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JERZY MERUNOWICZ 

"ba:l~z'ł kr„k 
Operę często zwykło się uważać - przynajmniej u nas - za formę 

nieco przestarzałą, za coś pośredniego między teatrem a estradą. Były 

jakieś dekoracje i kostiumy, czasem nawet bogate, wspaniałe, ale wła
śnie ... „jakieś". Był jakiś tekst, najczęściej zresztą nie zrozumiały dla 
słuchacza. Były też jakieś - najczęściej nieudolne - próby grania 

przez śpiewaka operowego, gry nie wiele mającej wspólnego ze sztuką 
aktorską (dziesiątki ruchów na minutę, jedną ręką, czasem dwiema ... ), 
no i był śpiew, często piękny, częściej patetyczny ... ale tylko śpiew. Ot, 
śpiew z orkiestrą głuszącą i tak źle podawane przez śpiewaka słowo. 

Bywały także próby ruszenia z martwego punktu, mniej lub bar
dziej udane, ale s?:lachetne próby wyjścia ze „ślepego zaułka" opery 
w Polsce. Ale próby te - o dziwo! - największy sprzeciw wywoływa
ły u tych, którzy powinni byli z racji swego zawodu od wewnątrz 

wstrząsnąć zbutwiałym „chramem sztuki" - u artystów operowych. 

Dlaczego taki stan istniał i często jeszcze istnieje? Co jest przyczyną 
marazmu ludzi opery? Czyżby przysłowiowe kabotyństwo śpiewaków, 

którzy poza własną górą nic nie chcą słyszeć i widzieć? A może istotnie 
opera , jako forma, stała się przeżytkiem? Chyba nie. Ostatnio kilka 
przedstawień operowych w Polsce dowiodło, że ani śpiewacy nie są 

mniej inteligentni od swoich kolegów z dramatu, ani opera wcale się nie 
przeżyła, że jest nadal - tak jak ongiś, w czasach jej największego 
rozkwitu - sztuką, mogącą w takim samym, o ile nie większym stopniu, 
co dramat, poruszyć serce i wyobraźnię widza, - że opera jest teatrem. 

Otóż to: opera ;est teatrem i jako taki podlega tym samym prawom 
teatru co teatr słowa mówionego. Ale tego prostego faktu należycie so
bie nie uświadamiano w kołach operowiczów. $piewak uważał się i był 

uważany za śpiewaka opery, a nie za aktora opery. Stąd na śceny ope
rowe wchodzili ludzie z dobrymi może głosami, ale za to bez przygoto-
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Tak wyglądała w przekroju czynszowa kamienica paryska w latach 

1840-tych. Im wyżej, tym .biedniej. Na poddaszu mieszkają malarze 

(Porównaj naszą dekoracje(iz I i IV aktu). 

' 

\ 

wania aktorskiego. Jeżeli śpiewak miał talent aktorski - radził sobie 

sam jak potrafił. Jeżeli znalazł się reżyser, który „teatralnie" podchodził 

do sprawy, wówczas potrafił pokazać, naprowadzić śpiewaka na drogę 

teatru. Jeżeli takiego reżysera nie było, gra śpiewaka przedstawiała 

mieszaninę chaotycznych, nic nie znaczących gestów, fałszywego pa

tosu i banalnych intonacyj, jakiegoś niezrozumiałego bełkotu i przysło

wiowej chińszczyzny, zacierającej sens słów i zdarzeń. 

Nic dziwnego, że widz, ten dawny widz, albo stronił od opery, albo 

przychodził nie na dramat muzyczny, ale na występy tego czy innego 

śpiewaka. A zdarzenia, ludzie, charaktery - to było nieważne. 

Ten stan rzeczy nie wytrzymał próby czasu, bo n ie mógł wytrzymać. 

Zmieniły się czasy, zmienił się widz operowy i zmieniła się funkcja 

społeczna teatru. Teatrów operowych mamy coraz więcej, a ich wido

wnie zapełniają coraz częściej ludzie pracy, ludzie prości, którzy idą 

do teatru nie tylko widzieć i słyszeć, ale także chcą rozumieć treść i sens 

granego dla nich widowiska. Fakt przeobrażenia widowni teatru ope

rowego nakłada na kierov,;nictwa nowe żądania i obowiązki. Nie tylko to 

jest ważne, co się pokazuje, ale - jak. Nie tylko nazwisko kompozytora 

i magnes w postaci tego lub innego śpiewaka są waż!1e. Ważne jest' 

wszystko co widz widzi i słyszy. Epoka „gwiazd" minęła bezpovlrotnie. 

Nadesz!a epoka kol~ktywnej, twórczej pracy całego zespołu teatru ope

rowego. 

• 
Teatr operowy nadaje kształt sceniczny, daje życie dziełu muzyczno

litcrackiemu, podobnie jak teatr dramatyczny - dramatowi. Co to zna

czy? To znaczy, że teatr powinien, musi wejść w intencje twórcy, musi 

przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, co autor zamierzał, aby na

stępnie, po uświadomieniu sobie idei autora, zrealizować dzieło; tj. po

kazać je odbiorcy. Innymi słowy: tea~-, realizując utwór, przekazuje 

dzieło twórcy - w tym wypadku dramat muzyczny (tak! nie bójmy się 

tego wyrazu!) - widzo\vi. A wejście w intencje twórcy - w operze: 

kompozytora i librecisty - nie jest rzeczą łatwą. Wymaga ono ze stro

ny reżysera i kapelmistrza nie tylko zwrócenia uwagi na stronę mu

zyczną utworu, ale (żeby wymienić tylko czynniki najważniejsze) na: 

1. epokę, w której utwór powstał i 2. na epokę, w której rozgrywa się 

akcja dramatu, czyli ustawienia utworu w konkretnej rzeczywistości 

czasowej i terenowej. Po odcyfrowaniu partytury należy się zdecydo

wać .:_ jak pisał L. Schiller w swoich „Uwagach reżyserskich na mar-
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ginesie „Halki" Moniuszki" - na wybranie epoki i wówczas wszystko. 

opracować pod kątem tej epoki, tj. tła historycznego: dekoracje, ko

stiumy, rekwizyty, grę aktorów itd. A na czym się możemy oprzeć -

prócz libretta - jeżeli nie na partyturze! 

Jeżeli kompozytor jest człowiekiem teatru - tworząc dzieło, widzi 

w wyobraźni zdarzenia zachodzące w dramacie i daje im wyraz w muzy

ce. A wówczas można mu zaufać. Należy tylko głębiej wniknąć w sens. 

dzieła, a nie prześlizgiwać się po jego warstwie dźwiękowej. 

Wiemy, ile złego wyrządziło takie powierzchowne traktowanie np. 

„Halki". Pokazywanie dobrze wypasionych górali we współczesnych ko

stiumach z parzenicami, mało - wystylizowanych harnasiów, skocznie 

tańczących pod wtór rozbawionego chłopstwa! Albo w „Cyganerii": czte

rech drabów, rzekomo śpiewających o nędzy, a zachowujących się nie 

jak artyści, lecz wydrwigrosze z tawerny jakiegoś brukowego melodra

matu, w dodatku odzianych w ubiory z naszej fin-de-siecle'owskiej 

Cyganerii (koniecznie wszyscy w pelerynach i aksamitnych beretach!!~ 

grzmocących się wzajemnie ile wlezie i gdzie popadnie przy każdej oka

zji, co miało być, rzekomo, humorystyczne. O biedny Moniuszko! Biedny 

Puccini. Biedni - bo bezbronni twórcy! Jak bezlitośnie się z wami ob

chodzono, biorąc za cel swoich pocisków ignorancji, głupoty, czy złej woli 

wasze arcydzieła muzyczne! 
Na nic nie zda się tłumaczenie, że to jest przecież opera ... że konwen

cja ... że śpiew na pierwszym miejscu... że prymityw gry jest koniecz

nością wynikłą z formy opery ... itd. Dzisiaj staramy się połączyć konwen

cję słowa śpiewanego, frazy muzycznej, z prawdą uczuć i sztuką aktor

ską. Staramy się dać logiczną artystycznie ciągłość zdarzeń i rozwój cha

rakterów dramatu muzycznego. Wchodzimy na drogę świadomego kształ

towania wyobraźni widza po przez kompozycję wszystkich elementów 

widowiska operowego. Staramy się zedrzeć fałszywy patos i zastąpić ge> 

prostotą i prawdą. 
Nasza „Cyganeria" jest dalszym krokiem na tej drodze. Krokiem 

może jeszcze niepewnym, nieporadnym, jak pierwszy krok człowieka 

po długiej, ciężkiej chorobie, ale jest krokiem nie „pijanego dziecka we 

mgle", lecz krokiem świadomym, zmierzającym dó szczytnego celu -

nowego stylu widowiska operowego. 

ti 

~ 

JERZY WALDORFF 

J 
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lil:i ie ma trudniejszego i bardziej niewdzięcznego zawodu nad zawód 

ft krytyka. Nie dość, że naraża się człowiek taki współczesnym, ale 

ryzykuje strzelanie głupstw, które ośmieszają go wobec potom

ności. Oto przykład: jeden z czołowych krytyków muzycznych Włoch na

pisał w roku 1896 po prapremierze „Cyganerii" w ten sposób: Tak jak 

„Cyganeria" nie zrobiła trwalszego wrażenia na słuchaczach, tak samo 
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nie pozostawi większego śladu w historii opery". I cóż było potem? -

„Cyganeria" stała się wkrótce i została do dziś jedną z najbardziej po

pularnych oper świata, a twórca jej Jakub (po włosku: Giacomo) Pucci

ni - jednym z najpowszechniej znanych kompozytorów. 

Nazwisko Puccini zaczęło zresztą swą karierę w muzyce wiele wcześ

niej. Kiedy Bach był organistą w Lipsku, kapelmistrzem i organistą 

włoskiej republiki Lucca był prapradziad Jakub Puccini. Działo się to na 

początku XVIII wieku. Syn tego Jakuba - Antoni napisał aż 13 zapo

mnianych dziś oper. Syn Antoniego - Dominik też był zawodowym 

muzykiem. Syn Dominika - Michał, kompozytor dwóch oper i wielu 

dzieł muzyki kościelnej, był dyrektorem konserwatorium w Lucce i on 

dopiero dał życie, a później pierwsze podstawy wiedzy muzycznej sła

wnemu naszemu Jakubowi, urodzonemu w Lucce 22 grudnia 1858 roku. 

Jak więc widzimy, twórca „Cyganerii" był spadkobiercą całej generacji 

tęgich fachowców muzycznych. 

Prawie do pełnoletności przebywał w Lucce i raczej zdawało się, że 

też zostanie organistą i kompozytorem w dziedzinie muzyki kościelnej . 
Dopiero kiedy zapoznał się bliżej z twórczością Verdiego, postanowił 

przerzucić się na operę i w tym celu wyjechał do Mediolanu, będącego 

ośrodkiem życia operowego we Włoszech. ' 

Ojciec Jakuba już wtedy dawno nie żył i rodzina Puccinich znajdowała 

się w dużej biedzie. Wyjazd do Mediolanu ułatwiło Jakubowi stypen

dium królowej włoskiej, Małgorzaty, która się zresztą nie wysiliła, ofia

rowując młodemu muzykowi zaledwie 100 lirów miesięcznie. Stąd w Me

diolanie młody Puccini klepał biedę jeszcze gorszą, niż w Lucce. Taką 

samą, jaką cierpiały tysiące jego kolegów, pozbawionych opieki rządu 

i we Włoszech i w wielu innych krajach. Biedę, którą już 40 lat przed

tem opisał w swej głośnej książce pt. „Cyganeria" francuski pisarz, Hen

ryk Murger. 

Jakub, żeby było taniej, mieszkał w jednym pokoju z dwoma kolega

mi, a że właściciel domu zabraniał studentom w pokojach gotować, więc 

trzej młodzi ludzie radzili sobie w ten sposób: podczas gdy dwaj pichcili 

coś na patelni, Puccini grał na fortepianie · z całych sił, żeby zagłuszyć 

syk podgrzewanej oliwy. 
Nauczycielem Jakuba był Amilkar Pohchielli, sławny już wtedy kom

pozytor opery „Gioconda". Za jego to głównie wstawiennictwem została 

wystawiona w roku 1884, w mediolańskim teatrze Dal Verme pierwsza 

2-aktowa opera Pucciniego „Willis". Na tą tak niesłychanie ważną dla 

siebie premierę szedł biedny Jakub z 40 centami w kieszeni i w jedynym, 

wytartym na łokciach brązowym ubraniu. - Sukces opery u publicznoś

ci był średni, natomiast dla Pucciniego przełomowy. Młodym kompozy-
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torem zainteresował się wpływowy wydawca Ricordi, przyjaciel i do

radca samego Verdiego. Wyczuwając w Puccinim talent, Ricordi zaku

pił partyturę (pełny tekst muzyczny) „Willis" i zamówił drugą operę, 

którą był wystawiony też w Mediolanie, w 1889 roku „Edgar". Ale wła

ściwa, wielka kariera Pucciniego zaczyna się dopiero po trzeciej jego ope

rze „Manon Lescaut", wystawionej w 1893 roku w Turynie, której li

bretto osnute było na tle sławnej powieści francuskiej o tej samej na

zwie, napisanej w XVIII w. przez księdza Prevost. 

Tu musimy zatrzymać się na chwilę przy prądach ideowych, nurtują

cych twórczość operową z końcem ubiegłego wieku. 

Największymi postaciami opery ówczesnej, wywierającymi wpływ na 

dużą część kompozytorów młodszego pokolenia, byli: z jednej strony -

sławny kompozytor niemiecki Ryszard Wagner, z drugiej - nie mniej 

sławny kompozytor włoski Józef (Giuseppe) Verdi. Twórczość ich, cho

ciaż różna, może być określona z grubsza jednym mianem: romantycz

nej. Zarówno muzyką, jak treścią librett operowych odtwarzali uczucia 

przesadnie wybujałe, wstrząsające ludźmi przesadnie szlachetnyipi, lub 

przesadnie złymi. Utwory te, choć artystycznie bardzo dużej wartości, 

mało miały wspólnego z prawdziwym życiem i jego sprawami. 

W miarę upływu lat publiczność operowa zaczynała być zmęczona at

mosferą bezustannego patosu na scenach, a grupa młodych kompozy

torów doszła do wniosku, że scena operowa ma takie same dobre pra

wo do reprezentowania aktualnych, ważnych spraw życia ludzkiego 

i prawdziwych uczuć ludzkich, jak scena dramatyczna. Stąd powstał -

jako reakcja na operę Wagnera i Verdiego - kierunek zwany „we

ryzmem" (od włoskiego słowa „vero", co znaczy po polsku „prawdzi

wie"). Weryzm, tak samo jak naturalizm w literaturze i dramacie, po

kazywał konflikty społeczne i krzywdę ludzką, wynikłą ze złego ustroju 

społecznego. Jeśli ograniczał się nawet tylko do dziedziny uczuć ludz

kich, jak np. uczucie miłości i nienawiści, to pokazywał je prawdziwie, 

nie wahając się przed efektami brutalnymi, czy drastycznymi. Z tym 

wszystkim zarówno naturalizm, jak i weryzm, nie potrafiły pokazać 

przyczyn krzywd społecznych, wytłumaczyć i napiętnować ich. Tego 

dokonać miał dopiero socjalistyczny realizm. Nie mniej jednak natura

lizm i weryzm były postępem w ustosunkowaniu się artysty do otacza

jącego go świata i jego zagadnień. 

Czołowym przedstawicielem weryzmu we Francji był Eugeniusz 

d'Albert,twórca opery „Niziny", a we Włoszech reprezentowali ten kie

runek Piotr Mascagni, twórca opery „Rycerskość wieśniacza", Roger 

Leoncavallo, twórca opery „Pajace", - no i Jakub Puccini. 

W późniejszych latach wróg rozpowszechniającego się w muzyce for-

9 

' 



malizmu, Puccini zwykł był mawiać o własnej twórczości, iż pragnie 
trafiać nią do serc ludzkich, a nie do mózgów. Taka została po dziś dzień 
muzyka włoskiego kompozytora. Od strony formy nie wyróżnia się ni
czym specjalnym - nie zapoczątkowała nowego kierunku, ani też nie 
pozostawiła naśladowców. Mimo to jest tak bardzo swoista, iż wystar
czy odegranych kilka jakichkolwiek taktów Pucciniego, aby każdy mógł 
zorientować się, że to może być tylko twórczość tego kompozytora, a nie 
czyjakolwiek inna. Muzyka owa jest przy tym tak szczerze wzruszająca 
i tak trafnie ilustrująca uczucia ludzkie, że zyskała sobie gorących 

wielbicieli zarówno wśród znawców opery, jak pośród najszerszych rzes:i: 
jej odbiorców. 
Począwszy od „Manon Lescaut" popularność Pucciniego rośnie wraz: 

z: każdym następnym dziełem. Ilościowo nie były liczne, więc przypo
mnijmy je po kolei: 

„Cyganeria", 4 akty, prapremiera w Turynie, 1 lutego 1896 r. 
„Tosca", 3 akty, prapremiera w Rzymie, 14 stycznia 1900 r. 
„Madame Butterfly", 3 akty, prapremiera w Mediolanie, 17 lutego 

1904 r. 
„Dziewczyna ze złotego zachodu", 3 akty, prapremiera w Nowym Jor

ku, 10 grudna 1910 r. 
„Jaskólka", 3 akty, prapremiera w Monte Carlo, 27 marca 1917 r. 
„Plaszcz", „Siostra Angelica" i „Gianni Schicchi" - trzy jednoak

tówki, pomyślane jako całość w ramach jednego spektaklu, prapremiera 
w Rzymie, 19 stycznia 1919 r. 

„Turandot", 3 akty, prapremiera w Mediolanie, 25 kwietnia 1926 r. 

W miarę popularności, rósł także i dobrobyt Pucciniego. Kompozy
tor nabył willę w ulubionej przez siebie miejscowości Torre del Lago nad 
morzem Tyrreńskim i tam pracował, mało udzielając się ludziom, gdyż 
bywania w t. zw. „wielkim świecie" nie znosił. W chwilach odpoczyn
ku zajmował się sportem, polowaniem i wynalazkami technicznymi. Był 
jednym z najlepszych we Włoszech kierowców auta i łodzi motorowej, 
polował na strusie aż w Argentynie i jako jeden z pierwszych w swoim 
kraju posiadał aparat radiowy. 
Pracę nad swą ostatnią operą „Turandot", osnutą na tle chińskiej 

baśni o okrutnej księżniczce, która stawiała zalotnikom trzy zagadki, 
a niepotrafiących rozwiązać tych zagadek kazała ścinać - zaczął Puc
cini w roku 1920. Mniej więcej równocześnie na przeszło sześćdziesię
cioletniego już kompozytora poczynają spadać ciężkie ciosy. 
Jacyś kapitaliści zaprojektowali wybudowanie w Torre del Lago, tuż 

koło willi Pucciniego, wielkiej fabryki. Nie pomogły protesty podzi
wianego przez cały świat artysty, bezwzględni fabrykanci nie zgodzili 
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„Dwa Paryże" - słynny rysunek satyryczny H. Daumiera. U góry je

den z wielu wspaniałych balów burżuazyjnych, za czasów Ludwika-Fi
lipa. U dołu nędzarze z nad paryskich rynsztoków. 
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się odsunąć swych zakładów ani o metr. dalej i ogłuszony hałasem ma

szyn, udręczony zasypującą wszystko, nawet we\vnątrz willi, sadzą -

sławny kompozytor musiał opuścić na zawsze ukochane Torre i prze

nieść się do miasta Viareggio. 

W tym samym czasie zaczyna się śmiertelna choroba Pucciniego, rak 

gardła. Praca nad „Turandot" idzie w wyścigu ze śmiercią. Brakuje jesz

cze około 20 dni, aby ukończyć dzieło, kiedy Puccini - po nieudanej 

operacji gardła w Brukseli - umiera, dnia 29 listopada 1924 r. 

Brakujące fragmenty „Turandot" uzupełnił kompozytor Alfono. Ale 

kiedy w dwa lata po śmierci Pucciniego operę wystawiono w Mediolanie 

po raz pierwszy, w pewnej chwili dyrygujący nią wielki kapelmistrz 

Toscanini odłożył batutę, odwrócił się w stronę publiczności i powie

dział: „W tym miejscu śmierć przerwała Pucciniemu pracę" - po czym, 

w' martwej ciszy, opuszczono kurtynę. 

p uccini pracował powoli i z wielkim trudem. Między jedną operą 

. · a drugą mija przeciętnie 5, a czasem nawet 7 lat, wypełnionych 

mozolną pracą twórczą. 

Podstawowo ważną rzeczą dla kompozytora była zawsze sprawa dobre

go libretta. Korespondencja Pucciniego wypełniona jest relacjami z po

ścigu za nieosiągalnym librettowym ideałem, bowiem muzyk wiedział 

z doświadczenia, i że jeśli libretto nie będzie dobre, to ,i strona muzyczna 

opery nie uda się. Tak było np. z ,.Dziewczyną ze' złotego zachodu". 

Dlatego Puccini usiłował nawiązać współpracę z najwybitniejszymi pisa

rzami swego czasu: Maeterlinckiem, Zolą, Alfonsem Daudet, d'Annun

ziem. Niestety! Jego arbitralny temperament nie mógł nagiąć się do kon

cepcji, narzuconych przez nie mniej silne temperamenty pisarskie. W re

zultacie kończyło się na współpracy z rutyniarzami od pisania librettt, 

gdyż ci, mając mniejsze ambicje autorskie, mniej energicznie protesto

wali przeciwko wymaganym prżez kompozytora ciągłym zmianom teks

tu. - Tak właśnie było z „Cyganerią". 

Ty;m, który po raz pierwszy utrwalił termin „Cyganie", określający 

biedną młodzież artystyczną, był - jak się wyżej wspomniało - fran

cuski pisarz Henryk Murger (1822-1861), autor dziwnej książki, ni to 
powieści, ni to zbioru opowiadań pt. „Sceny z życia Cyganerii". Książka 

stała się sławna nie tyle dzięki własnej, niewątpliwej zresztą wartości, 

•ile dzięki przeróbkom: na sztukę dramatyczną, przez Teodora Bar

riere i na operę, przez Pucciniego, oraz jego dwóch librecistów ·- L. 11-
lica i G. Giacosa. 
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Libreciści owi postanowili nie to, że streścić i udramatyzować książkę 

Murgera, ale raczej zacżerpnąć z niej ·najogólniejszy szkielet libretta, 

a potem szkielet ten wypełnić treścią, będącą jak gdyby tylko syntezą 

murgerowskich „Scen z życia Cyganerii". Co postanowiwszy, zabrali się 

do pracy i tu zaczął się nienapisany dramat. 

Dramat, który trwał dwa lata. Przez dwa lata Puccini zamQcza Gia

cosę i Illicę ciągle to nowymi żądaniami zmian w treści libretta „Cy

ganerii". W korespondencji Pucciniego z tych czasów nie mało miejsca 

zajmuje walka o „Pieśń pijacką" z IV aktu, ustawicznie - zdaniem 

kompozytora - wymagającą poprawek. Zmaltretowani libreciści otrzy

mują -wreszcie list z zawiadomieniem, iż „Pieśń" jest już teraz zupełnie 

dobra, nawet wręcz znakomita, po czym ... Puccini rzuca „Pieśń" do ko

sza i komponuje na to miejsce znanego nam z ostatecznej werŚji opery 

„Kadryla". 

W rezultacie tych obustronnych, dwuletnich mąk powstaje jednak li

bretto naprawdę doskonałe: zwięzłe, krótkie, jasne. W ślad za •librettem 

powstaje równie doskonała muzyka. 

R ealizuj1c „Cyganerię" na naszej scenie, pragnęliśmy, aby przcd

(1, . : stawienie to stało się nowym krokiem naprzód na drodze do reformy 

naszej opery. Na czym polega ta reforma? 

Dawna opera w Polsce, przeznaczona dla burżuazyjnych odbiorców, 

była typem przedstawienia konwencjonalnego, umownego, w którym li

czyła się tylko strona muzyczna, przede wszystkim - śpiew. Na pod

stawie cichej umowy między teatrem a słuchaczami, nieważne było li

bretto, którego tekstu - skutkiem złej dykcji śpiewaków - najczęściej 

Śię nie słyszało. Równie mało ważne (byle bogate!) były kostiumy i de

koracje. Nie liczyła się reżyseria i gra dramatyczna aktorów, a ważne 

były tylko „wysokie c" produkujących się sław śpiewaczych. 

Dzisiejszy, nowy nasz słuchacz i odbiorca, na taką „umowę" nie 

zgodzi się. I słusznie! Będzie chciał przedstawienia od każdej strony do

brze opracowanego. Bawiąc się, będzie chciał ró'l.vnocześnie - poprzez 

pokazany wycinek życia na scenie - uczyć się o danej epoce, jej lu

dziach i jej zagadnieniach. 

Dlatego przekład polski libretta „Cyganerii" powierzyliśmy do nowego 

opracowania jednemu z cenionych naszych poetów - Jerzemu Zagór

skiemu. Ocenę całości pracy Zagórskiego pozostawiamy słuchaczom. 

Dla przykładu jedynie cytujemy tekst arii Colline'a z IV aktu. Colline, 

który ze swym wytartym płaszczem nie rozstawał się od wielu lat, te-
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raz postanawia sprzedać go, aby wzamian kupić lekarstwa, ktorymi może 
uda się ocalić życie Mimi. Nim sprzeda, Colline żegna się ze swym starym 
okryciem: 

„Zegna; mi przy;acielu! 

Musimy rozstać się ... 

W dobrym cię porzucam celu, 

Zegna;, żegna; na zawsze! ... 

Harde i nieugięte 

Pod tobą prowadzilem życie. 

W twych kieszeniach mieszkali, 

Jak w bezpieczne; kry;ówce, 

Poeci, mędrcy, mówce. 

Teraz - gdy piękny minął czai.. 

Bądź zdrowy! 

Niech bogi prowadzą cię, 

Mó; drogi. 

Bądź zdrów, bądź zdrów ... " 

To już nie jest tylko poprawny przekład na język polski. To prawdzi

wa poezja, która wtargnęła na scenę operową. 

I c=;::::?~ 
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Treść "Cyganerii" 
Jesteśmy w Paryżu, gdzieś około roku 1840. Panuje Ludwik-Filip, 

'.Ewany, królem - burżujem", 

rysowany przez ówczesnych 
(spójrz na naszą kurtynę). To 
wYraźnie obelżywe znaczenie. 

a także - na skutek kształtu głowY -
karykaturzystów, jako „król-gruszka" 
porówna.nie z gruszką ma we Francji 

Rysunek satyryczny, przedstawiający króla Ludwika Filipa, pożerają
cego dorobek ludu francuskiego. Za ten rysunek Honoriusz Daumier, 
największy satyryk swej epoki, przesiedział 6 miesięcy w więzieniu. 
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Jesteśmy w epoce gwałtownie rozwijającego się kapitalizmu. \V Pa
ryżu powstaje wielki przemysł, ściągający z prowincji setki tysięcy 

rąk roboczych. Ilość mieszkańców miasta potraja się, ale nie potraja 
się ilość domów mieszkalnych. Znani nam z powieści Balzaka dra
pieżni fabrykanci, bankierzy i spekulanci dbają o napełnianie swych 
kas, marzą o własnych pałacach,ale są doslrnnalc obojętni na niedolę 
mas pracujących. Powstaje proletariat miejski, o wszystkich odcieniach 
nędzy, począwszy od nędzy robotniczej, a skończywszy na nędzy ar
tystów, którzy - pozbawieni czyjejkolwiek opieki - muszą zdoby
wać przyszłą sławę wieloma latami głodowania. 

Akt I 

Znajdujemy się na poddaszu paryskiego domu czynszowego, zamie
szkałym przez malarza Marcelego i poetę Rudolfa. Jest wigilijny wie
czór, przynoszący ludziom radość i dosyt. Niestety, nie wszystkim: u na
szych artystów panuje głód i chłód. Po chwili nadchodzi ich przyja
ciel, filozof Colline. By zdobyć nieco jedzenia i drzewo na podpałkę, 
chciał zastawić jakieś swoje marniutkie ruchomości, ale lombard oka
zał się zamknięty. „Cyganie" (tak zwano ubogą młodzież artystyczną) 
będą zatem nadal głodni i zmarznięci. 

Nagle, jakby spadł z nieba, pojawia się czwarty z grupy zaprzyjażnio
nych „Cyganów", muzyk Schaunard. Fantastycznym zbiegiem okolicz
ności zarobił pewną ilość „ludwików", t. j. monet z podobizną Ludwika.
Filipa i rozrzuca je triumfalnie po podłodze. Artyści doznają podwójnej 
przyjemności: mają znienawidzonego króla u swych stóp, a równocześ
nie cieszą się, ie go wkrótce wydadzą w sklepach i restauracjach Dziel
nicy Łacińskiej (Quartier Latin - część Paryża, zamieszkała przez stu
diującą młodzież). 

Ucztę zgotowaną przez Schaunarda przerywa pukanie do drzwi. To 
przychodzi właściciel domu, Benoit. Dla niego nie ma Wigilii. Wyszpie
gował ze swego okna idącego podwórzem Schaunarda. i - węsząc 

u „Cyganów" przypływ pieniędzy - zjawia się, aby ściągnąć od nich 
zaległe komorne. Artyści uzyskują podstępem od Benoita wYZnanie 
o jego rozwiązłym życiu i udając zgorszenie - wyrzucają kamienicz
nika za drzwi. 

Resztę wieczoru „Cyganie" postanawiają spędzić na mieście. Zostaje 
tylko Rudolf, aby skończyć terminowy artykuł do gazety, której jest 
współpracownikiem. Rozlega się znowu pukanie do drzwi. Tym razem 
to mieszkająca obok młoda hafciarka. kwiatów - Mimi, chciałaby za-
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palić świecę, która jej zgasła na schodach. Po przebyciu pif'ciu pięter, 
Mimi słabnic, Rudolf ratuje ją. Między młodymi dochodzi d~ rozmowy, 
potem do zwierzeń i nagle orientują się, że zakochali się w sobie miło
ścią nagłą, gwałtowną, która możliwa jest tylko w dwudziestych latach 

życia. 

--i 

H. Daumier : satyra na ówczesnego ministra 
sztuki, koronującego wawrzynem pr'otegowane
go grafomana, podczas gdy prawdziwi poeci 

cierpią nędzę. 

Akt Il 

Dzielnica Łacińska. Tłumuo ' i gwarno. Przy stolikach, rozstawionych 
na chodniku przed restauracją „Momus", jest pełno. \V zimie?! - Ta k, 
w zimie, która w Paryżu jest lżejsza niż w Warszawie i pozwala prze
bywać na kawiarnianych werandach, dogrzewanych co najwyżej kok

sowYmi piecykami. 
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Obecnym tu już od dłuższej chwlll towarzyszom przybyły Rudolrt 
przedstawia Mimi i wszyscy zasiadają do wspólnej kolacji. Nastrój mą
ci zjawienie się pięknej pieśniarki Muzety, w towarzystwie bogatego, 
ale już mocno starawego przyjaciela - Alcindora. Muzeta jest z grun
tu dobrą, lecz lekkomyślną dziewczyną. Życie jej jest wynikiem epoki, 
w jakiej żyje. Kocha malarza Marcelego, lecz co pewien czas czuje po
trzebę przejścia z nędzy do dobrobytu, którym kuszą ją różni pozba
wieni skrupułów moralnych dorobkiewicze. Teraz, widząc Marcelego, 
chciałaby znów do niego powrócić. Najpierw przypomina mu w pio
sence dawne, łączące ich uczucie, potem pozbywa się pod sprytni& 
obmyślonym pretekstem Alcindora. 

Zebrany wokół niezbyt zamożny tłum - ludzie z tej dzielnicy, któ
rym Alcindor nie omieszkał okazać swej „wielkopańskie.J„, pogardy
wita oklaskami porzucenie przez Muzetę Alcindora i powrót jej do 
Marcelego. Boczną ulicą przechodzi zmiana warty, z orkiestrą. Tłum 
i nasi Cyganie „walą za defiladą". Na pustej scenie zostaje wystry
chnięty na dudka Alcindor. 

Akt III 

Mija rok. Znajdujemy się przy rogatce Pa.ryża. Od wchodzących do 
miasta robotników i przekupniów żandarmi pobierają opłatę, zwięk
szaną „dobrowolnymi" datkami w naturze. Łapownictwo rządu Ludwi
ka-Filipa świeci przykładem w dól, aż do najniżej stojących w hierar
chi pań.stwowej żandarmów z miejskiej rogatki. Obok rogatki jest 
knajpa, w której zarobkują l\.larceli i Muzeta. Ona śpiewa piosenki, 
on przyozdabia spelunkę swymi wartymi lepszego losu obrazami. 

Nadchodzi l\.1imi, aby pożalić się l\.larcelemu na Rudolfa, zatruwają
cego jej życie scenami zazdrości. Dowiedziawszy się, że Rudolf jest 
w spelunce, Mimi kryje się za drzewo, skąd słyszy, jak - z kolei -
Rudolf zwierza się Marcelemu ze swych trosk. Pozorne sceny zazdrości 
robi swej kochanej Mimi celowo, a oto dlaczego: 

Mimi jest chora na grużlicę, a on - Rudolf, nie ma jej za. co leczyć. 
W tych strasznych czasach, w których za zbrodnię nieposiadania pie
niędzy trzeba okrutnie pokutować, Mimi musi opuścić swego ukocha
nego, musi być pozornie przez niego odegnana, aby znalazła bogatsze&"o 
przyjaciela., który umożliwi jej powrót do zdrowia. 

Mimi zdradza się ze swoją obecnością i choć teraz Rudolf namawia. 
ją, żeby została przy nim - ona postanawia odejść, aby nie być cię
żarem dla ukochanego. Ale przecież zostać osamotnioną podczas zimy, 
to jakby śmierć za życia! - Ta refieksja nakłania. tragiczną parę k•-
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chanków do nierozstawania się, zanim nie przyjdzie wiosna. Potem Jed
nak będą musieli pójść odmiennymi dogami. 

Tymczasem Marceli i Muzeta robią sobie prawdziwą scenę zazdrości 
i lekkomyślna pieśniarka znów rzuca Marcelego. 

Akt IV 
Czas płynie. Jest już wczesna, paryska wiosna i Rudolf wraz z Mar

celim pracują na swym poddaszu znowu sami, w biedzie, tęskniąc za 
ukochanymi dziewczynami, z którymi - wobec tak ciężkich warunków 
materialnych - nie mogą być razem. Nadchodzi muzyk Schaunard 
z filozofem Collinem i czwórka przyjaciół, ratując się wisielczym hu
morem przed rozpaczą, imituje wielce wytworny bal, urozmaicony tak 
częstym w ówczesnych „wyższych sferach" pojedynkiem. 

Nagle wpada Muzeta, a tuż za. nią dowleka się na poddasze resztą 
sil Mimi. Podczas gdy Rudolf układa omdlewającą Mimi na jedynym 
znajdującym się tu posłaniu, Muzeta opowiada, iż dowiedziała się, że 
Mimi - śmiertelnie już chora - rzuciła swego nowego, bogatego 
przyjaciela, margrabiego. Wobec tego ona - Muzcta, odnalazła Miml 
l przyprowadziła ją tutaj. - Nie pomagają wysiłki przyjaciół, którzy 
sprzedają wszystko, co mają jeszcze do sprzedania, aby opłacić dla. 
chorej lekarstwa i doktora. Mimi - w ramionach ukochanego Rudol
fa - umiera.. 

Na tym kończy się opera „Cyganeria" Pucciniego. Ale z powieści 
„Cyganeria" Murgera wiemy, że sztuka zwyciężyła jednak nędzę i obo
jętność burżuazyjnego społeczeństwa i że zarówno Rudolf, jak l\.larceli, 
jak Schaunard - po tak ciężkich przeżyciach wYbili się w końcu awą 
pracą i talentami na znanych i cenionych artystów. 

-....--:=::--... 
---====---- • 
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L U DZIE ZA KULISA M I 

Fotoreportaż : R. Burzyński 

Co to jest wystawienie opery? - To jest 306 godzin lekcji i 347 godzin 
prób scenicznych solistów, oraz chóru. To jest 185 godzin prób orkiestry. 
To jest 2.745 metrów materiałów, zużytych na kostiumy. To jest 24.020 
godzin pracy w poszczególnych działach teatru (pracownia krawiecka, 
stolarnia, tapicerzy, maszyniści, elektrotechnicy itd.). To jest ogromny 
wysilek zespołu 415 osób, które przez kilka miesięcy pracowaly nad tym, 
abyście mogli - o, Słuchacze nasi - przyjść na przedstawienie „Cyga
nerii". 

Jeżeli przedstawienie Wam się podoba, oklaskujecie za nie artystów 
• występujących na scenie i orkiestrę. Zasługują na to w pelni, ale nie 

tylko oni przyczyniają się do sukcesu spektaklu. Prócz nich za kulisami 
pracuje caly sztab ludzi nieznanych Wam, a godnych Waszego uznania. 
Tym bardziej godnych, że - skutkiem tymczasowego gnieżdżenia się 
Opery Warszawskiej w prowizorycznym, niedostosowanym budynku -
ludzie ci pracują w tak ciężkich warunkach, w jakich nie pracuje ża
den inny teatr operowy w Polsce. Przedstawiamy Wam tych naszych 
pracowników zza kulis. 

\V ciasne; suterynie mieści .„ie pracownia krawl~cka. Od lewej: Rie
romnlk pracowni męskiej, J. Balcerzak, krawcy I krawcow~ - E. Ciaja, 
\V. \Vtulich, E. Sobota, J. Szumań!>ki, St. ł\edziorek, A. Szqszkówna, 
Ene1giczną kierowniczką całej pracowni dam!lkiej jest A. Grotou·ska. 

!.'O 

• 
~ 

PO PRAWEJ: Tak 
w11glądało prz11goto
wanie wózka Parpi
gnola, do II aktu „C11-
ganerii ". Od lewej: 
kierownik rekwiz11-
torni St. Sułkowski, 
oraz Cz. Zagajewski 
i H. Zieliński, pra
cownic11 modelator
~i, którą zawiaduje 
kler. J . Wilecz11ński. 

PO LEWEJ: Kabina 
elektrotechniczna 
midci się w lot9 II 
piętra dawnej sali 
„Roma". Dziś lota 
ta znajduje się za 
kulisami. Na zdjęciu 
widoczn9 jest kie
row n 1 k pracowni 
elekt rot ech ni cz nej, 
Z!Jlt. Kołodziej ski. 
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U GORY: Stolarnia Opery Warszawskiej młdci się w prowizorycznej 
szopie, w której prac11ją także gtusarze i modelarze. Na zdjęciu, od 
lewej: stolarze - S. Fruba i E. Wojdyga, kierownik stolarni M. Kazu
bi6skl, oraz jeszcze dwaj inni stolarze - W. Gryglas i J. Wigniewskl. 
U DOŁU: Odpowiedzialna i żmudna jest praca kopistów, którzy w 
bibljotece teatralnej przepisują nuty do użytku zespołu. Na zdjęciu 
pochyleni nad swJ1mi biurkami pracy, widoczni od lewej: H. Szymul
skl i K. Kali nowski, kierownikiem biblioteki naszej jest J. Gamojskl 
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\ ... \ 
U GORY: W braku odpowiedniego pomieszczenia malarze nasi muszą 
malować dekoracje ... na podwórzu. Oto kierownik malarni, E. IJzie· 
mieszkiewicz, przy pracy nad dekoracją II aktu "Cpgane1'ii«. W głębi 
podwórza widzimg atojącego pomocnika malarskiego, z. Siurczyka. 
U DOtU: Obsługa sceny przy pracy. Od lewej - ma11Zynigci: St. Mar· 
ciniak i J Domasiewicz. Na drabinie tapicer B. Komar. Obok drabiny 
kierownik pracowni tapicerskiej B. Sołtysiak, poniżej maszynista 
P. Głowacki, na stołku trzyma dekoracje maszynista P. Trojanowski 
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