
• 

I EA IR 
·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- W I E L K I -.· -·-· -· -· -·-·-·-·-·· • 

Dyrektor muzyczny 

ZDZISŁAW GÓRZYŃSKI 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

JERZY JASIEŃSKI 

GIACOMO PUCCINI 

CYGANERIA 
(La Boheme) 

OPERA W CZTERECH AKTACH 

Libretto 

LUIGI ILLICA i GIUSEPPE GIACOSA 

wg „Scenes de la vie de Boheme" H ENRI MURGERA 

Przekład 

JERZY ZAGÓRSKI, KAZIMIERZ CZEKOTOWSKI 

Kierownictwo muzyczne 

ZDZISŁAW GORZ~SKI 

Reżyseria 

MARYNA BRONIEWSKA 

Dekoracje 

ANDRZEJ SADOWSKI 

Kostiumy 

ZOFIA WIERCHOWICZ 

Kierownictwo chóru 

JÓZEF BOK 

PREMIERA 28 i 29 STYCZN I A 1967 
WARSZAWA 

li 

1. 

Io 

1; 
i . 
I 

-1 ~ 
-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· = 



Rudolf, poeta 

Schaunard, muzyk 

Benoit, kamienicznik 

Mimi 

Marceli, malarz 

Przygotowanie solistów 

ANNA PAWLUK 
STANISŁAW URS TEIN 

-- ZDZISŁAW NIKODEM 
WIESŁAW OCHMAN 
KAZIMIERZ PUSTELAK 

- JERZY KULESZA 
ROBERT MŁYNARSKI 
JÓZEF WOJTAN 

OBSADA 

Colline, filozof 

Alcindor, radca stanu 

Musetta 

- WŁADYSŁAW JUREK 
WŁADYSŁAW SKORACZEWSKI Parpignol 

- JANINA GÓRNISIEWICZ 
BARBARA NIEMAN 
HALINA SŁONICKA 

- JERZY ARTYSZ 
ANDRZEJ HIOLSKI 
ZDZISŁAW KLIMEK 

Sierżant 

Strażnik 

Studenci, dziewczęta, mieszczanie, przekupnie, kelnerzy, żołnierze, dzieci 

Akcja rozgrywa się w Paryżu około 1830 roku 

ORKIESTRA I CHOR TEATRU WIELKIEGO 

HARCERSKI CHOR DZIECIĘCY 

Dyryguje 

ZDZISŁAYi....GÓ.EZYŃSKI 

Asystent dyrygenta 

MIECZYSŁAW NOWAKOWSKI 

Asystenci reżysera 

JADWIGA MARSO 
LECH EMFAZY STEFAŃSKI 

Asystenci scenografa 

MARIA KARNKOWSKA 
JANUSZ KRZEWICKI 

- MAREK DĄBROWSKI 
WŁODZIMIERZ DENYSENKO 
EDWARD PAWLAK 

- RYSZARD ARNING 
JERZY OSTAPIUK 

- AGNIESZKA KOSSAKOWSKA 
URSZULA KOSZUT-OKRUTA 

- KAZIMIERZ DŁUHA 
LESŁAW PAWLUK 
WITOLD ZAL'"EWSKI 

- ZBIGNIEW NOWICKI 
MIROSŁAW OCHOCKI 
KAZIMIERZ W ALTER 

- ZBIGNIEW NOWICKI 
MIROSŁAW OCHOCKI 
KAZIMIERZ WALTER 

Przygotowanie chóru 

JÓZEF BOK 
ZOFIA URBANYI-SWIRSKA 



Inspicjenci 

BOGUMIŁ SKORSKI 
MARIAN TILSZER 

• 
Suflerzy 

ROMUALD WALTER 
MAGDALENA WĘŻYK 

• 

Kierownik grupy statystów 

BOLESŁAW OSIK 

• 

Kierownictwo działu sceny 

Inż. ZDZISŁAW SADŁOWSKI 

• 

Brygadier sceny 

PIOTR TROJANOWSKI 

• 
światło 

Mgr. inż. JERZY BOJAR 

WDA-l. Zam. 340/67. Nakł. 15 ooo. T-6. 





~
 

n 
>

 
~
 

:::
tJ 

C
l 

'°
 

U
> 

>
 

°'
 

N
 

2 
.....

. 
>

 
m

 
~
 

~
 

~
 

>
 

>
 





Y-A-~~ 

-----lri··:c~w~~---

Stanisław Prószyński 

GIACOMO PUCCINI 
I JEGO 

„CYGANERIA" 

Niedaleko od słynącej swą Krzywą Wieżą Pizy, 
w północnych Włoszech, znajduje się malowniczo 
położone u stóp Apeninów niewielkie m iasto -
Lukka, jedno z wielu pięknych, bogatych w za
bytki architektury i sztuki miast słonecznej Italii. 
Bardziej niż swoim starym kościołom i pałacom, 
sławę światową zawdzięcza Lukka muzyce: po
dobnie jak w innym klimacie i w całkowicie od
rębnym kręgu kulturowym sławna rodzina Bachów 
w Turyngii, tak i tutaj przez blisko dwa stulecia 
na niwie muzyki działał jeden ród. Sięgająca 
pierwszej połowy XVIII wieku lokalna tradycja 
zawsze wiązała życie muzyczne Lukki z nazwi
skiem Puccinich. Założycielem tej swoistej „dy
nastii" był kapelmistrz, organista i kompozytor -
Giacomo Puccini (1712-1781), autor kilkunastu po
ważanych ówcześnie oper, twórca kilku setek kom
pozycji muzyki kościelnej. Jego syn, Antonio Puc
cini (1747-1832), potem wnuk - Domenico Pucci
ni (1771- 1815), wreszcie prawnuk - Michele Puc
cini (1813-1864), podobnie jak protoplasta rodu, 
kierowali życiem muzycznym swego miasta, two
rzyli cenione w swoim czasie opery, msze, oratoria 
i kantaty. 

Piąte pokolenie lukkańskich nadwornych muzy
ków wydało twórcę na miarę światową. Prapra
wnuk osiemnastowiecznego kompozytora otrzymał 
imię swego zasłużonego przodka. Ten drugi już 
Giacomo (Jakub) Puccini, „obciążony dziedzicznie" 
setkami dzieł muzycznych swoich przodków, to 
właśnie przyszły twórca Cyganerii, Toski i Mada
me Butterfly, stanowiący kulminację w historii 
swego rodu i w dziejach muzycznych ojczystego 
miasta. Skondensowanie sił twórczych w jego oso
bie jakby wyczerpało soki żywotne, przez blisko 

OSTATNI 
Z „DYNASTII" 



dwa stulecia pobudzające twórczo ród Puccinich: 
należący już do szóstego pokolenia syn genialnego 
Jakuba, Tonio, był tak mało muzykalny, że ojciec 
po prostu zabraniał mu ćwiczyć na fortepianie, 
a umiejętności syna używał wyłącznie do ... pisania 
w swoim zastępstwie „autografów", którymi póź
niej uszczęśliwiał zagorzałych wielbicieli swoich 
oper. 

Twórca Cyganerii okazał się także ostatnim 
przedstawicielem drugiej jeszcze dynastii muzycz
nej: nieprzerwanego dotychczas szeregu wielkich 
twórców opery włoskiej. Podobnie jak genialni 
jego poprzednicy - żeby wymienić tylko takie na
zwiska, jak Monteverdi, Scarlatti, Pergolesi, Ci
marosa, Rossini, Bellini, Donizetti i Verdi - raz 
jeszcze rozsławił operę włoską po całym świecie, 

nie pozostawiając godnych siebie następców. 

Urodzony 22 grudnia 1858 roku, Giacomo Pucci
ni w swym barwnym i bogatym życiu przeszedł 

przez wszystkie chyba jego stopnie. Najpierw 
skromne dzieciństwo w rodzinnej Lukce, gdzie od 
piątego roku życia uczy się gry na organach, od 
dziesiątego zastępuje miejscowego organistę w je
go muzycznych obowiązkach, a od czternastego 
całkowicie już utrzymuje matkę i resztę rodzeń

stwa, znajdujących się w biedzie po przedwczesnej 
śmierci ojca. 

Od poświęcenia się muzyce kościelnej odwodzi 
młodego Pucciniego postanowienie wyłącznego 

zwrócenia się w kierunku opery: decyzję taką 

podjął wówczas, kiedy to nie mając pieniędzy na 
bilet kolejowy, poszedł pieszo 20 kilometrów z 
Lukki do Pizy, aby tam usłyszeć na scenie arcy
dzieło Verdiego - Aidę. Dlatego też poważne stu
dia muzyczne rozpoczął w 1880 roku w stolicy 
ówczesnej włoskiej opery, w Mediolanie. 
Głodne, choć wesołe lata studenckie obfitowały 

w epizody żywcem jakby przeniesione później do 
Cyganerii, ale jednocześnie prowadziły młodego 

kompozytora do upragnionego celu, jakim było po
święcenie się operze. W 1884 r., na prapremierze 
swojej pierwszej opery Willidy (Le Villi - Bogin
ki), Puccini kłania się ze sceny wstydząc się dziur 
na łokciach swego ubrania o dziwnym kolorze ka
wy... Ale już następne opery przynoszą mu roz
głos, pieniądze, sukcesy, uwielbienie i sławę. Ma
non Lescaut (1893), Cyganeria (1896), Tosca (1900), 
Madame Butterfly (1904) - oto kolejne etapy za
wrotnej wprost kariery kompozytorskiej Pucci
pie~o. 
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Spokojne życie w willi nad jeziorem, w Torre 
del Lago, w pobliżu rodzinnej Lukki, przerywane 
było częstymi podróżami po całym niemal świecie, 
które prowadziły szlakiem tryumfalnych premier 
(np. w 1910 r. w nowojorskiej Metropolitan Ope
ra - Dziewczyna z Zachodu), czy też atrakcji 
turystycznych, takich jak polowanie na strusie 
w Argentynie ... 

Tragiczny był koniec tego iście królewskiego 
życia. 29 listopada 1924 roku, w klinice w Bruk
seli, Puccini umiera w okropnych męczarniach 

spowodowanych rakiem gardła. Nie zdążył dokoń
czyć ostatniej opery, Turandot, mimo iż błagał le
karzy o dwa tygodnie życia, a potem już tylko 
chociażby o tydzień ... 

W ciągu dziesięciu najszczęśliwszych chyba w 
życiu Pucciniego lat powstają kolejno trzy naj
popularniejsze, najbardziej lubiane jego opery. 
Liryzm i poezja Cyganerii, jaskrawy dramatyzm 
Toski i subtelna egzotyka Madame Butterfly wy
rażnie ze sobą kontrastują, tworząc jakby wachlarz 
przebogatej skali uczuć i wyrazu. Każda z tych 
trzech oper zawiera w sobie wszystkie typowe dla 
twórczości Pucciniego cechy charakterystyczne. 
Wspólna im jest nadzwyczajna śpiewność i gięt
kość melodii, wykorzystująca znajomość techniki 
wokalnej włoskiego belcanto w sposób przewyż
szający wszystkich innych kompozytorów opero
wych. W przeciwieństwie do marginesowego ra
czej traktowania orkiestry, typowego np. dla Rossi
niego czy nawet jeszcze i dla „wczesnego" Verdie
go, spychania jej do podrzędnej roli „gitarowe
go" akompaniamentu, pogłębiona rzadko spoty
kanym mistrzostwem symfoniki orkiestra Pucci
niego mieni się barwami, jakich nie słyszano do
tychczas we włoskiej operze. Wysubtelniona w po
równaniu z poprzednikami umiejętność podkreśle
nia muzycznymi środkami psychologicznych prze
mian bohaterów, dbałość o wydobycie prawdy 
wyrazu, zręczność w budowie poszczególnych 
scen - oto elementy, dzięki którym Puccini w 
niezawodny sposób potrafił osiągnąć zamierzony, 
silny efekt dramatyczny. Jeżeli dodać do tego 
jeszcze śmiałe korzystanie z najnowszych zdoby
czy harmonicznych ówczesnego „modernizmu mu
zycznego" - niejednokrotnie u Pucciniego chro
nologicznie wyprzedzających osiągnięcia muzyki 
epoki fin-de-siecle'u, nieraz stawiające Pucciniego 
w jednym szeregu z takimi szermierzami postępu 
muzycznego epoki, jak Debussy, Ravel czy nawet 

(zwłaszcza w póżniejszych operach) Strawiński -
otrzymamy (w wielkim co prawda uproszczeniu) 
komplet najbardziej typowych dla naszego kom
pozytora cech charakterystycznych. Te właśnie 

wszystkie wymienione powyżej składniki stanowią 
o całkowitej odrębności Pucciniego pośród innych 
twórców operowych: są one istotnymi elementami 
indywidualnego stylu twórczego - czy też, jak 
chcą niektórzy: tylko „maniery" - autora Cy
ganerii. 

Zarzucano mu - nieraz i słusznie - uleganie 
właśnie pewnej manierze, powtarzanie tych sa
mych efektów, skłonność do melodramatu czy 
nawet schlebianie niskim gustom burżuazyjnej 

publiczności. Popadając w przesadę, twierdzono, 
iż właśnie dzięki złym cechom swoich oper zdo
był tak ogromne powodzenie. Jakby do dobrego 
tonu i muzykologicznej „mody" należało odma
wianie jego dziełom wszelkiej wartości... Nie trze
ba również przesadzać w przeciwnym kierunku, 

Puccini w swojej pracowni 
w Torre dcl Lago 



„TONY PRAWDY 

I WDZIĘKU" 

robiąc z Pucciniego geniusza na miarę choćby 
Wagnera. Prawda, jak zwykle, leży pośrodku. 

Faktem jest, że bohaterowie oper Pucciniego od 
wielu lat żyją na scenach całego świata, a praw
dą i intensywnością wyrazu przekonują wciąż no
we pokolenia widzów. Są po prostu szczerzy i ludz
cy. Oto dlaczego realistyczne dzieło Pucciniego 
prócz bezprzykładnej wprost popularności zdobyło 
sobie również i trwałe miejsce w historii teatru 
operowego. 

Wystawiona po raz pierwszy w Turynie (pod 
dyrekcją Artura Toscaniniego) w dniu 1 lutego 
1896 roku Cyganeria (La Boheme), to chyba naj
lepsze dzieło Pucciniego, w najdoskonalszy sposób 
łączące w jedną, urzekającą całość wszystkie wa
lory jego indywidualności stylistycznej. 

Autorzy libretta, Luigi Illica (1859-1919) i Giu
seppe Giacosa (1847-1906), to stali wypróbowani 
przyjaciele i współpracownicy Pucciniego: ich 
wspólnym dziełem są znakomite libretta wszyst
kich trzech najsłynniejszych oper tego kompozy
tora - Cyganerii, Toski i Madame Butterfly. Sięg
nięcie do Scen z życia cyganerii Henri Murgera, 
oparcie się na tej książce jako podstawie literac
kiej libretta, pozwoliło Pucciniemu na stworzenie 
operowej niejako transpozycji swych własnych lo
sów z okresu lat studenckiej biedy w Mediola
nie. I może dlatego tak szczerze brzmi muzyka tej 
opery, że u źródeł jej tworzywa leżały osobiste 
wspomnienia i przeżycia kompozytora. 
żadna z oper Pucciniego nie powstała z tak ży

wiołową spontanicznością, jak Cyganeri a. Żadna 
nie stanowi tak szczerej wypowiedzi artystycznej, 
żadna w tak wysokim stopniu nie jest pr zesycona 
elementami jego własnych przeżyć z lat młodzień
czych, przemienionych w kształt dzieła sceniczna
-muzycznego. Słowa wyryte na marmurowej tab
licy, umieszczonej na rodzinnym domu kompozy
tora w Lukce, mówiące o tym, że Puccini z no
wymi glosami życia powiqzal tony prawdy i wdzię
ku - w jak największej mierze odnoszą się wła
śnie do Cyganerii. 

W tym tak istotnym dla wszelkiej twórczości 

artystycznej momencie szczerego przeżycia wła

snego dzieła przez jego twórcę tkwi jego nie
zniszczalna siła żywotna: tu znajdujemy tajem
nicę nieśmiertelności Cyganerii Pucciniego. W li-
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ście skierowanym do kompozytora w 1920 roku 
genialny wynalazca amerykański, Thomas Alva 
Edison (1847-1931), pisał: Ludzie umierają, zmie
niają się rządy, ale śpiewy „Cyganerii" zawsze 
będą żyly ... 

A jednak prapremiera Cyganerii w Turynie wy
wołała masę zastrzeżeń, niechęci, nawet wrogości. 
Oto fragmenty ówczesnych recenzji, jakie ukazały 
się w prasie turyńskiej i mediolańskiej; dzisiaj są
dy te budzą już tylko uśmiech i każą powątpie
wać w nieomylność wyroków znanych powag: 

... Zapytujemy, co też popchnęlo Pucciniego na tę 
godną pożalowania, pochylą drogę upadku, jakim 
jest „Cyganeria"... (Gazetta del Popolo) . 

... Stwierdzić, że ta „Cyganeria" jest artystycznie 
udaną operą, niestety mimo calej mojej dobrej 
woli, z bólem - niepodobna ... Tak jak „Cyganeria" 
nie pozostawia żadnego glębszego wrażenia w umy
slach sluchaczy, tak samo nie pozostawi ona żad
nego wyraźniejszego śladu w historii naszego teat
ru operowego; dobrze byłoby, gdyby autor, trak
tując ją jako chwilową pomylkę, niezachwianie 
podążał dalej swoją dobrą drogą, przekonany o 
tym, iż bylo to tylko krótkie zboczenie z drogi 
sztuki... (Stampa) . 

Aby pojąć zastrzeżenia krytyków i ich niemoż
ność zrozumienia nowych wartości, jakie Cyga
neria wprowadzała do rozwoju teatru operowego, 
trzeba uprzytomnić sobie, do jakiego to nurtu w 
historii muzyki należy ta opera, podobnie zresztą 
jak i inne dzieła Pucciniego. Otóż jako kompozy
tor par exceilence operowy, pod względem styli
stycznym należy Puccini do obozu włoskich wery
stów. 

Weryzm w muzyce operowej końca XIX i po
czątku XX wieku był kierunkiem blisko związa
nym ideowo z tendencjami, jakie nurtowały ów
czesną literaturę i dramat w Europie. Wywodził 
się z naturalizmu, którego naczelnymi przedstawi
cielami w literaturze byli Zola, Maup_assant, Do
stojewski, Ibsen, Hauptmann. Podobnie jak w li
teraturze i dramacie, na scenę operową zaczęli 
wówczas wkraczać zwykli ludzie ze swoimi zwy
kłymi, codziennymi problemami i namiętnościami. 
Za przykładem dramatu i w operze zaczęto poka
zywać tych ludzi i ich konflikty w sposób jaskra
wy, często brutalnie przerysowany. Od włoskiego 
słowa vero (prawdziwy), nowy kierunek sztuki 
operowej nazwano weryzmem. Początki weryzmu 
można już odnaleźć wę wcześniejszej operze Ęi-
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zeta, Carmen; pełny jego rozkwit nastąpił nieco 
później. Mascagni, Leoncavallo, Catalani i Gior
dano we Włoszech, Charpentier i Bruneau we 
Francji, d'Albert w Niemczech - to muzyczni ko
ryfeusze weryzmu. 

Puccini starał się w swojej twórczości odgrodzić 
od przesadnie wybujałego naturalizmu większości 
werystycznych oper. Szukał własnego stylu: rów
nie dramatycznego, ale jednocześnie bardziej sub
telnego, przesyconego poetycką nastrojowością, i na 
tym właśnie polu potrafił znaleźć swą własną, in
dywidualną nutę. Krytyków raził „naturalizm" 
niektórych scen Cyganerii, ale dzięki tym właśnie 
zdolnościom sugestywnego oddawania najdrobniej
szych odcieni psychicznych w przeżyciach swych 
bohaterów, udało się Pucciniemu wznieść znacz
nie wyżej ponad innych jego rówieśników-wery
stów. Szybciej niż poważni krytycy odczuła tę od
rębność Pucciniego publiczność. 

Jeszcze w tym samym miesiącu, co prapremiera 
{luty 1896), Cyganeria odnosi połowiczny sukces w 
Rzymie; pierwszy prawdziwy tryumf spotyka ją 
w niecałe dwa i pół miesiąca później, w Palermo, 
w dniu 13 kwietnia 1896 roku, w obecności trzech 
tysięcy zebranych w teatrze widzów. Oto relacja 
naocznego świadka owego decydującego dla karie
ry Cyganerii wieczoru: 

... Przedstawienie rozwijało się wspaniale. Poru
szenie na sali, aplauzy, zachwyty, owacje dla wy
konawców, nie kończące się wywoływania autora. 
Kurtyna zapadła po ostatnim akcie dopiero około 
pierwszej w nocy, przy burzliwych oklaskach. Pub
liczność nie ruszala się ze swych miejsc .... I nagle 
zaczi:to domagać się powtórzenia. Skąd? Jak? Po
lowa orkiestry już wyszła z teatru... także i śpie
wacy już się przebrali. Lecz okrzyki stawaly się 
coraz bardziej gwaltowne i ogluszające. I wtedy 
doszlo do wyjątkowo dziwnej sceny. Mugnone 
(dyrygent), który wszedł na scenę, aby pokazać się 
przy rampie z Puccinim i artystami, zeskoczyl ze 
sceny do orkiestry, chwycil swą pałeczkę i nie
licznym muzykom, jacy jeszcze pozostali, dal znak 
rozpoczęcia sceny wejścia Mimi. Powtórzył cały 
finał opery, z tenorem bez peruki i z Mimi z roz
puszczonymi już włosami, ze śpiewakami, którzy 
byli już pewni, że spektakl dawno się skończył ... 
(Arnoldo Fraccaroli). 

I tak jest do dzisiaj: wszystkie postacie Cyga
nerii żyją na scenie swoim własnym życiem mu
zycznym. Uczestniczymy we wszystkich radościach 
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„SCENY 
Z ŻYCIA CYGANERII" 

i smutkach czwórki cyganów, wraz z nimi, głębo
ko wzruszeni, przeżywamy tragedię Mimi. Dzieje 
się tak przede wszystkim dzięki muzyce Puccinie
go, w której z przekonywującą siłą rozbrzmiewają 
sugestywne „tony prawdy i wdzięku". 

Oto cytat z Male; Encyklopedii Powszechne; 
(PWN, Warszawa 1959), zwięźle i rzeczowo wy
jaśniający sens słowa Cyganeria: 

CYGANERIA, bohema - nazwa nadana w XIX 
w. środowisku młodych literatów, artystów i stu
dentów, ży;qcych „z dnia na dzień" i pozosta;ących 
w opozyc;i do obowiązujących konwenansów; po
czątkowo ograniczona do iiterackiej i artystycznej 
młodzieży Quartier Latin w Paryżu, później stoso
wana w ogóle do tego typu środowiska ... 

W latach od 1846 do 1849 w Paryżu ukazywa
ły się pełne prostoty i wdzięku opowiadania Mur
gera, które zebrane później pod wspólnym tytu
łem Sceny z życia cyganerii (Scenes de la vie de 
Boheme) miały przynieść sławę swojemu twórcy. 
Przerobione na sztukę teatralną i wystawione w 
1849 roku w paryskim teatrzyku Varietes, pozwo
liły Murgerowi zakosztować nawet trochę sukcesów 
pieniężnych. Ale było tego za mało, i przyszło juź 
za późno: wyczerpany długimi latami niedostatku 
i głodowania, Henri Murger (1822-1861), zupełnie 
opętany literaturą (jak pisze o nim Tadeusz Żeleń
ski-Boy), obywatel paryskiej Dzielnicy Łacińskiej, 
typowy „cygan" z artystycznego poddasza, autor 
Scen z życia cyganerii umiera przedwcześnie, li
cząc niecałe 39 lat ... 

Nie jest przypadkiem, iż jedną z najulubieńszych 
książek Pucciniego były właśnie owe Sceny z ży
cia cyganerii Henri Murgera. W książce tej od
nalazł Puccini żywe, wyraziste odbicie swojej wła
snej młodości. Atmosfera artystycznych poddaszy 
Paryża, zaludniające je postacie, ich przeżycia 
i konflikty, stanowiące treść książki Murgera, jak
że bliskie musiały być kompozytorowi przez niezli
czone analogie z jego własnym doświadczeniem 
życiowym studenckich lat w Mediolanie... I wła

śnie dlatego już dawno, zanim jeszcze przyszedł 
mu pomysł stworzenia opery na ten temat, Pucci
ni - rzec można - zakochany był gorącą, idealną 
miłością w subtelnych postaciach Mimi, Franusi, 
Musetty, żyjących na kartach murgerowskich opo
wieści. 

Trudne było zadanie librecistów Puccinieg9, 
L. Illiki i G. Giacosy: z jednej strony naczelnym 
warunkiem ich pracy było możliwie jak najwięk
sze dochowanie wierności oryginałowi Murgera, 
z drugiej - stworzenie libretta operowego ideal
nie odpowiadającego świadomemu swoich celów, 
potrzeb i możliwości kompozytorowi. Trzeba 
stwierdzić, że udało im się połączyć oba te prze
ciwstawne cele. Zamiast niewolniczo podążać krok 
za krokiem śladami książki Murgera, największą 
wagę przywiązali do zachowania zasadniczej treści 
romansu, a szczególny nacisk położyli na wierne 
przeniesienie do libretta specyficznej atmosfery 
pierwowzoru literackiego. Z obszernej galerii ty
pów paryskich cyganów Illica i Giacosa wybrali 
tylko najbardziej charakterystyczne indywidual
ności. Najistotniejsze chyba odstępstwo od orygi
nału polegało na połączeniu w jedną postać dwóch 
murgerowskich dziewcząt: Mimi i Franusi. Obie 
były młode, pełne świeżości i uroku, wesołe, obyd
wie zakochane i nieszczęśliwe. Delikatne, wątłe 
rączki Franusi u Murgera stale marzły na podda
szu i dlatego futrzany zarękawek (mufka) miał je 
ogrzać. A dłonie Mimi były bielsze, niż ręce same; 
bogini Próżniactwa, takie delikatne, drobne, słod
kie ... 

Przeniesienie smutnej historii Franusi na podob
ną zupełnie do niej charakterem, mającą analo
giczne przeżycia Mimi, libreciści usprawiedliwia
ją tym, że obydwie te nieszczęśliwe bohaterki 
Scen z życia cyganerii uosabiają właściwie dwa 
różne wcielenia tej samej istoty, którą zamiast 
„Franusią" czy „Mimi" - można by nazwać „Idea
łem". Ta „nowa Mimi", wzbogacona tragedią Fra
nusi, ożywiona muzyką Pucciniego, stała się jedną 
z najpiękniejszych, najprawdziwszych bohaterek 
wszystkich oper, jedną z najbardziej wzruszają
cych i przekonywującyeh postaci teatru muzycz
nego. 

STANISŁAW PROSZYfiSKI 
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( ... ) Cyganeria! To pojęcie skrystalizowało się pod 
piórem Murgera po raz pierwszy i definitywny 
zarazem. Mimo iż od jego czasu nieraz literatura 
wracała do tego tematu ze szczególnym upodoba
niem - wystarczy wspomnieć u nas Tę trzecią 

Sienkiewicza, wiele powieści i sztuk teatralnych, 
z których popularne Dzieci Muzy najnaiwniej mo
że szły śladami Cyganerii - niewiele zdołała do
dać do rysów utrwalonych piórem Murgera. Co do 
samego zaś pojęcia, mimo iż autor wywodzi je 
w przedmowie swojej (trącącej po trosze swadą 
samouka, lubującego się we własnej, z trudem 
zdobytej erudycji) z dość daleka, jest ono względ
nie świeże, a wyrosło na tle dziewiętnastowiecznej 
demokracji. Wprzód egzystencja sztuki, artysty 
związana była zawsze z jakimś mniejszym lub 
większym dworem, z osobą króla czy wielkiego 
pana; dopiero w no·qoczesnym ustroju społecz

nym dwór mecenasa rozpylił się w szary tłum 

bezimiennej publiczności, która rozstrzyga o sła

wie i dochodach artysty. 

Stąd dawny typ pisarza lub pismaka, silącego 

się, za pomocą szumnych dedykacji lub nadzia
nych pochlebstwem epitalamiów, wcisnąć na ja
kieś wpływowe salony, przekształcił się w god
niejszy o wiele typ artysty, który w izdebce na 
poddaszu cierpliwie para się z samym sobą i ze 
swoim materiałem, aż wreszcie uda mu się, w tym 
mrowiu ludzkim, wyróść na parę głów wyżej 

i zabłysnąć. Przychodzi też do większej specjali
zacji machiny społecznej, zanikają synekury i fan
tazyjne stanowiska. Rabelais był proboszczem, 
Molier tapicerem królewskim i pensjonariuszem 
szkatuły króla, Rousseau sekretarzem pani Dupin 
i sekretarzem (Boże, zmiłuj się!) ambasady wenec-



kiej; już natomiast Balzac ma tylko swoje pióro 
za cały oręż i nadzieję. Te osobliwe warunki ży
cia wytworzyły typ cygana, tego króla bez ziemi, 
owijającego się dumnie dziurawą peleryną niby 
płaszczem monarszym. $wiadomość, że o wartości 
jego decyduje talent, i tylko talent, stwarza w 
artyście lekceważenie kodeksu etyki społecznej w 
stosunku do mieszczucha, filistra (mydlarza, jak 
niedawno u nas się mówiło), którego uważa jakby 
za reprezentanta wrogiego plemienia; niestałość 

dochodów, niestosunek pomiędzy stanem material
nym a wysokim napięciem duchowym, częste 

wreszcie ocieranie się o świat zbytku - ·wytwa
r~ają ową specyficzną gospodarkę, w której owoc 
kilkumiesięcznej pracy spożywa się w kilka go
dzin, aby nazajutrz rozpocząć życie czarnej nę

dzy, bardziej w tych kontrastach odpowiadającej 
wyobrażni artysty niż ciągła uregulowana mier
ność. A wreszcie, te okresy wytężonej pracy, ła
mania się z samym sobą, to rozbujanie nerwów 
między upojeniem twórczym a zwątpieniem nie
mocy l ub zawodu pociąga za sobą nieodzowną po
trzebę równie silnych odczynów odurzenia i sza
lonych wybryków. Ta dekoracyjJa strona życia 

cyganerii, te hulanki i ekscentryczności najbar
dziej podpadają oczom publiczności, jako iż tam
te dnie i noce mozolnej, wytrwałej pracy pozo
stają w cieniu: stąd tyle ciem, wabionych owym 
łatwym na pozór, barwnym i niefrasobliwym ży
ciem, leci ku temu światłu - ażeby w nim spło
nąć. Tę też cyganerię, bawiącą się, biesiadującą, 

całujacą ładne buziaki, płatającą tysiączne psoty, 
wziął Murger za przedmiot swoich Scen; ale pew
ne uwagi, rozrzucone tu i ówdzie w jego książce, 
świadczą, że i druga strona problemu - artysta 
łamiący się z dziełem - nie jest mu obca, i że, 

jeżeli nie poruszył jej głębiej, to dlatego, że nie 
leżało to w jego intencjach. 

Jakiż to uroczy, przemiły świat! To koleżeństwo, 
nie znające rozróżnienia między własną a przyja
cielską sakiewką, najczęściej zresztą pustą( co mo
że ułatwia poniekąd ten ideał wspólnoty); te uczty 
luksusowe, spadające jakimś cudem z nieba po 
dniach suszy; ten hiperboliczny język, kojarzący 

w sobie jakąś diogenesowską filozofię z pustotą 

i tężyzną krzepkiej, mimo częstych postów, mło
dości! A te rozkoszne dziewczęta wyrojone za
pewne w wyobraźni poety dla pocieszenia się po 
mniej pieknej rzeczywistości (Murger w życiu nie 
był szczęśliwy w sferze uczucia) - gotowe zawsze 

porzucić przepychy zbytku dla szczęścia podziele
nia z artystą na poddaszu kęsa suchego chleba! 
O Mimi, o Musetto, o złote blagi klasycznych 
„dwudziestu lat", jakże miło jest o was czytać ... 
W istocie, te „dwadzieścia lat" są jedną z naj
grubszych legend; jest to zazwyczaj najgłupsza 

i najcięższa doba życia, okres największego roz
dźwięku między pragnieniem a rzeczywistością, 
możnością a ambicją, okres chorobliwej nieśmia
łości, śmiesznej i poniżającej studenckiej golizny, 
podejrzanych chorób, cielęcego weitschmerzu, nie
zręczności, pretensyj i duchowego marnotrawstwa. 

TADEUSZ BOY-ZELENSKI 
(Ze wstępu 

do Scen z życia cyganerii Murgera) 
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C}}ganeria to nowicjat art}}St}}CZnlJ; 
to przedsionek do Akademii, 

szpitala lub dołu samobójców. ~ 

HENRI MURGER 
(Z przedmowy do Scen z i}}cia cyganerii) 
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Frank Thless, zmarły nie
dawno pisarz austriacki, 
kt6reio ksl11tka C u 1 z I • 
m a zdobyła sweio czasu 
roz,101 6wlatowy, jest au
torem blol(rafll pod tytu
łem P u c c I n I, Drukuje
my ponltej kilka jej trari
ment6w w wyborzP I prze
kładzie .Jacka l'rUhlinła. 
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Frank Thiess 

PUCCINI 
ARTYSTA I CZŁOWIEK 

Im bardziej Puccini zatapiał się w pracy, tym 
bardziej otaczający go świat nabierał jedynie cha
rakteru tła. Przyjaciele, których w trakcie procesu 
komponowania ściągał do siebie, którzy na jego 
prośbę grali w karty, popijali wino i hałasowali, 

byli dla niego rodzajem statystów. Siadywali obok 
niego, w miejscowości Torre del Lago, malarze 
i artyści i słuchali płynących z fortepianu tonów. 
Kiedy chwilami milkli, urzeczeni jakąś melodią, 
Puccini wołał: Cóż to, straciliście mowę? Podobnie 
było pewnej nocy listopadowej roku 1895. W za
dymionym, pełnym gwaru i hałasu pokoju mistrza 
rozległ się nagle głos: No, chłopcy, skończyłem! 
Odrzucili na bok karty, Puccini zagrał im ostatnie 
sceny Cyganerii. I oto otoczył ich niezmierzony 
smutek agonii nieznanej dziewczyny. Jeden z nich, 
nazwiskiem Pagni, pisze o tej scenie: Kiedy rozleg
ły się wstrząsające akordy śmierci Mimi, żaden z 
nas nie mógł wstrzymać się od łez. Delikatne to 
stworzenie leżało przed nami w nędznym łóżku, 

nigdy już nie usłyszymy jego ukochanego głosu. 

Nagle wydało nam się, że Rudolf, Marceli, Schau
nard, Colline to my sami. Jakby w jakimś §nie Mi
mi byla wśród nas, a cala ta męka byla również 
i naszą męką. Płakał także Giacomo. Otoczyliśmy 
go kołem, padliśmy mu w objęcia. Jeden z nas 
powiedział: „Te kartki, zapisane nutami, uczynią 
cię nieśmiertelnym". 

• 
Puccini był człowiekiem bujnt~go temperamentu, 

lubił otaczać się wesołymi kompanami, kiedy jed
nak pozostawał sam, a zwłaszcza kiedy nie praco
wał, popadał w melancholię. Dominantą w jego 

życiu był obok absolutnej muzykalności głęboki 

smutek. W Cyganerii dobroduszne kawały ubogich 
artystów mają w sobie coś podskórnie melancho
lijnego i zadumanego. 

• 

Dla Pucciniego urok życia tkwił w jego pięknie. 
W pięknie zarówno estetycznym, jak i związanym 
z naturą, animalnym. Jestem zawsze zakochan11, 
jakbym mial lat dwadzieścia, mawiał często. 

W dniu, w którym nim już nie będę, możecie mnie 
pogrzebać. Mawiał również: Kocham drobiazgi ży
cia, muzykę moją potrafię oddawać tylko na usłu
gi tych drobiazgów. Kwiaty więdną, kobiety sta
rzeją się, przelotna melodia erotycznej więzi jest 
najkrótszą w życiu. $wiat piękna jest równocześ
nie światem nieustannego umierania. Kto więc 

uwielbia piękno, ten nie może oderwać się od 
smutku. W okresach między tworzeniem poszcze
gólnych oper Puccini trapiony był lękami. Smierć 
w jego utworach odgrywa wainą rolę. Szukał w 
tych swoich lękach wyzwolenia. Wyżywał się w 
polowaniach na kaczki, w dobrych tekstach, w 
przygodach miłosnych. Stosunek jego do kobiet, 
których nie kochał (miłością otaczał chyba jedy
nie żonę swoją Elwirę), podobny był do pasji 
myśliwego. Ferruccio Pagni pisze o tym, jak bar
dzo w przygodach miłosnych pociągało go wszyst
ko, co stanowi urok łowów. 

* 

Napady melancholii sprawiły, że w rodzinie 
nazywano go żałosnym obliczem. Siadywał często 
w swym fotelu, skulony, podobny do zwierzęcia 

czekającego na śmiertelny strzał. Dzięki swej wi
talności potrafił przezwyciężać te melancholijne za
paści, ale o tym, jaki był naprawdę, świadczy list 
napisany kilka lat przed śmiercią do jednego 
z przyjaciół: Myślisz, że bylem albo jestem na
prawdę szczęśliwy? Nie bardzo, zawsze wlokę za 
sobą worek wypchany melancholią. Nie mam do 
niej powodów, ale taki już jestem i tac11 są chyba 
wszyscy ludzie, którzy mają serce . 

Puccini wiele podróżował, przyjeżdżał na pre
miery swoich oper, uczestniczył w próbach; nawet 
niedalekie wypady do Rzymu, Mediolanu i Tury
nu ciążyły mu jednak; w Paryżu, w Londynie, 
w Nowym Jorku tęsknił za swoim Torre del Lago 



Willa Pucciniego w Torre (w pobliżu Viareggio). Tak liczne podróże nie były 
del Lago . 

konieczne; kiedy się stał sławnym, mógł z nich 
zrezygnować. Wszędzie bowiem wściekał się na dy
rygentów, na złych reżyserów, na kiepskich śpie
waków, i prawie zawsze wracał do Torre del Lago. 
Dlaczego na podobieństwo Verdiego nie pracował 
spokojnie w domu? Skąd ten niepokój, te jazdy, 
które nie dawały mu radości? Może stąd, że z na
tury swej był nigdy nie nasyconym myśliwym. 
W niewielkim gronie przyjaciół pogodny i roz
mowny, w obcym gronie, w obcym środowisku sta
wał się całkowicie bezradny. Nigdy w życiu nie 
udało mu się wznieść toastu. Kiedy ku jego czci 
rozbrzmiewały fanfary, zachowywał się jak sztu
bak. Kiedyś na przyjęciu u dworu z okazji skom
ponowanego przez siebie hymnu narodowego miał 
wygłosić coś w rodzaju przemówienia. Wypisał so-

• 

bie tekst na mankietach koszuli frakowej, kiedy 
jednak miał zabrać głos, wyjąkał tylko kilka zdań, 
które wielbicieli jego utwierdziły w przekonaniu, 
że sztuka oratorska nie należy do jego mocnych 
stron. W Paryżu, w Nowym Jorku, Buenos Aires, 
Rio de Janeiro, w Wiedniu, Berlinie, Kairze, wszę
dzie, gdzie się ugina pod ciężarem uroczystości 
i bankietów, myśli o Torre del Lago, o zacisznym 
domu, o motorówkach w przystani, o samot
nej zatoce, o rankach, kiedy w swym wozie jedzie 
przez pinetę nad morze, o krzyku dzikich kaczek 
i o ciszy nocy. Uwodzicielski Paryż nie pociąga 
go, Nowy Jork wywołuje podziw, ale i przeraże
nie. Ten potomek starego rodu, zaprzyjażniony 
z rodziną królewską, arystokrata w każdym calu, 
nigdy nie umie w obliczu obcych twarzy pozbyć 
się lęku, czuje się nieswojo, sprawia wrażenie 
::imnego i obojętnego. Nie potra!i obcować z ludź
mi i środowiskami, z którymi nie ma wewnętrz
nego kontaktu. 

• 

Już pierwsze opery Pucciniego nosiły charakter 
zupełnie swoisty, młodzieńczo romantyczny. Ich 
melodyjność i bogactwo inwencji od razu wysunęły 
Pucciniego na pozycję daleką od pozycji Mascag
niego, Leoncavalla, Catalaniego, d'Alberta, Bruneau, 
a nawet Giordana. Mascagni był werystą z prze
konania. Jego niepohamowany temperament mieś
cił się jedynie w dramatycznym galopie. '.fam, 
gdzie Mascagni wali maczugami, Puccini nakłuwa 
szpilkami. Obaj docierają do całkowicie różnych 
warstw uczuciowych słuchacza. Powstała równo
cześnie z Cyganertą Pucciniego Cyganeria Leonca
valla ukazuje, jak do tej samej tematyki podchodzi 
prawdziwy werysta. Nie zna on wątpliwości na
tury psychologicznej, wszy:stko jest u niego obli
czone na efekt, na dotarcie do publiczności, którą 
prowokuje do oklasków. Jakże inaczej działa 
i tworzy Puccini. Psychiczne różnice jego postaci 
znajdują swe odpowiedniki w muzyce. I tak na 
przykład w pierwszym akcie Cyganerii, zarówno 
w arii Rudolfa, jak i w następującej po niej ro
mancy Mimi, Puccini świadomie rezygnuje z łat
wych i tanich efektów... Jak żaden inny kompo
zytor na świecie był Puccini zależny od tekstów 
swoich oper. Latami całymi spierał się ze swymi 
librecistami o fabułę, zawsze podkreślał, że to, co 
się w operze dzieje na scenie, musi być dla każdego 

• 
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Trzej twórcy „Cy
ganerii" - Puccini, 

Giacosa, lllica 

jasne i zrozumiałe. Mimo ogromnej pracy i wysił
ków nie zawsze udawało mu się dostosować poziom 
libretta do poziomu muzyki. Nie odnosi się to do 
Manon, Cyganerii, Madame Butterfly i Turandot. 
Tak czy inaczej, Puccini potrafił pracować jedynie 
z librecistami, którzy całkowicie ulegali jego ży
czeniom i dyrektywom. 

* 

Podziw, z jakim muzykę Pucciniego wchłaniają 
przede wszystkim kobiety, płynie niezawodnie stąd, 
że również jej struktura zewnętrzna jest par 
excellence kobieca. Kapryśność i trudny do zde
finiowania, oszałamiający ton melodii, ich wdzięk, 
głęboko zmysłowa namiętność, bezgraniczny smu
tek, nawet wulkaniczna brutalność - wszystko to 
składa się na dynamikę prakobiecości. Pamiętajmy 

( 

o tym, że Puccini jako dziecko swojej epoki wyrósł 
w sceptycyzmie dziewiętnastego stulecia i uważał 
kościół raczej za konieczny element kultury za
chodniej, niż za regulatora naszej postawy ducho
wej. Życie jego rozgrywało się w sferze, którą 

nazwać by można raczej pogańską. Dla Pucciniego 
namacalna doczesność z jej radościami i bólami 
jest nie tylko czymś, co dobrze zna, ale także 

czymś, z czym związane są jego uczucia. Idąc po 
tej linii rozumowania uważał, że życie doczesne 
to symfonia cierpienia, to świat kłamstwa, zwy
cięstwa siły nad prawem, bezradnego umierania 
wyrzuconych za burtę, bezgranicznego lęku każdej 
istoty ludzkiej. To piekło. A raczej, posługując si<: 
słowami Pucciniego, można by mówić o piekle, 
gdyby nie było miłości. Oszałamiające ·piękno jego 
motywów miłosnych mówi o tym, że tylko i wy
łącznie w miłości widział sens istnienia i możliwość 
wyzwolenia. To, że właśnie w czasach nadludzkich 
cierpień oraz woli człowieka, żeby się ostać, nie zo
stał zapomniany, że dziś bardziej niż kiedykolwiek 
trafia do serc i wstrząsa jak nigdy, jest dowodem 
prawdziwości jego wiary w miłość. 

FRANK THIESS 

(przelożyl Jacek Friihiing) 
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... Szczególna to była w istocie egzystencja, owo 
życie, jakie prowadzili przez pół roku! Najszczersze 
braterstwo panowało, bez wielkich słów, w tym 
kółku, gdzie wszystko należało do wszystkich, gdzie 
dzieliło się dobre i złe losy. 
Bywały, w ciągu miesiąca, dnie wspaniałości, 

kiedy nie wyszłoby się na ulicę bez rękawiczek -
dnie tłuste - kiedy się spędzało cały dzień przy 
stole. Bywały inne, kiedy się zeszło prawie boso 
na podwórze - dnie chude - kiedy, wspólnie 
nie zjadłszy śniadania, wspólnie również nie jadło 
się obiadu, lub też, siłą różnych gospodarczych 
kombinacyj, osiągało się jakiś posiłek, w którym 
talerze i sztućce świeciły nieobecnością, jak mówi
ła Mimi. 

Ale rzecz nadzwyczajna, że w tym stowarzysze
niu, gdzie znajdowały się trzy ładne i młode ko
biety, ani cień niezgody nie zarysował się między 
mężczyznami; padali często na kolana przed lada 
zachceniem kochanek, ale żaden nie byłby się 
wahał ani chwili między kobietą a przyjacielem. 
Miłość rodzi się zazwyczaj samorzutnie: to im

prowizacja. Przyjaźń natomiast wznosi się, można 
rzec, powoli; kroczy oględnie; to egoizm ducha, 
gdy miłość jest egoizmem serca. 

Mijało sześć lat od czasu, jak nasi cyganie się 
znali. Ten długi przeciąg czasu spędzony w co
dziennej zażyłości wytworzył - nie ścierając in
dywidualności każdego z nich - harmonię ducho
wą, zespół, jakiego nie znaleźliby gdzie indziej. 
Mieli swoje obyczaje, własny język, do którego 
nikt obcy nie znalazłby klucza. Ci, co nie znali 
ich bliżej, nazywali ich swobodę cynizmem. Była 
to wszakże tylko szczerość. Duch ich, oporny na 
wszystko, co narzucone, nienawidził fałszu i gar-

dził pospolitością. Gdy ich oskarżano o próżność, 
w odpowiedzi wywieszali dumnie program swej 
ambicji; mając świadomość własnej wartości, nie 
łudzili się bynajmniej co do siebie. 

Tyle lat szli już razem po tej samej drodze ... 
Kiedy, z konieczności zawodu, spotkali się jako 
rywale, nie zdołało ich to rozłączyć; ilekroć, prag
nąc ich rozd\voić, ktoś próbował wszcząć między 
nimi osobiste kwestie ambicji, umieli przejść nad 
nimi do porządku. Szanowali się zresztą wzajem, 
jak byli warci; duma zaś, która jest odtrutką na 
zawiść, chroniła ich od pospolitych zazdrości. 

~ 

HENRI MURGER 

Sceny z życia cyganerii 

(fragment) 
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Józef Kański 

Z DZIEJÓW 

„CYGANERII" 
NA SCENACH SWIATA 

„Bohema" - opera mancata - non fara giro 
(„Cyganeria" - opera chybiona - nie utrzyma 
się) - tak depeszował z Turynu do swego wspól
nika w Rzymie Carlo d'Ormeville, dyrektor wiel
kiej włoskiej agencji teatralnej, bezpośrednio po 
premierze nowej opery Pucciniego, w nocy 1 lu
tego 1896 roku. 

To pesymistyczne przekonanie zrodziło się za
pewne pod wpływem atmosfery wytworzonej pod
czas premierowego przedstawienia, a nawet jeszcze 
przedtem, w czasie prób, przez lokalną turyńską 
krytykę - przyjęcie bowiem ze strony publicz
ności wypełniającej owego wie~zoru widownię 

Teatro Reggio było jak najlepsze. Oklaskiwano na
der serdecznie zarówno kompozytora, jak i wystę

pujących solistów (Cesari-Ferrani, Pasini, Gorga, 
Wilmant, Pini-Corsi), oraz młodego, ale już odno
szącego świetne sukcesy kapelmistrza - Artura 
Toscaniniego. 

Trudno też o proroctwo bardziej fałszywe. Na 
przestrzeni zaledwie dwóch miesięcy osiągnęła 

Cyganeria na scenie tegoż Teatra Reggio w Tury
nie wysoką liczbę 24 przedstawień, co świadczy 

o wybitnym jej powodzeniu. 23 lutego, a więc w 
niespełna miesiąc po premierze, wystawiono ją w 
rzymskim Teatra Argentina (tym samym, który 
ongiś był miejscem niefortunnej premiery Cyrulika 
sewilskiego Rossiniego). Z kolei weszła Cyganeria 
na scenę sławnego Teatra San Carlo w Neapolu, 
aż wreszcie 8 kwietnia nadszedł moment pełnego 
tryumfu: premiera w Teatro Massimo w Palermo 
pod batutą Leopolda Mugnone, uważanego za naj
świetniejszego podówczas we Włoszech dyrygenta 
operowego. Entuzjazm widowni - pisze Wiarosław 
Sandelewski, pierwszy polski biograf Pucciniego -
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był tak wielki, że publiczność nie chciała rozejść 
się po przedstawieniu. Wykonawcy, już rozcharak
teryzowani, musieli powtórzyć całą drugą połowę 
ostatniego obrazu przy akompaniamencie tych nie
wielu członków orkiestry, którzy nie zdołali jeszcze 
opuścić teatru ... 

W następnym roku Cyganeria przekracza już 

granice ojczystego kraju kompozytora. Wystawia 
ją m. in. londyńska Opera Covent Garden ze zna
komitą sopranistką Alice Esty w roli Mimi. Opera 
Pucciniego śpiewana była wówczas w języku an
gielskim; w 1899 roku ogląda ją Londyn w orygi
nalnej wersji językowej z olśniewającą obsadą 

solistów: partię Mimi śpiewa słynna Nelli Melba, 
która później przez wiele lat cieszyła się sławą 

najdoskonalszej odtwórczyni roli paryskiej hafciar
ki i tą właśnie rolą w roku 1924 zamknęła swoją 
sceniczną karierę; partię Rudolfa śpiewał świetny 
tenor Fernando de Lucia, Marcelego - Mario An
cona, Colline'a - Marcel Journet, dyrygował 

przedstawieniem wybitny włoski kapelmistrz Man
cinelli. 

W tym samym mniej więcej czasie (a właściwie 
nawet nieco wcześniej) dzieło Pucciniego wędruje 
za Ocean. Najpierw trafia na scenę Manhattan 

Scena z „Cyganerii" 
w La Scali (1952-53) 



< Wacław Brzeziński w roli Marcelego 

Enrico Caruso ) 
w roli Rudolfa 

Opera w Nowym Jorku, a w 1900 roku wystawia 
ją nowojorska Metropolitan Opera, także z Melbą 
w roli Mimi. 

Jak widać, w rekordowo krótkim czasie zrobiła 
Cyganeria wielką międzynarodową karierę. 

W swym tryumfalnym pochodzie przez sceny świa
ta nie ominęła oczywiście i Polski: 1 października 
1898 roku (w niespełna trzy lata po turyńskiej pra
premierze!), gra j1 Opera Warszawska w oryginal
nej wersji językowej, pod batutą Vittorio Pode· 



stiego, w reżyserii Józefa Chodakowskiego, w opra
wie scenograficznej Kozłowskiego, Guranowskiego 
i Klopfera. W 1901 roku wystawia dzieło Puccinie
go - już w języku polskim - teatr operowy we 
Lwowie, a w 1905 wraca ono ponownie na scenę 
Opery Warszawskiej i grane jest z wielkim powo
dzeniem przez szereg sezonów. 

Wśród licznych polskich odtwórców głównych 

partii w tamtych czasach upamiętnili się zwłaszcza: 
Victoria de Los .Angeles Janina Korolewicz-Waydowa a późnieJ· Maria Mo-

w roli M~1 • 

krzycka - zachwycająca Mimi, Adam Dobosz 
{Rudolf) i Wacław Brzeziński {Marceli), a także 

wielki Adam Didur, który rolę filozofa Colline'a 
kreował nie tylko na polskich scenach. Przecho
dząc do nowszych czasów warto wspomnieć, że 

właśnie rolą Rudolfa w Cyganerii debiutował w 
styczniu 1938 roku na scenie nowojorskiej Metro
politan Opera nasz Jan Kiepura. 

Z ciekawszych wznowień Cyganerii na scenach 
świata warto przypomnieć m. in. świetną premierę Nclli Melba w roli Mimi 



Renata Tebaldl 
w roll Mimi 

w mediolańskiej La Scu!i w roku 1924 pod batutą 
Artura Toscaniniego, ze słynnym Aurelianem Per
tile i Benvenuto Franci'm w głównych męskich 

rolach, następnie wznowienie w Covent Garden 
w roku 1935 z Grace Moore, Dino Borgiolim i Ezio 
Pinza. Wybitnych odtwórców głównych ról w Cy
ganerii trudno zresztą wyliczyć: ·kreowali je 
wszyscy niemal najwięksi śpiewacy od Carusa 
i Melby aż po dzisiejsze gwiazdy, jak Maria Callas, 
Victoria de Los Angeles, Giuseppe di Stefano, Ce
sare Siepi i wielu innych. Po dziś dzień bowiem 
trwa nieprzerwane powodzenie uroczej opery 
Pucciniego, mającej już z~ sobą okrągłe sześćdzie
siąt lat scenicznego życia. 

JOZEF KANSKI 

Grace Moore 
w roli Mimi 



„Cyganeria" w Operze Warszawskiej w 
roku 1950. Od lewej: Leopold Nowo
sad (Marceli), Alina Bolechowska (Mi
m!), Michał Szopski (Rudolf), Kazimierz 
Poreda (Colline), Robert Młynarski 

(Schaunard) 

... Lucjan wrócił do domu: zastał Koralię wyciąg
niętą prosto i sztywno na marach, zawiniętą w li
che płótno, które Berenice zszywała płacząc. Gruba 
Normandka zapaliła cztery świece w rogach łóżka. 
Na twarzy Koralii błyszczał ten kwiat piękności, 
który tak głośno przemawia do żywych, zwiastując 
im zupełny spokój. Podobna była do młodych 
dziewczątek chorych na blednicę; zdawało się 
chwilami, że te fioletowe wargi rozchylą się i wy
szepcą imię Lucjana, to samo, które, złączone 
z imieniem Boga, poprzedziło jej ostatnie tchnienie. 
Lucjan polecił służącej, aby zamówiła w zakładzie 
kondukt nie przekraczający dwustu franków, z na
bożeństwem w skromnym kościółku Zwiastowania. 
Skoro Berenice wyszła, poeta siadł przy stole, przy 
ciele biednej kochanki, i ułożył dziesięć swawol
nych piosenek na popularne melodie. Doświadczył 
niepojętych męczarni, nim zdołał się wziąć do pra
cy, ale wreszcie poddał inteligencję swoją usługom 
konieczności, tak jak gdyby nic nie przeszedł. Do
pełniał już straszliwego wyroku Klaudiusza Vignon 
co do rozdziału, jaki następuje pomiędzy sercem 
a mózgiem. Co za noc spędził biedny dzieciak wy
pruwając z siebie wiersze, przeznaczone, by je 
śpiewano w szynku, a pisane przy blasku żałob 
nych świec, obok księdza, który modlił się za 
Koralię!... Nazajutrz rano Lucjan ukończywszy 
ostatnią piosenkę próbował ją podłożyć pod modną 
wówczas melodię; słysząc, jak śpiewa, Berenice 
i ksiądz zlękli się, czy nie oszalał. 

W piosence, przyjaciele, 
Moral to rzecz jalowa, 
Na co dumać zbyt wiele 
I składać górne słowa; 

Gdy Bakcha sok cudowny 
Rozgrzeje nam żołądek, 
Ten wówczas jest wymowny, 
Kto gwiżdże na rozsądek! 



A więc, 
A więc: 
Pijmy, żyjmy, 
Zyjmy, pijmv, 

Z reszty sobie drwijmy! 

( ... ) W chwili gdy poeta śpiewał ten straszliwy 
ostatni kuplet, weszli Bianchon i d'Arthez i za
stali go w paroksyzmie przygnębienia: wylewał 
strumienie łez i nie miał już sił, aby przepisać na 
czysto piosenki. Kiedy wśród łkań odmalował swo
je położenie, ujrzał łzy w oczach słuchaczy. 

- To - rzekł d'Arthez - maże wiele błędów! 
- Szczęśliwi, którzy znajdują piekło na ziemi -

rzekł poważnie ksiądz. 
Widok pięknej umarłej, uśmiechającej się do 

wieczności, widok kochanka kupującego jej grób 
za pomocą podkasanych piosenek, Barbet opłaca
jący koszty ostatniej posługi, te cztery świece do
koła aktorki, której spódniczka i czerwone poń
czochy z zielonymi strzałkami przyprawiały nie
gdyś o dreszcz całą salę, wreszcie przy drzwiach 
ksiądz, który pojednał ją z Bogiem, wracający do 
kościoła, aby odmówić mszę za zbawienie tej, któ
ra tyle kochała! - wszystkie te wielkości i ohydy, 
te cierpienia zmiażdżone ciężarem konieczności 
zmroziły wielkiego pisarza i wielkiego lekarza. 
Usiedli nie mogąc wymówić słowa. 

HONORIUSZ BALZAC 

Stracone złudzenia, fragment. 
Przełożył Tadeusz Żeleński-Boy 
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TRESC OPERY 

OBRAZ 1 Ubogą izbę na poddaszu czynszowej kamienicy 
w Dzielnicy Łacińskiej zamieszkuje czterech przy
jaciół z artystycznej cyganerii: Rudolf, Marceli, 
Schaunard i Colline. Jest Wigilia Bożego Narodze
nia; w mieście panuje radosne ożywienie, lecz 
w izdebce mróz nie pozwala nawet pracować. Aby 
ogrzać ją choć trochę, Rudolf oddaje na pastwę 
ognia nie ukończony rękopis swego dramatu. Wtem 
wkracza jak triumfator muzyk Schaunard. Zaro
bił on nieco pieniędzy w dość osobliwy sposób: 
jakiś bogaty Anglik, chcąc się pozbyć uprzykrzonej 
papugi, polecił mu grać ptakowi tak długo, póki 
ten nie zdechnie. Cieszą się młodzi ludzie, że będą 
mieli za co pożywić się i zabawić w święto. Ale 
oto właściciel kamienicy, Benoit, przeczuł coś i zja
wia się po zaległe komorne. Artyści jednak pozby
wają się go sprytnie; częstując kamienicznika wi
nem, prowokują go do zwierzeń na temat jego 
miłosnych przygód, a usłyszawszy kilka pikantnych 
szczegółów, udają cnotliwe oburzenie i - wyrzu
cają zaskoczonego właściciela za drzwi. Teraz mło
dzieńcy wybierają się na małą hulankę. Jeden 
tylko Rudolf zostaje, by wykończyć rozpoczęty ar
tykuł, obiecując dopędzić przyjaciół po drodze. 
Ktoś puka do drzwi. To sąsiadka, młoda hafciarka 
Mimi, której przeciąg zgasił świecę na schodach. 
Rudolf usłużnie zapala świecę, lecz ta gaśnie po
wtórnie, a równocześnie Mimi gubi klucz od swego 
pokoju. Zaczynają oboje szukać go po ciemku na 
podłodze. Rudolf pierwszy znajduje zgubę, lecz aby 
dłużej zatrzymać Mimi przy sobie, szybko chowa 
znaleziony klucz do kieszeni. Szuka niby dalej i rę
ka jego jak gdyby niechcący trafia na małą dłoń 
dziewczęcia. Na próżno szukamy w tych ciemnoś
ciach - mówi Rudolf do strwożonej Mimi, nie 
puszczając bynajmniej jej ręki - pozwól lepiej, 
bym ci opowiedział coś o sobie. I w pełnych za
pału słowach kreśli dolę poety ubogiego, a przecież 
bogatszego od Krezusa (aria Che gelida manina -
Ta rączka taka zimna). Z kolei Mimi opowiąda 

o swym życiu (aria Mi chiamano Mimi). Zniecier
pliwieni przyjaciele nawołują Rudolfa pod oknem. 
Ten obiecuje za chwilę spotkać się z nimi w ka
wiarni Momus; zapowiada, że przyjdzie tam 
z dziewczyną. Tymczasem zaś coraz czulsze słowa 
padają między nim i Mimi. Pierwszy obraz opery 
kończy się pełnym uroku duetem miłosnym (0 soa
ve fanciulla). 

W Dzielnicy Łacińskiej panuje ruch przedświą- OBRAZ II 
teczny. Są tu i nasi artyści, do których dołączył 

się Rudolf wraz z Mimi. Hołdując dewizie raz się 
tylko żyje, nie myślą o przyszłości i hojnie wydają 
zarobione przez Schaunarda pieniądze. Jeden tylko 
Marceli siedzi milczący i posępny, bo oto przy są-
siednim stoliku spostrzegł swą dawną kochankę, 

Musettę, u boku nowego adoratora. Musetta rów-
nież dojrzała Marcelego i jego przyjaciół. Przypo-
minają się jej dawne wesołe dni cygańskiego ży-

cia (walc Musetty Quando m'en vo); z niechęcią 

myśli natomiast o bogatym wprawdzie, lecz już 

mocno podtatusiałym radcy Alcindorze. Chętnie 

też korzysta z okazji, by go wystrychnąć na dud-
ka. Narzekając na rzekomo zbyt ciasne trzewiki, 
wysyła go, aby kupił nową parę, i przysiada się 

do grona młodych artystów, radośnie witana, 
zwłaszcza przez Marcelego. Gdy zaś ulicą przecho-
dzi wojskowa orkiestra, wszyscy razem wykorzy-
stują zamieszanie i uciekają z kawiarni, pozosta-
wiając cały rachunek do zapłacenia ... Alcindorowi. 

Drogą przy rogatce d'Enfer wędrują sprzedaw- OBRAZ Ul 
czynie mleka, przeciągają wozy handlarzy, wśród 
rubasznych uwag kontrolowane przez celników. 
Pojawia się Mimi, pytając dowodzącego wartą 

sierżanta o malarza Marcelego. Ten pokazuje jej 
pobliski szynk, w którym obecnie zamieszkuje Mar-
celi wraz z Musettą, malując w zamian szyldy 
właścicielowi. Wywoławszy Marcelego z izby, Mi-
mi opowiada mu o swym cierpieniu. Oto Rudolf od 
dłuższego czasu męczył ją i siebie bezpodstawną 
zazdrością, a poprzedniego wieczoru porzucił ją, 

nie podając wyraźnych przyczyn swego postępku. 
Nadchodzi Rudolf; Mimi ukrywa się w cieniu 



i słyszy, jak młody poeta zwierza się przyjacielowi, 
iż musiał uciec od swej ukochanej, gdyż dowie
dział się, że jest ciężko chora, a sam nie był w sta
nie ofiarować jej nawet ciepłego kąta do mieszka
nia. Kaszel Mimi zdradza jej obecność. Witana 
z uczuciem przez Rudolfa, młoda dziewczyna ro
zumie już teraz konieczność rozłąki, jednak oboje 
pragną odwlec jeszcze chwilę ostatecznego po
żegnania. Natomiast Marceli, którego lekkomyślna 
Musetta znów poczęła zdradzać, czyni swej ko
chance gorzkie wyrzuty i postanawia pożegnać się 
się z nią już nieodwołalnie. 

OBRAZ IV Rudolf i Marceli rozstali się ze swymi dziewczę-
tami; udają nawzajem, że zapomnieli o prze~złości, 
jednak praca niesporo im idzie, tęsknota dręczy 

serca (duet O Mimi, tu piu non tomi). Nadejście 
Schaunarda i Colline'a przerywa ich marzenia. 
Czwórka przyjaciół urządza sobie wesołą zabawę, 
aby wśród żartów zapomnieć o troskach i tęskno
tach; wtem nieoczekiwanie w drzwiach staje ... 
Musetta. Przyprowadziła ona Mimi, którą spotkała 
na ulicy bardzo ciężko chorą, resztkami sił podą

żającą do ukochanego Rudolfa. Przyjaciele ukła

dają chorą na posłaniu, każdy pragnąłby jej w ja
kiś sposób dopomóc. Musetta oddaje Marcelemu 
swoje kolczyki, prosząc, by je sprzedał i kupił 

lekarstwo oraz ciepłą mufkę, o jakiej marzy pół
przytomna Mimi. Colline decyduje się sprzedać 

swój stary płaszcz, który przez wiele lat wiernie 
mu służył, by za otrzymane pieniądze sprowadzić 
lekarza (aria Vecchia zimarra). Niestety, wszystkie 
ofiary są już daremne. Mimi wraz z Rudolfem 
raz jeszcze snuje nić słodkich marzeń o miłości 

i szczęściu, lecz słabiutki płomyk jej życia coraz 
bardziej gaśnie. Rudolfowi wydaje się, że Mimi 
usypia, odchodzi więc, by zasłonić okno. Gdy od
wraca się do reszty zebranych, ich spojrzenia wy
raźniej od słów mówią mu, że ukochana nie żyje. 

J. K. 

. 

' 



I I 

RES U ME 

Quatre amis de la boheme artistique de Paris, TABLEAU I 
Rodolphe, Marcel, Schaunard et Colline, habitent 
une pauvre mansarde au Quartier Latin. C'est la 
veille de Noel; dans la ville regne une joyeuse 
animation, mais dans la mansarde le froid ne per-
met meme pas de travailler. Pour chauffer leur 
pauvre chambre, Rodolphe jette au feu le ma-
nuscrit du drame qu'il a commence de composer. 
Voila le musicien Schaunard qui arrive en triom-
phateur: il a gagne un peu d'argent d'une fa1:on 
assez singuliere: un riche Anglais, en voulant se 
ctefaire d'un insupportable perroquet, lui a ordonne 
de jouer devant la cage de l'oiseau aussi long-
temps, jusqu'a ce qu'il ne creve. Les jeunes gens 
sont contents d'avoir de quoi manger et feter Noel. 
Le proprietaire de la maison, Benoit, comme s'il 
avait eu un pressentiment, arrive en reclamant 
son loyer que les amis lui doivent depuis long-
temps. Les artistes, cependant, trouvent moyen 
de se debarrasser de l'importun: en lui offrant 
du vin, ils le provoquent a des confidences sur ses 
conquetes amoureuses, et apres avoir entendu 
quelques details piquants, il feignent d'etre scan-
dalises et ils mettent a la porte le proprietaire 
surpris. Les jeunes gens sortent pour s'amuser un 
peu, il n'y a que Rodolphe qui reste dans la man-
sarde pour terminer un article commence, en pro-
mettant de rejoindre ses amis. Soudain quelqu'un 
frappe a la porte. C'est la voisine, une jeune bro-
deuse Mimi. Le courant-d'air vient d'eteindre sa 
bougie dans l'escalier. Rodolphe s'empresse de 
rallumer la bougie, mais elle s'eteind encore une 
fois, en meme temps Mimi laisse tomber par terre 
la cle de sa chambre. Tous les deux se mettent 
a la chercher dans les tenebres. Rodolphe est le 
premier a la trouver, mais voulant retenir Mimi, 
il cache precipitemment la cle dans sa poche. Il 
fait semblant de continuer a chercher la cle, sa 
main, comme s'il le faisait sans le vouloir, trouve 
la petite main de la jeune fille. „Cela ne vaut rien 
de chercher dans ces tenebres - dit Rodolphe 
a Mimi troublee, tout en lui tenant la main -
laisse-moi te parler de moi-meme". Il lui depeint 
avec enthousiasme le sort d'un poete pauvre, et 
quand meme plus riche que Cresus (air Che gelida 
manina - Cette petite main si froide). A son tour, 
Mimi raconte sa vie (air Mi chiamano Mimi). Les 
amis, impatientes, appellent Rodolphe par la fe-
netre. Il leur promet de les rejoindre tantot au 
cafe „Momus"; il annonce son arrivee avec Mimi. 



Cependant Rodolphe et Mimi echangent des paro
les de plus en plus tendres. Le premier tableau de 
l'opera finit par un duo d'amour plein de charme 
(O soave fanciulla). 

TABLEAU II Au Quartier Latin une anirnation precedent 
les fetes de Noel regne dans les rues. Voila nos 
amis, que Rodolphe a rejoint avec Mimi. Rendant 
hommage au principe „on ne vit qu'une fois", ils 
ne pensent pas a l'avenir et depensent a pleines 
mains l'argent gagne par Schaunard. Seul Marcel 
reste taciturne et morose, car il vient d'apercevoir 
son ancienne maitresse, Musette, assise a une 
table voisine en compagnie d'un nouvel adorateur. 
Musette aussi a aperi;u Marcel et ses amis. Elle se 
rappelle le temps joyeux de la vie de boheme 
(valse de Musette Quando m'en vo); elle pense 
avec mepris au riche, mais plutot mur conseiller 
Alcindor. Elle profite de la premiere occasion qui 
se presente pour le rendre ridicule. Elle se plaint 
de ses chaussures qui soi-disant lui font mal et 
elle envoie Alcindor pour qu'il lui en achete 
d'autres. Elle rejoint le groupe des jeunes artistes, 
joyeusement saluee, surtout par Marcel. Lorsqu'un 
orchestre militaire passe dans la rue, toute la 
compagnie profite du brouhaha et se sauve en 
quittant le cafe et en laissant a Alcindor„. le soin 
de payer la note de la consommation. 

TABLEAU III Pres de la Porte de l'Enfer passent des laitieres, 
des charriots de marchands, controles par des 
douaniers qui leur lancent de grosses plaisanteries. 
Arrive Mimi et demande des renseignements sur 
Marcel au sergeant, qui commande la garde. Le 
sergeant lui indique le cabaret voisin, ou habitent 
Marcel avec Musette; Marcel peint des enseignes 
pour le proprietaire pour couvrir les frais de son 
entretient. Mimi fait signe a Marcel de la rejoindre 
et lui raconte ses souffrances. Depuis un certain 
temps Rodolphe la poursuit d'une jalousie feroce 
et non-fondee. Il l'a quittee le soir precedent sans 
donner de motifs. En ce moment Rodolphe appa
ratt; Mimi s'esquive dans l'ombre d'ou elle entend 
son amant annoncer a Marcel sa decision de quit
ter Mimi. Rodolphe a appris que Mimi est gra
vement malade, il n'a pas le moyen de lui offrir 
ne fllt-ce meme qu'un logement confortable et 
chauffe. Mimi tousse, cela trahit sa presence. Ro
dolphe la salue avec amour, mais la jeune fille 
comprend maintenant qu'il faut se separer; malgre 
tout, ils veulent a tout prix retarder le moment 
de la separation. En meme temps Marcel, que la 
vola~e Musette vient de tromper encore une fois, 
accable sa maitresse de reproches ameres et decide 
de rompre definitivement. avec elle. 

Rodolphe et Marcel ont rompu avec leurs mai- TABLEAU IV 
tresses; il font semblant d'avoir oublie le passe; 
mais ils n'ont pas le coeur au travail, la nostalgie 
les tourmente (duo „O Mimi, tu piu non tomi). 
L'arrivee de Schaunard et de Colline inter-
rompt leur reverie. Les quatre amis decident 
d'organiser une fete joyeuse pour oublier leurs 
soucis et leur ennui; tout d'un coup la porte 
s'ouvre et... Musette apparait. Elle a ramene Mimi 
qu'elle a rencontree dans la rue, gravement mala-
de. A bout de force, Mimi voulait rejoindre son 
bienairne Rodolphe. Les amis etendent la malade 
sur un divan, chacun voudrait alleger sa souffran-
ce. Musette donne ses boucles d'oreilles a Marcel 
en le priant de les vendre pour acheter des medi-
caments et un manchon douillet, car Mimi, a demi-
consciente reve d'en avoir un. Colline se decide 
a vendre son vieux manteau, qui pendant des 
annees lui a servi fidelement. Avec de l'argent 
obtenu il veut faire venir un medecin (air „Vecchia 
zimarra"). Mais helas! tous les sacrifices sont vains. 
Mimi avec Rodolphe reve doucement encore une 
fois de leur amour et de leur bonheur, mais la 
flamme faible de sa vie s'eteint petit a petit. Ro-
dolphe croit que Mimi vient de s'endormir, il 
s'approche de la fenetre pour tirer les rideaux. 
Lorsqu'il se retourne vers ses amis, leurs regards 
lui disent mieux que leurs paroles que sa bien-ai-
mee vient de mourir. 
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