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Ci, co bredzą o bezużyteczności społecznej i na
rodowej oper, na pewno źle się wsłuchali w „ arię 

z kurantem" i chyba nigdy im się łza nie zakrę
ciła przy pierwszych dźwiękach poloneza zaczy
nającego Ili akt Hrab i ny. A j eżeli trzeba 
większych autorytetów jeszcze na stwierdzenie, 
jak wielce w Polsce operę szanowano, jaką wagę 
przywiązywano właśnie do możliwośc i oddziały

wania przez nią na naród - to pamiętajmy , że 

Mickiewicz w gronie filomatów wileńsk ich zasta
nawiał s i ę bardzo poważn i e nad istotą opery i jej 
dramatycznością , potem utwór krwią własną pi
sany, korzeniami wrosły w glebę ludu wiejskiego, 
koroną sięgający nieba wszystkich ówczesnych 
marzeń polskich - Dz i ad y - skomponował 

w kształcie dramy muzycznej . 

Leon Schi ller - Obrona opery (1 938) 



JERZY WALDORFF 

ŹRÓDŁA INSPIRACJI 

Do brzegów pierwszego należałoby się cofnąć o 150 lat 
w czasie i zejść na południe o parę tysięcy kilometrów, 
żeby się znaleźć w towarzystwie Adama Mickiewicza, któ
ry wraz z przyjacielem i też poetą Antonim Edwardem 
Odyńcem wojażował wtedy po Włoszech . Wrażenia z tej 
podróży spisał później Odyniec w trzech tomach wspom
nień bardzo ciekawych i wzruszających zapatrzeniem się 

skromnego Edwarda w wielkiego Adama (aż dziw, że siq 
tych wspomnień nie wznawia, gdy drukuje się tyle innych 
dawnych, mniej ciekawych i ważnych!) . 

Otóż , znalazłszy się w Genui , dwaj młodzi poeci zazna
jomili się tam z rodakiem Franciszkiem Mireckim, który był 
miejscowym nauczycielem śpiewu i dyrygentem Opery, 
a w ogóle zdobywał sobie pozycję uznanego kompozytora 
oper wystawianych w Warszawie, Krakowie, Genui, w me
diolańskiej La Scali i w Lizbonie. ów Mirecki , widzący -
podobnie jak Elsner - narodowe wartości muzyczne, jął 
gorąco namawiać Mickiewicza do napisania operowego 
libretta, o jakiejś wybranej treści polskiej, do czego gotów 
był skomponować muzykę . Mickiewicz z Odyńcem wzię!i 
rzecz serio, podczas długich spacerów brzegiem morza 
obmyślili szkic libretta , którego bohaterem byłby oficer 
Legionów Dąbrowskiego - Tadeusz (uwaga : w roku 1834 
miał się ukazać w Paryżu Mickiewiczowski Pan Tadeusz), 
aliści potem ruszyli dalej w drogę i zamysł opery Mickie
wicza przetrwał tylko w pamiętnikach Odyńca , skomento-

wany melancholijnie : Czy z niego [libretta] kiedy utworzy 
się obraz? Euterpe chyba tylko i Talii wiadomo „. 

Po długim wyczekiwaniu , bo przez lat półtorasta, zamysł 
operowy Mickiewicza i Mireckiego zyskał jednak kandyda
tów na realizatorów, w osobach poety Wojciecha Młynar

skiego i kompozytora Macieja Małeckiego . 

O Wojciechu Młynarskim opinia publiczna dowiedziała 
się z okazji li Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, w roku 
1964, kiedy młody poeta ze środowiska studenckiego do
stał pierwszą nagrodę i od razu wyróżnił się z grona auto
rów tekstów do piosenek tym, że nie pisał ani . o kaszta
nach, ani o kormoranach, tylko o polskiej codzienności , 

różnych jej trudnościach i konfliktach. Stał się - jak bym 
powiedział - publicystą piosenki w takich tematach , jak 
Niedziela na Głównym, Szkoła torreadorów, czy W co sit; 
bawić? Od razu też można było przewidzieć , że nie ogra
niczy się do estrady rozrywkowej , a będzie starał siq 
wejść na scenę , żeby z niej pełniejszym , dalej i trwalej 
słyszalnym głosem mówić o sprawach coraz to bardziej 
ważkich . I rzeczywiście! 

29 stycznia 1972 roku Teatr Wielki w Łodzi wystawił, 

w reżyserii Kazimierza Dejmka, Henryka VI na łowach , 

spektakl oparty na komedii Wojciecha Bogusławskiego 

z roku 1792, ale tylko w swej warstwie dramaturgicznej, bo 
Wojciech Młynarski napisał sztukę własnym wierszem, 
aktualizując ją w sposób tak celny, że w podekscytowa
nych kuluarach mówiło się o „ operowej manifestacji poli
tycznej" . Była to prawdziwa sensacja teatralna , ściągająca 
widzów z całego kraju tym łacniej , że ładną muzykę pod 
teksty podłożył Jerzy Dobrzański , zbierając do niej najbar
dziej udane fragmenty z dwóch oper Karola Kurpińskiego : 

Jadwiga, królowa Polski i Pałac Lucypera. 

Po roku , w maju 1973, Młynarski wystąpił z nową ma
nifestacją sceniczną , tym razem w warszawskim Teatrze 
Rozmaitości , opracowując w formie musicalu sztukę ra
dzieckiego autora Eugeniusza Szwarca, który ze swej stro
ny oparł się na bajce Andersena pod zachowanym we 
wszystkich wersjach tytułem Cień . Oczywiście Młynarski , 

zgodnie ze swymi obyczajami i temperamentem, znowu 
treść tego Cienia zaktualizował i zastosował do polskiej 
sytuacji. Pisałem wtedy: „Dla osobowości Wojciecha Mły
narskiego charakterystyczne jest zaangażowanie społecz
ne, które się wyraża w formie satyry ostrej , tnącej , gorz-



kiej , lecz nigdy naznaczonej pesymizmem. Młynarskiemu 
nie podoba się to , co dookoła, ale nie dlatego, żeby „ miał 
za złe ", tylko, że chce poprawić, co usiłuje robić ze szcze
rą pasją ". 

Już w musicalu Cień współpracownikiem Młynarskiego 
był kompozytor Maciej Małecki , zaś po sukcesie warszaw
skim sztukę wziął do swego łódzkiego teatru Kazim ierz 
Dejmek. A teraz, w roku 1979, na scenie Teatru Wielkiego 
w Warszawie, z okazji wystawienia Awantury w Recco ze
szli się przy robocie wszyscy trzej : Wojciech Młynarski -
autor dramatu ; Maciej Małecki - kompozytor muzyki ; Ka
zimierz Dejmek - reżyser spektaklu . 

W tym wypadku Młynarski miał trudniejsze zadan ie, bo 
już nie chodziło o taką , czy inną adaptację cudzej drama
turgii , lecz o stworzenie własnej. gdyż zarys treści sztuki , 
przekazany przez Odyńca , mógł być ledwo punktem wyjś
cia. W rezultacie pracy, długiej i rozważanej starannie , na
r~dziła się opowieść o polskim legioniście i jego włos
kich perypetiach - w całości pogodna, fragmentami bar
dzo zabawna, aliści w podskórnym nurcie historii z koń 
ca XVIII wieku łatwo znaleźć aluzje i zatroskanie 0 spra
wy pols~iej końcówki wieku XX. Młody Wojciech zdaje się 
p~dawac nad dwoma stuleciami rękę staremu Wojciecho
wi .- Bogusławskiemu , podobnie jak tamten , przeto w zgo
dzie z tyle dawnymi, ile szlachetnymi tradycjami polskiej 
sceny narodowej tworząc : śpiewogrę z morałem . 

Tak by ocenić się dało Awanturę w Recco, gdyby nie 
muzyka Małeckiego . Maciej Małecki , ze swej strony, miał 
wstępn~ przebieg kariery w tym odmienny, że nie zaczy
nał - jak Młynarski - od rozrywki , żeby iść w strone 
sztuki poważnej , lecz jak gdyby odwrotnie. W latach mia~ 
no.w~cie , 1969 i 1970 publiczność Festiwali Pianistyk

0

i Pol
skiej w Słupsku oklaskiwała gorąco duet fortepianowy Je
rzy Derfel - Maciej Małecki. W ambitnym repertuarze 
dwaj pianiści zaprezentowali m.in . Wariacje na temat Hayd
na Brahmsa, suitę i En blanc et noir Debussy'ego, Sonatę 
n~ 2 fortepiany i perkusję Bel i Bartóka , Sonatę na 2 forte
piany Igora Strawińsk iego . 

. Ten wybitny duet, jakkolwiek chwalony przez krytykę, 
nie utrzymał się w sytuacji , gdy tylko oficjalnie mówi s ię 
u. nas o ~otrzeb i e dobrej sztuk i dla mas, a faktycznie ka rm i 
się . prowin~jonalne masy chałturą rozrywkową , tolerując 
banery, kto re utrudniają ,solistom i zespołom muzyki po . 

ważnej dostęp do audytoriów w terenie . Znalazłszy się 

tedy w położeniu przymusowym, Małecki jął s i ę kompono
wania muzyki użytkowej dla TV, filmu i scen dramatycz
nych. Skoro jednak dostał propozycję napisania pełno

spektaklowego utworu dla sceny operowej. zabrał się do 
dzieła z całym poczuciem odpowiedzialnośc i, mierząc wy
soko. 

W rezultacie , w swej warstwie muzycznej Awantura w 
Recco stała się bliższa opery niż wodewilu. Partytura pisa
na gęsto , instrumentacja urozma icona , bogata. Muzyka pły
nie potoczyście , dopuszczając niekiedy prozę przeważnie 
w formie parlanda na swym tle oscylując partiami w faktu
rze pomiędzy impresjon izmem Debussy'ego i motoryzmem 
Prokofjewa. Jakkolwiek zachęcały do tego sytuacje scenicz
ne i epoka , Małecki zdecydował się posługiwać cytatami , 
z jednym wyjątkiem buńczucznego „ krakowiaka amazo
nek'', co jest takie zabawne w akc ie drugim. W pierwszym 
natomiast w „ piosence Tadeusza" mówiącej o Mazurku 
Dąbrowskiego , choć wszystko do tego nakłaniało - Ma
łecki nie zacytował żadnego fragmentu hymnu , dając tylko 
piosnce melodię stylizowaną pod Chop ina , czy raczej 
w stylu jeszcze przedchopinowskiego, wczesnego roman
tyzmu. W ten sposób, zgodnie z duchem tamtego czasu, 
wspomnienia o ciężk i ch przec i eż bojach leg ionowych spo · 
wite zostały w mg i ełkę bardzo polskiego sentymentu. 

Na koniec parę słów o moich własnych ź ródłach inspi
racji , które spowodowały, żem nap i sał ten krótki tekst do 
druku w programie Awantury w Recco. Wojciech Młynarski 
jest stryjecznym wnukiem Emila Młynarsk i ego , za którego 
dyrekcj i w latach 1919 - 1929 Opera Warszawska przeży
wała legendarny, dotąd nie prześc i gn i ony okres świetnośc i 

artystycznej . Pana Emila pamiętam , bywałem na spektak
lach prowadzonych jego tyle niezawodną , ile wykwintną 
ręką. Pomyślałem więc sobie , że miło mi będzie asystować 
teraz drugiemu przedstawicielowi znakomitego rodu -
Wojciechowi Młynarskiemu , przy jego pierwszym wejściu 
- razem z kompozytorem Maciejem Małeckim - na tę 

samą scenę Teatru W ielkiego w Wa rszawie. 
Jerzy Waldorff 



MAŁGORZATA KOMOROWSKA 

PRZYCZYNEK DO MUZYKI 
„A W ANTURY W RECCO" 

Dzieło sceniczne Macieja Małeckiego i Wojciecha Mły
narskiego początkowo być miało „ widowiskiem muzycznym 
w dwóch aktach na solistów, chór i wielką orkiestrę z ba
letem i fajerwerkiem". Jednakże sposób podejścia kompo
zytora do tworzywa muzycznego, literackiego i dramatur
gicznego, oraz typ instrumentacji i struktura utworu spra
wiły, że w rezultacie czteroletniej pracy (1975-79) pow
stała opera. Opera tradycyjna w form ie i przez to już nie
zwykła ; nie należy bowiem do rzeczy powszednich pisa
nie dzisiaj dzieła operowego z uwzględnieniem praw rzą
dzących z dawna tym gatunkiem. Partytura Awantury w 
Recco mieści w sobie uwerturę , scenę baletową, arie 
i arietki (Sylwii , Orlanda), partie solowe bliskie pieśni (Ta
deusza, Marcella), kwartet o charakterze quodlibetu (Tadeu
sza, Maćka , Alberta i Domenica) , czterech Rajców kwartetv 
buffo; pieśni Rybaka towarzyszy chór, są też szeroko ro;
budowane sekwencje samego chóru (Fuga, Wiktoryja, Fi
nał) .O rygorach strukturalnych, jakie narzucił sobie Małec
ki - już nie w ścisłym związku z formą operową - świad
czyć może fakt, iż pierwsza scena 3-ciej odsłony w akcie li 
(przygotowania do obchodu 50 urodzin burmistrza) napi 
sana została wedle kanonu klasycznego allegra sonato
wego. W partii orkiestry, zinstrumentowanej na wielki skład 
symfoniczny z potrójnym drzewem i zwiększoną perkusją , 
przeważa myślenie kontrapunktyczne - prowadzące nie
kie?y ?o efektów polimetrii. Kompozytor stosuje imitacje 
polifoniczne, fugę , instrumenty traktuje solistycznie, dla 
ur.ozmaicenia przebiegu wprowadza kontrasty faktury, rejo
now brzmienia i barw. 

Każdy takt partytury organicznie wynika z tekstu , który 
Młynarski ułożył w wiersz na poły fredrowski , na poły 

mickiewjczowski . U narodzin dzieła stał zamysł stylizacj i 
całości na dawną narodową śpiewogrę . Konsekwencje mu
zyczne takiego zamysłu wydają się być oczywiste. Małeck i 

z pełną świadomością historyczną ewolucji języka. teatral
nego, muzycznego i operowego z~e~y<;fował ąię_ na rozw ~tą 

zanie tyleż trudne , co oryginalnę . Przyjął postawę parb
dysty, żartował „ z gatunku przy całym· doń szacunku "·. Par
tie wokalne utrzym ał we frazach zwartych (co dyktował 

ośmiozgłoskowy przeważnie wiersz) , w melody~e tonalnej , 
prostej i potoczystej , w rytmach zdecydow:inych , acz uroz
maicanych czasem ukrytą zmianą metrum, lub pauzą pod
bijającą znaczenie słowa . Na to w part ii orkiestry pona
kładał plany harmoniczne, barwne, kl astery diatoniczne; 
poczynił aluzje musicalowe , plastycznie zilustrował posta
cie , zdarzenia , scenerię ; nie wahał się zaskoczyć słuch a
cza cytatem z epoki . W muzyce Awantury w Recco wie
ją glissandami wichry i pluszczą harfami fale, chóry wydaj ą 
okrzyki przerażenia , bitwa zamyka się w toccacie, a strac l1 
w fudze , dowódca Barbaresków śpiewa mezzosopranem, 
burmistrz z nauczycielem śpiewu mozolnie ćwiczą bel 
canto . Operowa „włoszczyzna" potocznie kojarzona z Ros
sinim zderza się z operową „polszczyzną ", którą skłon 

niśmy utożsamiać z Moniuszką. Bohater opery, legionista 
Tadeusz, gdy tylko otworzy usta do śpiewu , z gardła wy
rywa mu się polonez bądź mazur. Włosi trzęsą zgłoski na 
drobnych figuracjach , Barbareski ciągną wokalizy. Tkwi 
w tych zabiegach duży ładunek komizmu , i byłaby pewnie 
opera Małeckiego persyflażem opery buffo, gdyby nie jej 
rodowód: wywodzi się wprost z obywatelskiego teatru 
Wojciecha Bogusławskiego , który bawił , ale i wzruszał, 

trafiał do serc i dusz. 
Nosicielem ponadczasowej idei wolności narodu i jego 

siły jest w Awanturze w Recco starożytnik Marcello i ty
tułowy Tadeusz. Piosnka Tadeusza z I aktu ma klimat cho
pinowskiego mazurka 



W dialogu Tadeusza z Sylwią z tegoż aktu dźwięczą 

dalekie echa powstańczych mazurów. Pieśni Marcella z I 
i Ili aktu przepaja głęboka moralisytka, a kończy tę wesołą 
opery poważny, cichy śpiew chóralny: 

:li 

Małeckiego-kompozytora operowego uformował teatr. By 
podkreśl i ć wagę pierwiastka teatralnego w muzyce Awan
tury w Recco, najsłuszniej byłoby to nazwać 11 operą na 
aktorów" . Przy czym sądzić wolno, że najważniejszą rolę 

Małecki powierzył muzyce ; rolę aktora, co sztuczki kuglar
skie czyni , koncepty prawi i przestrogi na przemian , co mię
dzy żarty - mądre i ważne prawdy wkłada . 

Małgorzata Komorowska 



Maciej Małecki 

MACIEJ MAŁECKI 

Urodzony w roku 1940 w Warszawie , w roku 1965 ukoń
czył warszawską PWSM w klasach kompozycj i (u prof. 
K. Sikorskiego) i fortepianu (u prof. N. Hornowskiej). 
W latach 1967-68 odbył studia uzupełniające w Eastman 
School of Music w Rochester (USA). 

Przez pewien czas rozwijał działalność p i an i styczną wy
stępując w kra ju i za granicą w duecie fortepianowym 
z Jerzym Derflem. 

Jako kompozytor posiada w swoim dorobku utwory 
kameralne , chóralne i orkiestrowe. Przedmiotem jego 
szczególnego zainteresowan ia jest muzyka teatr a I -
n a. Zadebiutował w tej dziedzinie w warszawskim 
STS. Do ważniejszych jego kompozycji teatralnych nale
żą m.in .: „ Oko Jonasza Kofty, Cwiczenia z Shakespeare'a, 
Antygona Sofoklesa , Cień do libretta Wojciecha Młynar· 
skiego (wg Andersena i Szwarca) , Apetyt na czereśn ie 
Agnieszki Osieckiej . 

Maciej Małecki jest ponadto autorem muzyki do wielu 
filmów, audycji radiowych (Teatr Polskiego Radia) i spek
takli telewizyjnych . 

Opera Awantura w Recco powstawała w latach 
1975-79. 



Wojciech Młynarski 

WOJCIECH Ml YNARSKI 

Urodzony w roku 1941 , ukończył wydział filologii polskiej 
UW. Debiutował w roku 1963 jako autor i niejednokrotnie 
wykonawca tekstów piosenek, a także widowisk telewizyj
nych i estradowych. Jego pierwszą pracą dla teatru mu
zycznego było libretto operowe Henryk VI na łowach wg 
komedii Wojciecha Bogusławskiego pod tym samym tytu
łem, z muzyką Karola Kurpińskiego. Operę tę wystawił 
w roku 1972 Kazimierz Dejmek w Teatrze Wielkim w Ło· 
dzi. 
Oto dalsze dotychczasowe prace Młynarskiego dla mu
zycznego teatru: 
1973 - libretto musicalu Cień wg bajki fo.ndersena i ko

medii Szwarca Człowiek i cień z muzyką Macieja 
Małeckiego, prapremiera w warszawskim Teatrze 
„Rozmaitości-STS", w reżyseri i Jerzego Dobro
wolskiego. 

1974 - nowe tłumaczenie i adaptacja życia paryskiego 
Offenbacha dla Operetki Warszawskiej. 

1976 - libretto opery Ka/mora , czyli Tajemne zaślubiny 

na motywach libretta Kazimierza Brodzińskiego 

Ka/mora, czyli Prawo ojcowskie Amerykanów, 
z muzyką Karola Kurpińskiego , w opracowaniu 
Jerzego Dobrzańskiego. Utwór wystawiono w 
Warszawskiej Operze Kameralnej w inscenizacji 
amerykańskiego reżysera Stanleya Fedyszyna. 

1979 - Awantura w Recco 



O GENEZIE 
„A WANTURY W RECCO" 

Genua, 16 lipca 1830 r ., rano 

Genua nie na prozno nosi tytuł pysznej (superba) , i to 
nie tylko ze świetności zewnętrznej. ale i z rodzaju wraże
nia, jakie czyni na gościach swoich. Jak pyszny bogacz 
imponuje z daleka , ale z bliska serca nie zjedna . Nikt nie 
zaprzeczy, że jest miastem wspaniałym , widząc jej marmu
rowe pałace , olbrzymie kościoły i gmachy, przebiegając 

szerokie ulice, jakie się w górnej części miasta znajdują , 

ale żeby się dostać od dołu , trzeba przechodzić labirynt 
uliczek krętych , ciasnych , ciemnych, a tak zaprawionych 
rozmaitymi zapachami (grzecznie mówiąc) od rozmaitych 
fabryk , sklepów i towarów, że prawdziwie tchu w pier
siach braknie , tym bardziej że przez nos wcale niepodob
na oddychać .. . 

... Wszystk.o to, co tu piszę , jest owocem całodziennych 
wczorajszych i onegdajszych wieczornych wędrówek po 
mieście . Nie mówię nic o kościołach , do którycheśmy 

wstępowali po drodze, bo trudno by wszystko wyliczać , 

a tak są wszystkie prawie przeciążone bogactwem szcze
gółów i ozdób, że to tym bardziej jeszcze od mówienia 
o nich odstrasza. Za największe i najwspanialsze uchodzą: 
katedra pod wezwaniem św. Wawrzyńca (San Lorenzo) , 
Annuncjata i kościół św. Cyra (San Siro) . Za najpiękniej-

Mickiewicz i Odyniec podczas wycieczki na Wezuwiusz 



szy zaś poczytuje się kościół Santa Maria di Carignano, 
czyli Wniebowzięcia , w prześlicznym położeniu na górze, 
tuż obok wspaniałego wysokiego mostu , który łączy górę 
tę z drugą. Za toż mogę powiedzieć o teatrze „ Carlo-Fe
lice", skończonym i otwartym dopiero przed rokiem, że 

jest wewnątrz jednym z najpiękniejszych i najwspanial
szych we Włoszech. Wyłożony całkiem białym marmurem, 
ma 6 pięter lóż , po 30 w każdym . Widz i eliśmy w nim oneg
daj po raz pierwszy tragedię włoską. Była to Medea, przez 
ks i ęcia Valentignano. Sztuka całkiem w guście francuskim . 
Aktorowie gorsi niż u nas. Z Werowskim lub Ledóchowską 
żaden ani s i ę równać nie może . Jedna tylko pani Pelzetti 
grająca główną rolę Medei przypominała nieco pannę 

żuczkowską , ale mniej piękna i mniej naturalna. Wszyscy 
zaś inn i grzeszą zwłaszcza zbyteczną deklamacją i prze
sadą. Rozmawialiśmy właśnie o tym w antrakcie po polsku, 
gdy nagle ze środka orkiestry - byliśmy bowiem w pierw
szym rzędzie krzeseł , aby móc lepiej dosłyszeć - zbliża 

się ku nas z niezwyczajnym pośpiechem , roztrącając po 
drodze muzyków, jakiś jegomość , miernego wzrostu, blon
dyn , lat około 40, ale pełen znać życia i miłego wyrazu 
twarzy, i odzywa się do nas po polsku wyrażając swą ra
dość , że spotyka ziomków, i rekomendując się jako dyrek
tor orkiestry, Mirecki . Wiedzieliśmy już o nim pierwej, że 
był takimże dyrektorem w Lizbonie . On zaś dowiedziawszy 
s i ę nawzajem, kto był Adam , zdawało się, że podrósł z ra
dości. Wszystkie odtąd antrakty przegawędził z nam i, 
a wczoraj raniuteńko już był u nas w hotelu. Miły , żywy , 

serdeczny i pełen młodzieńczego zapału, od razu mię uj ął 

za serce. Fanatycznie rozmiłowany w swojej sztuce, nicze
go tyle nie pragnie , jak żeby mógł ułożyć muzykę do jakiej 
opery polskiej i przeto przyczepił się jak pijawka do Ada
ma, aby dla niego libretto napisał . Adam nie jest od tego 
i cały wieczór wczoraj, chodząc ponad morzem, planowa
l i śmy razem rozmaite szczegóły treści, którą on sam ju ż 

z gruba wymyślił , a do której wspólnego obrobienia mnie 
wzywa . Treść ta w głównych zarysach jest taka . Legio
nista Polak pozostał ranny we Włoszech, a jako amator 
sztuk pięknych , a mianowicie muzyki , upodobał sobie w no

wej ojczyźnie i zamieszkał w nadmorskim miasteczku. Lu

bią go i szanują wszyscy, bo jest szlachetny, serdeczny, 

a nade wszystko waleczny. Sam tylko burmistrz mia
steczka , także zapalony meloman , znieść nie może jego 

sp1ewania , a on właśnie ma namiętną ochotę i największą 
pretensję do tego . Stąd niechęć i poróżn i en i e , i stąd nie
przeparta przeszkoda do małżeństwa z córką burmistrza, 
która choc i aż sama śpiewaczka i zdanie ojca co do śpie

wu Polaka podziela , kocha w nim jednak nawzajem rycerza 
i wszelkich usiłowań dokłada , aby ojca z kochankiem po
jednać . Wdają się w to i drudzy, i cały magistrat miasta 
in corpore stara się aby zmiękczyć burmistrza , albo nakło

nić Polaka , ażeby śpiewać zaprzestał . Ale jedno i drug ie 
na próżno . I na tym się ma kończyć akt pierwszy. Akt dru
gi ma się zacząć od popłochu w mieście . Doszła wieść, 

że zbójcy morscy, tak zwani Barbareski , ukazali s i ę na 
wybrzeżu , kilka miast już sąsiednich złupil i i gotują s i ę do 
napaści na miejsce akcji dramatu . (Notabene , napady Ba r
baresków zdarzały s i ę rzeczywiście często za dawnych 
czasów, nawet przed laty kilku obawiano si ę ich na serio 
w Fiumicino, pod Rzymem.) Otóż popłoch wskazuje po
trzebę obrony, a nikt oprócz Polaka nie zna s i ę na sztuce 
wojennej . Znowu więc deputacja do niego. Al e on przypo
mina sobie Iliadę czytaną niegdyś w szkołach i pozuje na 
Achillesa , któremu Bryzeidę wydarto *). Lecz i burmistrz 
też , jak Agamemnon , czuje godność swej dostojności i cho
ciaż się boi straszliwie , ufa jeszcze, że Barbareski nie 
przyjdą , i nie daje s i ę złamać w uporze. Rokowania te za
pełniają akt drugi i mają dostarczyć motywów do duetów, 
tercetów, kwartetów itd. Akt kończy s i ę chórem wieśn ia 

ków uciekających do miasteczka z okolic , bo się już Bar
bareski ukazali na morzu . Akt trzec i ma się zacząć w dzi
kiej przystan i, śród skał , lasów, jask i ń , przepaści i wszel
kiego rodzaju okropności. Barbareski z okrętu przypływają 
na łódkach (chór, ma się rozumieć , śpiewając) i zakładaj ą 

tam swój obóz, mając w nocy napaść na miasto. Cel ich 
główny jest porwać piękną Silvią (tak ma zwać się córka 
burm istrza na cześć mojej przyjaciółeczki weneckiej) , o któ
rej wdziękach dej algierski zasłyszał . Ona tymczasem 
w miasteczku odegrywa rolę Patrokla albo matki Koriolan a, 
to jest, udaje się sama do kochanka - i miłość w połącze
niu z honorem polskiego szlachcica odnosi tryumf nad 
sercem rycerza . Nie pozwalają mu żyć dla niej, idzie więc 

walczyć za nią i choćby zginąć w jej obronie . Zapa ł ry-

*) Pomyłka Odyńca: Bryzeida była b ra nką Agamemnona, której Ach il
les żą d a ł w zamian za odeb ra ną mu Ch ryzeidę. 



cerski udziela się kochance . Staje sama na czele kobiet, 
aby kierować obroną miasteczka , gdy Tadeusz (to ma być 
imię Polaka) wyprawia się na czele mężczyzn , aby znie 
nacka uderzyć na wrogów. W miasteczku jest muzeum 
starożytności pod strażą fanatyka-archeologa, jak burmistrz 
i Tadeusz są fanatykami muzyki i śpiewu . Silvia dla swo
ich amazonek zabiera z niego stary oręż i zbroje , w które 
się ubierają mimo oporu i rozpaczy ich stróża . (To jest mój 
pomysł.) Stary burmistrz, umierając ze strachu , modli s i ę 

z chórem niezdolnych do broni za pomyślność wyprawy 
Polaka. Goniec od niego przynosi wieść o zwycięstwie 

i o ucieczce Barbaresków. Dzwony zamiast bicia r:ia trwo
gę zaczynają k a r y I I o n o w a ć radośnie. Zwycięzcy 

powracają w tryumfie. Amazonki we zbrojach spotykają 

zwycięzców. Lud i magistrat błagają burmistrza. Burmistrz 
błogosławi kochanków. Tadeusz w uniesieniu szlachetnym 
obiecuje nie śpiewać nigdy przed burmistrzem , poprzesta 
jąc na duetach z Silvią. Pragnie tylko raz jeszcze zanucić 
pieśń łabędzią , pieśń , którą leg iony śpiewały . Lud cały 

i z nim sam burmistrz wtórują chórem pieśni Tadeusza. 
Głos jego po raz pierwszy nie razi , ale owszem wzrusza 
burmistrza . Śpiewak trumfuje - i płacze . Silvia rzuca się 

w jego objęcia - kuryna zapada. 
Taki jest szkic główny libretta. Czy z niego kiedy utwo

rzy się obraz? Euterpie chyba tylko i Talii wiadomo. Ale 
Mirecki tak był nim zachwycony, że cały wieczór bawiąc 
wczoraj u nas układał już w myśli i nucił nam melodie 
przewidywanych arii i chórów. Czekamy go właśnie co 
chwila, aby iść zwiedzać razem pałace i wille , które ma 
lowniczo rozsiane na stoku gór uwieńczonych zamkami 
składają jakby dalszy ciąg miasta i przyczyniają się może 
najwięcej do uroczych jego widoków z dołu i od morza. 

ANTONI EDWARD ODYNIEC 
Z listu do Ignacego Chodźki 
Listy z podróży, PIW 1961 



MARIA DERNAŁOWICZ 

CZY RZECZYWIŚCIE 
POMYSŁ 

MICKIEWICZA? 

Znamy go tylko z jednej relacji : właśnie z Listów z po
dróży Odyńca , znajomego Mickiewicza jeszcze z czasów 
wileńskich, filarety, a później , w latach 1829-1830, towa
rzysza wojażu po Niemczech, Włoszech i Szwajcarii. Roz
poczynając na łamach Kroniki Rodzinnej publikację Listów 
z podróży zapewniał swoich czytelników, że daje im do rąk 
autentyczne listy, pisane wówczas do dwóch przyjaciół. 
Juliana Korsaka i Ignacego Chodźki, które po zgonie ich 
obu do rąk moich wróciły . Ich bezpośredniość , ogromn.:i 
ilość realiów - od opisów gospód i smaku potraw po
cząwszy, na obszernych relacjach z rozmów z napotykany
mi ludźmi skończywszy - dawały czytelnikom rzeczywiś

cie wrażenie autentyzmu . Zainteresowanie było tym wię k

sze, że bohaterem numer jeden narracji Odyńca był Mi:;
kiewicz, ukazywany w zbliżeniu , dzień po dniu. Głód wia
domości o wielkich tego świata istniał zawsze, a był wów
czas o wiele skąpiej zaspokajany, niż teraz. Może kogoś 
zastanowił czasem rozmiar tych epistoł, kreślonych ponoć 

na postojach, w oberżach, po męczącej drodze. I tylko 
nieliczni mieli wątpliwości, czy rzeczywiście mają przed 
sobą autentyczne, wysyłane niegdyś przez Odyńca do 
przyjaciół listy. 

Dziś wiemy, że są one owocem mozolnej pracy sędzi 

wego już autora . 

Ad am Mickiew i ~z . Rysunek z czasów pobytu poety w Weimarze. 



Historycy literatury odkrywają bez większego trudu 
w obszernie relacjonowanych wypowiedziach Mickiewicza 
o sztuce, religii , narodowości - poglądy głoszone przez 
niego we wcześniejszych i późniejszych okresach życia , 

kompilacje robione z różnych tekstów poety od jego 
listów z Rosji po prelekcje w College de France. Uważny 
czytelnik znajdzie tu zresztą i ślady pracowitych lektur 
Odyńca od Schleglów po Taine 'a. Antoni Edward miał am
bicję nie tylko dać drobiazgowy opis odbytego niegdyś 

wraz z Mickiewiczem wojażu , ale i odegrać taką rolę u bo
ku wielkiego przyjaciela , jaką Eckermann odegrał przy 
Goethem. 

W Listach napotykamy też raz po raz coś w rodzaju 
dyskretnej obecności poezji Mickiewiczowskiej, późniejszej 
niż podróż z Odyńcem , a dla czytelników najbardziej zna
czącej . I tak wspomnienie o pierwszej bytności Adama 
w Tuhanowiczach, o jego wejściu wraz z Tomaszem Zanem 
do pokoju zarzuconego kobiecymi drobiazgami, w którym 
zobaczyli „wyświeżoną na niedzielę białą sukienkę " -
zdaje się być styl izowane według słynnej sceny w sopli
cowskim pokoiku Zosi w pierwszej księdze Pana Tadeu
sza. A czy referowany w liście do Juliana Korsaka tak do
kładnie plan projektowanego przez Mickiewicza dramatu 
o Prometeuszu , tak pokrewny z dramatem Konrada , nie 
został Odyńcowi podsunięty przez lekturę Ili części Dzia
dów? Może nie całkowicie? Może w jakimś stopniu? I w ja
kim? 

Warto może dodać, że fabrykując na starość swoje Listy 
z podróży Odyniec miał specjalny powód, by w pamięci 

współczesnych i potomnych utrwalić swój obraz - obraz 
przyjaciela Mickiewicza, przyjaciela wiernego , zafascyno
wanego , skrzętnie notującego każde jego słowo . Obraz 
ten miał przysłonić przykrą plamę na reputacji Antoniego 
Edwarda : wiernopoddańczy , ba , służalczy do obrzydliwoś
ci wiersz ku czci cara Aleksandra li , którym powitał impe
ratora w czasie jego wizyty w Wilnie w roku 1858. Wier
szem tym Odyniec oburzył społeczeństwo , do tej pory ra
czej na niego łaskawe ; zamykały się przed nim przyjazne 
dotychczas domy, piętnowano go tam, gdzie można to było 
uczynić publicznie : w emigracyjnych i galicyjskich pismach. 
Kornel Ujejski pisał wówczas : ... teraz dopiero przypomnia
no sobie , że Mickiewicz, który żył kiedyś w zażyłości z An
tonim Edwardem Odyńcem , nieraz powtarzał, iż się w jego 



piersiach nie mógł nigdy dostukać najmniejszego poczucia 
Polski. Swymi Listami z podróży Odyniec niewątpliwie 

chciał zatrzeć wrażenie tych ciężkich słów. 

Nieufność wobec jego relacji płynęła więc z rozmaityc'1 
powodów i rozciągnęła się nie tylko na owe mozolne kom
pilacje, mające świadczyć, jak dobrze rozumiał, jak uważ
nie wsłuchiwał się w każde zdanie wypowiedziane przez 
Mickiewicza, ale w ogóle na wszystko , co w swoich 
Listach i Wspomnieniach napisał. 

A przecież , jak w końcu wynikło ze skrupulatnych badań , 

przekazy Odyńca w zakresie faktów są na ogół wierniejsze , 
niż liczne wspomnienia , spisywane przez innych przyjaciół 
i znajomych Mickiewicza, spisywane nieraz w późnej sta
rości , w zbożnej trosce by w niczym nie uchybić Wielkie
mu Cieniowi, i na podstawie zawodnej pamięci. Odyniec 
ma tę nad nimi wyższość, że własnej pamięci, znakomitej 
z resztą, nie ufał, i chętnie korzystał ze wspierających ją 

dokumentów. Wgląd w jego pamiętnikarską kuchnię daje 
list do pani Kuczkowskiej, dawnej mickiewiczowskiej Ewu
ni Ankwiczówny, pisany 4 lutego 1872 roku, a więc w trak
cie pracy nad Listami z podróży . 

że zaś oprócz owoczesnych moich listów dopełniam je 
z notatek dzienniczka podróży i z pamięci, przeto upra
szam raz jeszcze najmocniej drogą Panią , aby mi dalszy 
ciąg swego dzienniczka i co najwięcej szczegółów jak naj
rychlej przysłać raczyła (. . .). Najpożądańsze dla mnie S-'1 
materiały surowe , np. wypisy z dzienniczka Pani , nie prze
rabiane potem. Notatki te bowiem, pewny jestem , że by 
były zawsze zgodne z moimi, a w przerobieniu zdarza się 
inaczej. Na przykład w dzienniczku moim pod datą 30 
stycznia 1830 r ., w sobotę , czytam: „ Dwa dni poprzedza
jące były piękne i pogodne . We wtorek (więc 26) jeździ
liśmy z pp. A(nkwiczami) za Porta Pia na Monte Sacro za 
malowniczym mostem na Teverone . We czwartek (więc 28) 
byliśmy w Villa Pamphili . Ładny ogród, szpalery, fontanny, 
organ wodny etc. W domu nic osobliwego. śliczny widok 
na okolice. Znalazłem kilka fijołków, Adam w doskonałym 
humorze etc. Tymczasem Pani droga powiada wyraźnie, 

że ja w tym dniu razem w Villa Pamphili nie byłem. Muszę 
już więc ten spacer pominąć milczeniem. 

Zacytowany fragment z dawnego dzienniczka dość wy
raźnie ilustruje charakter notatek, którymi Odyniec rozpo
rządzał. Były to zwięzłe zapisy, czynione wówczas na świe-

( 

żo , notujące spotkania , miejscowości , daty. Dziennik po
dróży Odyńca zachował się zresztą u prawnuka Odyńca , 
Stanisława Balińskiego, nabył go do swoich zbiorów Alek
sander Janta-Połczyński, pertraktowało o jego zakup Mu
zeum Literatury. Niestety, pierwsza część, obejmująca naj
prawdopodobniej okres podróży z Mickiewiczem, została 
wydarta , pozostały fragment zaczyna się wzmianką o roz-

An toni Edward Odyn iec wQ litoQrafii Fajansa 



staniu z Mickiewiczem w Genewie i zawiera notatki z póź
niejszych, samotnych już wojaży Odyńca po Francji i Angl i i 
oraz z powtórnego pobytu w Dreźnie . Prawdopodobnie An
toni Edward niszczył swój dziennik w miarę pracy nad 
Listami z podróży; niszczył chyba również autentyczne 
swoje listy do Korsaka i Chodźki. Nie chciał zostawiać 
w swoich papierach kompromitującego świadectwa, na 
podstawie którego można było ocenić, gdzie w listach koń
czyła się oparta na dokumentach relacja , a gdzie zaczyna
ło się czerpanie z własnej, doskonałej zresztą pamięci oraz 
owa wspomniana już kompilacja rozmaitych tekstó-.y. 

Ale spóbujmy wreszcie odpowiedzieć na pytanie : według 
czyjego pomysłu powstało libretto Awantury w Recco? We
dług pomysłu Mickiewicza, czy tylko Odyńca? Spotkanie 
z Franciszkiem Mireckim należy do tych faktów, które Ody
niec skrzętnie notował w swoim dzienniczku podróży. Ale 
plan libretta? Plan tak dokładnie, z imionami i sytuacjami 
zapamiętany? Po kilkudziesięciu latach? 

Odyniec, jak już pisałem, bardzo lubił przedstawiać się 
swoim czytelnikom jako świadek rodzenia się poetyckich 
pomysłów Mickiewicza, jako ten, który znał przeżycia swe
go wielkiego przyjaciela , inspirujące potem jego twórczość . 
Ale projekt libretta dla Mireckiego, nie nawiązuje do żad
nego z utworów Mickiewicza , opowieść o nim jest - moż

na to tak określić - zupełnie bezinteresowna. 

Zachowany fragment podróżnego dziennika Odyńca ude
rza obfitością i szczegółowością wrażeń teatralnych , noto
wanych widocznie specjalnie pieczołowicie przez młodego 
literata, w przyszłości autora bardzo niedobrych utworów 
scenicznych. Mamy prawo przypuszczać, że co jak co , ale 
właśnie Mickiewiczowski szkic projektu libretta mógł sobie 

Odyniec zapisać . 
Za Mickiewiczowskim autorstwem pomysłu przemawia 

jeszcze jedno. Muzyczny żart, polegający na zderzaniu 
dwóch kultur: kultury skonwencjonalizowanej opery włos
kiej i ludowo-żołnierskiej pieśni polskiej - bo chyba właś
nie ludowo-żołnierskimi piosenkami raził uszy burmistrza 
Tadeusz - wcale nie jest taki błahy. Nie jest błahy wobec 
finału , w którym Tadeusz miał śpiewać swoją pieśń łabę
dzią, pieśń , którą legiony śpiewały . Pieśń ta zyskuje uzna
nie włoskiego miasteczka z burmistrzem na czele , gdyż 
jest symbolem wartości najwyższej, upragnionej przez 
wszystkie, najbardziej odmienne w swej kulturze i tradyc!i 



narody. Jest presnrą o wolności. Jakąż inną pieśń mogły 
śpiewać Legiony? 

Tego Odyniec by nie wymyślił . To bardzo mickiewiczow
ski pomysł. 

Mickiewicz był wtedy twórcą o bardzo jasnej świado
mości białych plam na mapie kultury, i to nie tylko pol 
skiej . Wiadomo z jego listów, jak bardzo kłopotał się bra
kiem w literaturze europejskiej dramatu, który by rzeczy
wiście wyrażał ówczesną epokę . Zalążki jego widział we 
francuskich Kronikach historycznych, (do nich należy 
Teatr Klary Gazu/ Merimee 'go), sam próbował w Rosji pi 
sać dramat - bezskutecznie. Da go dopiero w roku 1832, 
napisze 111 część Dziadów. Z całą pewnością widział inną 
ogromną lukę w polskiej kulturze : brak opery. Mozartow
ska opera wpłynie w istotny sposób na kształt jego arcy
dramatu ; do polskiego dorobku muzycznego nie mógłby 
się zwrócić, był żałośnie ubogi . 

Sprawą opery interesował się od dawna. Ocalała w filo
mackim archiwum drobiazgowa recenzja jednoaktowej ope
retki Jana Czeczota Małgorzata z Zębocina . W czasie po
dróży odbywanej z Odyńcem zamierzał pisać o Bogusław
skim ; ślad tego zamiaru pozostał w liście z 2 grudnia 1829 
roku do Stefana Witwickiego, którego naglił : „.wynotuj : 
rok urodzenia Bogusławskiego , wniście do teatru , data 
pierwszej opery, komedii Henryk na łowach, Spazmy, ope
ra Wintera Ofiara, Fraskatanka , Axur, dramat lskahar, Kra
kowiaki i górale, Saul etc.etc. 

Zachowały się informacje pochodzące z późniejszych lat 
jego życia, że żądał od Chopina by stworzył narodową , ro
mantyczną operę . A w roku 1836, gdy Karol Lipiński odby
wał tournee po Francji i Anglii , prasa emigracyjna doniosła, 
iż Mickiewicz odbył z nim długą rozmowę o operze - i że 
Adam zrobił obietnicę napisania słów, a Karol muzyki. Nie 
ma cienia wątpliwości, że inicjatywa wyszła tu od Mickie
wicza, Lipiński , mający zamiar koncertować w Petersburgu , 
był tak ostrożny , że odmówił koncertu dla emigracji. Gdy 
Mickiewicz natarł na niego z projektem współpracy, nie 
miał zapewne odwagi mu odmówić , ale kompromitować sie 
politycznie taką współpracą ani nie myślał. · 

Jest coś przejmującego w tym, że Mickiewicz, nie publi 
kujący już wtedy i pełen zwątpienia w rolę i siłę swojej po
ezji , chciał jednak stworzyć libretto, że wierzył w możli
wości opery, łączącej magię słowa i muzyki. Być może był 

jeszcze ciągle pod wrażeniem politycznego sukcesu Nie
mej z Portici Aubera, której premiera brukselska stała się 
katalizatorem powstania przeciw domowi Orańskiemu , po
wstania, jak wiemy, szczęśliwego dla Belgów. Ale i bez 
tego znaczenie opery w romantycznej kulturze musiało być 
dla Mickiewicza oczywiste. Nie tylko dla niego. Jakże cha
rakterystyczny jest ów urywek listu siostry Chopina, Lud
wiki Jędrzejowskiej. piszącej do brata : Mówią , że z pew
nością coś dużego piszesz z Adamem. Społeczeństwo pol
skie oglądało się na swoich największych twórców, licząc , 
że wypełnią dotkliwą lukę w jego duchowym życiu . . 

Nie ma powodu by wątpić , że w czas ie podróży w la
tach 1829-1830, który, jak teraz wiemy, był w życiu Mic
kiewicza okresem nie tylko skąpej wypowiedzi poetyckiej. 
ale i okresem poszukiwania nowych form , a przede wszyst
kim okresem rozmyślań nad problemami kultury - poeta 
mógł zainteresować się możliwością spróbowania swych 
sił jako librecisty. I że ślad tego pozostał w Listach z po
dróży Odyńca. 

Maria Dernałowicz 



DON DOMENICO : (delektując się własnym głosem) 

Mości panie , jak się zdaje , 
różne mamy obyczaje , 
i rzecz jasna, mości panie, 
różne tedy i śpiewanie . 

U nas choćby, gdy się zbierze 
afekt w jakim kawalerze , 
ten pod nocy się osłoną 
słodką parać zwykł canzonq 
i trącając czułe strony 
nie przestanie snuć canzony, 
aż bogdanki swej płeć bladą 
zaróżowi serenadą, 

aż miłosną fioriturą 

każe chwycić jej za pióro 
i napisać liścik gracki , 
co wyznaczy miejsce schadzki. 

TADEUSZ (z uśmiechem) 

Wybacz, wybacz pan dobrodziej , 
nocą skradać się jak złodziej? 
Kto by się z miłością chował , 

pierwszy bym go bigosował! 
U nas panie zwyczaj taki : 
po Mszy świętej w koperczaki , 
na kuligu trzasku-prasku , 
w pełnym świetle , w pełnym blasku! 
A jak panna cię wybierze , 
Będzie ślub we dwa pacierze! 
A jak echo ci przyniesie 
taką śpiewkę w mroźnym lesie, 
to ci ona serce grzeje, 
wraca wiarę i nadzieję „. 

Historyja tedy taka 
ze śpiewaniem u Polaka , 
że jak walczy, jak się gniewa , 
jak miłuje, tak i śpiewa! 

Wojc iech Młynarski 
Pieśni Tadeusza, duet z aktu I 

MICKIEWICZ O OPERZE 

R e żyser n i e wi dz ia lny 

(„.) Co się tyczy scenopisarstwa muzycznego, godzi s i ę 
tuszyć , że temat ten szczególniej jednego z was zacieka
w i. Pamiętam , przed dziesięciu laty, w grudniu, byłem du
chem obecny na pos iedzeniu Wydziału I Filomatów Wileń
skich . (Do Romantyka Starszego) O ile się nie mylę, to 
pan czytałeś wówczas recenzję operetki w I akcie pt. Mał
gorzata z Zębocina , pióra przyjaciela swego Czeczota? 

St ar szy R o m a nty k 

Tak, ja. Ale JUZ nie pomnę z niej ani słowa . Wiem tylko , 
żem był później z tej rzeczy nie kontent. Dowodem, że 
gdzieś w papierzyskach filomackich bez śladu zniknęła . 

R eż ys e r N iewi dz ia lny 

Co prawda, libretto nędzne na tyle nawet trudu krytyczne
go nie zasług iwało i to prawda, że się pan w ocenie więcej 
estety niemieckiego Sulzera sądami , niż własnymi kie
rował , wszelako uderzyły mn ie myśli niektóre ; na ich za
sadz ie już wtedy wróżyłem ci wielką w dziedzinie drammy 
muzykalnej przyszłość . Pierwszą uczyniłeś próbę w swym 
poemacie zadusznym. Jaka szkoda, że nie zna go mój pu-



pil marnotrawny, tożby dopiero oczy otworzy~. gdyby praw
dziwe, a z tak nabożną prostotą oddane, Duchów z ludźmi 
Obcowanie na teatrze zobaczył! Co mnie najbardziej w teJ 
dysperacij młodzieńczej zastanowiło to nie wiadomo gdzie 
i kiedy nabyte znawstwo odwiecznych prawideł Sceny. 

Monitujesz Pan np. przyjaciela swego, iż zdaje się za
pominać, że „osoby naprzód mocno działające, potem na
gle w milczeniu i w stanie komparsów na teatrze zosta
wione, złe i często śmieszne sprawiają wrażenie, chociaż 
w czytaniu, nie widząc ich przed oczyma, często się o nich 
nie pamięta i z tej przyczyny autorowie często mylić się 

zwykli". Wyrzucasz Pan autorowi, że sł.użebnie Ewce 
(prawdopodobnie zwyczajem pseudoklasyków) każe prze
mawiać zbyt „wysokim" stylem i słusznie z Hóracjuszem 
pytasz: „Davusne loquatur, an herg~?" Kafesz dalej i tej 
jeszcze przestrzegać zasady~ że.~nagłe zmiany charakteru 
wielkiej wymagają ostrożności . Trzeba jakiegoś bardzo 
wielkiego wydarzenia, aby się wykonały. W Alzyrze Wol
tera okrutny Guzman staje się wspaniałym, ale trzeba pa
miętać, iż staje się nim w chwili najstraszniejszej. to jest 
w chwili zgonu. Z czego wynika, że Czeczot pokpił spra
wę, gdy „czarnym osobom dramatu" kazał akcję zakoń

czyć „pięknymi i stosownymi do rzeczy śpiewkami ''. Teksty 
recitativów i aryj - mówiłeś Pan - powinny zawsze być 
z myślą o muzyce pisane„. („.) W końcu zarzuciłeś Pan 
autorowi, że „przeciw prawdopodobieństwu" wprowadził 

osoby „śpiewające i odśpiewujące, jakby były wprzód wy
uczone''. A przecież „kiedy dwie osoby śpiewają, każda to 
śpiewa, co czuje, i każdej śpiew musi zupełną myśl zawie
rać: nie może zaś czekać, ażeby ktoś drugi to, co zaczęła, 
dokończył, nadto zdaje się , iż te amebea można by w jed
ną zbić arię i dać w usta jednej osobie". 

Kiedym Pana to mówiącym usłyszał, zwłaszcza, gdyś na
miętności od tekstów operowych się domagał, „Brawo! -
zawołałem do otaczających mnie wówczas kilku przyjaz
nych duchów - a to urodził się nam na pociechę w tym 
Wilnie teatropis nie lada! Toć to, co o operze prawi, po
równo do wszelkiej drammy poetyckiej się stosuje. Da
ję głowę, że w tym właśnie on duchu wielkie, światowej 
godne sławy poema napisze!" I nie omyliłem się ; dramat, 
w którym część życia swego zawarłeś tragicznych namięt
ności jest igrzyskiem. („ .) Ogromny będzie twój teatr, tak 
niewymierny i tak od wszystkich innych różny, że nie po-

znają się na przepysznym kunszcie mistrza, . co g~ ~ima
ginować, ani współcześni tobie arystarcho~1e, an~ ks1ęg~
żerni krytykastraci czasów późniejszych . Niech cię . to nie 
martwi, dumny mój przyjacielu, iż w tym dramacie nad 
dramatami żadnego dramatu nie zobaczą, a o teatrze nad 
teatrami, że to nie teatr powiedzą. A kiedyż to który z tych 
ukształconych cymbałów np. cudowne „ możliwości t~ch
niczne" teatrzyków marionetek zauważył? Albo, gd~bysmy 
im tego, my artyści teatru , pałką do łbów zakutych nie _wbili, 
że misteria religijne albo niektóre obrzędy ludowe niczym 
innym nie są jeno teatrem, czy byliby się odważyli prz~bą
kiwać 0 nich na szarym końcu swych historycznych bilan
sów i gołosłownych „syntez". Niech czart z ni~i g~lardę 
tańcuje! My piszmy niedramatyczne dramaty 1 tworzmy 

teatry nieteatralne! 

Leon Schiller 
Podróż teatralna Mickiewicza 
z Odyńcem (Fantazja) 

Opracował Jerzy Timoszewicz 
WAiF, Warszawa 1973 



ADAM MICKIEWICZ 

RECENZJA 
OPERETKI W I AKCIE PT. 

„Małgorzata z Zębocina" *) 

(Fragmenty) 

-~-

( ... )~popeja i_ oda , te naczelne dzieła imaginacji i uczucia, 
dwoch największych władz sztukmistrza, starszymi byty 
co do . ~zasu od dramatycznej poezji ; ta znów, zrazu pro
sta, pozniej w rozliczne, coraz bardziej powikłane rozro -· 
dziła_ się gatunki. Wnosić nie można , iż te późniejsze ga
tunki . są od dawnych łatwiejsze , gdyż chociaż mniej wy
ma~ają _talentu pojedynczego, jeśli tak rzec można , prze
c1ez takiemu tylko sztukmistrzowi są dostępne , który kilka 
w sobie połącza talentów, chociaż w n iższym stopniu , 
a przy tym :~zległą naukę , dowcip i trafność niepospolitą 

Do rodzajow poezji , o których mówię , opera liczyć się 
moz_e. Czyli j~st serio, czy buffo, nie wymaga ni całej mocy 
tragicznej, ani tyle, co w komedii , dowcipu i śmiesznośc i. 
A~e z drug iej strony głęboka serca ludzkiego znajomość, 
wielka nauka , często liryczny zapał , a prawie zawsze na
turalność i prostota , obeznanie się z muzyką jako główna 
w operach sztuką , której poezja towarzyszy tylko _ ot.~ 
są przymi?ty każdemu opery [rodzajowi] nieodbicie po
trz~bne , n1~ogo więc dziwić nie powinno, jeśli pod tymi , 
jak'.e'.11 dop'.ero wyłożył, względami rozważając operetke 
n~~lejszą , wiele w niej znajdę uchybień . Zacznijmy od treś
ci 1 układu , czyli tak nazwanej intrygi. 

Małgorzata w czasie niebytności swego męża , Mikołaja 
z_ Zębocina, azeby uniknąć napaści rozpustników, przez 
kilka _lat ~amykała się w wieży kościelnej . Oto jest, co nam 
podaje historia Poeta bardzo mało dodał zmyślenia . Wy-

stawia w pierwszych scenach Małgorzatę ubolewającą nad 
odjazdem męża . Wtem nagle wpada Ewka, służąca rodzi
ców Małgorzaty czy Mikołaja (gdyż tego wyraźnie poeta 
nie objawił) ; ta Ewka przeraża Małgorzatę tudz i eż Helenę 

i Martę, siostry Mikołaja, okropnym doniesieniem, iż dom 
rodziców jest zupełnie zniszczony. W tejże prawie chwili 
nadjeżdża Mikołaj i nie wiedząc, iż jego żona kryje się 

w wieży , rozkazuje konie popaść, gdyż w nocy do domu 
jechać nie sądzi za rzecz przyzwoitą. Tymczasem Szcze
pan z Proszowic, niegdyś przyjaciel Mikołaja, a teraz wie
rutny zdrajca, pragnący porwać Małgorzatę , wpada i uga
nia się za nią. Ale Mikołaj stanął z orężem w ręku na prze
szkodzie. Tu czułe małżonków powitanie wzrusza Szcze
pana, który błaga Mikołaja o przebaczenie . Nadbiega 
i Ewka, wyznaje, iż całe jej opowiadanie o nieszczęściu ro
dzicom przytrafionym było zmyślone. A tak M i kołaj i Mał
gorzata z radością do rodziców pośpieszają. 

Wyznać naprzód należy, iż materia jest piękna i intere
sująca, jakoż , ile przypominam, mieliśmy w Pamiętniku 

Lwowskim tłumaczenie z niemieckiego miernej ballady 
o Mikołaju i Małgorzacie - i warto, ażeby rodacy ten 
piękny czyn do nieśmiertelności podali. Zdaje się jednak, 
iż mocniej pomyślawszy mógłby autor interesowniej uło

żyć intrygę; w tym albowiem , jak jest teraz, stanie niewiele 
samą rzeczą zająć zdoła. Prawda, iż opera nie powinna 
mieć tyle zawikłania , ile mają inne dramatyczne sztuki , 
gdyż w operze więcej dajemy baczności na uczucia, cha
raktery i stan osób działających aniżeli na same działania 
i rozmaite tego działania przyczyny, postępy, skutki itp. 
Wszakże starać się zawsze należy, aby ciekawość widza 
do końca zaostrzać, czego autor niniejszą operetką nie do
każe. 

Nadto w prowadzeniu samej intrygi i wydaniu charakte
rów są błędy niektóre. Tak np. nie wiemy, po co Ewka tak 
szkaradne popełnia kłamstwo i co w tym miała za interes? 
Zdaje się owszem, iż Szczepan powinien był starać się 
niespodzianie wpaść na schronienie Małgorzaty i nie 
ostrzegać jej pierwej przez kłamliwą Ewkę, aby się w wieży 
ukryła albo w las uszła . Cały więc ten ustęp odmienić lub 
jaśniejszym uczynić radziemy( ... ) 

Czy przykładem Ewki, czy zgryzotą sumienia pobudzony 
nareszcie, Szczepan z Proszowic wyznaje swoje zbrodnie 
i prosi o przebaczenie. Nagłe takie zmiany charakteru wiei-



kiej wymagają ostrożności. Trzeba jakiegoś bardzo wielkie
go zdarzenia, aby się wykonały. W Alzyrze Woltera okrut
ny Guzman staje się wspaniałym, ale trzeba pamiętać , iż 
staje się nim w chwili najstraszniejszej, to jest w chwili 
zgonu. Zdaje się , iż autor coś więcej w tym miejscu na 
poruszenie Szczepana powinien był dodać . Skoro tak obie
dwie, iż tak rzekę, cz a r n e osoby dramatu, to jest Ewka 
i Szczepan, zyskują przebaczenie, akcja kończy się pięk
nymi i stosownymi do rzeczy śpiewkami. 

Wypada teraz zastanowić się z kolei nad językiem, czyli 
stylem opery. Wiadomo, iż tego rodzaju poemata używają 
rozmaitych w tłumaczeniu się miar i gatunków wiersza , 
a każdy ma oddzielne przepisy. Recitativo, aria są najważ
niejsze części oper, dodać jeszcze należy śpiewek ; duo, 
trio i kwartety, i chóry należą albo do arii, albo do 
śpiewku i stosowne podług tego przyjmować muszą cha
raktery. Nie miejsce tu nad każdym z wyliczonych zastana
wiać się rodzajem; krótkie tylko, jakich rzecz wymaga, po
czyniemy uwagi.( ... ) 

Aria do Boga jest piękna, ale charakter muzyki od po
czątku do końca jest jednostajny, a stąd kompozytorowi 
wiele by zadał trudności. Scena druga i trzecia zdają się 
być w wysokim stopniu muzycznymi, chociaż znającym się 
na tej sztuce sąd ostateczny zostawiamy. Ewka najprzód 
w trwodze, potem ze zgrozą opowiada rzeź i pożar domu. 
Mikołaj śpiewa modlitwę do Boga z uniesieniem i weso
łością, potem zamyśla się i duma ; Mieczysław go pociesza. 
Słowem , każda aria, każde recitativo ma inny, a zawsze na
miętny charakter. Toż samo rzec można o scenach nastę
pujących. Wyrzekania tylko przydłuższe Małgorzaty i dłu
gie moralizowania Szczepana trochę by odmienić należa
ło. - Zarzuciłbym jeszcze autorowi, iż przeciw prawdopo
dobieństwu wprowadził Szczepana i Mikołaja śpiewających 
i odśpiewujących, jakby byli wprzód nauczeni. Kiedy dwie 
osoby śpiewają, każda to śpiewa, co czuje, i każdej śpiew 
musi zupełną myśl zawierać : nie może zaś czekać, ażeby 
ktoś drugi to, co zaczęła, dokończył, nadto zdaje się , iż te 
amebea można by w jedną zbić arię i dać w usta jednej 
osobie. 

*) Autorem operetki , osnutej na podaniu odnoszącym się do czasów 
Bolesława $miałego , jest Jan Czechot ,który czytał ją 18 Xll 1819. 
Ocena Mickiewicza odczytana została 29 t.m._ 



Piosnka Tadeusza 

Bitym traktem, krzywą steczką , 

przez zielony las, 
ty piosneczko - panieneczko 
prowadziłaś nas 
tam, gdzie tworzył się mozolnie 
legionowy zaciąg 
z hasłem : bracią ludzie wolni , 
ludzie wolni bracią .„ 

Przyszło jasne łzy niewieście 
zabrać w drogę nam, 
wielu sczezło gdzieś w areszcie 
nim dobiegło tam, 
gdzie wykuty w zbożnym trudzie 
miecz wolności błyszczy 
z hasłem : bracią wolni ludzie, 
wolni bracią wszyscy! 

Niech przemoże się kto słaby , 
spraw to Boże spraw. 
potrza wielkich czynów, aby 
nabyć wielkich praw, 
byśmy byli zwalczać zdolni 
srogich nieprzyjaciół 
z hasłem: bracią ludzie wolni, 
wolni wszyscy bracią! 

Czterech lat sejmowych żniwo 
zebrać przyszedł czas. 
trojga stanów jako żywo 
nie masz pośród nas. 
Równiśmy i wzajem bliscy 
polskich barw postacią , 

ludzie wolni bracią wszyscy, 
wolni wszyscy bracią! 

Wojciech Młynarski 
- Awantura w Recco, akt I 

MICKIEWICZ 
JAKO AKTOR 

( „.)Stwierdziliśmy , że występy młodego M ickiewicza nale
ży umieścić wśród imprez amatorskich w Nowogródku. 
Chłopiec grał w sztukach znanych ze sceny zawodowej. 
W owych czasach było w zwyczaju , iż teatr amatorski sztu
ki do grania brał z repertuaru teatru zawodowego. 
(.„)Przypomnijmy sobie , co brat poety Franciszek powia
da o jednym ze spektakl i nowogródzkich z udziałem Mic
kiewiczów. Twierdzi , że dochód z niego przeznaczono na 
cel „zakładu Dobroczynności "„. Czy w Nowogródku, kie
dy poeta chodził do szkoły , istniał teatr amatorski z płat
nym wstępem dla zasilenia kasy organizacji filantropijnej? 
Fakty zdają się świadczyć , że istniał. („.) To właśnie o jed
nym z takich przedstaw ień najpewniej wspomina Franci
szek Mickiewicz„. 

Jak to już podpowiadają poprzednie rozważania , zw iązek 

amatorskich przedstawień Towarzystwa Dobroczynności 

z miejscową szkołą dominikanów polegał nadto na wyko
rzystywan iu uczniów do obsady ról w odegranych sztu
kach . Była to obsada wyłącznie chłopięca , co dowodzi , że 
w Nowogródku do publicznych przedstawień amatorskich 
nie angażowano córek szlacheckich lub m ieszczańskich , 

jak to czyniono w teatrach „ Małego aktora". Role kobiece 
wykonywali więc chłopcy , w czym przetrwała tradycja 
przedstawień w jezuickim teatrze szkolnym. Przyszłego po
etę wspomnienia zgodnie pokazują wyłącznie w rolach bo
haterek. Do takiego emploi predestynowały chłopca wa
runki zewnętrzne . Miał drobną figurę i del ikatne rysy. 



( ... ) Zgadzamy się wszyscy, że najżywszą ciekawość bu
dzi to, co ów teatr wystawiał. Szczęściem pamiętniki tyl s 
ganione nie pozbawiają nas tytułów sztuk odegranych 
w Nowogródku. Prawda, repertuar amatorów poznajemy 
z nich zaledwie w skąpym fragmencie , jak w ogóle całe 
tamtejsze epizody teatralne w biografii Mickiewicza. Wszak
że poznanie choćby nawet paru ról chłopca warte jest za
chodu . A właśnie z pamiętników dowiadujemy się tytułów 
dwóch sztuk, w których poeta w latach szkolnych występo
wał. Jak podają pamiętniki, obie są tragediami. Jedna 
z nich zgotowała badaczom historycznoliteracką sensację 

i była powodem ambarasu, z którym znów poradzono sobie 
prostym sposobem . Dano wiarę informatorom. 

Wedle Aleksandra Mickiewicza jedna z odegranych tra 
gedii nosiła tytuł Aleksander Mężyków. Dopiero Ryszard 
Skulski w roku 1949 przy sposobności dociekań nad szkol
nymi zainteresowaniami teatralnymi Mickiewicza ustalił, że 

mowa o 5-aktowej sztuce Franza Krattera, Niemca , którf 
na początku XIX wieku działał w teatrze lwowskim. Drugą 
z tragedii była Barbara Radziwiłłówna, jak ją określił brat 
Franciszek, „ sztuka dramatyka Felińskiego". Należy tu 
wspomnieć, że jej tytuł podał do publicznej wiadomości po
dług notat stryja dopiero syn poety, Władysław. 

Cały pamiętnik Franciszka budzi liczne wątpliwości, lecz 
od początku ta informacja najbardziej zastanawiała. Wiado
mo bowiem było, że prapremiera Barbary Alojzego Feliń

skiego odbyła się w Warszawie w roku 1817. Nowogródek 
zatem wyprzedzałby stolicę! (Późniejsi badacze skłaniają 

się ku stwierdzeniu, że chodzi tu raczej o tragedię Fran
ciszka Wężyka pod tym samym tytułem - przyp. Red.) 

( ... )W nowogródzkiej inscenizacji Mężykowa Mickiewicz 
kreował rolę Natalii Czuwańskiej . Franciszek Mickiewicz 
twierdzi, że chłopiec jako podejrzana o współudział w spis
ku Natalia „wywołał łzy u wszystkich widzów". Bliżej bę

dziemy prawdy podejrzewając, że nie tyle udana gra mło
dziutkiego aktora , ile ckliwe motywy miłosnego wątku tra · 
gedii przyczyniły się do wzruszenia na widowni. .. 

(. .)0 Barbarze Radziwiłłównie (utworze , naszym zdaniem , 
Wężyka) , odegranej w Nowogródku , źródła biograficzne 
z kręgu rodziny Mickiewicza mówią trochę więcej niż o po
zostałych epizodach teatralnych szkolnych lat poety.( ... ) 
Franciszek Mickiewicz wymienił w pamiętniku kilka ról 
z amatorskiego przedstawienia . Tragedia Wężyka wymaga 

dużej ilości aktorów. Wykaz osób dramatu obejmuje 12 po
staci oraz senat, posłów księcia pruskiego i posłów zie
miańskich . Brat poety, jak już wiadomo, pisał coś w ro
dzaju sagi rodzinnej i dlatego ograniczył się do ról sa · 
mych Mickiewiczów. Napawało go to dumą , iż dostały się 
im „ najpierwsze role" . Barbarą był więc Adam („zawsze 
wygrywał role kobiety" ), Zygmuntem Augustem - sam 
Franciszek( ... ) Z opisu Franciszka można wnosić , iż w No
wogródku charakteryzowano chłopców do ról kobiecych 
(Barbara i Bona) z wielką dbałością o szczegóły . W pa
miętniku czytamy, że uczniowie „płeć piękną mający imito
wać - poznakę, jej cechy, okazałości przepychu , pięknoś
ci - wprawną ręką modniarek podług ówczesnej mody 
ozdobić się musieli ". Adam Mickiewicz w roli Barbary Ra
dziwiłłówny ukazał się widzom również w kostiumie „po
dług ówczesnej mody". Odziano go tak, jak eleganckie 
kobiety nosiły się w Nowogródku w roku 1812. Przystrojo
no więc chłopca „sznurówką , sakiem, robrontem , fryzurą
-tupetem, bindalem". 

( ... )Z ich pamiętnego przedstawienia Barbary Radziwił

łówny pozostało jeszcze wspomnienie zajśc i a między mło

docianymi aktorami.( ... ) Opis incydentu jest późny, lecz 
prawdopodobnie za obu jego bliskimi sobie wersjami stoi 
domowe opowiadanie samego poety. O bójce między ak
torami podczas spektaklu dowiadujemy się od jego dziec i. 
Władysław Mickiewicz w biografii ojca opowiada o poe
cie w roli Barbary Radziwiłłówny : „ Zdarzyło się , że w tej 
roli kobiecej figlarnie nastąpił na rękę ucznia klęczącego 
przed nim na scenie w roli kochanka . Uczeń, jak tylko 
kurtyna zapadła, zaczął czubić się z kochanką i twarz jej 
zadrasnął tak, że Adam musiał się ubielić , aby bliznę ukryć 
przed publicznością, występując w ostatnim akcie." 

Michał W itkowski 
świat teatralny młodego Mickiewicza 
(Fragmenty) , PIW 1971 



WACŁAW BERENT 

W marszu pogonnym, a coraz to większym wyczerpaniu 
ludzi ścichły całkiem i gwary wolne. Z tym donioślejszym 
rozbrzękiem i łoskotem na twardych drogach pośpieszały 
za nimi truchtem armaty polowe. Milkły nawet zrywające 
się raz po raz klątwy na brak butów. Gdzie po kompaniach 
wszczynały się jeszcze sroższe pomruki o te okaleczałe 
stopy, okutane w przekrwione łachmany, tam oficerowie 
dobywali noży i na psiakrew rozcinali własne obuwie , by 
je odrzucić w pole precz. I mieli przemowy: 
„ Obywatele! ... " 

Więc szl i dalej . W braku własnej kawalerii pościgowej 
gnali raczej jak te konie. 

Takimże marszem, z oczami utkwionymi w bagnet przed 
sobą , kazano im przebiegać „ na wylot" jakieś miasto za
sobne, ku straszliwej oskomie obywateli bosych. - Jene
rał wiedział, co czyni. Lecz to właśnie , odmienne od wszy
stkich wojsk innych, zachowanie się wojska polskiego 
wzbudzało tym ci większą podejrzliwość Włochów, z na
tury nieufnych . („.) Próżno by im i pół dnia tłumaczyć , i ż 
przysposobienie tu sobie wojska bitnego pod Bonapartem 
:' posiłkowej służbie nowej Rzeczypospolitej Włoskiej jest 
Jednym _już_ sposobem wydźwignięcia się narodu polskiego 
1 ostatnią Jego nadzieją : że zgoła „ chcą kraj swój zbawić 
lub za niego zginąć " 

-- Tu u nas właśnie? ... Cy! cy! cy! ( ... ) 
Jakże _ ~ie mieli zresztą mieszczanie mlaskać i cykać 
pod sw1drem swych oczu nieufnych . gdy one zgraje pół
n?cne, c? z wystawionym bagnetem jak w szturmie prze
biegły ulice miasta, tuż za jego murami kupią się oto na
gi~ w głuchym podziwie barbarzyńców przed olbrzymią 
nJin~ rzymską , po której skaczą kozy, a czepiają się blusz
cze 1 kaktusy. I jak w te hordy bose wjeżdża na koniu ich 
Attyla sam - ten z czerwoną kitą u czapy - wskazując 
pałaszem „ naukodajne" ślady i pomniki Rzymu, którego 
wskrzesłym dziś tchnieniem Francja zwycięska odmładza 
ludy Europy. ( .. ) 

Nie mają nic pilniejszego po bitwie i znojnym marszu te 
bose Polaki jak zmuszać mieszczan co najpoważniejszych , 
by u tych ruin właśnie sadzili zaraz Drzewo Wolności.( ... ) 
Więc czego by sobie życzyli zwycięzcy , prócz kwater dla 
wojska? - pyta podesta siwobrody. Przede wszystkim 

licznych postaw sukna, w takich to koniecznie a takich ko
lorach.( ... ) Zapadło wojsko w swe kwatery i lazarety, przez 
kilka dni nie widać go było na mieście , prócz patroli krą
żących po ulicach. A gdy się wynurzyło z koszar obute 
wreszcie, ochędożone , w swe kolory narodowe strojne, 
nie poznawali ich ludzie - po kościołach . 

Nazbyt pochopnie budowali się jednak mieszkańcy ową 
bogobojnością przybyszów, bo acz „ jednego domowa po
bożność - innych do kościołów sztuk zamiłowanie wio
dło". 

Nie zdziwił się tedy podesta, gdy w drugiej potrzebie nie
zwykłego wojska zażądano odeń ... „starożytnika ", co by 
tych panów oficerów „ po mieście obwoził, piękności sztuk 
wskazywał i oświecał o nich"( ... ) 
Jakoż dziwnie odmienni wydali się teraz mieszkańcom ci 
oficerowie polscy od ludowych a gburnych postaci rewo
lucjonistów paryskich na czele wielu oddziałów francu
skich. 
Przytrafił się i taki oficer, co nie w książkach tu się grze
bał , lecz wertował cenniejsze „ papiery muzyczne", nawet 
na tria i kwartety. Wypróżniwszy na nie kabzę niezasobną . 
wypożyczał potem dalsze „ papiery" i przepisywał sobie 
pilnie jedynie w tym celu , by je zawieźć kiedyś do kraju. 
- Do kr aj u!. .. kiedyś! ... z powrotem! - przedrzeźniali 
ich ze współczuciem Włosi w księgarni. - A tymczasem 
krwawicie bez końca w bojach, zostawiając kości towarzy
szy 'w ziemi cudzej - od swego, hen , kraju coraz dalej 
i dalej ... O, speranza!( ... ) · 
- Nikt tu u nas na Południu , nie potrafiłby tak żyć contra 
diem i contra spem jak wy, Polacy - wywodził, rozczapi
rzając palce, jakiś Włoch stary z rzymskiego konsula twa
rzą surową - nadzieją serce wciąż łudzić , a co dnia żółć 
jeno pić . Baczcież! - pogroził łapą rozwartą, by się to 
nie stało z czasem narodu waszego naturą ad perpetuita
tem! 

... Z odwiecznych tu ruin Rzymu wynurzyło się chyba 
w księgarni to widmo. 

(Wacław BERENT 
Nurt, Szabla i duch , fragmenty 
cytowane wg wydania „Czytelnika", 
Warszawa 1956) 
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AKT 

Rzecz dzieje się w roku 1799. Don Alberto - burmistrz 
włoskiego nadmorskieg_o. miasteczka Recco, ma kłopoty . 

Zbliżają się jego pięćctziesiąte urod~lny, z której to okazji 
zamierza odśpiewać zaproszonym gościom kunsztowną 

cavatinę . Bierze właśnie pierwszą lekcję śpiewu u Don 
Domenico - profesora sztuki wokalnej. Lekcja zostaje 
zakłócona przez Polaka Tadeusza - porucznika Legionów, 
który od pewnego czasu bawi w domu burmistrza. Przybył 
tu ciężko ranny, ale wydobrzał już zupełnie i czekając na 
wieści od wojsk legionowych śpiewa po całych dniach swe 
żołnierskie pieśni. Ich krewka nuta razi wielbiącego bel
canto burmistrza i to jego pierwszy kłopot. Kłopot drugi, 
poważniejszy, że jego córka Sylwia jest prawdopodobnie 
w Polaku zakochana. Burmistrz zwierza się ze swych zmart
wień profesorowi Don Domenico. Ten stara się zmitygować 

' Polaka. Pojawia się Sylwia i jej wyznania potwierdzają 

obawy Burmistrza. Poznajemy czterech Rajców, członków 
, rady miejskiej, zaniepokojonych zdenerwowaniem Burmi-
1 strza, oraz jego sekretarza - Orlando. Orlando, zakocha
i ny potajemnie w Sylwii nienawidzi Tadeusza, uważając go 

· całkiem słusznie za swego rywala. 

W ' miasteczku mieszka darzony powszechnym szacunkiem 
\ 

Do~ Marcello, zwany starożytnikiem, od swych zaintereso-
wań, historią starożytną. Don Marcello w swym ogrodzie 
gromadzi starożytne pamiątki: rzeźby i broń. Tadeusz jest 
z nim umówiony w owym ogrodzie na dysputę. Pojawia 
się tam nieco wcześniej i samotnie rozpamiętuje losy Po
laków - legionistów, ich drogę do Legionów, ich walkę 
i nadzieje. Zjawia się Sylwia. Nie ma odwagi wyznać Ta
deuszowi swej miłości. Odchodzi w · przekonaniu, że Ta
deusz jej nie kocha i w ogóle nie myśli o swym losie oso
bistym, całkowicie poświęcając się patriotycznej walce. Po 
wyjściu Sylwii nadchodzi Don Marcello i dyskutuje z Po
lakiem o sensie patriotyzmu, o wyborze jakiego dokon::ił 

Tadeusz. 

A K T li 

Na rynku trwają ostatnie przygotowania do urodzin Bur
mistrza. Odbywają się próby chóralnych powinszowań 

w wykonaniu mieszczan. Kieruje nimi Orlando. Nadchodzi 

Don Alberto, Rada Miejska i zaproszeni gosc1e. Na życze
nia Burmistrz odpowiada kunsztowną cavatiną, której jed
nak zdołał się nauczyć . Niestety cavatina w kulminacyj
nym punkcie zostaje przerwana wbiegnięciem Rybaka. 
Przerażony komunikuje on, że dojrzał na morzu piratów 
z Algeru, Barbaresków, którzy najpewniej płyną złupić 

Recco. Miasto ogarnął popłoch. 
Tadeusz legionowym zwyczajem zasadził na rynku 

Drzewko Wolności. Wybiera się nad morze zlustrować 

brzeg. Jego ordynans - Maciek przyprowadza jeńca, któ
rego chwycił nad morzem. Był to wysłaniec zdradzieckiego 
Orlando. Orlando wysłał go do Barbaresków z listem 
wskazującym tajemne przejście w skalnym brzegu, b-y . 
Barbareski mogli zajść obrońców od tyłu . Po przeczytaniu 
listu Tadeusz rusza nad morze. 

Zbiera się przerażona Rada Miejska. Orlando dalej knuje 
swą intrygę . Nie wątpi, że Polak pierwszy rzuci się do 
obrony. Namawia Rajców, aby trzymając się w stosownej 
odległości, wzywali do zbrojnego oporu. W ten sposób po
grąży Polaka, a sam ujdzie z Sylwią. Sylwia podsłuchała 
jednak przypadkiem tę rozmowę . Jej bezgraniczne oburze
nie wyraża się w śpiewie zakończonym słowami: Kiedy 
strach oblata męża, niech niewiasta chwyta broń! 
Wbiegają kolejno: Burmistrz, Rajcy, Don Domenico i wszy
scy mężczyźni mieszkający w Recco. Są przerażeni, gdyż 
zaginęły ich żony i córki. Dowiadują się o tym Tadeusz 
z Maćkiem i Don Marcello. I w tym momencie oczom zdu
mionych mężczyzn ukazują się ich żony i córki w starożyt

nych zbrojach i z włóczniami w ręku. Oddział dowodzony 
jest przez Sylwię. Sylwia w ostrych Głowach piętnuje tchó
rzo3two mężczyzn, po czym jej oddział wraz z Tadeuszem, 
Maćkiem i Don Marcello rusza nad morze. 

AKT Ili 

Obrońcy zajmują pozycję na mors!~im brzegu. Dołączają 

do nich Don Alberto i Don Domenico, oraz kilku skruszo
nych mężczyzn. Nadpływają B3rbareski. Wywiązuje s i ę 

krótka bitwa. Barbareski kapitulują i odpływają. 

Zdradziecki Orlando szykuje się do ucieczki. Udarem
niają ją Rajcy, sami niepewni o swe stołki. Tadeusz dema
skuje Orlanda. żegna wszystkich i zbiera s i ę do wymarszu, 
gdyż otrzymał wieść o nowym zaciągu do Legii Naddun::ij-



skiej . Rybak w imieniu wszystkich mieszkańców prosi Ta
deusza, by pozostał i żył w Recco, otoczony wdzięcznością 
i szacunkiem. Tadeusz odpowiada, że musi walczyć dalej, 
bo taki jest jego obowiązek . Wątek miłosny Tadeusza i Syl
wi i zyskuje szczęśliwe zakończenie. Sylwia, za zgodą Bur
mistrza, ma wyruszyć z przyszłym mężem na legionową 

tułaczkę . Tadeusz przypomina mieszkańcom o Drzewku 
Wolności. Chóralny śpiew zgromadzonych dramatis perso
nae kończy widowisko. 

W.M. 
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