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BARBARA KILKOWSKA 

O TWORCY „SWOBODNEGO WIATRU" 

„Zaniedbujsz się, - powiedział Achron, profesor -skrzypek Char
kowskiego Konserwatorium do swojego ucznia -- „twoja technika w sto
sunku do twojej muzykalności jest opóźniona w rozwoju co najmniej o lat 
piętnaście". 

Uczeń grał już co prawda koncerty Czajkowskiego i Głazunowa 
i napisał nawet kilka większych utworów, w tym koncert skrzypcowy, 
ale nie przykładał wagi do ćwiczeń, nie rozwijał techniki i z niecierpli
wością rzucał skrzypce, aby usiąść przy fortepianie lub spędzać długie 
godziny na próbach w teatrze. 

Ucz.niem tym był Izaak Dunajewski, syn urzędnika prowincjonalnego 
miasteczka Lochwicy1). 

W domu rodziców Izaaka stał klawikord, później zjawiło się pia
nino, a muzykowanie domowe było wtedy modne; chłopiec miał nieraz 
okazję posłyszeć, jak matka jego grała i śpiewała. Bywało też, że „na
krywano" go w domu wuja przy patefonie gdy rozgorączkowany wsłu
chiwał się w romans Czajkowskiego „Noce' szalone", nagrany na płycie 
w wykonaniu Dawidowa. Sześcioletni Dunajewski z zazdrością patrzył 
na starszego brata, który pod kierunkiem Diakowa uczył się grać na 
fortepianie . Czasem Diakow sarn siadał do pianina i grał Beethovena 
i Czajkowskiego, a gra jego budziła w małym Izaaku pierwsze artystycz
ne wzruszenia . 
Parę la t później, w gimnazjum charkowskim, Dunajewski brał zawsze 

żywy udział w wieczorynkach muzycznych, urządzanych przez uczniów 
i na uczycieli. Na jednej z takich wieczorynek, poświęconej operze Mu
sorgsk iego „Borys Godunow" , zorganizowano „sąd" nad Godunowem, 
ja ko pastacią historyczną. Dunajewski wystąpił wtedy w roli adwokata 
boha tera opery. l\foże krasomówcze zd olności, jakie w obrończej mowie 
objawił Dunajewski, a może namowy ojca - urzędnika, który w praw
nym zawodzie upatrywał karier <,> syna, a w każdym razie, jak przystało 
na mieszczanina, chciał mu d~ć solidne wykształcenie, sprawily, że 

Dun::ijewski studiuje przez trzy lata prawo nu Uniwersytecie w Char
kowie Zaczętej w ósmym roku życia nauki muzyki nie zaniedbuje i prze_ 
cież rzuca wreszcie prawo, aby wstąpić do konserwatorium. 

Nic dziwnego, że uskarżał się na swego ucznia prof. Achron . Dunajew
ski nie był wirtuozem, a braki w jego technice i niechęć do pracy nad 
sobą dają się łatwo wytłumaczyć: Dunajewski posiada oprócz talentu 
żywotność i energię ludzi, których zada niem jest tworzyć. Mało, posiada 
nerw sceniczny. 

Z teatrem zetknął się wczci<nie: clzicckiem będąc widział „Natalkę Poł
tawkę" i „Zaporożca za Duna jcem" w Ukraińskim Teatrze Muzycznym, 
co niem:iłą rolę odegrało w rozwoju artystycznych predyspozycji chłop
ca, a potem jako student brał udział w pracach .. Lochwickiej Trupy Dra
matycznej" i z powodzeniem gra ł rolę dr Czebutikina w sztuce 

·1) Lochwica, miasteczko w pobliżu Połtawy . w którym w 1900 r. uro_ 
dził się Izaak bunajewski. 

„Trzy Siostry" . Nic dziwnego, że po ukończeniu konserwatorium 
zaczyna pracować w teatrze charkowskim i to na nie byle jakim stano
wisku kompozytora i dyrygenta . Malo tego. Nie ogra nicza się do pracy 
nad muzyczną stroną „świętoszka'', „Turandota", „Wesela Figara" 
i wielu Innych sztuk, - - współpracuje z artystą ludowym Slnielnikowem. 

Teatralno-kompozytorska działalność Dunajewskiego wykształciła 

cenne zal ety jego talentu: plastykę i jasność dostępnego dla wszystkich 
muzycznego języka . Komponowanie muzyki do sztuk komediowych i sa
tyrycznych w moskiewskich teatrach „Ermitage" i „Satyry" (od 1924 r . 
był kierownikiem muzycznym tych teatrów. rozwinęło jego po_ 
czucie hwnoru w muzyce, które objawiło się już w pierwszych stu
denckich kompozycjach Dunajewskiego, a które znalazło szerok.le zasto
sowanie w późniejszych jego pracach. 

Muzyczna ilustracja komedii nie wyczerpuje całego zakresu arty
stycznej twórczości Dunajewskiego. Pociąga go operetka. 

Do rewolucji kompozytorzy nie zajmowali się operetką, zaliczając ją 
do kategorii sztuk niższego rzędu. Miała ona za zadanie bawić niewy
magającą publiczność mieszczańską i złotą młodzież. Nie pomogły spo
radyczne wysiłki ludzi o wielkich talentach, jakich można było znaleźć 
wśród operetkowych aktorów. Vv operetce panowała tandenta i obyczaje 
kabaretowe. Próby reformy operetki, dokonane po rewolucji przez Nie
mirowicza -Danczenkę w Studio Artystycznym i przez Tairowa w Teatrze 
Kameralnym, (polegające na zwrocie ku klasycznej operetce Offenbacha) , 
dały spektakle na niezwykle wysokim poziomie a rtystycznuym, ale nie 
mogły odrodzić c ałej operetkowej sztuki. 

„Trzeba hyło przygotować teren dla stworzeniu. radzieckiej kultury 
operetkowej; - mówi Izaak Dunajewski - Kalman i Lehar są mL 
strzami, można i trzeba się od nich uczyć , ale to nie znaczy, że należy 
ich naśladować . Postawiłem sobie za zadanie zwalczyć sztampę wie
deńską i złą tradycji;-. które były przeszkodą. na drodze do stworzenia 
stylu radzieckiej operetki." 

W muzyce operetkowej Duna jewski, - zwłaszcza jeżeli chodzi o jego 
pierwsze operetki : „Konkurenci" , „Krańcowe Namiętności" i „Milion 
cierpień" - posługuje się chętnie g-roteską i parodią . Parodiuje zarówno 
niektóre formy rodzaju operowego. jak i formy muzyki kameralnej . 
Ironicznie podaje melodie typowe dla mieszczańskich romansów i rytmu 
modnego wówczas fox-trotta , w uwerturze daje urywki popularnych 
operetek w karykaturze muzycznej. Nie żałuje środków na ośmieszenie 
bohaterów mieszczan-obywateli i tradycyjnych form operetkowych, a je
go satyry muzyczne mają czasem cha rakter psoty. 
Jedną z najlepszych operetek Dunajewskiego jest „Złota Dolina" , po_ 

wstała w okresie, w którym kompozytor zwraca się ku innej jeszcze 
formie wypowiedzi muzycznej: pieśni. Wprowadzenie masowych pieśni , 
pieśni o pracy i trudzie, gruzińskich pieśni korowodowych do operetki, 
nadaje jej swoisty czar i wdzięk. 

W przeciwieństwie do operetek wieder1skich, których muzyka opiera 
się na rytmach współczesnych tańców, przede wszystkim shimmy, ope
retka Dunajewskiego posługuje się elementami czastuszki i innymi for_ 
mami ludowej twórczości muzycznej. „Złota Dolina" ma właściwy sobie 
miękki liryzm i śpiewność ludowego języka. Wprowadzając te nowe ele
menty, Dunajewski rozwija równocześnie offenbachowskie klasyczne 
tradycje. 
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żywotność i niesłychana płodność Dunajewskiego każe mu spróbować 
swych sił w innej jeszcze dziedzinie, w dziedzinie jazzu. Muzyka jazzo
wa burżuazyjnego zachodu jest tworem wielkiego, kapitalistycznego 
miasta. Jej histeryczne zgrzyty i tanie efekciarstwo oddaje atmosferę 
szalonego tempa ulicznego życia, „poezję" kabaretu. Taka sztuka jest 
obca i wroga artystycznej kulturze radzieckiej . Jazz sowiecki jest zwią
zany z radziecką pieśnią ludową . Dowcip, humor i serdeczna liryka -
eto zalety radzieckiego jazzu, w umocnieniu których wielką rolę odegrała 
twórczość Dunajewskiego, zwłaszcza w zakresie muzyki filmowej. 

Dunajewski nie należy do kompozytorów, którzy tworzą w ciszy gabi
netu . Wszelkie przejawy życia znajdują odzwierciedlenie w jego twórczej 
pracy. Dunajewski jest piewcą radości i szczęścia. Najbardziej znane 
i najlepsze jeg·o pieśni , między innymi •. za ojczyznę naprzód", „Pieśń 

o Moskwie". „Pieśń dziewcząt bojowniczek", „Marsz kolejarzy" - po
wstały w czasie ostatniej wojny, gdy kompozytor, jako kierownik Mu
zycznego Zespołu Kol<.'jarzy, ruszył w 22_u miesięczny objazd po mia
steczkach ZSSR dając koncerty dla radzieckich robotników W powojen
nych pieśniach Dunajewskiego „W majowy dzionek", „Jechałem z Ber
llna" i wielu innych, zawarte są uczucia i myśli radzieckich żołnierzy. 
wracających zwycięsko do ojczyzny i pracy. 

„Swobodny Wiatr" jest jedną z ostatnich operetek Dunajewskiego. 
Tematem jej jest walka obozu demokratów z reakcją, która wślizguje 
się razem z wpływami jednego z zaprzyjaźnionych mocarstw do małego 
kraju słowiańskiego w okresie po ostatniej wojnie . Muzyka „Swobodnego 
Wiatru" ma charakter operowy w szeroko rozbudowanych scenach dra
matycznych. Wesołe, komediowe sceny natomiast, utrzymane są w stylu 
właściwym dla operetki. Melodie oparte są na elementach chorwackich 
i serbskich pieśni ludowych. „Swobcdny Wiatr" jest wielkim osiągnię
ciem Dunajewskiego w dziedzinie operetki. 

Dunajewski pełen jest nowych artystycznych pomysłów, a Naród Ra
dziecki oczelsuje od niego nowych utworów, poświęconych ludziom ra
dzieckim, ich życiu i pracy. 

B A L E T: 

Budecka, Grotówna, Kleszczówna, Krutow, Kulińska, 
Oleszkiewicz, Polakowska, Sotomska, Książkiewicz, Lewan
dowski, Michalski, Paczkowski, Szatkowski. 

CHO R: 

Bąk, Girinowa, Kaniewska, Klincewicz. Kostro, Matu· 
szewska, Piotrowska, Sobolewska, Wiśniewska, Brewiński, 
Dalewski, Fandri, Klincewicz, Kic, Kryst, Marcinkowski, 
Szafrański, Szostak, Pamulak, Romanek, 

ORKJF:STRA: 

Andruszaniec, Andryjenko, Banaszewski. Bałdys, Ba
:r;iński, Czumer, Dokudowiec, G, łębiowski, Gruba, Gruszka, 
Jędrzejczak, Kamiński, Kędziora, Klejdysz, Kowalski, 
Kruszewski. Kujtkowski, Lasko vski, Mahorowski, Miko
łajczyk, ł{ogowczenko, Stankiewicz, Toula, Wilkiewicz, 
Zimiński. 

ZESPOŁ T .ECH N I CZ N Y: 

Adamczyk, Babulewicz, Ranaszkiewicz, 
Cbmielewski, Czyżewski, Gula, Kapusta, Kizler, 
Kozaczyk, L!tbuć, Malczewski, Mistewicz, 
Ostrowska, Piechura, Winnicki. Wojdyna, 

., 

Barański, 
Kondracki, 

Nowacki, 
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