
Józef Elsner 
• r 

IE M ZYCZNE 

RZAŃSKI 



WARSZAWSKA OPERĄ KĄMERALNA 

Dyrektor i Kierownik Artystyczny 

STEFAN SUTKOWSKI 

p 

:ATR NA WYSPIE 
w Łazienkach 

GL9 

Doniesienie teatralne 

za pozwoleniem zwierzchności 

Dnia 21.IV. 1808 roku 

na Teatrze Narodowym 

aktorowie polscy pod dyrekcją 

Pana Wojciecha Bogusławskiego 

mieli honor dać 

na benefis Pana Józefa Elsnera 

pierwszą reprezentacyją 

opery w 1 akcie 

napisanej przez 

Pana Wojciecha Pękalskiego 

z muzyką 

Pana Józefa Elsnera 

p. t. „Echo w lesie" 

Osoby 

Lubin gajowy 

Pan Szczurowski 

Doryna, jego żona 

Pani Szczurowska 



• „Niezawodną jest rzeczą, że równie artyści, 
jak amatorowie muzyki od dawna już życzyli 
sobie (na wzór innych miast zagranicznych) 
mieć w tej stolicy porządną not sztycharnię. 
Pierwsi, ażeby dzieł swoich udzielać publicznoś
ci, drudzy, ażeby onych z większą łatwością 
nabyć mogli. 

• Niżej podpisany ustanowieniem takowej not 
sztycharni tym większą spodziewa się publicz
ności uczynić przysługę, że jej wystawi gatunek 
muzyki, jakiej z żadnej zagranicznej sztycharni 
ani magazynów mieć nie może. 

O Najpiękniejsze polonezy czyli polskie tańce, 
mało znane zagranicą albo wcale na inny spo
sób przerabiane, w samym tylko polskim kraju 
zostają w oryginafach swoich. 

•Różne pieśni i tak zwane dumy, ozdobione 
najpiękniejszymi wierszami sławnych poetów, 
ledwo połowie kraju są znane przez niemożność 
udzielenia ich publicznie wszystkim. Najpięk
niejsze sonaty, koncerta i inne tym podobne ga
tunki muzyki, na klawikort, gitarę lub inne in
strumenty, zrobione już to przez damy polskie, 
posiadające tak wygórowany gust i geniusz w 
muzyce, już to przez wielu amatorów i arty
stów, zostają zagrzebane między kilku osobami 
wtenczas, kiedy by całej publiczności ukonten
towanie sprawić mogły. Wszystkie na koniec 
arie, duety i inne śpiewy z oper polskich tak 
oryginalnych, jako z obcych języków przerobio
nych, ozdobione muzyką najsławniejszych w 
Europie kompozytorów, ledwo gdzieindziej wi
dzieć można, a i te nawet mylnie częstokroć 
są przepisywane i więcej kosztują, aniżeli szty
chowane kosztować mogą. 

e Z tych powodów niżej podpisany, odważając 
się na kosztowne przedsięwzięcie, wzywa łaska
wej pomocy wszystkich amatorów muzyki, aże
by przy początkowych znacznych wydatkach 
liczną prenumeratą, przy której jedynie zamiar 
swój uskutecznić może, wesprzeć go raczyli. 



Wydawać będzie na ten rok różne nowe polo
nezy, fantazje, ronda, wariacje, tak na nowo 
wcale, jako też na dawniej ulubione tematy zro
bione, różne pieśni, dumy itd., każdego miesią
ca, zacząwszy od 10 marca 1803 roku aż do 
ostatniego lutego 1804 roku, wychodzić będzie 
co miesiąc jedno dzieło z kilku sztuk ·złożone 
i oprawne pod tytułem „Wybór pięknych dzieł 
muzycznych i pieśni polskich". Pierwsze tako
we dzieło zawierać w sobie będzie 1. „Taniec 
polski" JWP. Michała Ogińskiego, 2. „Wcale 
nowy taniec polski" JP. Stefanii, 3. „Dumy z 
wierszami" JP. Juliana Niemcewicza, 4. „Pio
senkę z poezją" JP. Osińskiego z muzyką wy
dającego to dzieło, 5. „Wariacje" na ulubione 
tema z opery „Przerwana ofiara". ( ... ) 

• Wszyscy amatorowie i artyści proszeni są, 
ażeby dzieła muzykalne, tak swojej kompozycji, 
jak i inne, które godnymi osądzą widoku pub
licznego, przesyłali do tejże not sztycharni fran
co, pod adresem niżej podpisanego. 

• Prenumerować będzie można w Warszawie 
u wydającego to dzieło, we Lwowie u JP. Pfaf
fa, w Krakowie u JP. Groblowej, w Wilnie u 
JP. Kożuchowskiego, w Poznaniu u JP. Krzysz
tofowicza, w Dubnie u JP. Fietta. Nazwiska 
wszystkich JPP prenumerujących będą druko
wane w dziele początkowym drugiego kwartału. 
•Niżej podpisany ma honor nareszcie oświad
czyć wszystkim artystom i amatorom muzyki, 
że starać się usilnie będzie, ażeby jego sztychy, 
jak najdokładniejsze, ozdobne i co do wyboru 
najlepsze być mogły, ofiarując powolność swoją 
na wszystkie ich rozkazy. 

JÓZEF ELSNER 

Dyrektor Muzyki przy Teatrze Polskim 

w Warszawie, dn. 28.1.1803 r . 

(Przedruk z książki Aliny-Nowak-Romanowicz 

„Józef Elsner", Kraków, 1957 r.) 
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Józef Elsner „ECHO W LESIE" 

e W „Sumariuszu utworf)w muzycznych" Józefa 
Elsnera pod pozycją 11/19 widnieje notatka: „Echo" 
- duodrama w jednym akcie; napisałem dla Szczu
rowskiego odbywającego wtedy z żoną podróż arty
styczną w Polsce. Wiersz Pękalskiego. Wystawiona 
w Warszawie 22.IV.1808". 

e I właśnie ta komedio-opera obok „Kabalisty" 
i „Urojenia i rzeczywistości" jest najlepszą i naj
bardziej urokliwą spuścizną sceniczną Elsnera. Za
chowane wielkie opery historyczne „Leszek Biały", 
„Król Łokietek" i „J agiełło w Tenczynie", mimo że 
napisane na wielkie zespoły orkiestrowe, chóry, so
listów i stosowania modnych w tym okresie melo
dramatów, są w istocie bardziej wodewilami niźli 

operami. Niemniej właśnie te dramaty historyczne 
były przygotowaniem do powstania polskiej opęry · 
narodowej. 

e Prezentowane przez nasz teatr „Echo w lesie" 
stawia przed solistami niemałe trudności. Jest i wir
tuozowska aria buffo, są i duże partie koloraturowe. 
Założeniem Elsnera było napisanie muzyki łatwej, 
przystępnej, ale o melodyce ograniczonej, by nie od
wracała uwagi od tekstu, który odgrywał w kome
dió-operze rolę najważniejszą. Jedynie w uwerturze, 
bardzo zresztą programowej, występują efekty echa 
za pomocą powtarzania motywów .w głosach różnych 
instrumentów. W pierwszej arii Lubina Doryna na
śladuje echo, co jest punktem wyjściowym całej in
trygi. W końcowym duecie zwracają uwagę partie 
trąbek na scenie, korespondujące z zespołem akom
paniującym. Poza tym chcielibyśmy zwrócić uwagę, 
że „Echo w lesie" jest pierwszą polską operą kame
ralną napisaną tylko na dwoje wykonawców. 

e Mimo, że Elsner nie był kompozytorem o wybi
tnej indywidualności, jemu właśnie sądzone było 

stanąć na czele polskiej muzyki w początkach XIX 
wieku. Nie zapominajmy, że Chopin przez całe życie 
był dumny ze swego nauczyciela. A współcześni, 

wielbiąc Elsnera jako twórcę narodowej sztuki, wrę
czyli mu złoty medal w uznaniu jego zasług, które 
położył dla organizacji naszej kultury muzycznej. 
Warto o tym i dzisiaj pamiętać. 

JERZY DOBRZAŃSKI 



.JÓZEF ELSNER 

e Elsner urodził się w Grotkowie na Śląsku _29 
czerwca 1769 r. Pierwsze wykształcenie otrzymał 

w szkole klasztornej Dominikanów we Wrocławiu. 
Tu obok innych nauk odbierał również wskazówki 
gry na skrzypcach, śpiewu chóralnego i pierwszych 
zasad teorii muzycznej. A chociaż skąpe to były 

wiadomości, jednakże, przy wrodzonych zdolno
ściach do muzyki, tak wiele z nich skorzystał, że już 
w 13 roku życia, · a więc zaledwie po roku nauki, na
pisał motet „Ave Maria", który zwrócił na niego 
uwagę Schona, rektora chóru klasztornego. Za jego 
staraniem Elsner pobierał odtąd lekcje generał-basu 
od organisty Ja.nischa, teorii kompozycji od Dreiritt
nera, sposobu zaś urządzania partytur orkiestrowych 
od Maara, dyrektora orkiestry wrocławskiej. W po
czątkach 1792 r., Bulla, przedsiębiorca teatru nie
mieckiego we Lwowie, dowiedziawszy się o niepo
spolitych zdolnościach Elsnera, potrzebując dyrekto
ra dla tej części swej trupy operowej, którą zamie
rzał wysłać do Warszawy, wezwał Elsnera do Lwo
wa. Ten zadość uczynił żądaniu. Na próbnym jednak 
przedstawieniu talent Elsnera, jako dyrektora i ja
ko kompozytora wykonanej symfonii, tak zaimpono
wał ówczesnemu rządcy Galicji, hr. Brygido, że ten 
polecił zatrzymać Elsnera we Lwowie, a do Warsza
wy wysłać innego dyrektora. Mając i dobre stano
wisko, i uznanie w kołach muzykalnych, Elsner 
przez siedem lat bawił we Lwowie, tworząc różne 
uwertury, balety, kantaty, kwartety itp. W 1794 r. 
zapragnął doświadczyć swych sił ·w operze. Jakoż 
napisał „Die seltenen Briider", pierwszą swą operę, 
którą przyjęto dość życzliwie. Zachęcony powodze
niem, napisał w 1796 r. drugą: „Der verkleidete Suł
tan". Niebawem po przedstawieniu tej opery zjechał 
do Lwowa Wojciech Bogusławski, a oceniwszy zdol
ności Elsnera, namówił go do komponowania oper 
polskich. Niełatwe to było zadanie dla niego, ponie
waż nie umiał po polsku; pracą jednak gorliwą, 

energią i silną wolą przełamał wszelkie przeszkody. 
W krótkim czasie nauczył się po polsku, przynaj
mniej tyle, że mógł dobrze podkładać pod muzykę 
słowa tekstu polskiego, czego złożył dowody w me
lodramacie Bogusławskiego: „Iskahar, król Guaxary" 
i w operze „Amazonki", również z tekstem Bogu-



sławskiego. Odtąd stale pisywał już opery do librett 
polskich. W 1799 roku Bogusławski wrócił wraz 
z swoją trupą do Warszawy, zabrawszy z sobą Els
nera. Tu muzyk nasz napisał opery: „Mieszkańcy 
Kamkatal" (1804, słowa Dmuszewskiego), „Siedem 
razy jeden" (1804), „Stary trzpiot" (1805), „Wieszcz
ka Urzella" (1806), „Andromeda" (1807), „Szewc i 
krawcówna" „Urojenie i rzeczywistość", „Echo", 
„Śniadanie trzpiotów", „Zona po drodze" (wszystkie 
pięć w 1808), „Leszek Biały" (1809), „Benefis", „Wą
wozy Sierra Morena" i „Kabalista" (1810-1812), 
„Król Łokietek" (słowa Dmuszewskiego, 1812), „Ja
giełło w Tenczynie" (słowa Chodkiewicza, 1820) oraz 
kilka melodramatów. 

• Z wyjątkiem „Leszka Białego", „Króla Łokietka" 
i melodramatu „Ofiara Abrahama", wszystkie inne 
opery niezbyt długo utrzymywały się na scenie. 
Brak im było interesujących pomysłów melodyjnych 
i siły dramatycznej. Za wielką wszakże zasługę po
czytać to należy Elsnerowi, że w swych kompozy
cjach często posiłkował się tematami naszych pie
śni ludowych, że tworzył swe dzieła w charakterze 
muzyki polskiej, oraz że budził w młodych talen
tach ochotę do komponowania w duchu muzyki na
rodowej. Pod tym względem działalność jego była 
i obszerną, i nie bezowocną. 

•W 1818 założył w Warszawie szkołę śpiewu i wy
mowy, która trwała do 1821 roku. Następnie objął 
dyrekcję świeżo założonego konserwatorium. 

•Elsner umarł w Warszawie 18 kwietnia 1854 ro
ku; został pochowany na Powązkach, gdzie ze skła
dek publicznych wystawiono mu pomnik. 

ALEKSANDER POLIŃSKI 

„Dzieje muzyki poJskiej w zarySii.e" 

Warszawa, 1907 r . 

POLSKA ORKIESTRA KAMERALNA 

TOMASZ TOMASZEWSKI 

MAREK BOJARSKI 

GRZEGORZ REZLER 

EWA HAMBURGER 

- koncertmistrz 

- I skrzypce 

IRENA KOWADŁO-PRZEDMOJSKA - Il skrzypc( 

GRZEGORZ KOZŁOWSKI 

ALEKSANDRA FRIEMANN 

RYSZARD WÓYCICKI 

JANUSZ NOSARZEWSKI 

JOLANTA WRÓBEL 

WOJCIECH FILOZOF 

EW A GIZIŃSKA-REZLER 

ANDRZEJ WRÓBEL 

ANDRZEJ MYSIŃSKI 

TOMASZ BIELSKI 

EMILIAN WERBOWSKI 

RYSZARD JAROSIK 

JAN JĘDRAK 

MACIEJ HAUSENPLAS 

TADEUSZ ZAKRZEWSKI 

HENRYK KALIŃSKI 

ADAM JASTRZĘBSKI 

- altówka 

- wiolonczela 

- kontrabas 

- flet 

- obój 

- klarnet 

- fagot 

STANISLA W PRZYBYSZEWSKI - trąbka 

OLGIERD RUDNICKI 

Inspektor orkiestry, 

JAN JĘDRAK 



ydawca: 
„ WARSZAWSKA OPERA KAMERALNA 

R e d a/ k c j a p r o g r a m u : 
AqWIGA ADAMOWICZ 

Opracowanie graficzne: 
JAN HEYDRICH 

WDA - Zakład Typograficzny. B-122 


