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Chłopi Reymonta„. jako dzieło sztuki 
znacznej miary i wielkiego znaczenia, 
żyjQ wciQż i budzą silny oddźwięk nie 
tylko w czytelnikach, ale i w twórcach. 

Maria Rzeuska „Chłopi" Reymonta, Warszawa 1950 



LUDWIK ERHARDT 

WITOLD· 
RUDZIŃSKI, 

Utworów Witolda Rudzińskiego nie spotyka się w 
programach „Warszawskiej Jesieni". Sciślej mówiąc: 
z jednym wyjątkiem w postaci Muzyki koncertującej 
na fortepian i orkiestrę kameralną wykonanej przez 

~ · ,_. • Barbarę Hesse-Bukowską i orkiestrę Filharmonii 
Sląskiej pod dyrekcją Karola Stryji w programie 
V Festiwalu w 1961 roku - utworu niezbyt zresztą 
reprezentatywnego dla twórczości tego kompozytora 
i przyjętego wówczas dosyć chłodno przez publicznoM 
i krytykę. Nie należał on również do grupy, która 
podjęła dzieło wielkiej odnowy polskiej muzyki, od
nowy dokonującej się w ciągu ostatniego dwudziesto
lecia, w której wyniku nasza muzyka współczesna 
zyskała poczesne miejsce w opiniach światowej kry
tyki. Stało się tak dlatego, że działalność i zaintere
sowania twórcze Witolda Rudzińskiego postawiły go 
poza ową ambitną i przedsiębiorczą grupą kompo- . 
zytorów, której przypadły w udziale trudy i profity 
wynikające z organizowania „Warszawskich Jesieni" 
i nawiązywania szerokich kontaktów międzynarodo
wych. W ~pewnym stopniu mogła też na to wpłynąć 
wielostronność jego zainteresowań muzycznych, nie 
pozwalająca oddać się bez reszty jednej tylko dzie
dzinie. Pod tym ostatnim względem Witold Rudziński 
jest zresztą postacią wyjątkową w naszym życiu mu
zycznym. 
Działalność Witolda Rudzińskiego biegnie trzema 

równoległymi torami, wypełniając jego życie bogatą 
i zajmującą treścią. Kompozytor ten bowiem jest 
zarazem muzykologiem o wartościowym dorobku na
ukowym oraz cenionym pedagogiem, profesorem w 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie. 
Tym trzem nurtom swego muzycznego powołan~~ 
pozostaje wierny od lat blisko czterdziestu, czyli od 
chwili ukończenia wileńskiego konserwatorium. Jako 
muzykolog poświęcił się przede wszystkim badaniu 
życia i twórczości Stanisława Moniuszki, wieńcząc 
je źródłową, dwutomową monografią, uzupełnioną 

następnie trzecim tomem, poświęconym listom kom
pozytora Ratki. Połączenie w jednej osobie dociekli-

Witotd Rudziński 
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wości badacza, natury kompozytora i szczerego roz
miłowania w twórczości Beli Bartóka zaowocowało 
inną książką Witolda Rudzińskiego - osobliwą, lecz 
cenną pracą analityczną pt. Warsztat kompozytorski 
Beli Bartóka. Od szeregu lat Witold Rudziński pra
cuje też nad monumentalnym dziełem o rytmie mu
zycznym - tematem, który pasjonuje go od czasów 
studenckich. Temperament popularyzatora i pasja pe
dagogiczna przyniosły znaną książkę Muzyka dla 
wszystkich, wydaną po raz pierwszy w 1948 roku. 
Te same bodźce przyczyniły się do powstania pod
ręcznika O muzyce przy glośniku (w druku), będą
cego rezultatem czterdziestoletniego doświadczenia 

autora w zakresie metodycznej popularyzacji sztuki. 
Działalność pedagogiczną Witold Rudziński rozpo

czął równie wcześnie, obejmując stanowisko wykła-

dowcy konserwatorium wileńskiego. Po wojnie wy
kładał w Łodzi i następnie w Warszawie. Do jego 
uczniów należą ro.in. Alina Piechowska, Krzysztof 
Baculewski, Zbigniew Ciechan, Andrzej Dutkiewicz, 
Szabolcs Esztenyi, Jose Loyola, Kazimierz Rozbicki 
- nazwiska na ogół nieobce słuchaczom interesują

cym się polską muzyką współczesną. Niejako na mar
ginesie zajmował się również działalnością organi
zacyjną i publicystyką, sprawując w pierwszym po
wojennym dziesięcioleciu szereg odpowiedzialnych 
funkcji i urzędów. 

Jednak najintensywniej - zwłaszcza w ostatnich 
latach - działa Witold Rudziński na polu kompozycji 
muzycznej, koncentrując swe zainteresowania na for
mie opery. W jego dorobku twórczym znajduje się 

wiele rozmaitych dzieł, tworzących obszerny katalog 
form muzyki orkiestrowej, kameralnej, wokalnej i 
wokalno-instrumentalnej. Są w nim symfoniczne Ob
razy świętokrzyskie, nagrodzone I nagrodą na kon
kursie im. Griega w Bergen (1965), jest niezwykły 
poemat Dach §wiata na głos recytujący i orkiestrę 

(1960), są liryczne, kameralne Deux pOTtraits des fem
mes do słów Ronsarda i Rimbauda (1960), a także 

monumentalna muzyka oratoryjna Gaude Mater Po
lonia (1966). Są również oryginalne utwory instru
mentalne jak Wariacje i fuga na perkusję solo (1966) 
czy Concerto grosso na perkusję i dwie orkiestry 
smyczkowe (1970). Jednakże najmocniej uwydatnia się 
wśród nich nurt twórczości operowej. 

Zainteresowanie operą Witold Rudziński wykazywał 
od najwcześniejszych lat. Gdy jako kilkunastoletni 
chłopiec zjawił się u Tadeusza Szeligowskiego z za
miarem podjęcia studiów kompozytorskich, przyniósł 

ze sobą skomponowaną do własnego libretta... operę. 
Usprawiedliwiała go młodzieńcza nieświadomość. Mi-

• nęło jednak wiele lat, zanim - będąc już dojrzałym 

twórcą - uznał, że może podjąć próbę napisania 
dzieła operowego. Wpłynęły na to również okolicz
ności zewnętrzne. Praca nad operą jest dla każdego 
kompozytora przedsięwzięciem ryzykownym, wysił

kiem długotrwałym, wymagającym maksymalnego 
skupienia, napięcia imaginacji twórczej i dopingu w 
postaci nadziei na - choćby odległe - wystawienie 
dzieła na scenie. Tymczasem lata przedwojenne Wi
fold Rudziński miał wypełnione studiami - poza 
muzyką studiował filologię słowiańską na Uniwer
sytecie Wileńskim, po czym wyjechał do Paryża dla 
uzupełnienia wiedzy muzycznej u Nadi Boulanger 
i w paryskim Instytucie Gregoriańskim. Toteż właś
ciwie dopiero tok 1945 otworzył przed Witoldem Ru
dzińskim perspektywy umożliwiające zrealizowanie 
niewygasłych zainteresowań operowych. Tym razem 
jednak problem ten przedstawiał się nieporównanie 
trudniej i bardziej skomplikowanie niż w latach 
młodzieńczych. 



Musorgski, Wagner, Bizet, Czajkowski i Puccini', 
Peleas Debussy'ego i Wozzeck Berga - takie były 
ideały operowe Witolda Rudzińskiego. Zdawał sobie 
jednak sprawę, że bezpośrednie zaczerpnięcie wzorów, 
jałowe naśladownictwo, kopiowanie choćby najwięk
szych mistrzów - może w wyniku przynieść jedynie 
karykaturę. Zbyt wiele od ich czasu · zmieniło się w 
muzyce, w teatrze, w świecie, w sposobie odczuwania 
i reagowania publiczności. Trzeba było szukać włas
nej drogi, a jedyną formą poszukiwania mogło być 
tylko komponowanie. 
Swą pierwszą operę Janko muzykant do libretta 

Tadeusza Borowskiego według noweli Sienkiewicza 
napisał Witold Rudziński w latach 1948-1951. Wysta
wiona przez Operę Bytomską przyjęta została z za
interesowaniem i krytycyzmem. Zaniedbano jednak 
obowiązku nagrania jej, choćby na taśmy, i dziś -
po przeszło dwudziestu latach - trudno ocenić słusz
ność ówczesnych dyskusji i znaczenie samego utworu. 
Drugą operą, o tematyce historycznej, był skompono
wany w latach 1955-1958 Komendant Paryża do li
bretta Tadeusza Marka, utwór poświęcony postaci 
Jarosława Dąbrowskiego. Wystawiony w roku 1960 
pod dyrekcją Antoniego Wicherka w Operze Poznań
skiej przyjęty został jeszcze krytyczniej niż dzieło 

poprzednie. Na taką ocenę niewątpliwy wpływ wy
warła również silna i jeszcze świeża fala zaintere
sowania zachodnią awangardą, poruszająca wówczas 
całe polskie środowisko muzyczne. Komendant Pa
ryża do nurtu awangardowego nie należał. 

Witold Rudziński, nie zrażony niepowodzeniami i 
umiejętnie wyciągający z nich wnioski, w roku 1962 
komponuje jednoaktową Odprawę posłów greckiclJ, do 
tekstti Kochanowskiego, opracowanego przez Bogdana 
Ostromęckiego, a następnie operę Sulamita, również 
do libretta B. Ostromęckiego. Odprawa posłów grec- • 
kfoh przynosi mu w 1963 roku nagrodę na konkursie 
im. Rainiera III w Monaco, po czym rozpoczyna swą 
ka:rierę sceniczną. Wystawiona przez operę w Krako
wie, nagrana na płyty, inscenizowana w telewizji i 
wreszcie wystawiona przez warszawski Teatr Wielki 
- stała się zasłużenie bodaj najbardziej popularną 

pozycją z polskiej współczesnej literatury operowej. 
Piękne zestrojenie trafnie użytych środków muzycz
nych z tekstem Kochanowskiego, przemyślana drama
turgia i skondensowana ekspresja przysporzyły temu 
utworowi wielu szczerych entuzjastów. 

Obie te opery były między innymi owocem prze
myśleń na temat dramaturgii wsp6łczesnego dzieła 
scenicznego. Kompozytor doszedł do wniosku, że jed
ną z naczelnych· cech nowoczesnej opery, odróżnia

jącą ją od repertuaru przeszłości, musi być maksy
malna kondensacja treści i wyrazu. Toteż oba wspom
niane utwory były operami krótkimi; gdyby ich te
maty opracować w sposób tradycyjny, stałyby się 



wielkimi, pełnospektaklowymi dramatami muzyczny
mi, niezbyt odpowiadającymi współczesnemu odczuciu 
i współczesnym formom teatru. Podejmując z kolei 
monumentalny temat Reymontowskich Chłopów kom
pozytor nie zrezygnował z przyjętej zasady. Większe 
niż uprzednio rozmiary dzieła nie powinny nikogo 
wprowadzić w błąd - jest to bowiem w gruncie 
rzeczy tetralogia operowa, zamknięta w ramach jed
nego wieczoru. Spaja ją zwarta i przejrzysta kon
strukcja dramaturgiczna, oż)·wia i urozmaica - barw
ny kalejdoskop dźwiękowy. Chłopi Witolda Rudziń
skiego są jak monumentalna czteroczęściowa kom
pozycja wykonana techniką mozaikową, w której 
każdy drobny element jest starannie przemyślany, po
łożony ręką mistrza i pełni określoną funkcję w ca
łości. 

Jakie są te elementy? Kompozytor nie jest orto
doksyjnym wyznawcą jakiejś jednej metody, techniki 
czy estetyki. Toteż w Chłopach panuje duża rozmai
tość środków - od zwrotów melodycznych utrzyma
nych w duchu ludowych cytatów aż po wykorzysta
nie techniki aleatorycznej. Najwyższym i ostatecznym 
kryterium jest dla Witolda Rudzińskiego jego własny 
smak artystyczny, który pozwala mu nie liczyć się 

z żadnymi nakazami mody ani przesądami estetycz
nymi i zaufać własnej wizji dźwiękowej, rodzącej 

się pod wpływem malarsko-nastrojowych elementów 
Reymontowskiej prozy. Pozycja outsidera, jaką kom
pozytor zajmuje w stosunku do istniejących tendencji 
i ugrupowań awangardowych, daje mu konieczne po
czucie swobody i niezależności, lecz równocześnie 

skazuje na pewne osamotnienie, w którym jedyną 

i najważniejszą nagrodą staje się uznanie słuchaczy 
i widzów. 

Podejmując temat Chłopów - po raz pierwszy w 
historii polskiej opery (jeśli nie liczyć napisanej w 
latach dwudziestych i nie wystawionej opery bliżej 

nieznanego kompozytora Eugeniusza Walkiewicza do 
libretta opracowanego przez Jana Srokę) - Witold 
Rudziński pozostał również wierny swym zamiłowa
niom do ojczystych tradycji literackich, przewijają

cym się przez całą jego twórczość. Już w 1937 roku 
pisał muzykę do Trenów Kochanowskiego, by w dwa
dzieścia pięć lat później znów sięgnąć do wiersza 
tego poety. Komponował do tekstów Lenartowicza 
i Konopnickiej (kantata Chłopskie drogi). Szukał in
spiracji u Sienkiewicza i w Popiołach Żeromskiego 

[Obrazy świętokrzyskie), najpiękniejsze zabytki na
szego piśmiennictwa średniowiecznego, zestawione 
przez Bogdana Ostromęckiego, stały się kanwą lite
racką Gaude Mater Poionia. To uporczywe poszuki
wanie muzycznej polskości, w dobie gdy muzyka na 
niemal całym świecie internacjonalizuje się i traci 
swe narodowe, odrębne oblicze, może być przez en
tuzjastów awangardy traktowane jako anachronizm. 
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Sądzę jednak, Że Witold lłudziński zgodziłby się, aby 
jego muzykę nazwano twórczością anachroniczną, 

jeśliby ów epitet był spowodowany polskością tej 
muzyki. 
Chłopi na scenie Teatru Wielkiego są też kolejną 

manifestacją muzycznej przyjaźni łączącej od wielu 
lat Witolda Rudzińskiego z Antonim Wicherkiem. 
Wypada skłonić głowę przed siłą i trwałością tego 
związku. Nasze życie muzyczne zna wypadki długiej 

współpracy kompozytorów z dyrygentami (Szyma
nowski - Fitelberg, Baird - Rowicki, Penderecki
Czyż, Markowski). Warto zwrócić uwagę, że w każ

dym z tych wypadków owocem takiej muzycznej 
przyjaźni były dzieła ważkie, uznane za wybitne 
osiągnięcia polskiej muzyki. Współpraca Wilolda Ru
dzińskiego z Antonim Wicherkiem, rozpoczęta niefor
tunnym Komendantem Paryża, z upływem lat owo
cuje dziełami coraz bogatszymi i piękniejszymi. Czy 
Chłopi będą jej apogeum, momentem szczytowym, 
osiągnięcien;i najwyższym? Czy też staną się punktem 
przejściowym w drodze ku wyższej doskonałości? 

Ludwik Erhardt 
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JESIEŃ 
Jesień-

Wieś w słońcu, 
Czerwone złote sady, 
Łąki rudawe. 
Ogromny staw -
Niskie, szerokie chałupy. 
Wśród drzew pożółkłych 
Kościół 

. . · Wysokie białe mury, 
.. - ~- •.· ,. · · 1 :"~· . . ' · Złoty krzyż na wieży. 

· ·· „ · · · Lipce! 

~: ~..t;.,.. .. -"'." . . .1flilJ 1~~··~~ „Lipeckie ziemie -
1!#~ "' i . ~~~„·~ 'ł.r-„ . ~ 

- ~. - . . . ·„ ~ • · ·-_ „. · · P."okrajane w pasy. 
t"~~;;:-.' I Niebieskie warkocze dymów ciągną nad zagonami -

- . ... · 6 • . 

• ·· Tęskliwe ryki bydła, 
~- ·. :,_.;. -.=i// :.:·" ._ .. · · ._.. · Gęsi gdziesik pokrzykują gęgliwie, 

~::-:~~?.:- +"'· · · "· J, · "' · " Lecą rozgłośne, ludzkie wołania -
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Chlopi, pieśń chóru - akt I 



PRZED 
PRAPREMIERĄ 

OPERY ,,CHŁOPI'' 
z kompozytorem 
rozmawia Bogusław Kaczyński 

- Z ogromną radością przyjęliśmy wiadomość, że 
nasza skromna literatura operowa w zbogacila się o 
nowe, pełnospektaklowe dzielo, skomponowane na 
dodatek przez twórcę, w którego bogatym dorobku 
forma operowa zajmuje miejsce szczególnie ważne 
i eksponowane. Proszę powiedzieć, co sklonilo Pana 
do przeniesienia na scenę operową tak ogromnej i 
obfitującej w niezliczoną ilość wątków dramaturgicz
nych powieści Wladyslawa Reymonta? 

- Zanim narodził się pomysł skomponowania opery 
Chlopi, Krystyna Berwińska i Wanda Wróblewska, 
późniejsze autorki libretta, pracowały nad teatralną 
wersją powieści i zaproponowały mi przygotowanie 
oprawy muzycznej. Pomysł wydał mi się tym bar
dziej interesujący, że w ostatnich latach z niesły
chaną siłą zaczęły we mnie odżywać, jak gdyby do
magając się realizacji muzycznej, pewne młodzieńcze 
czy nawet dziecięce przeżycia literackie. I tak Odpra
wa poslów greckich była reakcją na wrażenia wy
niesione z przedstawienia szkolnego, które do dziś 
wydaje mi się jednym z najpiękniejszych, jakie o
glądałem w życiu. Pewne staropolskie akcenty po
wróciły z bardzo wielką siłą w muzyce oratoryjnej 
Gaude Mater Polonia, a poetyckie reminiscencje 
Popiolów Żeromskiego znalazły swój wyraz w Obra
zach świętokrzyskich„ . 

- Dużą część Pana twórczości stanowią utwory 
reprezentujące pewien typ muzyki programowej. O
prócz oper zaliczyć do nich trzeba przede wszystkim 
dwie wspomniane formy symfoniczne. Czym należy 
tlumaczyć owe programowe zainteresowania, obecnie 
malo raczej wśród kompozytorów popularne? 

- Spośród różnych kierunków i stylów, które prze
żywa muzyka współczesna, interesuje mnie - jak 
Pan słusznie zauważył - to, co obecnie jest przeży
wane najmniej oficjalnie, mianowicie pewien typ 
muzyki programowej. Istnieje nawet w naszych cza
sach pewnego rodzaju moda, w myśl której nie wy
pada mówić o programowości. Kiedy napisałem Obra
zy świętokrzyskie, jednemu z muzyków powiedziałem, 
że argumentem programowym utworu jest poetycki 

Witold Rudziński w rozmowie z Boguslqwem Ka
czyńskim podczas uroczystości jubi leuszu 60- lecia 

urodzin kompozytora. 
PWSM w Warszawie, rok 1973. 
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komentarz do lirycznych scen z Popiolów Żerom
skiego, czym mój rozmówca nie tylko strasznie się 
zaniepokoił, ale ostrzegł mnie, abym przypadkiem 
nie publikował tego rodzaju wypowiedzi, gdyż mogą 
one w jakiś sposób źle świadczyć o mnie. Być może 
świadczy to o mnie źle, jednakże mam za sobą pew
ne niezłe tradycje, żeby, nie szukając daleko, wspo
mnieć o Liszcie, Couperinie, Karłowiczu , Debussy'ym 
czy Richardzie Straussie. Po prostu muzyka progra
mowa ma prawo obywatelstwa, i jeśli ktoś od niej 
stroni, nie jest to bynajmniej objawem nowoczesności. 
Zresztą wielu kompozytorów współczesnych udaje, że 
nie interesuje się muzyką programową, w istocie 
rzeczy realizując założenia tej muzyki, z dużym na
wet powodzeniem. 

- Po tej niewielkiej , lecz - wydaje mi się 
koniecznej dygresji, proponuję wrócić do teatralnej 
wersji CHŁOPOW i do muzyki wówczas przez Pana 
skomponowanej ... 

• 'i'}.!\.;,,/ 

- No có.ż, muzyka ta operowała bardzo skromnymi 
środkami. Dość powiedzieć, że dano mi do dyspozycji 
trzyosobowy chór żeński, co w efekcie także miało 
swój urok i wdzięk. Po prostu inscenizacja ta w 
pierwszym swoim wariancie przeznaczona była dla 
Teatru Ziemi Mazowieckiej - sceny objazdowej, gra
jącej w terenie. Spektakl w reżyserii. K. Berwińskiej 
i W. Wróblewskiej, w scenografii Zofii Wierchowicz 
i z udziałem Emilii Krakowskiej w roli Jagny, ob
wożony był po całym województwie warszawskim. 
Później ze znacznym powodzeniem utwór wystawiony 
został m.in. w Częstochowie i Krakowie. 

Teraz ja chciałbym zrobić małą dygresję. 

W epopei ludowej Reymonta nakładają się na sie
bie dwie warstwy. Jedna z nich stanowi „kołowrót 
przyrody" (używam tu trafnego wyrażenia prof. Ka
zimierza Wyki, który napisał na ten temat bardzo 
interesującą pracę). W ten cykl zmian w przyrodzie 
wplatają się losy ludzkiej gromady. Rytmowi pór 
roku odpowiadają odwieczne zajęcia, których wymaga 
uprawianie ziemi. To również symbol naturalnego 
rytmu ludzkiego życia: narodzin, dojrzewania, starze
nia się i umierania. Reymont, ilekroć zwraca się w 
stronę owego „kołowrotu" , ucieka się do tonu po
etyckiego, uroczystego, może i młodopolskiego (co mi 
w najmniejszym stopniu nie przeszkadza), ale jakże 
czystego w stylu. Dopiero na tyrri odwiecznym tle 
rozgrywają się indywidualne losy ludzkie, rodzą się 
konflikty i namiętności. Tę warstwę przedstawia Rey
mont niezwykle dramatycznie, zagęszczając zdarzenia 
i spięcia. 

Trzeba powiedzieć , że autorki wersji scenicznej po
trafiły zachować te warstwy liryczne, poetyckie -
jak je nazwałem - powierzając ich wykonanie 
wspomnianemu chórowi. Pomiędzy owe sceny (Jesień , 
Zima, Deszcz, Snieg, Wiosna, Burza), tworzące jak 
gdyby szkielet konstrukcyjny całości, wprowadzono 
sceny dramatyczne. 

- Ale muzyka teatralna - o ile mi wiadomo -
nie byla jeszcze zapowiedzią przyszlej opery? 

- W muzyce teatralnej znalazły się pewne elemen
ty, które jak gdyby domagały się rozwinięCia. Wypra
łem więc 11 scen lirycznych i rozbudowałem je do 
rozmiarów oratorium na chór i orkiestrę, które na
zwałem Lipce. Niestety, filharmonia, dla której utwór 



został napisany, ociągała się z wykonaniem, przera
żona ogromną ilością instrumentów perkusyjnych, 
przydzielanych zgodnie z partyturą chórowi i orkies
trze. Nie doszło więc wtedy do wykonania. W tym 
samym czasie autorki libretta podsunęły mi myśl, 
że skoro odbyliśmy wspólnie już tak dużą część dro
gi, warto byłoby pomyśleć o operowej wersji Chło
pów. Sceny liryczne tworzyłyby rusztowanie, pomię
dzy które - podobnie jak w wersji teatralnej - na
leżałoby wstawić sceny dramatyczne. Obie autorki 
niezwłocznie przystąpiły do pisania libretta, które 
jest wersją autonomiczną w stosunku do adaptacji 
teatralnej. 

- Warto tutaj dodać, że libretto CHŁOPOW zostało 
nagrodzone na konkursie zorganizowanym przez Mi
misterstwo Kuitury i Sztuki. 

- Była to bardzo radosna wiadomość. Zanim praca 
została nagrodzona, jesienią 1970 roku zabrałem się 
do partytury, którą pisałem jednym tchem przez 
blisko dwa lata. Powstawała ona zaraz po szkicach. 
Trzeba było dołożyć wielu starań, aby świeżo i bez
pośrednio utrwalić wizję brzmieniową. Użyte w ope
rze kontrasty, wątki przewodnie, muzyka charak
teryzująca postacie, wiążą się silnie z kolorytem 
brzmienia, który jest także jednym z głównych środ
ków kontrastu. 

- Wspominał Pan o olbrzymiej ilości perkusji wy
korzystanej w oratorium LIPCE. Czy również par
tytura opery przewiduje udział aż takiej ilości in
strumentów perkusyjnych? 

- Osiągnięcie klimatu ludowego, czegoś, co na
zwałbym malarstwem krajobrazowym, wymagało wy
korzystania, oprócz tradycyjnej orkiestry, rozbudo-. 
wanego instrumentarium charakterystycznego i per
kusyjnego, np. krowich dzwonków, janczarów, kos, 
kawałków drewna, dzwonu kościelnego, harmonijek 
ustnych, harmonii. Przykładem takiej -sceny jest zam
knięcie drugiego aktu, przedstawiające bitwę o las. 
Chodziło o to, aby stworzyć klimat, który jednocześ
nie oddawałby odgłosy bitwy, rąbania lasu„. 

- Czy należy rozumieć, że dobiegający zza sceny 
hałas jest ogromną improwizacją całego zespołu, stu
kającego o różne, lub różnymi instrumentami per
kusyjnymi? 

- Otóż nie. Przeprowadziłem to w ten sposób, że 
przy użyciu ogromnej ilości perkusji rozgrywa się 
wielostopniowy kanon o wyrazistym rysunku tema
tycznym. I mimo że w efekcie osiągamy zgiełk w 
postaci krótkich, drewnianych uderzeń perkusyjnych, 
rozwija się bardzo precyzyjnie przemyślana forma, 
przeprowadzona zresztą z pewną tolerancją wykonaw
czą. 

Jakich instrumentów czy też przedmiotów uży
wa Pan do uzyskania tego efektu? 

_:_ Są to różnego rodzaju wałki drewniane, wysu
szone kawałki drzewa, tak jednak dobrane, żeby po
siadały różny strój, niezbędny do przeprowadzenia 
wielostopniowego kanonu. 

- W jaki sposób wykorzystał Pan w swojej operze 
środki dramaturgii muzycznej? 

' 
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- Użyte przeze mnie środki muzyczne zaostrzają 
się w miarę narastania napięcia dramatycznego. Do
chodzi wtedy do momentów improwizowanych, zaw
sze jednak kontrolowanych. Narastanie napięcia nie 
odbywa się bezpośrednio, po linii prostej. Tworzy się 
drogą kolejnych wzmocnień i osłabień , wzniesień i 
spadków, wzlotów i kołysań, linią łamaną na podo
bieństwo zdobywania szczytów górskich, kiedy to mu
simy wspinać się i schodzić z kolejnych wierzchoł
ków, aby wreszcie osiągnąć najwyższe wzniesienie. 

Docieranie do każdej znaczniejszej kulminacji do
konuje się na przestrzeni kilku scen, w których wy
korzystane zostają najróżniejsze formy operowe: arie, 
ariosa, dialogi, recytatywy, sceny zespołowe itp. Do
chodzą do tego krótsze lub dłuższe wstępy, intermedia 
i dogrywki symfoniczne, rozwijające i utrwalające 
nastrój bieżącej sytuacji dramatycznej. Po każdej 
kulminacji przychodzi z reguły epizod poetycki. Je
go zadanie polega na przywróceniu napięcia , przy
hamowaniu akcji, wreszcie na odświeżeniu wrażli
wości słuchacza. 
Załączony w programie szkic najlepiej pozwoli 

zorientować się w narastaniu kulminacji, jednocześ
nie daje on obraz rozplanowania całości z punktu 
widzenia dramaturgii muzycznej. Tak więc po wstę
pie poetyckim (Jesień) szereg scen prowadzi do pierw
szej kulminacji - wypędze~ia Antka i Hanki z domu 
Boryny. Epizod „deszczowy" stanowi rozładowanie i 
przygotowanie do napiętej dramatycznie sceny wese
la. Część druga zawiera dwie kulminacje - jedną po 
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lirycznej scenie wstępnej (Zima), w postaci wyrzu
cenia Jagny z karczmy przez rozgniewanego Borynę, 
i drugą, następującą po lirycznym epizodzie (Snieg), 
a wyrażającą się w podpaleniu przez Borynę brogu 
zboża, w którym ukryli się kochankowie. Ta kulm1-
nacja góruje nad pierwszą połową opery. 

W części trzeciej po lirycznym wstępie (Wiosna) 
mamy cykl niewielkich, choć ostrych zderzeń, których 
apogeum przypada na spotkanie Jagny z Wójtem. 
Część czwarta prowadzi do szczytowej kulminacji ca
łej opery, do brutalnej sceny wywiezienia Jagny. 

- Czy opera pisana byla na zamówienie któregoś 
z teatrów? 

- Nie. Tak się jednak złożyło, że od pierwszej 
chwili Chlapami zainteresowała się dyrekcja Teatru 
Wielkiego w Warszawie. Z wdzięcznością wspominam 
sympatię i zainteresowanie, jakimi darzył powsta
jącą partyturę ówczesny kierownik artystyczny Te
atru Wielkiego, Jan Krenz. On też, wspólnie z dyr. 
Zdzisławem Sliwińskim, wyznaczył termin premiery 
Chlopów na czerwiec 1974 roku. Antoni Wicherek, 
stale śledzący postępy pracy nad operą, objął wtedy 
kierownictwo muzyczne przyszłego prawykonania. 

- Czy przystępując do pracy nad operą odwiedzil 
Pan miejsce akcji - wieś Lipce? 

- Dwa razy w życiu odwiedzałem miejsca zwią
zane tematycznie z moimi utworami, lecz dopiero po 
ich napisaniu. Można · to nawet tłumaczyć pewną 
obawą przed zniszczeniem jakiejś otoczki poetyckiej, 
która powstaje w wyobraźni po przeczytaniu i prze
życiu dzieła literackiego. Tak więc w Górach Swię
tokrzyskich po raz pierwszy byłem po napisaniu 
Obrazów świętokrzyskich i szczęśliwie nie zawiod
łem się. Lipce odwiedziłem także po napisaniu ope
ry. Pojechaliśmy tam z żoną jesienią ubiegłego ro
ku. Był piękny dzień i babie lato, które, nawiasem 
mówiąc, jest głównym wątkiem wstępu do opery. 
Wizyta ta jeszcze bardziej utwierdziła mnie w prze
konaniu, że miejscem akcji Chlopów nie są Lipce, 
ale pobliska Wolbórka, w której Reymont wychował 
się i przeżył kilka niezwykłych momentów, wśród 
nich wywiezienie młodej dziewczyny oskarżonej o ro
mans z księdzem. Ze wsi Lipce zaczerpnął tylko 
nazwę, która jest niezwykle poetycka. Charaktery
styczną rzeczą jest także to, że na cmentarzu w Lip
cach nie pojawiają się prawie nazwiska z Chlopów. 
Odnaleźć je można wzdłuż linii kolejowej przecho
dzącej przez Lipce. Boryna mieszkał np. w pobliżu 
Rogowa i jak głoszą zapiski, Reymont kiedyś był mu 
winien nawet trzy ruble! 

Reymont przeniósł do literatury to wszystko, co 
mu głęboko w dzieciństwie zapadło w serce. A mnie 
głęboko w serce zapadło wielkie dzieło Władysława 
Reymonta. 

Rozmawial Boguslaw Kaczyński 

Krystyna Berwińska 

Wanda Wróblewska 

OD AUTOREK LIBRETTA 

Kiedy nasze libretto do dramatu muzycznego Chlopi otrzy
mało nagvodę na konkursie Ministerstwa Kultury i Sztuki, 
najbardziej ucieszył nas fakt, że prof. Witold Rudziński już 

zaczął pisać tę operę. Często bowiem nagrodzone teksty w ogó
le nie oglądają „światła rampy". 

Libretto nie było naszą pierwszą pracą nad Reymontowską 
powieścią. W 1966 roku, na Dziesięciolecie założonego i pro
wadzonego przez nas Teatru Ziemi Mazowieckiej, wystawiły
śmy adaptację sceniczną Chlopów. 

Nie śniło nam się wtedy o operze. Zmagałyśmy się z ogro
mnym, bogatym materiałem czterotomowej prozy, starając się, 
aby adaptacja nie stała się dramaturgicznym brykiem czy ko
miksem z powieści. W dwugodzinnym przedstawieniu zawrzeć 
i najważniejsze treści książki wyrażone poprzez działające cha
raktery ludzkie, i jej klimat, język, wielowarstwową struk
turę - było to nie lada zadanie. 

I właśnie dlatego, że starałyśmy się znaleźć ekwiwalent sce
niczny nie tylko dla realistycznej warstwy powieści, ale także 
dla jej nurtu lirycznego, poetyckiego, młodopolskiego, muzyka 
w naszym przedstawieniu wykraczała poza funkcję ilustracji 
czy zdobienia - stala się jednym z jego komponentów. Za
prosiłyśmy do współpracy Witolda Rudzińskiego. Współpraca 
okazała się żywa, dynamiczna, kompozytor, podobnie jak sce
nograf (Zofia Wierchowicz), uczestniczyli w procesie przygo
towywania spektaklu, wypracowywania jego kształtu podczas 
prób. 

I chyba z tej atmosfery dobrej współpracy urodził się po
mysł, w wiele miesięcy później, aby zrobić z Chlopów operę. 
Zaczęliśmy wieść długie rozmowy i spory na temat charakte
ru i kształtu przyszłego dramatu muzycznego. 

Decyzja przełożenia epopei chłopskiej na język sceny mu
zycznej nie była łatwa. Zmiana formy stała się . najistotniej
szym zabiegiem adaptatorskim. Walory materiału powieści dla 
naszych celów były ogromne: ostrość konfliktów, dramatycz
ność fabuły, w której losy bohaterów splatają się ze sprawami 
gromady chłopskiej, polska wieś jako malownicze tło akcji, 
realizm i poezja ... Pociągała nas też na tle egzotycm.ych sto
sunków wiejskich zeszłego stulecia ;i;askakująca współczesność 
niektórych problemów, jak np. alienacja Jagny czy konflikt 
między ojcem a synem. 
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Rodin na pytanie, jak powstają jego wspaniałe rzeźby, od
rzekł, że poprostu odrzuoa z bryły to, co niepotrzebne. Nie
potrzebne? Dla nas najtrudniejsze było odrzucanie rzeczy, któ
re wydawały się potrzebne, ale mimo to i mimo walorów dra
matycznych trzeba było z nich zrezygnować dla dobra ca
łości. Gdy'by zebrać odrzuoone przez nas już z materiału sce
nicznego teksty, byłby to utwór o wiele dłuższy niż samo 
libretto. 

Z ogromnego mater1ału powieści wybvałyśmy te wątki, 

fragmenty, które wydają się najistotniejsże, które obr:az:ują od
wieczny rytm życia człowieka związanego z ziemią, z naturą , 

gdzie miłość, nienawiść, nariodziny, śmierć, splatają się z prze
mijaniem pór roku, z . pracą na rioli, z walką o chleb, z nędzą, 
dolą człowieka. Główną osią fabularną stały się losy Jagny, 
starego Boryny, Antka i Hanki splecione z tematem społecz
nym: konfliktem o las między wsią a dworem. Wątek naro
dowy został zaakcentowany w scenie na cmentarzu, przy gro
bach powstańców, oraz w temacie lmlonistów niemieckich. 

Ważnym ~abiegiem było zrytmizowanie tekstu, przeznaczo
nego teraz do śpiewu. Język musiał ulec ogromnej kondensa
cji. 

Bohaterem dramatu jest obok postaci głównych i dalszopla
nowych, związanych z nimi akcją - gromada chłopska, chór. 
Ta zbiorowość, choć zjednocwna stosunkiem do ziemi i kon
fliktem z dworem, nie jest jednolita, lecz zadziwiająco trafnie 
rozwarstwiona klasowo. Chór przejmuje także funkcję wyra
żania nastroju, klimatu, pejzażu w poetyckim, lirycznym nur
cie. 

Nasze libretto kształtowało się jeszcze ostatecznie w czasie 
kilkuletniej priacy lmmpozytora. Od czasu do czasu zapraszał 
on nas na przesłuchanie. Były to niezapomniane wieczory. Po
pijaliśmy koniak, partytura dymiła świeżymi nutami, a kom
pozytor przy pomocy własnego śpiewu i fortepianu starał się 

nam przekazać całe bogactwo wokalne i instrumentalne swego 
dzieła. Czasem pomagał sobie informacją. ... tu pianissimo 
wchodzi celesta ... a tu kolatki i dzwonki krowie .. . 

Nie łatwo było wyobrazić sobie, jak to będzie brzmiało ... 
Teraz czekamy z niecierpliwością i niepokojem - na konfron
tację naszej pracy z wielką operową S C E N Ą i z wielką 
operową WIDOWNIĄ. 

r 

HENRYK SWOLKIEŃ 

OPERA 
WCIĄŻ AKTUALNA 

Ciekawe... chyba zawsze o przeciwnikach symfonii 
czy całej muzyki instrumentalnej słyszało się mniej, 
niż o przeciwnikach opery. Jakoś widocznie owi anty
operomani odznaczali się większym tupetem: opera 
to uchwalona niedorzeczność, opera to koncert w 
kostiumach, opera to hołdowanie przebrzmiałym 
konwencjom, opera wreszcie to urąganie zdrowemu 
rozsądkowi, zwłaszcza w naszych czasach, kiedy sta
r amy się myśleć realistycznie, odrzucając wszelki 
sentymentalizm, a łzawy . w szczególności. Tak wy
rokowano i z podobnymi opiniami można i teraz 
spotkać się na każdym kroku. 

Wydaje się, że najbardziej dokuczymy antyopero
manom przyznając im rację. Bo wszystko, co wy
tykają operze, blisko czterowiekowej staruszce, jest 
prawdą. A jednak staruszce tej ani się śni umierać, 
poddawać, ustępować z pola walki. Mówi się i pisze 
o kryzysie filmu, ba - o kryzysie symfonii i muzyki 
kameralnej , o tym, że prawie nikt już, poza pro
fesjonalistami, nie interesuje się dziś pieśnią arty
styczną - nie piosenką! - a przedstawienia opero
we i płyty z nagraniami operowymi nadal cieszą 
się powodzeniem, nie brak też teatrów operowych 
mogących szczycić się _permanentnie wyprzedan;:i sa
lą. Na pewno łatwiej znajdować melomanów potra
fiących na zawołanie wymienić nazwiska sopranów 
i tenorów światowej sławy, już dużo trudniej przy
chodzi im wymieniać nazwiska sławnych pieśnia
rzy - nie piosenkarzy! - nie mówiąc o kamerali
stach. 

Jeżeli symfonie - w rozumieniu klasycznej czy 
romantycznej , cyklicznej formy :__ odżywają raczej 
rzadko w twórczości współczesnych nam kompozy
torów, to z operą sprawa przedstawia się zupełnie 
inaczej. Bo, jak wskazuje pobieżny choćby rzut oka 
na twórczość naszego stulecia, niemal każdy z naj
większych twórców muzycznych, uznanych i powa
żanych, „popełnił" przynajmniej jedną operę ... Woła 
się i czasem narzeka, że opera to luksus, że zwłasz
cza w nowo zbudowanych teatrach dopłaca się do 
każdego sprzedanego miejsca, a wśród tych narze
kań ·znajdujemy w prasie wiadomość o uroczystym 
otwarciu z udziałem królowej Elżbiety IJ luksuso-
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wego i modernistycznego gmaszyska teatru operowe
go w dalekim Sydney. 

Odetchnijmy na chwilę i dopuśćmy do głosu prze
ciwników. Cóż z tego, mówią, że i Mozart, i Beetho
ven, i Czajkowski, i Debussy, i Strawiński, i Bartók, 
i Schonberg, i Szostakowicz, i Dallapiccola, nie mó
wiąc o Włochach, pozostawili po sobie opery, sko
ro nie pisali ich: Bach, Chopin, Brahms i wielu in
nych, bynajmniej nie tuzinkowych kompozytorów. 
A jeżeli, jak Haendel, Haydn, Schubert, Schumann 
pisali je, to nie pod znakiem opery zdobyli nieśmier
telność. I znów - powiemy - to wszystko prawda, 
ale co z tego? Jeżeli oper nie pisali, względnie ich 
operowe twory dość prędko zeszły na plan drugi, za
winił tu chyba plan pierwszy - genialne osiągnięcia 
tych kompozytorów na innych polach twórczości. Ca
łe szczęście, że na pisanie opery nie dał się namó
wić Chopin, a przed nim i Bach, choć - jak się 

zdaje - nikt go do tego nie namawiał. A właśnie 

w naszym stuleciu, tak bardzo, zwłaszcza w pierw
szych jego dziesiątkach lat, wybrzydzającym się na 
romantyzm i konwencjonalizm opery romantycznej , 
ci najbardziej sarkastyczni oponenci ze Strawińskim 
i Prokofjewem na czele, a i z Bartókiem i Schon
bergiem w ich liczbie, komponowali opery, i to cał

kiem dobre. 
Strawiński zwłaszcza , jak mało kto drwił sobie z 

konwencjonalizmu tradycyjnej opery, nie przebaczał 

i Wagnerowi, i Verdiemu, a przecież w swoim włas
nym Królu Edypie narzucił zdumionym i zachwyco
nym widzom i słuchaczom potężną wiązkę konwen
cji, tyle że innych. 

Okazuje się, że przy ustawicznych - i tak być 
powinno - zmianach poglądów na estetykę opery, 
sam twór operą zwany, nie daje się - jak już po
wiedziano - unicestwić, tyle tylko, że tradycyjny 
wzajemny stosunek komponentów złożonego pojęcia 
opery wciąż się zmienia. Ale, jak wiemy, podobna 
ewolucja dokonywała się już dużo wcześniej u tak 
typowych mistrzów tradycyjnej opery, jak np. Ver
dii. Przecież ani Rigoletto, ani Traviata nie zostały 

na czołowych stronach partytur określone mianem 
opery. Kompozytor określił je bowiem mianem me
lodramatu. Niby coś podobnego, ale nie to samo. 
Aida otrzymała miano opery, ale już następujący po 
niej Otello określony został przez samego kompozy
tora jako dramma lirico, a jego następca - Falstaff 
nosi miano dramma giocoso. Z pewnością słuchacze 

współcześni powstaniu wymienionych „pereł że

laznego repertuaru" zadawali sobie pytanie: czy to 
w ogóle są opery? Otóż przy każdej niemal nowej 
pozycji dwudziestowiecznej opery rzuca się to samo 
zaskakujące pytanie: no, tak, ale czy to w ogóle 
jest opera? Wydaje się, że pytania te są równie na
iwne, a może i złośliwe, jak, bardzo do nich zbliżone 

-· I 
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w stuleciu ubiegłym np. przy sonatach Chopina: czy 
to są w ogóle sonaty, a przy symfoniach Schuman
na: czy to są w ogóle symfonie? W tych pytaniach, 
choć wbrew intencji ·pytających, kryły się bowiem 
wysokiej miary pochwały dla kwestionowanej nowej 
formy. Tak - można było odpowiadać - to są ope
ry, ale, dodajmy, na szczęście, nie takie, jakie pan, 
szanowny łaskawco, sobie wymarzył. I oby pytanie 
to, jak u nas przy Jutrze Tadeusza Bairda, czy Tra
gedyi Romualda Twardowskiego, zadawano przy po
jawieniu się każdej nowej polskiej opery. 

Nie wiadomo, czy prawdą jest, że wiele nowych 
naszych oper utkwiło w szufladach dyrektorskich, 
a może nawet na strychach kierowanych przez nich 
teatrów. Prawdą natomiast jest, że wystawia się ich 
stosunkowo mało, tym bardziej więc każda nowa 
polska prapremiera operowa - i baletowa też - za
sługuje na szczególną uwagę. Jeżeli przy u współ

cześnionych realizacjach oper tradycyjnych razi nas, 
niejednokrotnie słusznie, ekscentryczność reżysera, 

scenografa czy choreografa, przy realizacjach oper 
nowych, oglądanych po raz pierwszy, wątpliwości te 
tracą swój sens. Nie mając skali porównawczej 
przyjmiemy je lub odrzucimy takimi, jakie nam zo
staną zaprezentowane, nie zapominając i o tym, że 

czasy gdy kompozytor przykładał małą wagę do sen
su i kształtu literackiego libretta, gdy bardziej od 
zdrowego rozsądku reżysera i talentu scenografa in
teresowały go wysokie C tenora, dawno minęły. Jak 
dziś zapewniają nas nasi kompozytorzy, a nie ma 
powodu im nie • wierzyć, koncepcja muzyki, czy tego, 
co godzimy się wciąż jeszcze nazywać muzyką, pow
staje jednocześnie z koncepcją wizualną. Nic dzisiaj 
przy wystawianiu nowych, współczesnych oper, i to 
przy wystawianiu ich, właśnie, po raz pierwszy, nie 
może być i nie bywa zdane na przypadek. Jeżeli przy 
słuchaniu muzyki awangardowej czy nawet ekspery
mentalnej na estradzie lub w studio trudno nieraz 
nawiązywać z tym, co słyszymy, szczery kontakt, 
a ileż o to łatwiej w teatrze operowym, gdzie naj
bardziej śmiałe poczynania kompozytorskie rozjaśnia
ją się w powiązaniu czy wręcz oparciu ich o seman
tyczny, znaczeniowy sens wizji, wypływający z li
bretta. Jeżeli przeciwnicy, chyba już mniej pewnym 
głosem, zauważą, że nowa muzyka przeszkadza tra
dycyjnym konwencjom operowym, przyznamy im raz 
jeszcze rację: przeszkadza, bo do nich zdecydowanie 
nie pasuje. Odwrotnie jednak: tam gdzie - mówiąc 

językiem filmu czy telewizji - współczesna fonia 
dopasuje się do współczesnej wizji, szanse trafienia 
do widza i słuchacza niepomiernie wzrosną. 

Na dowód, że nic z tego, co wyżej napisano, nie 
było odkrywaniem prawd nowych, zakończymy sta
rym jak świat sztuki stwierdzeniem, że i w trady
cyjnej i w nowej operze, bez względu na to, jak ją 



nazwiemy i co nam w objaśnieniach w drukowanych 
programach, czy wywiadach prasowych naobiecy
wano, wyrocznią pozostanie zawsze to samo - talent 
twórczy kompozytora. 

HenTyk Swolkień 

\~~ , __ .. 

I 
~ 
,I 

Chłopi w dziejach literatury są zjawiskiem doniosłym. 
Twórcza indywidualność autora wybiła na szczegółach 
i na całości wyraźne piętno. Ważny i pełen znaczenia 
jest fakt, że (Reymont) stał się najwsz;echstronniejszym 
i najpełniejszym wyrazicielem dobrych tradycji lite
rackich swojej epoki i czasów ją poprzedzających. 

(„.) Dotychczas powieść o tematyce ludowej była ra
czej drobnogatunkowa, nie stać jej było na szeroki dech, 
miała ambicje skromne oraz szczupłe lub co najwyżej 
średnię rozmiary. „. Dopiero Chłopi monumentalnością 

tematu i struktury kompozycyjnej wytyczają nowe szla
ki. Z tego samego względu zajmują oni wysokie stano
wisko w dość niebogatym skarbcu wielkiej powieści pol
skiej w ogóle. Należą do tego typu dzieł, co Nad Niem
nem, Lalka, Popioły itp. 

Maria Rzeuska 
„Chlopi" Re11monta, Warsz:iwa l!JSO 



ZIMA 
Zima. 
Jako ten zwierz srogi 
Lutymi kłami wżera się we świat. 
A w Lipcach odwiecznym idzie porządkiem: 
Komu śmierć przeznaczona - umiera. 
Komu radość - weseli się. 
Komu bieda - wyrzeka. 
I pcha się jakoś z dnia na dzień, 
Z tygodnia na tydzień, 
By się ino zwiesny doczekać, 
Abo tego, co komu przeznaczone. 

Chłopi, pieśń chóru - akt H 
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JAN ZYGMUNT JAKUBOWSKI 

NAD 
,,CHŁOPAMI" 

REYMONTA 

Cechowała go od początku ogromna, wręcz żywio
łowa ciekawość życia i nieustanny zachwyt nad bo
gactwem i różnorodnością świata. Towarzyszyła mu 
zawsze niezwykła intensywność przeżywania całej 

urody i bujności istnienia. Kiedy skończył opis we
sela w Chlapach (a pracował nad nim kilka dni bez 
odpoczynku) - jak opowiada żona pisarza - „padł 

bez sił na łóżko, tak doszczętnie wyczerpany, że wy
straszona, sprowadziłam natychmiast lekarza. Obej
rzał, opukał, obadał i wreszcie zapytał: 

- Co się z panem działo, że się pan doprowadził 
do tak grożnego stanu? 

- Przez trzy doby bez przerwy tańczyłem ober
ka - odpowiedział pacjent." 

A teraz otwórzmy pierwszy :tom Chlop-Ow i spraw
dżmy, jak tam na weselu Boryny tańcowano: 

To i z nagla huknęli w instrumenty obertasa, że 

mróz przeszedł kości, a Boryna do Jagny skoczył, 

przygarnął ją krzepko i z miejsca rymnął takiego 
oberka, aż dyle zaskowyczały, a on wial po izbie, 
zawracał, podkówkami trzaskał, a przyklękaniem z na
gla zawijał, to trząchający po izbie się nosił szeroko, 
od ściany do ściany, to przed muzyką piosneczki 
śpiewal, że mu po muzycku odkrzykali, i dalej hulał 
siarczyście i tan wiódl zapamiętale, bo za nim drugie 
pary jęły się z kup wyrywać, i przytupywać, śpiewać, 
tańcować i co ten największy pęd brać, że jakby sto 
wrzecion, pelnych różnobarwnej wełny, wiło się po 
izbie z turkotem i okręcało tak szybko, że ;już żadne 

oko nie rozeznało, gdzie chłop, gdzie kobieta, nic ino 
jakby kto tęczę rozsypał i bil w nią wichurą, że 

grala kolorami, mienila się i wila coraz prędze;, 

wścieklej, zapamiętalej, aż światla chwilami gasły od 
pędu, noc ogarniała taneczników, a tylko oknami lala 
się miesięczna poświata rozpierzchłą, świetlistą smu
gą, i skrzyla się wrzącym srebrem wskroś ciemności 
i wskroś wirującej gęstwy ludzkiej, co nadpływała 

spienioną, rozśpiewaną falą„. 

Wladyslaw St. Reymont (1867-1925) 



Ale pora przerwać te tańce, bo przekroczyłbym 

miejsce, jakie mi przeznaczono na artykuł, gdybym 
chciał choćby streścić (a zresztą, jak to czynić? Opisy 
Reymonta trzeba czytać w całości, odsyłam więc czy
telników do przedostatniego rozdziału tomu pierwsze
go Chlopów) te porywające sceny z wesela, gdzie 
godziny biegly za godzinami i przepadaly we wrza
wie, krzykach, radości szumnej, w tanecznym zapa
miętaniu ... Chciałem tylko wyjaśnić, czemu Reymont 
po tych opisach był tak wyczerpany, że aż lekarza 
przeraził. Był nie tylko bystrym obserwatorem ży

cia. On w nim naprawdę uczestniczył, przeżywał je, 
chłonął wprost z zapamiętaniem! 
· Nie sposób zrozumieć w pełni potężnej wizji życia, 
jaką są Chlopi, bez choćby najogólniejszej wiedzy 
ó losach pisarza, które doprowadziły go do tej wiel
kiej powieści. 

• 
Urodzony w roku 1867 we wsi Kobiele Wielkie 

(ziemia piotrkowska) w rodzinie wiejskiego organi
sty, wcześnie popadł w konflikty z otoczeniem. Ro
dzice pragnęli dla niego zawodu zgodnego z ich po
jęciami o życiu statecznym i ustabilizowanym. Ale 
bujna natura Reymonta nie mieściła się w tych ry
gorach. W szkole pilności nie wykazał. I w ogóle 
nigdzie długo nie popasał. ·W autobiografii (pisanej 
wówczas, gdy był już słynnym pisarzem) wyznawał: 
Oddawano mnie do rzemiosła - nie wytrwałem, 

i do handlu ...:.... uciekłem, i znowu do szkoły - nie 
wytrzymałem. Uciekł z domu do wędrownej trupy 
teatralnej. Ale - jak sam pisał - talentu scenicz
nego nie posiadał. -Więc znów wrócił do domu, a oj
ciec wyrobił mi miejsce na kolei. Ale i stamtąd po
niosło go w świat. Próbował wielu jeszcze zawodów. 
Zawędrował na Jasną Górę i zamierzał zostać za
konnikiem. Ale i ten spokojny żywo't go nie zatrzy
mał. Zafascynował go spirytyzm, wędrował z jego 
wyznawcami po kraju. Terminował jako uczeń kra
wiecki w Warszawie. Znów wrócił do pracy mi kolei. 
A w końcu 1893 roku - jak napisał we wspomnia
nej autobiografii - z kapitałem 30 rubli kopiejek 50 
pojechałem do Warszawy zdobywać świat. 

Rozpoczął gwałtowny szturm na parnas literacki. 
Uwieńczony szybko sukcesem. Zapewniły ów sukces 
już pierwsze nowele drukowane w czasopismach war
szawskich i znakomity reportaż Pielgrzymka do Ja
snej Góry (w roku 1895). W rok później ukazała się 

pierwsza powieść Reymonta - Komediantka, a w 
ślad za nią zaraz Fermenty (1897 r.). W obu tych 
książkach pięknie zaowocowały doświadczenia zdo
byte w wędrówkach po kraju z trupą teatralną. 

W r. 1899 wydał Reymont powieść, która utrwa
liła jego wysoką pozycję w literaturze - Ziemia 
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obiecana. A na szczyty ówczesnego Olimpu wynio
sła go niebawem epopea polskiej wsi - Chlopi 
(1904-1909), obok Blogoslawieństwa ziemi Hamsuna 
największa powieść europejska o ziemi i ludzie. 

Nie omawiam tu całej spuścizny pisarza. Pragną -
łem tylko najogólniej przypomnieć losy Reymonta 
przed napisaniem Chlopów. Jego wczesna biografia 
nie należy do rzędu tych życiorysów, które należało
by drukować w wypisach szkolnych jako godne na
śladowania. Był to jednak żywot jedyny, niepowta
rzalny i - chciałoby się rzec - dziwnie konsekwen
tny. Jakby po prostu niezawodny instynkt kierował 
losami przyszłego pisarza. Jeśli powieść - że wspo
mnę słynne powiedzenie Stendhala - jest zwiercia-
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dłem przechadzającym się po gościńcu, to Reymont 
do takiej powieści przygotowywał się przykładnie 

w młodości swoim mało przykładnym, bo niemal 
awanturniczym życiem. Wielkość dzieła Reymonta 
polega przede wszystkim na ogromnym bogactwie 
obserwacji zebranych z życia różnych środowisk, na 
;niezwykłej plastyce w ukazywaniu ludzi, zdarzeń i 
rzeczy. Był urodzonym epikiem. Imponująco chłonna 
pamięć pisarza przechowywała nawet zdarzenia bła
he i drobne szczegóły, które przecież stanowią isto
tny element urody epickiego ujęcia (jak w Panu Ta
deuszu, gdzie słychać echa wielkiej historii, gdzie 
przelatuje bóg wojny i gdzie poeta opisuje, jak 
przyrządzić dobry bigos czy dobrą kawę i jak to 
drzwi od ganku zamknięto zaszczepkami i kołkiem 

zaszczepki przetknięto). Mógłby Reymont powtórzyć 

za Janem Kochanowskim: Gdziem potem nie był, 

;czegom nie skosztował. Z wędrówek po różnych dro
gach i zakamarkach polskiego życia - z obserwacji 
bytowania wsi i małych miasteczek, stacji kolejo
wych, z włóczęgi z aktorami prowincjonalnymi, z 
własnej niejednokrotnej poniewierki i biedy - wy
niósł Reymont nieprzebrany kapitał obserwacji, któ
re nasyciły jego utwory prawdą i siłą. Porwał czy
telników żywiołową sztuką opowiadania i niezwy
kłym bogactwem opisów. 

• 
Szeroką panoramę życia wsi polskiej w przełomo

wym momencie historii zamknął Reymont w czterech 
tomach po wieś ci - r zek i: Jesień, Zima, Wiosna, 
Lato. Podkreślił w ten sposób ciągłość i trwałość 

chłopskiego bytowania 
Ten od wieków utrwalony porządek wyraża się 

w przemijających i powracających porach roku, w 
nieustannym zmaganiu się człowieka z żywiołem na
tury. Ale obraz życia w Chłopach nie ma charakteru 
statycznego. Pod tym odwiecznym porządkiem do
konują się nieustanne zmiany. Elementy dynamicz
ne reprezentuje świat ludzki - różne konflikty oso
biste i społeczne, nieustanna gra pierwotnych in
stynktów, miłości i nienawiści. 
Kruszą się podstawy ustalonej oddawna struktury 

wsi, gdzie od bogatego gospodarza zależały losy wiej
skich najmitów. W ten stary, pozornie jeszcze niena
ruszony porządek społeczny wsi, wdzierają się nie
pokoje. Nabrzmiewają nowe konflikty. Przeludniona 
wieś patrzy buntowniczo na bogate dwory. Ciasno 
jest wszystkim, kiej w tej sieci - rozmawiają chło

pi w karczmie - bo dwory wszędzie ze wszystkich 
stron, kiej te ściany, ściskają wieś i duszą. Chcesz 
popaść za wsią - w dworskim wnet utkniesz, konia 
wyputcisz ...:... dworskie za miedżą, kamieniem ciepnąć 
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nie można, bo w dworskie padnie ... - a zaraz zajmq, 
zaraz sądy„ .. 

Rośnie nowa świadomość społeczna chłopa i po
czucie własnej siły. Ożywiają ją echa historii. Żywe 
są jeszcze wspomnienia 1863 roku i zawodu, jaki 
przeżyli chłopi oczekujący od szlachty aktu sprawie
dliwości społecznej. Mówi o tym stary chłop: Prze
śmiewają się juchy, a ja wam rzeknę, jak bywalo po 
te roki, kiej się to panowie buntowały i dobrze ba
czę, jak nas tumanily a przysięgaly, że jak Polska 
będzie, to i wolę nam dadzą i grontu z lasami, i 
wszystko. Obiecywaly, mówily, a kto drugi dal, co 
tera mamy, i jeszcze musial ich pokarać, co nie 
chciały z niczym ulżyć narodowi! Sluchejta panów, 
kiedyśta głupie, ale mnie na plewy nie weźmiecie„. 
A kiedy wybucha konflikt między wsią a dworem 
o las, kiedy ksiądz próbuje przekonać gromadę o ko
nieczności ustępstw, Antek Boryna w imieniu chło

pów mówi: Póki się z nami nie ugodzi, to ani cho
jaka ruszyć nie damy „. A nie damy i tyle„. Sądu nie 
chcą, a rąbać nie pozwolą i choćby calą wsią iść 

przyszło, to pójdą, a z siekierami i z widlami, jak 
wypadnie, a swojego nie dadzą„. Jak się parę lbów 
dworskich siekierami rozwali, to zaraz bę~zie spra
wiedliwość. 

Chwieją się też podstawy patriarchalnej moralno
ści. świadczy o tym choćby konflikt starego Boryny 
z synem. Nie jest to już polska wieś spokojna, jaką 

' opiewali dawni poeci. Pod odwiecznymi formami 
wiejskiego bytowania aż tętni od konfliktów. 

Wielki triumf Reymonta-artysty polega w Chlapach 
na ukazaniu dwóch zasadniczych tendencji wiejskie
go bytowania: 

- tych trwałych, związanych z przyrodą, pracą ludz
ką i odwiecznymi namiętnościami rozdzierającymi 
życie; 

- i tych zmiennych, jakie niesie dynamika stosun
ków społecznych i rosnąca świadomość siły chłopa. 

Znajduje to wyraz w różnych stylach, jakimi po
sługiwał się Reymont. Ton epicki dominuje tam, 
gdzie pisarz ukazuje przyrodę i pracę. Tok zdania 
jest wówczas spokojny, jak np. w opisie (na po
czątku dzieła) przedstawiającym jesienne prace w 
polu: 

„. Rzędy kobiet czerwienily się na kopaniskach„. 
rozlegal się gruchot zsypywanych do wozów karto
fli „. miejscami orano jeszcze pod zasiew „. stada 
krów srokatych pasly się na ugorach .„ Długie, po
pielate zagony rdzawily się mlodą szczotką wscho
dzących „. 

„. to wlóczono rolę i tuman szarego, przeslonecz
nionego kurzu podnosil się za bronami, wydlużal się 

i pelzal aż na wzgórze i opadal, a spod niego niby 
z obloku wychylal się bosy chlop, z golą glową, 
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przewiązany płachtą - szedl wolno, nabieral ziarna 
z plachty i sial ruchem monotonnym, nabożnym, blo
goslawiącym ziemię, dochodzil do końca zagonów, na
;bieral z worka zboża, nawracal i zwolna podchodził 
pod wzgórze, że najpierw glowa rozczochrana, potem 
ramiona, a w końcu już byl caly widny na tle sloń-
1ca z tym samym blogoslawiącym ruchem siejby i 
z tym samym świętym ruchem rozrzucal zboże, co 
jak zloty pyl kolistym wirem padalo na ziemię. 

Epicki dystans cechuje pisarstwo Reymonta i wów
czas, gdy z pasją świetnego obserwatora przedstawia 
on człowieka. I tu potrzebny jest przykład. Jakże 
zróżnicowany jest tłum kobiet, które schodzą się do 
izby na „przęślicową wieczornicę". Każda jest prze
cież inna! 

- Najpierwsza, jak to miala we zwyczaju, przyszla 
Wachnikowa z klakiem welny w zapasce i wrzecio
nami zapasowymi pod pachą, potem przyszla Golę

bowa, Mateusza matka, skrzywiona kiej po occie, 
z obwiązaną gębą, narzekająca wiecznie i cięgiem się 
skarżąca na wszystko; a po niej, niby ta rozgdaka
na, odęta kwoka, przyszla Walentowa; po tej zaś 

Sikorzyna, chuda kiej mietla, turkot baba i w są

siedzkich swarach najzawziętsza; a po niej wtoczy!a 
się gruba kiej beczka Ploszkowa, czerwona na gębie, 
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WIOSNA 
Zwiesna nadchodzi. 
Hej, zwiesna ci to idzie. 
Skowronek 
Wyrywa się gdziesik z roli, 
Trzepoce skrzydłami, 
Swiergoce - jak ta z czystego srebra sygnaturka, 
Rozdzwania na cały świat! 
Ziemia- • 
Tęsknie na pługi i ziarno czeka. 
Powietrze ciepłe, rześkie 
Jakoby nabrzmiało tym, 
Co się stanie wnet 
Zielenią, 
Kwiatem, 
Kłosem polnym. 
Zwiesna. 
Hej, zwiesna! 
Zagląda pod strzechy! ... 
Budzi wiarę 
Na obfitsze zbiory, 

• ..JJa lepszą dolę, 
~:_Na WiJtęsknioną szczęśliwości godzinę! . 
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spaśna, zestrojona zawdy, dufna w siebie, dworująca 
nad wszystkie i wyszczekana, jak mało która, ale 
ogólnie nielubiana; tuż za nią wsunęła się cicho, 
czająca kiej ten koczur, Balcerkowa, sucha, malu, 
zawiędla, ponura a sielna procesownica, która z pól 
wsią za leb się wodziła i co miesiąc stawała na sądy; 
a po nich wlazla hardo, choć nie proszona Kobusowa , 
Wojtka żona, pleciusz najgorszy i zazdrośnica nie
pomierna, że strzegli się jej przyjacielstwa kiej 
ognia; przyszla jeszcze, zaspana i zgoniona, Grzeli 
z krzywą gębą kobieta, pijak baba... itd. itd. 
Toż o pędzel starych malarzy holenderskich, mi

strzów malarstwa obyczajowego, aż proszą się te ko 
biety! Tym bardziej że zgromadziwszy je wszystkie 
w izbie, posadził je Reymont tak, jakby obraz kom
ponował: 

Sadowiły się wielkim kalem w pośrodku izby, pod 
lampą wiszącą u pułapu, kiej te krze na szerokiej 

· grzędzie, rozrosle, dostałe i późną jesienią owarzone, 
bo starsze już byly a prawie jednolatki. 

W tę epicką , plastyczną, realistyczną relację ży

cia wiejskiego włącza często Reymont fragmenty o 
charakterze liryczno-nastrojowym i symbolicznym. 
W duchu tej poetyki przedstawia np. pisarz zawo
dzenie Hanki zdradzonej przez męża, lejącej łzy z 
najglębszych, utajonych smutków czlowieczych, z sa
mego dna serca rozdartego ... Symbolem najgłębszego 
moralnego związku człowieka z ziemią i pracą jest 
opis śmierci Boryny. Stary chłop ostatnim, przed
śmiertelnym wysiłkiem rozsiewa ziemię po zago
nach. I błogosławi każdej grudce ziemi, każdemu 

źdźblu... A zboża, trawy i ziemia cała przemawiają 

w tej scenie jak w baśni. Bo w Chlapach zjawia się 
również świat baśniowy. Obecny nie tylko we wspo
mnianej scenie śmierci Boryny. Po opisie (cytowa
nym uprzednio) kobiet zgromadzonych na wieczorni
cy, opisie realistycznym (ze znamionami wręcz na
turalistycznymi) występuje świat fantastyczny, przy
wołany opowiadaniami starego bajarza ludowego, 
Rocha. Jest on przeżywany przez zgromadzonych w 
izbie jak świat najbardziej prawdziwy: 

... baśniowe marzenia stawaly się rzeczywistością 

(. .. ) Tam się parli całą potęgą tęsknoty, tam snuli się 
oczarowani, gdzie wszystko splatało się w niero
zerwalny łańcuch ' marzeń i życia, cudów i pragnień, 

w czarodziejski korowód wyśnionego istnienia, do 
którego wciąż, przez calą nędzę bytowania ziemskie
go rwały się im strudzone, okaleczałe dusze. 

Można powiedzieć, jak to czynili niektórzy kry
tycy, piszący o Reymoncie, - że te różne style w 
narracji i opisach Chłopów kłócą się z sobą, repre
zentują odmienne konwencje. Ale czy nie słuszniej 

byłoby rzec - jeśli można porównywać utwory lite
rackie z muzycznymi - że owe różne style składają 
się na oryginalną, piękną kompozycję polifoniczną? 
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Reymont osiągnął w Chlapach triumf rangi naj
wyższej . Ukazał autentyczną wieś polską na przeło

mie wieków, a jednocześnie stworzył dzieło o cha
rakterze wielkiego, uniwersalnego uogólnienia. 

W żadnej innej powieści polskiej nie znajdujemy 
tak bogatej wiedzy o codziennym życiu ludu. Pozna
jemy tu prace i rozrywki chłopa, obyczaje i obrzędy. 

Odwiedzamy tu zagrodę bogatego chłopa i ubogą 

izbę biedaka wiejskiego. Reymont utrwalił z wielką 
plastyką i dokładnością obraz wsi polskiej, jej ludzi, 
Ciomy, przedmioty z taką precyzją, że są one reali
stycznym i wiernym dokumentem dawnego życia. 

Setek rąk pisarskich trzeba - stwierdzał współcze
sny autorowi Chlopów wybitny pisarz dramatyczny, 
Jan August Kisielewski - aby odtworzyć caly na
ród; potrzeba pracy może niejednego pokolenia twór
ców, aby zbudować ten gmach syntezy narodowej; 
lwią część tej pracy wziąl na swe barki Reymont 
i namalowal żywą ziemię, z której się rodzi naród -
dal nam Chłopów. 

Stworzył zarazem dzieło o wartościach uniwersal
nych. Ogarnął życie z perspektywy pokoleń, które 
przechodzą, a pr_zecież jednocześnie odnawiają się, 

trwają w prawdzie powtarzających się nieustannie 
odwiecznych ludzkich namiętności i doświadczeń. Ta 
wielka powieść mówi o nieustannej dynamice życia, 

a jednocześnie - o jego trwaniu i ciągłości. Jest 
w niej głęboki oddech ziemi ojczystej i ogólnoludzka 
pochwała pracy człowieka. I chyba nie przypadkiem 
ta właśnie powieść zyskała największą ze wszystkie}} 
dzieł Reymonta popularność -w ojczyźnie i na. świecie 
oraz przyniosła mu w roku 1924 nagrodę Nobla . 

• 

Wróćmy jeszcze do roztańczonej izby na weselu 
Boryny. W tych zawrotnych tańcach bierze udział 

cała natura! I tego opisu nie da się streścić , trzeba 
go przypomnieć słowami samego pisarza: 

Jakoby ląki i żniwne pola, i sady rozkwitle zeszly 
się na gody i porwane wichurą poszly spolem w 
dlugi, zawrotny korowód! 

Wywarli drzwi na rozcież, wywarli okna, a dom 
buchal wrzawą, światłami, dygotal, trząsl się, trzesz
czal, pojękiwał i coraz mocniej hulal, że się już zda
walo, jako te drzewa i ludzie, ziemia i gwiazdy, 
i te ploty, i ten dom stary, i wszystko ujęlo się w 
bary, zwilo w kląb, splątalo się, i pijane i ośleple, 

na nic niepomne, oszalale, taczalo się od ściany do 
ściany, z izby do sieni, z sieni na drogę plynęlo, 

z drogi na pola ogromne, na bory, we świat caly wi 
rem tanecznym szlo, toczylo się, kolowalo i nie-
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,przerwanym, migotiiwym łańcuchem w brzaskach 
zórz wschodzących przepadało . 

Muzyka to ich wiodła, to granie, te piosneczki.... 
Możnaby rzec, że to żywioł przyrody i żywioł ludz

kiego losu, i żywioł muzyki zostały w jedność spo
jone! W tym trojakim żywiole Reymont czuł się 

najlepiej. Wśród klasyków polskiej prozy zajmuje 
on miejsce odrębne. Ale i wysokie - obok Prusa , 
Sienkiewicza, Żeromskiego. 

A gdyby godziło się historykowi literatury wystą

pić w roli propagandzisty (a w gruncie rzeczy i tej 
funkcji nie wolno mu się wyrzekać}, to powiedział
bym po prostu: wróćcie, miłośnicy dobrej literatury, 
niekiedy do Chłopów. Wiem, że to cztery opasłe to
my, a dni nasze są aż w nadmiarze wypełnione róż

norakim trudem. Ale może, choćby tak na chybił 

trafił, otwórzcie czasem tę bogatą księgę. To ożywcza 
kąpiel! Zanurzcie się w tej dorodnej rzece polskiego 
życia. Niesie bowiem ona nie tylko wieści o minio 
nych formach bytowania podstawowych sił narodu, 
lecz i świadomość najtrwalszej wspólnoty, jaką 

ukształtowała historia - wspólnoty z ziemią i mową 
ojc?:ystą! 

Jan Zygmunt Jakubowski 
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PAMIĘTNIKI CHŁOPÓW 

(F r a g m e n t y) 

( ... ) Zauważyłem w paru miejscach w mojej wiosce, że dzie
ci od dwóch do czterech lat są zupełnie źle odżywiane, wystę
pują u nich różne krzywizny na nogach, mają dużli brzuchy 
rozepchane kartoflami itd. Niektóre do tego czasu chodziły 

boso. I czy z takich dzieci wyrosną zdrowi obywatele kraju? 
A przecież nędza z każdym rokiem jest większa. ( ... ) Jedno 
trzeba stwierdzić, że człowiek biedny w tych czasach walczy 
tylko o to, żeby się jakoś utrzymać przy życiu, nie kupuje 
żadnych towarów, które mu są nieraz koniecznie potrzebne. 
I gdy się widzi to lepsze życie i chciałoby się żyć po ludzku, 
a żyć tak nie można, to człowieka chwyta jakiś niewysłowiony 
ból, chwyta go rozpacz. Ja na swoich dwóch morgach, żebym 
miał jakiś zarobek uboczny, choć nieduży, żeby 10 zł tygod
niowo, to bym sobie żył jeszcze możliwie. („.) Samo życie 

wskazuje na to, że tak dłużej być nie może i z czasem musi 
przyjść ten sprawiedliwy ustrój społeczny - oparty na zasa
dach spółdzielczych - a wtedy poskromi się wszelki wyzysk 
i wskaże się ludziom cel, którym jest dobro wszystkiej ludz
kości... 

• 

(„.) Ponieważ słynęłam z tego, że byłam dziewczyną nie
zwykle p11aoowitą i gospodarną, a przy tym cichą i skromną, 
więc zgłosił się pewnego razu gospodarski syn, człowiek już 
starszy, i zaczął z ojcem p11owadzić pertraktacje względem 
mnie. A ponieważ po większej części jest na wsi taki zwyczaj, 
że nigdy się dziewczyny o zgodę nie pytają, więc i w tym 
wypadku „obrabiali" interes tylko z ojcem„. Oczywiście przed 
ślubem pojechali do rejenta i tak jeszcze wśród kłótni, która 
mnie do rozpaczy doprowadzała, sporządzili akt. Ojciec mój 
po długich targach obiecał mi krowę, a jego ojciec konia i na 
tym stanęło do ślubu ... Ojciec kupił mi już „wyprawę", skła
dającą się z dwóch koszul, batystowej sukienki białej i pan-



tofli. O jakże bym chętniej widziała się w tym stroju w tru
mnie jak przy ołtarzu! Tak się bałam strasznie tego człowieka, 
że na wspomnienie samo drżałam jak liść osiki. Nikt chyba 
nigdy tyle łez nie wylał, co ja w ostatnią noc przed ślubem, 
była to najstraszniejsza noc w życiu. Potem ziawiedli mnie 
ledwie żywą do ołta,rza i tak kazali powtarzać słowa jakiejś 
przysięgi, z której nie zdawałam sobie wcale sprawy. Zresztą 
ja tego człowieka wcale nie kochałam, tylko bałam go się, ba
łam okropnie! Stalo się, jestem mężatką, i tu dopiero zaczyna 
się gehenna ... Zaraz po ślubie kazał ojciec zabrać mnie sobie 
mężowi do siebie, bo moje miejsce zajęte zostało przez młodszą 
siostrę. Mąż znów powiada, że bez krowy mnie nie weźmie, 
a ojciec krowy dać nie chce. Więc mąż powiada „nie to nie, 
nie chce ojciec dać krowy, niech se trzyma i córkę", zabrał się 
i pojechał do domu. Pozostałam się niczyja jak pies bezpański. 
Ojciec nie chciał mnie wpuścić do domu, tylko kaział iść do 
męża, bo tam mi kupił „majątek", mąż nie chciał mnie wziąć 
bez krowy. Nie wiedziałam, co mam z sobą począć, chodziłam 
talt rozpaczając przez kilka dni głodna i opuszczona po polu 
i lesie. Do ojca nie śmiałam już wrócić, a do męża pójść nie 
pozwalała mi moja duma kobieca, ze względu, że wyżej on 
cenił krowę ode mnie. Zresztą chciałam być najdłużej jak naj
dalej od niego. I tu z rozpaczy zaświtała mi straszna myśl, 
postanowiłam tak z głodu umrzeć. Lecz los chciał inaczej, zna
leźli mnie ludzie nieprzytomną w polu, mąż się dowiedział 

i wtedy{mnie zabrał już do siebie. 
_fi~~kie to było tam u niego życie. Byłam taka słaba, że mało 

wi,~ mcigłam tylko .robić z tego wycieńczenia, a rodzice mę
ża ·'.'tiągie.: mi wymyślali, że nie będą darmo trzymać takiego 
~-Ożri:iajd;rzybłędy ... 
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( ... ) Są jednak i na wsi pewne wyjątki, którym się świetnie 
powodzi, i w naszej okołicy -jest parę takich pijawek, którzy 
na wyżej wymienionej biedzie porobili majątki, np. siedem 
lat temu taki pasożyt miał 500 zł gotówki i zaczął ją pożyczać 
na 50/o, później na 40/o i tak potrafił tymi pieniędzmi obracać, 



że kupił sobie kilkanaście morgów ziemi i jeszcze mają kilka
naście tysięcy złotych gotówki na pożyczkach; pożyczyłem i ja 
od jednego z nich w swoim czasie dwieście zł i płaciłem po 
pięć od sta miesięcznie, to jak powiedzmy dziesiątego prze
szedł miesiąc, jak mu zapłaciłem ostatni procent i ja mu nie 
odniosłem 10 zł, to na drugi dzień przychodzi syn owych pań
stwa i woła, żeby mu dać dziesięć zł, ja nie mam pieniędzy, 

więc go pI"oszę, mój kochany przeproś rodziców, że ja nie mo
gę dziś oddać, ale się postaram i wkrótce odeślę, to on naj
zwyczajniej siada sobie na stołku i powiada, że matka mu 
powiedziała, żeby do domu bez pieniędzy nie przychodził, tyl
ko żeby siedział, więc aby się pozbyć, musiałem iść do sąsia
dów pożyczyć dziesięć zł i wyprawić go z domu; otóż tacy pa
nowie mają dziś po kilkanaście spraw w sądzie rozjemczym 
i w dalszym"' ciągu kombinują, jakby się dało ludzi wyzyski
wać„. 

Pamiętniki chłopów (1933-36) 
Warszawa, „Książka i Wiedza" - 1954 

•.~ „ 



KAZIMIERZ WYKA 

Chlopi Władysława St. Reymonta (1867-1925) to wielki ze
gar epicki, do innych tego typu zegarów mało podobny. Cho
ciaż, jak w tamtych, stukają w nim godziny, wyskakują ludz
kie figury, znaki L'JOdiaku i pory rioku, i obrzędy, i krajobrazy, 
ten zegar chodzi i żyje rytmem własnym. Nielmniecznie har
monijnym i gładkim„. 

Chlopi pawsZiechnie uchodzą za epopeję życia chłopskiego . „ 
Już w ciągu druku na łamach Tygodnika Ilustrowanego i .za
raz po opublilmwaniu całości, jeszcze szybciej i w skali ro2'Jle
glejszej aniżeli Pan Tadeusz Adama Mickiewicza ten cykl po
wieściowy Reymonta został uznany ·za epopeję życia chłopskie
go. I to nie tylko polskiego, lecz życia chłopskiego w ogóle. 
Nastąpiła nobilitacja dzieła na tego rodzaju epickość, a dzięki 
rychło dolmn:ywanym przekładom na główne języki euriopej
skie - najpierw na język niemiecki - nobilitacja taka na
brała charakteru międzynamdowego. 

Gdy po dziesiątkach lat na nowo je dzisiaj odczytywać, opi
nie cudL'Joziemców o Chlapach okazują się nieoczekiwanie traf
ne, ale zarazem · czysto opisowe. Zagraniczni krytycy i tłuma
cze różnili się tylko w stopniu podkreślania chłopskości Rey
montowego cyklu. Ten stopień dla znakomitego francuskiego 
tłumacza Francka-L. SchoeUa: le document les plus complet, 
et probablement le plus humain sur le Paysan a travers les 
ages („.), le testament du dernier peut-etre, et du plus paysan, 
des paysans d'Europe. Wśród omówień zagranicznych rzadko 
spotykaną celnością sądu wyróżnia się szkic szwedzkiego hi
storyka 1iteratury ·Fryderyka Boolm, któremu w dużej ·· mie
rze Reymont zawdzięczia nagrodę Nobla„ . 
Ponieważ nie znał on polskiej literatury przedmiotu., tym 

cenniejsże staje się d;i;isiaj jego spostrzeżenie: 
Stary kmieć („.) Bóryna wlada autokratycznie w swojej za

grodzie, a wszyscy mieszkańcy wsi patrzą nań z szacunkiem: 
jest on niejako przywódcą ludu, tak jak ongiś achajscy ksią
żęta. Lipce mają swoje zebrania gminne, swoje spory o „na
stępstwo tronu", swoje wyprawy wojenne, swoich bohaterów, 
tak jak owe greckie państewka„. Piękna Helena, zarzewie 
wojny i zniszczenia, źródlo fatalnych katastrof, zwie się w po
wieści Reymonta - Jagusią; jest ona równie nęcąca, wiaro
lomna, a przecież przez wszystkich pożądana, jak spartańska 
królowa („.) 

Nie trzeba jednak przypuszczać, że Chlopi nawet w najdrob
niejszym wymiarze wywierają wrażenie jakiejś na klasyczną 
modlę archaizowanej konstrukcji. Dzielo zbudowari,e jest . cale 
na podstawie bezpośrednich spostrzeżeń, pelne soczystego i 
śmialego realizmu: jest w pelni nowoczesne jako wyraz bez
względnego naturalistycznego kierunku„. 

: · ..... 
Próba nowego odczytania Chlop6w R_eymonta 
(Fragment) .:c . 

Nadbitka z Pamiętnika Literackiego, LIX 1968, z. 2 



1111 LATO 
Lato-lato
Słońce 
Kiej ptak złocisty płynie po modrym niebie. 
Jarzy się, nagrzewa szczodrze. 
Jeszcze od łąk chłód luby wieje -
Kolebią się bielejące żyta -
Owsy chrzęszczą cichutko -
Drżą młode, pszeniczne kłosy ... 
Rozkwitłe lny spływają rozniebieszczoną strugą kiej 

wody-
Grąży się wszystko w słońcu. 
Radosny dzień - prawdziwie latowy! 

złoto, 

pieśń chóru - akt III 



Władysław Reymont 

CHŁOPI 

(Fragment części IV - Lat o) 

Sto rąk wyciągnęło się po nią, sto rąk głodnymi, chciwymi pazurami 
chyciło ją ze wszystkich stron, wyrwało niby kierz płytko wrośnięty 
w ziemię i powlekło w opłotki. 

- Związać ją, wyrwie się jeszcze i ucieknie - rozrządziła wójtowa. 
Na drodze stał już gotowy wóz nałożony świńskim nawozem po 

wręby desek i zaprzężony we dwie czarne krowy, rzucili ją na gnój, 
związaną niby barana, i ruszyli wśród piekielnego zamętu ; urągliwe 
wyzwiska, śmiechy i przekleństwa posypały się na nią kiej grad po 
stokroć zabijający. 

Ale przed kościołem cały pochód przystanął. 
- Trza ją zewlec do naga i pod kruchtą wysiec rózgami! - krzyknę 

ła Kozłowa . 
- Zawdy takie bili pod kościołem! Do pierwszej krwi, bierzta ją! 

- wrzeszczały ... 
Na szczęście brama smętarna była zawarta, zaś we furtce stojał 

Jambroż z proboszczowską strzelbą w ręku i skoro się wstrzymali, 
ryknął z całej piersi: 

- Kto się poważy wejść na kościelne, zastrzelę, jak mi Bóg miły. 
Ubiję jak psa - groził i tak jakoś strasznie patrzał gotując broń jakby 
do strzału, że poniechawszy zamiaru ruszyli dalej na topolową. 

- Używałaś, to nażrej się teraz wstydu, posmakuj zgryzoty! - darły 
się nad nią. 

Pietrek, parobek Borynów, któren powoził, bo żaden drugi nie 
chciał, szedł przy wozie, smagał krowy, a skoro jeno upatrzył porę, 
szeptał do niej litośnie : 

- Już niedaleczko... pomsty za taką krzywdę... ścierpcie ino ... 
Zaś Jagusia, w postronkach, na gnoju, zbita do krwi, w porwanym 

odzieniu, pohańbiona na wieki, skrzywdzona ponad człowiecze wyro
zumienie i nieszczęsna ponad wszystko, leżała jakby już nie słysząc ni 
czując, co się dzieje dokoła , tylko żywe łzy nieustanną strugą ciekły 
po jej twarzy posiniaczonej, a niekiedy wzniesła się pierś niby w tym 
krzyku skamieniałym. 

- Prędzej , Pietrek! prędzej! - wołali coraz częściej, rosła w nich 
bowiem niecierpliwość, jakby opamiętanie, że już prawie w dyrdy 
dosięgli granicznych kopców pod samym lasem. 
Podnieśli deski woza i wraz z gnojem, jak to ścierwo obmierzłe, 

rzucili, jaże ziemia pod nią jęknęła, padła wznak i nawet się nie po
ruszyła. 

Dopadła jej wójtowa i kopnąwszy nogą zawrzeszczała: 
- A wrócisz do wsi, to cię zaszczujemy psami! - podniesła jakąś 

grudę czy kamień i grzmotnęła w nią z całej siły - za krzywdę moich 
dzieci! 

- Za wstyd całej wsi! - biła ją druga. 
- Byś sczezła na wieki! 
- By cię święta ziemia wyrzuciła! 
- Byś zdechła z głodu i pragnienia! 
Biły w nią głosy, grudy ziemi, kamienie i przygarście piachu, a ona 

leżała kiej kłoda, zapatrzona jeno w rozkolebane nad sobą drzewa. 
Spochmurniało nagle na świecie, zaczął padać deszcz gruby i rzę 

sisty. 

(Z rozdziału XIII) 

' 

Stanisław Wyspiański 

KLĄTWA 

(Fr ag men t) 

CHÓR 
Iskrami w ślipia miota! 
Strzyga, Strzyga, wieś spali! 

MŁODA 

Z płomieni Rajskie Wrota! 
Ciesz się, Boże, ogniami. 

CHÓR 
Strzyga! Diablica! 
Imajcie się kamieni! 
gruzów a gliny! -
Bić ją - haw, zhawtąd! 
Otoczcie ją w półkole! 
Pod mur! 

MŁODA 

Tędy mnie droga! 
N'ie gródźcie wy mnie Boga! 

CHÓR 
Haj, no! - zaprzyjcie wrota! 
przeleci bez n atonie! 

(Gdy Mloda rzuca się ku drzwiom plebanii, by przez sień ujść, ktoś 
już byl zabiegl i nagle wrota od wewnątrz zaparl i rygle zasunąl, że 
Mloda ostaje przez chlopstwo do wrót przyparta. Teraz odstępują parę 
kroków od lica ściany plebańskiej, gdzie sama tylko Mloda stoi. Chwy
tają kamienistą grudę ze skopanego zagonu i zarzucają ją gradem 
pocisków). 

MŁODA 

(upada pod pociskami) 
Ha, psy! - Gazdonie! 

MŁODA 

Ha, psy! ubiją, ubiją! 
Bóg was siarczystym ogniem spali! 

CHÓR 
Masz, masz, naści, naże -! 

MŁODA 

Gruz się wali - Jezu Maryjo! 

CHÓR 
Padła - leży raniona 
- żegna się - krwią się maże 
- o, kona! 

MŁODA 

(leży na schodkach plebanii powalona; ostatnim wysilkiem żegna się 
i krwią, z rany na czole, krzyż na sobie znaczy - umiera. Wicher się 
zrywa, trzaska oknami; piorun bije w pobliżu). 
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Tadeusz Nowak 

DIABŁY 

(Fr ag me n t) 

(. .. ) Podszedł do mnie ojciec owczarza zabitego, w maju, zdjął kosę 
z ramienia, przetarł ostrze rękawem koszuli, a wręczając mi ją, pokło
nił się nisko, po trosze mnie, a po trosze pszenicy. Wbiłam kosisko 
w ziemię i biorąc z rąk owczarza wyjętą z kuski osełkę, przejechałam 
trzy razy po jej wyklepanym ostrzu. Zadzwoniło w polu. Równocześnie 
rozdzwoniła się sygnaturka na jutrznię. Fornale pozdejmowali wy
świechtane kapelusze i poniemieckie czapki. Nie wiedziałam tylko, czy 
na odgłos kosy, czy też sygnaturki. Splunęłam w dłonie i biorąc kosę 
do rąk, przeżegnałam nią pole. Powolutku, bom przecież źle widziała, 

wybrałam ostrzem jedno źdźbło i ścięłam je koniuszkiem kosy. Któryś 
z fornali schylił się po nie, roztarł kłos na dłoni, zdmuchnął plewy. 
Wyciągnął do mnie dłoń pełną ziarna. Wzięłam jedno, a rozgryzając 

je, rzekłam: - Oby chleb toczył się kołem po tym polu. - Za moim 
przykładem poszli fornale. Rozgryzając ziarna wypowiadali swoje ży
czenia. Nie brakło w nich kołaczy, zacierki, racuszków, pączków, na
leśników, bułek, bucht i precli. Z jednego kłosa starczyło ziarna dla 
wszystkich, na wszystkie życzenia. 

Mając przed sobą złocącą się pszenicę, a w gruncie rzeczy toczące 

się bochenki chleba, kołacze z twarogiem, pełne miski pierogów i klu
sek z makiem, zamachnęłam się kosą na długość całego ramienia. 
Chrupnęła ścięta przygarść osypując się po ostrzu na ścianę pszenicy. 
Zamachnęłam się po raz drugi, trzeci i dziesiąty. I nabierając wprawy, 
wyrównując krok, kładłam pokos za sobą. („.) Przy ostatnim fornal
skim poletku pociemniało mi w oczach, prawie nie czułam rąk i ra
mion, zataczałam się zaplątawszy się w wyżej ściętą słomę. Alem się 

zawzięła i dokosiłam do końca. Dopiero gdy ostatnie źdźbło rosnące na 
drodze opadło na kurz, wypuściłam z rąk kosę i klapnęłam na pokos. 
Podbiegł do mnie któryś z fornali , podając mi dzbanek ze zbożową 
kawą. Piłam, jakby we mnie w środku wszystko popękało od upału, 

od nadmiernego wysiłku. Gdy odjęłam dzbanek od ust i przetarłam 

w polu twarz, zobaczyłam, że fornale związali pierwszy snopek z psze
nicy, 

0

postawili go na drodze i podpalają. Krzyknęłam do nich: 
- Co robicie? 
- Dziedzica palimy. Duszę jego i duszki dziedzicowskich przodków 

zagnieżdżone w zbożu. 
- A, to z Bogiem, palcie. 
A gdy ze snopka została kupka perzyn i popiołu, fornale zaczęli to 

wszystko deptać bosymi stopami, póki nie zmieszali z głęboltini' ' P.O 
kostki kurzem polnej drogi. A depcząc popiół po spalonym snopku, 
a w gruncie rzeczy po dziedzicu, po jego duchu, duszkach dziedzi-
cowskich przodków, wykrzykiwali nieustannie: „ 

- Byłeś panem, a jesteś perzyną, popiołem, pyłem, niczym. Odtąd 
będziemy po tobie chodzić, a ty nam nawet nie potrafisz zranić bo· 
sych nóg, nie dosięgniesz nas batem, szpicrutą, dębowym kołkiem, 

przekleństwem. Będziemy po tobie jeździć okutymi wozami i połamie
my twoje kości na pył, na popiół, na wapno gaszone. I trawa na tobie 
porośnie. A my na nią wygonimy nasze krowy i konie, nasze owće 
i kozy. Wyskubią cię do ostatniego piórka, przeżują, strawią, wyłajnią 
się tobą postękując z ulgi. 



A gdy z kupki popiołu nie zostało ani śladu na polnej drodze, for 
nale podeszli do berbecia ledwie zaczynającego raczkować, owinęli go 
w zgrzebne prześcieradło i zawiązując w snopek pszenicy, postawili 
na tym samym miej scu, na którym co tylko spłonęło zboże wyobra
żające dziedzica. A tańcząc wokół snopka z dzieckiem wyśpiewywali 
jakieś stare żniwne pieśni, pełne gorącego chleba wyjętego co tylko 
z pieca i jeszcze. oddychającego. A gdy pieśń się skończyła, przysta
wali, kładli ręce na kłosach, na głowie wrzeszczącego wniebogłosy 

berbecia i powiadali: 
- Płacz, płacz, kruszynko, wypłacz się do woli. Myśmy też płakali, 

gdY) byliśmiY mali. Ale z głodu, z głodu, synku. A ty będziesz syty, 
zawsze będziesz syty. Masz chleba po szyję, po dziurki w nosie, po 
ciemię. Chleb cię przerasta. Nigdy go nie przejesz. Chociażbyś go jadł 
za dnia i w nocy przez sen, choćbyś sobie dobrał do jedzenia siedmiu 
takich jak ty, dwunastu. 

Wreszcie rozwiązali snopek i wyjęli ze zboża wrzeszczącego dzieciaka. 
Matka, odwijając go z płachty, rozpięła stanik, wyjęła pierś i podsu
nęła pod wykrzywione od płaczu usta sutkę z białą kroplą mleka. 
Dziecko przestało płakać i wbijając rączki w pierś jęło ssać zachłannie, 

dławiąc się mlekiem. Roiiużnione w sobie, zapominając przy piersi 
o całym bożym świecie, uniosło nóżkę i siusiało jak psiak. Któraś 

z kobiet zaklaskała w dłonie. Fornale ryknęli śmiechem. I prawie 
chóralnie wykrzyknęli : - A siusiaj , siusiaj sobie na zdrowie. Choćby 
cały dzień. Siusiasz przecie na swoim. Nikt cię nie przepędzi. 

(Czytelnik - 1973 r .) 
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,,CHŁOPI'' 

TREŚĆ OPERY 

CZĘSć PIERWSZA - JESIER 

Komornicy kopią kartofle na polu Boryny, najbogatszego gospodarza 
we wsi. Spiewają o jesielii ·i o pejzażu Lipiec. 
Stara Agata opuszcza wieś, idzie na żebry 
Hanka, żona młodego Boryny, pogania wyrobników do pracy. Ludzie 
zastanawiają się, czy stary Boryna odda gospodarstwo synowi, czy też 
może po raz trzeci ożeni się. 

Syn starego .Boryny, Antek, zaleca się do Jagny, najładniejszej dziew
czyny we wsi. 

Kobiety spotykają się przy studni. Plotkują o Jagnie, z którą ma się 
żenić Boryna. Rej wodzi Jagustynka. 

Młody gospodarz, Mateusz, zaleca się do Jagny. Dominikowa, jej matka, 
przegania go i oświadcza Jagnie, że wydaje ją za bogatego Borynę. 

Antek i Hanka dowiedzieli się, że ojciec z ich krzywdą zapisał Jagnie 
kawał ziemi. Dochodzi do awantury. Boryna wypędza syna i synową 
z domu. 

Fada deszcz. W dzień zaduszny wieś odwiedza swoich zmarłych. Pro
szalne dziady śpiewają o znikomości ludzkiego życia. Stary Szymon 
prowadzi Witka do grobów powstańców z 1863 r. · Opowiada mu 
o powstaniu. 

Cała wieś (prócz Antka i Hanki) bawi się na hucznym ' weselu 
Baryoy. · 
Szerzą się plotki o Jagnie i złośliwe przytyki Jagustynki i Jambro

żego. 

Mateusz oskarża Wójta, że zaprzedał się dworowi , że jest zdrajcą 
i donosicielem. Niemal dochodzi do bójki. 

Jagna dowiaduje się, że Jaś, młodziutki syn organistów ma zostać 
księdzem. 



Wesele kończy zbiorowy taniec: oberek-mazur. 

CZĘSC DRUGA - ZIMA 

Hanka, doprowadzona nędzą do rozpaczy, namawia Antka, żeby najął 
się do pracy. Antek odmawia. 

Hanka wraz z innymi biedakami ze wsi zbiera w lesie chrust na opał. 
Dowiaduje się, że Antek zdradza ją z Jagną. 

Zabawa w karczmie. Złośliwe docinki Jagustynki i Jambrożego budzą 
w Borynie podejrzenia, że Jagna nie jest mu wierna. 

Mateusz przychodzi z wieścią, że dziedzic sprzedaje Niemcom ziemię 
i las na wyrąb. Korzystanie z lasu było przywilejem wsi. Chłopi po
stanawiają bronić swoich praw pod wodzą Boryny. 

Do karczmy wchodzi Antek. Zaprasza Jagnę do tańca. Tańczą w mi
łosnym zapamiętaniu. Boryna rozdziela ich i grozi Antkowi. 

Noc. Pada śnieg. Jagna spotyka się w polu z Antkiem. Wyznają sobie 
miłość i skrywają się w brogu zboża. Boryna śledzi ich i podpala 
bróg. 

Antek czatuje na Jagnę przed domem ojca. Widzi, że Boryna daje 
Hance żywność. Antek każe żonie zwrócić dary, ale Hanka już nie 
jest mu posłuszna. 

Ludzie wracający z kościoła omijają ze zgrozą Antka, oskarżając go 
o rozpustę i podpalenie dobytku Boryny. Niesłuszne oskarżenie wzmaga 
nienawiść syna do ojca. Jagna także odwraca się od niego. 

Chłopi walczą z dworskimi ludźmi wyrąbującymi las. Podczas walki 
Gajowy ciężko rani Borynę. W Antku budzi się głos krwi. W odwecie 
zabija Gajowego. 

Pojednanie ojca z synem. 

CZĘSC TRZECIA WIOSNA 

W polu pracują same kobiety, bowiem wszyscy mężczyźni zostali po 
leśnej walce uwięzieni, a Boryna dotąd nie odzyskał przytomności. 

Wraca z żebrów Agata. Chce umr~eć w swojej wsi. 

Jagna nienawidzi chorego męża, wymawia matce, że unieszczęśliwiła 
ją dla majątku. 

Hanka jest w ciąży. Objęła rządy w gospodarstwie teścia. Między 
nią a Jagną narasta nienawiść. 

Boryna odzyskał na chwilę przytomność i wyjawia Hance, gdzie 
ukrył pieniądze. Każe jej za wszelką cenę ratować Antka. 

Jagnie coraz bardziej doskwiera samotność i nieokreślona tęsknota. 
Spotyka kleryka Jasia. 

Niezaspokojone pragnienia Jagny wykorzystuje Wójt. 

Zbliża się Wielkanoc. 
Przez wieś przechodzi procesja pasyjna. 

Jambroży przynosi wieść, że chłopi wracają z więzienia. 
Ogólna radość. Nie biorą w niej udziału tylko Jagna i Hanka: 
Antka nie wypuścili. 

W pole wychodzi półprzytomny Boryna. Umiera na ukochanej ziemi. 

CZĘSC CZWARTA - LATO 

Hanka doczekała się wreszcie powrotu Antka z więzienia. Antek 
~bejmuje ojcowiznę. Staje się pierwszym gospodarzem we wsi. 

Wieś cieszy się zwycięstwem w walce ze dworem. Chłopi wprawdzie 
oddają dziedzicowi las, ale w zamian za to, dziedzic nie sprzedaje ' już 
ziemi Niemcom. Ziemia dostanie się chłopom. Okazuje się jednak, że 
tylko bogaci wyjdą na tym dobrze. Komornicy nie będą mieli ani 
ziemi, ani lasu. 

Antek próbuje znów zalecać się do Jagny. Ale Jagna go nie chce. 
Jest zakochana w Jasiu. 

Jaś przyjeżdża do wsi na lato. Spotkanie z Jagną. Organiścina bru
talnie ją wygania. 

Dominikowa ostrzega Jagnę przed gniewem wsi za jej amory z księ
dzem. Ponadto wójt został aresztowany za kradzież gromadzkich pie
niędzy. Ludzie gadają , że kradł dla Jagny. Dominikowa radzi córce 
wydać się za Mateusza. Ale Jagna myśli tylko o Jasiu. Rozpacza, że 
już go więcej nie zobaczy. 

Gromada podburzona przez Organiścinę zdecydowana jest wygnać 
Jagnę ze wsi. Mateusz próbuje daremnie Jagny bronić. Antek umywa 
ręce. 

Jagna spotyka się z Jasiem. 

Gromada kamienuje ją i wypędza ze wsi. 

Żniwa. Życie toczy się dalej. 
„Trza orać, by siać, 
Trza siać, by zbierać. 
Człowiek bych się wparł w ziemię kiej drzewo 
I niech mu kto poredzi, niech popróbuje wyrwać'' 



,,LES PAYSANS '' 
•:::. 

PREMl:E:RE PARTIE - L'AUTOMNE 

Les paysans journaliers ramassent les pommes de terr e sur le champ 
de Boryna, le plus riche fermier de toute la contree. Ils chantent la 
beaute de l'automne et du paysage de Lipce. 

La vieille Agata quitte le village pour aller mendier son pain. 
Hanka, la femme du jeune Boryna, surveille et fait travailler les 

ouvriers. Les gens du village se demandent si le vieux Boryna cedera 
sa terre a son fils, ou si peut-etre se -remariera-t-il pour la troisieme 
foi&. 

Antek, le fils du vieux Boryna, fait la cour a Jagna, la plus belle 
fille du village. 

Des femmes se rencontrent aupres de la fontaine. Elles se racontent 
des histoires malveillantes sur Jagna, que le vieux Boryna a l 'intention 
d'epouser. Jag:istyi;ika est la premiere a dire du mal de Jagna. 

Le jeune fermier, Mateusz, lui aussi fait la cour a Jagna. Sa mere, 
Dominikowa, le met a la porte et declare a Jagna qu' elle la mariera 
au riche Boryna. 

Antek et Hanka apprennent que le pere a inscrit au nom de Jagna 
une partie de la terre. Indignes par cette injustice, ils protestent et une 
scene violente succede. Apres quoi Boryna chasse de la maison son 
fils et sa bru. 

Il pleut. Le Jour des Morts les habitants du village se rendent au 
cimetiere aupres des tombes de leurs proches. Les vieux mendiants 
dans leurs chants expriment toute la futilite de l'existence humaine. 

Le vieux Szymon mene le Jeune Gar~on aux tombes des insurges 
de l'an 1863. Il lui conte l'histoire de l'Insurrection. 

Tout le village (Antek et Hanka exceptes) prend part aux bruyantes 
et tumultueuses noces de Boryna. 

Les bavardages mal veillants et les allusions malicieuses de Jagu
stynka et Jambroży continuent. 

Mateusz accuse le Maire du village d'avoir pris le parti des gens 
du chateau et le considere comme traitre et denonciateur. Une 
bagarre est sur le point d'eclater. 

Jagna apprend que Jaś, le tout jeune fils de l'organiste, doit devenir 
pretre. 

Pour terminet la fete les invites tous ensemble se mettent a danser 
l'„oberek-mazur". 

SECONDE PARTIE - L'HIVER 

Hanka desesperee a cause de la misere dans laquelle elle vit, insiste 
a ce qui Antek aille s'embaucher comme ouvrier. Antek refuse. 

Hanka avec d'autres pauvres gens du village ramasse les branches 
seches dans la foret. Elle apprend qu'Antek la trompe avec Jagna. 

Une fete a l'auberge. Les plaisanteries malicieuses de Jagustynka 
et Jambroży eveillent chez Boryna le soup~on que Jagna ne lui reste 
pas fidele. 

Mateusz apporte la nouvelle que le proprietaire vend une partie de 
ses terres et de la foret aux Allemands. L 'exploitation de cette foret 
etait jusqu'a present le privilege des habitants du village. Les paysans, 
sous les ordres de Boryna, se decident a defendre leurs droits. 

Antek entre dans l'auberge. Il invite Jagna a la danse. Ivres d'amour 
ils se mettent a danser tout en oubliant ce qui les entoure. Boryna 
vient les separer en jetant des paroles de menaces a Antek. 

La nuit tombe. Il neige. Jagna rencontre Antek dans le champ. Ils 
s'avouent leur amour reciproque, apres quoi ils se cachent dans une 
meule de ble. Boryna qui les a suivis met le feu a la meule. 

Antek guettant Jagna devant la maison aper~oit son pere qui donne 
des vivres a Hanka. Antek ordonne que sa femme rende ces dons 
a Boryna. Hanka pourtant ne veut plus l'obeir. 

Les gens qui rentrent de l'eglise avec indignation tourne le dos a 
Antek, ce debauche, tout en l'accusant d'avoir mis feu a la meule de 
ble de Boryna. Ces accusations injustes ne font qu'exciter la haine du 
fils envers le pere. Jagna se detourne egalement d'Antek. 

Les paysans attaquent les gens qui sont venus dans la foret pour 
abattre les arbres. Pendant la lutte le garde-forestier blesse gravement 
Boryna. La voix du sang s'eveille chez Antek. Pour venger son pere, 
il tue le garde-forestier. Reconciliation du pere et du fils. 

TROISIEME PARTIE - LE PRINTEMPS 

Aux champs ne travaillent que les femmes, car tous les hommes, 
apres l'incident dans la foret, ont ete arretes. Boryna jusqu'a present 
n'a pas repris connaissance. 

Agata qui est allee mendier son pain, rentre au village. C'est lA 
qu'elle veut mourir. 

Jagna a present a en horreur son mari malade. Elle fait des repro
ches a sa mere qui voulant voir sa fille riche l'a rendue malheureuse. 

Hanka est enceinte. C'est elle qui a pris maintenant entre ses mains 
le menage de son beau- pere. 

La haine entre elle et Jagna devient de plus en plus profonde. 
Boryna qui pour un instant a repris connaissance indique a Hanka 

l'endroit ou il a cache l'argent. Il lui recommande de sauver a tout 
prix Antek. 



Jagna souffre de son isolement, qui la rend de plus en plus triste. 
Elle rencontre le seminariste Jaś. 

Ce sera le Maire du village qui profitera des desirs inassouvis de 
Jagna. 

Les Fetes de Paques approchent. 
Une procession solennelle passe par le village. 

Jambroźy apporte la nouvelle que les paysans reviennent de prison. 
Allegresse generale. Pourtant ni Jagna ni Hanka n'y participent pas: 
Antek n'a pas ete libere. 

Boryna a demi lucide se dirige vers son champ. Il meurt sur la 
terre qu'il a tant aimee. 

QUATRIEME PARTIE - L'~m 

Longuement attendu par Hanka Antek sort enfin de prison. Il prend 
possession de la terre heritee et devient le premier fermier du village. 

Les paysans heureux de la victoire remportee renoncent a leurs 
droits a la foret, mais en echange le proprietaire ne vendra pas la 
terre aux Allemands. Les paysans la recevront. 

Neanmoins ce ne sont que les riches qui y gagneront. Les paysans 
journaliers n 'auront ni terre ni foret. 

Antek tente de faire la cour a Jagna, mais celle-ci le repousse. Elle 
est amoureuse de Jaś. 

Jaś vient passer l'ete a Lipce. Rencontre avec Jagna. La femme de 
l'organiste la chasse brutalement. , 

Dominikowa met en garde Jagna devant la colere des paysans 
indignes a cause de sa liaison amoureuse avec le jeune pretre. 

En outre le Maire du village est arrete, car on l'a accuse du vol de 
l'argent appartenant a la commune. On dit qu'il l'a vole pour Jagna. 

Dominikowa conseille a sa fille d'epouser Mateusz. Celle-ci pour
tant no pense qu'a Jaś. Elle est desesperee que jamais plus elle ne 
pourra le revoir. 

Les paysans incites par la femme de l'organiste decident de chasser 
Jagna du village. C'est en vain que Mateusz tache de defendre Jagna. 
Antek ne veut pas s'en meler. 

Rencontre de Jagna avec Jaś. Les paysans l'assomme de coup de 
pierres et la chasse du village. 

La moisson. La vie continue son train. 

"Il faut labourer pour semer, 
Il faut semer pour recolter. 
L'homme, tel qu'un arbre, a ses racines dans la terre 
Et personne n'est capable de l'en arracher." 

WITOLD RUDZI:tli'SKI 
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Ulisia 

Organiścina 
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- Kazimierz Dluha, Bogdan Paprocki 
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Hanka 

Jagna 

Dominikowa 

Agata 

Jagustynka 

Ulisia 

Organiścina 

Boryna 

Antek 

Szymon 

Mateusz 

Wójt 

Jambroży 

Jaś, kleryk 

Staszek 

Witek 

Kłąb 

OSOBY 

Marina Hristova-Klimek 
Krystyna Jamroz 

- Bożena Betley-Sieradzka 
Hanna Zdunek (gościnnie) 

- Wanda Bargielowska-Kutkowska 
Bgżena Bryn-Barańska 

· - Krustyna Szcze·oańska 

Irena Slifarska 

- zg42njga Qzjkówpa 
Krystyna Jamroz 
Maria żmigrodzka 

Urszula Borzdyńska 
Anna Maleuiicz-Madey 

Alina Bolechowska 
lrena Jezierska 

Marek Dąbrowski . 
Wlgd?'jmjerz D 2n11sepkQ 
Edward Paw lak 

Jerzy Artysz 
Jan Czekay 

- Kazimi erz Dluha 
Bogdan Paprócki 

Leąnard 1}1róz 
J e~·zy Ostapiuk 

Jerzy Kulesza 
Robert Mlvnarski 

Jan Góralski 
Józef Sojka 

Feliks Gałecki 
Stanislaw Matuszczyk 
Leslaic Paw luk 

- Edward Bor·ucki 
Marian Rajzer 
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- Witqlis u9a11; 
Julian Kowalczyk 

Komornicy, chłopi, goście weselni, ludzie dworscy, 

żebracy, gospodarze 

ORKIESTRA, CHÓR ł BALET TEATRU WIELKIEGO 

Statyści. 

Dyryguje 

ANTONI WTCHERH< 

Kierownictwo wokalne 

Jerzy Czaplicki 

Asystenci dyrygenta 

Andrzej Straszyński 
Wojciech Rajski 

Reżyserzy asystenci 

Donka Mad~;JPi~tr Widlicki 

Przygotowanie solistów 

Renata Humen, Alina Liwska, Bogdan Ruśkiewicz, Anna Skowrońska 

Przygotowanie chóru 

Henryk Wojnarowski, Jerzy Kościelny, Lech Gorywoda 

Scenografowie asystenci 

Maria Karnkowska; Ewa Mikulowska 

Inspicjenci 

Jadwiga Bursztynowicz, Bogumił Skorski, Franciszek Tutak 
Zygmunt Viojtiuk 

Suflerzy 

Magdalena Grabarkiewicz, Barbara Rakow ska, Romuald Wa lt1: r 

Kierownik · grupy statystów 

Bolesla w Osik 



Swiatło 

Stanisław Zięba 

Kierownictwo działu sceny 

inż. Mi1'01łat0 l4/lik 

Brygadier sceny 

Stafti&ław Mardniak 



OPERY I BALETY 
POLSKICH KOMPOZYTORÓW WSPÓŁCZESNYCH 

na scenie 
OPERY WARSZAWSKIEJ 

I TEATRU WIELKIEGO W WARSZAWIE 
w okresie 

TRZVDZIESTOLECIA PRL 

Tadeusz Szeligowski - MAZEP A. Balet w 6 obrazach. 
Libretto w g tragedii Juliusza Słowackiego - Irena Turska. 
Kierownictwo muzyczne Mieczysław Mierzejewski, choreografia Stani
sław Miszczyk, dekoracje Lech Zahorski, kostiumy Michelle Zahorska. 
Prapremiera dn. 27 listopada 1958 r . 

Bale t był prezentowany w Teatrze Narodów w Paryżu dn 8 kwietnia 1959 r . Za 
wyk o na nie r oli Mazepy Paryska Akademia Tańca przyznała Star_<Q!awowi Szymai1-
sk iemu nagrodę im . Wacława Niżyń skiego. 

Artur Malawski - WIERCHY. Balet - pantomima. 
Tekst Jan Mazur, opracowanie libretta Eugeniusz Papliński. Kiero~
nictwo muzyczne Bohdan Wodiczko, inscenizacja i choreografia Euge
niusz Papliński, scenografia Wowo Bielicki, kierownictwo chór'..l Ro
man Kuklewicz. 
Prapremiera baletowa dn. 7 lutego 1962 r . 

Antoni Szałowski - ZACZAROWANA OBERŻA. Balet w 1 akcie. 
Opracowanie libretta wg scenariusza Witolda Contiego Witold Gruca. 
Kierownictwo muzyczne Bohdan Wodiczko, inscenizacja i choreografia 
Witold Gruca, scenografia Wowo .Bielicki. 
Prapremiera dn. 7 lutego 1962 r . 

Henryk Czyż - BIALOWLOSA. Musical w 3 aktach (6 obrazach). 
Libretto Danuta Baduszkowa i Henryk Czyż. Kierownictwo muzyczne 
Henryk Czyż, realizacja Henryk Czyż, Wowo Bielicki i Witold Gruca, 
kierownictwo chóru Zofia Urbanyi-Swirska i Henryk Wojnarowski. 
Prapremiera dn. 24 listopada 1962 r. 
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Augustyn Bloch - OCZEIUW ANIE. Balet w 1 akcie. 
Libretto Witold Giersz i Ludwik Perski. Kierownictwo muzyczne Bo
gusław Madey, choreografia Witold Grnca, scenografia Andrzej Sadow
ski. 
Prapremiera dn. 7 października 1964 r. 

Romuald Twardowski - NAGI KSIĄŻĘ. Balet - pantomima w 1 akcie. 
Libretto wg Andersena. Kierownictwo muzyczne Bogusł'lw Madey, cho
reografia Witold Gruca, scenografia Andrzej Sadowski. 
ł'rapremiera dn. 7 października 1964 r. 

Zbigniew Wiszniewski - AD HOMINEM. Impresja baletowa. 
Libretto Marek Nowakowski. Kierownictwo muzyczne Bogusław Madey, 
choreografia Witold Gruca, scenografia Krzysztof Pankiewicz. 
Prapremiera dn. 7 października 1964 r. 

Tadeusz Baird - JUTRO. Dramat muzyczny. 
Libretto na motywach opowiadania Josepha Conrada - Jerzy S. Sito. 
Kierownictwo muzyczne Witold Rowicki, reżyseria Aleks'lnder B:irdini, 
dekoracje Zofia Pietrusińska, kostiumy Barbara Janlcowska. 
Prapremiera dn. 18 września 1966 r. 

Dzieło było prezentowane podczas występów gościnnych Teatru Wielkiego dn. 
20 października 1969 r. na III ł"estlwalu .Polskich Oper i Baletów w Poznaniu, 
dn. 6 maja 1972 r. w Wiesbaden podczas Międzynarodowego Fes~iwalu Sz',uki, 
dn . 9 maja 1972 r. w Essen. 

Tadeusz Szeligowski - BUNT ŻAKÓW. Opera w 4 aktach (8 obrazach). 
Libretto Roman Brandstaetter. Kierownictwo muzyczne Zdzisław Gó
rzyński, reżyseria i inscenizacja Roman Sykała, scenografia Jan Marcin 
Szancer, choreografia Witold Gruca i Wanda Szczuka, plastyka ruchu 
Wanda Szczuka, kierownictwo chór u Józef Bok. 
Premiera dn. 14 maja 1967 r. 

Prapremiera odbyła się dn. 14 lipca 1951 r. w Państwowej Operze we Wrocławiu . 

Augustyn Bloch - VOCI. Miniatura baletowa. 
Scenariusz Ryszard Lindenbergh i Witold Gruca. Kier·::iwnictwo mu
zyczne Bogus!aw Madey, choreografia Witold Gruca, scenografia Xyme
na Zaniewsk'.'!. 
Prapremiera dn. 11 lutego 1968 r. (Scena kameralna w S3li im. Emila 
Młynarskiego). 

Augustyn Bioch - SAl.\'IOTNOSC. Miniatura baletowa. 
Scenariusz Ryszard Lindenbergh i Stanislaw 1-Vohl. Kierownictwo m·.1-
zyczne Bo]:.isław Madey, choreografia Witold Gruca, sccnografi:ł Bar
bara Jankowska. 
Prapremiera dn. 11 lutego 1968 r. (Scena kameralna w Sali im. Emila 
Młynarskiego). 

Zbigniew Bargielski - MALY KSIĄŻĘ. Opowiadanie m izyczne. 
Libretto kompozytora wg Antoine'a Saint-Exupfry'ego „LO! Petit Prin
ce" w przekładzie Wiery i Zbigniewa Bieńkowskich. Kierownictwo mu
zyczne Jerzy Maksymiuk, reżyseria Witali Skaruch, scenografia Alicja 
Wirth-Przyborowa i Xymena Zaniewska, choreografh Mariquita Co:npe. 
P.rapremiera dn. 19 listopada 1970 r. (Scena kameralna w S3li im. Emi
la Mlyn:uskiego). 

Dernadetta Matuszczak - JULIA I ROMEO. Kameralna opera w 5 
scenach. 
Libretto kompozytorki wg tragedii Williama Shakespe:ire'a „Rom,20 
i Julia" w przekladzie Jaroslawa Iwas:kie1;;icza. Kierownictwo muzycz
ne Jerzy Maksymiuk, inscenizacja i reżyseria Aiam Hanuszkiewicz, 
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s·:enografia Marian Kołodziej, kierownictwo chóru Józef Bok, konsulta
cj a choreograficzna Marta Bochenek. 
Prapremiera dn. 19 listopada 1970 r. (Scena kameralna w Sali im. Emi
la Młynarskiego). 

Opera była prezentowana podczas występów gościnnych Teatru Wielkiego w 
Wiesbaden dn. 6 maja 1972 r. oraz w Essen dn. 9 maja 1972 r. 

Witold Lutosławski - 13 (GRY WENECKIE). 
Kierownictwo muzyczne Jerzy Maksymiuk, choreografia Mariquita 
Comp2, scenografia Iwo Dobiecki. 
Polska prapremiera baletowa dn. 15 grudnia 1971 r. (Scena kameralna 
w S3li im. Emila Młynarskiego). 

Balet był prezentowany dn. 27 i 23 m:ija 1072 r . na scenie Teatru Wielkiego w 
I.odzi podczas III Łódzkich Spotkali. Baletowych. 

Zbigniew Turski - NDEGE-PTAK 
Kierownictwo muzyczne Jerzy Maksymiuk, choreografia Mariquita Com
pe, scenografia Iwo Dobiecki, kierownictwo chóru Zofia Urbanyi-Swir·· 
slca. 
Prapremiera dn. 15 grudnia 1971 r. (Scena kameralna w Sali im. Emila 
Mtynarskiego). 

Balet był 1prezentowany dn. 27 i 28 maja 1972 r. na scenie Teatru Wielkiego 
w Lodzi podczas III Łódzkich Spotkań Baletowych. 

Krzysztof Penderecki - POLYMORPHIA 
Kierownictwo muzyczne Jerzy Maksymiuk, choreografia Jerzy Maka
rowski, scenografia Iwo Dobiecki. 
Polska prapremiera baletowa dn. 15 grudnia 1971 r. (Scena kameralna 
w Sali im. Emila Mlynarskiego) . 

Balet był prezentowany dn. 27 i 2a maja 1972 r. na scenie Teatru Wielkiego 
w Lodzi podczas III Łódzkich Spotkań Baletowych. 

Jerzy Maksymiuk - METAFRAZY. Balet w 1 akcie. 
Kierownictwo muzyczne Jerzy Maksymi!Lk, choreografia Marta Boche
nek, scenografia Iwo Dobiecki. 
Prapremiera dn. 15 grudnia 1971 r. (ScP.na kameralna w Sali im. Emila 
Młynarskiego). 

Ba!et był prezentowany dn. 27 i 28 maja 1972 r. na scenie Teatru Wielkiego 
w Lodzi podczas III Łódzkich Spotkań Baletowych. 

Witold Rudzil1ski - ODPRAW A POSLÓW GRECKICH. Opera w 1 akcie. 
Libretto wg tragedii Jana Kochanowsk iego - Bogdan Ostromęcki. Kie
rownictwo muzyczne Antoni Wicherek, reżyseria Krystyna Meissnc·r, 
sce:10~rafia Marian Kołodziej, kierow·1ictwo chóru Zofia Urbanyi
-Swirslca.. 
Premiera dn. 18 lutego 1972 r . (Scena kameralna w S3.li im. Emila 
Młynarskiego). 

P rapre-niera odbyła się dn. ti listopada 1966 r. w Miejskim Teatrze Muzycznym 
w Krakowie. 

Tadeusz Baird - CZTERY SONETY MILOSNE na baryton i orkiestr'~ 
c.~o słów Williama Sh:ikespeare'a w przekładzie M acieja Słomczyńskiego. 
Kie~ownictwo muzyczne Antoni Wicherek, cho~eografia Witali Grucci, 
s ··c;1og ~afia Iwo Dobiecki. 
Prapremiera baletowa dn. 21 grudnia 1972 r. (Scena kameralna w Sali 
im. Emila Młynarskiego). 
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Tadeusz Baird - PIESNI TRUWERÓW na alt (lub mezzosopran) z to
warzyszeniem 2 fletów i wiolonczeli. 
Przekład tekstów Krystyna Rodowska. Kierownictwo muzyczne Antoni 
Wicherek, choreografia Witoid Gruca, scenografia Iwo Dobiecki. 
Premiera baletowa dn. 21 grudnia 1972 r . (Scena kameralna w Sali im. 
Emila Młynarskiego). 

Augustyn Bloch - SALMO GIOIOSO per soprano e cinque fiati. 
Kierownictwo muzyczne Antoni Wicherek, choreografia Witoid Gruca, 
scenografia Iwo Dobiecki. 
Prapremiera baletowa dn. 21 grudnia 1972 r. (Scena kameralna w Sali 
im. Emila Młynarskiego). 

Grażyna Bacewicz - POŻĄDANIE. Balet. 
Libretto wg sztuki Pabia Picassa „Pożądanie schwytane za ogon" Mie
czysław Bibrowski. Kierownictwo muzyczne Mieczysław Nowakowski, 
choreografia Jerzy Makarowski, scenografia Andrzej Majewski. 
Prapremiera dn. 18 marca 1973 r. 

Witold Rudziński - CHf,OPI. Opera w czterech częściach . 
Libretto wg powieści Wladyslawa Reymonta - Krystyna Berwińska 
i Wanda Wróbiewska. Kierownictwo muzyczne Antoni Wicherek, reży
seria Danuta Baduszkowa, dekoracje Andrzej Sadowski, kostiumy Zofia 
Wierchowicz, choreografia Witoid Gruca, przygotowanie chóru Henryk 
'.Vojnarowski. 
Prapremiera dn. 30 czerwca 1974 r. 

Opracował Józef Grubov•skt 
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