gutmiitige Ramiro die Gunst der schonen 
Frau, da er sich dienstbereit erwiesen und seine Muskelkraft ge-

aussert hat. Don Inigo Gomes aber kann nur mit der Hilfe des 
inzwischen heimgekehrten Uhrmachers von der Standuhr heraus 
und muss dabei dieses schwerflillige und kostspielige Zeug kaufen, 
urn den Verdacht das alten Torquemada zu vermeiden. 

Die Oper Endet mit einem von aHen Mitwirkenden gesungenen 
Quintett, dessen Text erklart, dass in Liebesabenteuern manchmal 
ein einfacher Maultiertreiber Sieger werden kann. 
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