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LEON SCHILLER 

„Hrabina" na nowo odczytana 

UWERTURA 

Niemal jak wszystkie uwertury Moniuszkowskie, i ta utrzy
mana jest w formie koncertowej , a zawiera ekspozycję najważniej
szych motywów i tematów opery, powiązanych „programowo", stre
szczających niejako fabułę jej i moralne „argumentum". 

Słyszymy nasamprzód w umiarkowany rytm mazurka ujętą 

staropol&l<ą pieśń toastową, której słowa i melodię tradycja do na
szych czasów przechowała: „A kiedy się pora zdarza i taka doba, 
pijmy zdrowie gospodarza, jak się podoba ... Przyszłych państwa mło
dych zdrowie (lub państwa młodych teraz zdrowie) , wiwat żona , 

mąż i kochajmy się panowie, kochajmy się wciąż!". Lakonicznym 
tym śpiewem kończy się opera. Nie było jednak jego zadaniem złoże
nie hołdu staroszlacheckim obyczajom, nawykom i nałogom . Strofki 
zacytowane przywodziły wprawdzie na pamięć obficie chmielem, 
miodem i gorzałą nasycone fety sarmackie i owe serąeczności, owe 
łzy ciurkiem z zapijaczonych oczu cieknące, po których rwano się 

nieuchronnie do karabel lub do pyskobicia, lecz bądź co bądź brzmiał 
w tych piosneczkach apel do zgody, równie wymowny, jak w „Pa
nu Tadeuszu" i w „Zemście". Moniuszkę i Wolskiego, twórców re
wolucyjnej „Halki", stać było na komentarz ideowy do tych jakoby 
solidarystycznych apostrof. Mogli je ironicznie potraktować, lub do
powiedzieć, pod jakimi warunkami, po jakich przemianach społecz
nych mógłby naród z czystym sumieniem „kochajmy się" zaśpiewać. 
W dobie wzrastającego ucisku narodowego i tłumienia wszelkich 
ruchów wyzwoleńczo-społecznych dbała wszakże cenzura zaborcza 
o to, by ze sceny pozostającej pod opieką rządową bezeceństw poli
tycznych nie głoszono . Można więc było jedynie posługiwać się deli-

3 



katnymi aluzjami i dwuznacznikami. Każdy polonez, mazur czy kra
kowiak wiódł do tego celu. Albo utraconą niepodległość albo istnie
nie polskiego ludu przypominał. Słowa „matka", „bracia", „strzecha 
rodzinna", „kraj" symboliczne miały znaczenie. Chwytami takimi 
przed Moniuszką i Wolskim posługiwali się Wojciech Bogusławski 
w Warszawie. Jan Nepomucen Kamiński we Lwowie austriackim, 
Ludwik Adam Dmuszewski, stary Zółkowski i inni twórcy komedio
oper, na wątkach staropolskich osnutych. Celowali w agitacji poli
tycznej za pomocą sentymentalnych lub dowcipnych śpiewek, a jesz
cze bardziej za pomocą umiłowanych tańców narodowych Stefani, 
Elsner i Kurpiński. Rola budzicieli skromnych bodaj uczuć patrio
tycznych, w czasach późniejszych, w przedsienkiewiczowskich, kie
dy społeczeństwo polskie zdawało się być pogrążone w śnie letar
gicznym, przypadła autorom tzw. „komedii kontuszowych", Kra
szewskiemu, Małeckiemu, Wincentemu Rapackiemu (ojcu). 

Tak tedy stara wiwatowa piosenka miała przypomnieć widowni 
lat sześćdziesiątych ub. wieku wolność, o którą , może już nie długo 
walczyć przyjdzie. 

W naszej inscenizacji „Hrabina" również kończy się tą pieśnią. 
Przywracamy jej wszelako jej pierwotny charakter ludowy. Powstała 
przecież z mazurka chłopskiego „Cztery lata wołkim pasał", na któ
rego nutę śpiewano także jedną ze starych, a popularnych kolęd. Za
brzmi ta melodia tryumfalnie w ostatniej scenie dzisiejszego wido
wiska. Lecz nie chór podochoconej szlachty, tylko lud wiejski, uwol
niony z pańszczyzny i uwłaszczony śpiewać ją będzie .. 

Po tym dziarskim wstępie odzywa się trochę czułostkowa pa
rafraza motywów, które poznamy w salonach Hrabiny, rozbawio
nych, rozamorowanych, wśród nich domyślamy się wyznań na
miętnych zabłąkanego w tym gronie Kazimierza, przyszłego legio
nisty - bohatera, głupio zadurzonego w wielkoświatowej kokietce, 
hrabinit- Dianie, przechodzącego obojętnie obok szlachetnego uczu
cia Broni. 

W zdecydowanym rytmie tanecznym wysuwa się na plan 
pierwszy uwodzicielsko piękny walc, który po upadku starego reży
mu francuskiego szybko menuety i gawoty wyrugował. 

Dołącza się jednak do jego beztroskiej melodii rzewna nuta 
dumki Broni, nuta swojska i jakby ludowa. Przez chwilę wydaje się 
być kontynuacją kosmopolitycznego tańca arystokratów, lecz bojowy 
charakter posiadające motywy ułamkowe arii, śpiewanej przez za-

kochaną panienkę w trzecim akcie, przesiąknięte tęsknotą za żołnie
rzem, walczącym gdzieś na krańcach świata, zdobywają przewagę 
nad muzyką salonu warszawskiego. 

Jakby z za gór dalekich, z za mórz dopływają dźwięki surm 
wojennych i znów cichną, ustępując pola pełnej gracji melodii wal
ca. Nie na długo jednak, gdyż znów, zrazu cichutko, potem z wielką 
siłą i już w marszowym rytmie odzywa się radosny, pełen rozmachu 
motyw wojskowy. Nie trudno w nim rozpoznać tradycyjny sygnał, 
wzyV' ający do prezentowania broni przed sztandarem, ten sarn, 
który rozpoczynał pieśń patriotyczną z epoki powstania listopado
wego „Bracia do bitwy nadszedł czas" ... Łączy się z nim postludium 
wielkiej arii Kazimierza, wracającego ze zwycięskimi legionami do 
ojczyzny oraz refren żołnierskiej piosenki Broni, ku zgorszeniu wy
narodowionej „sosjety" w II-m akcie śpiewanej. 

Tyle, i aż tyle, umiał Moniuszko powiedzieć i dopowiedzieć pu
bliczności polskiej samą muzyką, na samym początku widowiska, 
jak gdyby chciał cichaczem widownię zorientować , że jego opera 
buffa, choć historię podartej sukni balowej opiewa, sens znacznie 
głębszy dla każdego poczciwego Polaka zrozumiały, posiada. 

A K T I 

Rzecz dzieje się w r. 1800 lub 1801 w Warszawie, znajdującej 
się w tych czasach pod okupacją pruską. Znamy tę epokę i znamy 
środowisko, w którym akcja naszej opery się rozgrywa z Fr. Skarbka 
„Pamiętników Seglasa" , z Falkowskiego „Obrazów z życia kilku 
ostatnich pokoleń w Polsce" i nie najgorzej z popularnej powieści 
Kraszewskiego „Pod Blachą". Arystokracja polska bawi się szalenie 
w tych latach poniżającej niewoli. 

„Gdy czas zaczął go1c cierpienia moralne, a urodzaje 
i n a d z w y c z a j n a p o p ł a t a m a t e r i a 1 n y c h s t r a t ś 1 a
d y z a c i e r a ł y - pisze Skarbek - ... ocuciła się w Warszawie 
długo przytłumiona skłonność do wesołego życia, zaczęły się otwie
rać domy gościnne, gdzie .. . zjawiły się piękności między pannami 
i mężatkami, które były celem zabiegów i hołdów dorodnej mło
dzieży." 

Prym w tych ponurych w gruncie rzeczy uciechach wiedzie 
i ton im najfrywolnfejszy nadaje, ucharakteryzowany na Achillesa 
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zagniewanego na historię, czy też - jak mówiono -- na Herkulesa 
. u stóp Omfalii, książę Józef Poniatowski, nie wiadomo dokładnie 

z jakiego powodu, czy z oportunizmu klasowego, czy też równie kla
iOwe:j nieufności do walk o wolność narodową i społeczną prowadzo
nych pod sztandarem Republiki francuskiej, trawiący czas bezczyn
nie na miłostkach i igraszkach salonow ych w pałacu „Pod Blachą", 

przy swej metresie, podsrnrzałej francuzicy, pani Vauban. 

„La Blacha" jest kuźnią opinii publicznej, wyrocznią mody, 
świątynią kosmopolityzmu. Tu pod pozorem walki ze staroświec
czyzną i parafiail.szczyzną szydzi się z wszystkich narodowych i po
stępowych osiągnięć na polu spraw politycznych i społecznych, na 
polu moralności, oświaty , kultury i sztuki. Sosjeta z pod Blachy od
grodziła się od dziedzictwa Sejmu czteroletniego, od myśli polskich 
jakobinów, Kołłątaja, Jezierskiego, Jakuba Jasińskiego, Józefa Suł
kowskiego, od wytrwalej pracy emigrantów Barsa i Wybickiego; 
krzywym okiem patrzała na propagandę narodową i społecznie rewo
lucyjną, jaką największy po dziś dzień bojownik Teatru Walczącego 
na scenie uprawiał; wolała popisy cudzoziemskich artystów, swoich 
wygwizdywała. Sceny opisujące bezczelne zachowanie się modni
siów w Teatrze Narod.owym, przytoczone w „Popiołach" Żeromskie
go, oparte są na faktach autentycznych. Ale miał słuszność Ludwik 
Osiński (jeden z wodzów klasycyzmu warszawskiego, zięć Bogu
sła\\;skiego i późniejszy jego następca), pisząc: 

Jeszcze Polak po polsku i pisze i czy La, 
Bo nie cała Warszawa jest blachą pokryta. 

Idee bowiem narodowe i demokratyczne miały swych zwolen
ników w inteligencji szlacheckiej, wśród uboższej i z biegiem czasu 
deklasującej się szlachty, wśród tych, którzy całym sercem i rozu
mem godzili się na kodeks Andrzeja Zamoyskiego; żyły też w pa
mięci ludu warszawskiego, bohatera insurekcji 1794 r. Czekał na ich 
realizację nielitościwie uciskany lud wiejski, bezbronny, choć do pro
testu i buntu zdolny, czego dowiódł przed stu pięćdziesięciu laty pod 
wodzą Kostki Napierskiego, a później w latach 1846-1848. 

Nurt polityczny „Hrabiny", utajony we wspólnym dziele twór
ców „Halki", słabo czytelny w tchórzliwych lub celowo z wszelkiej 
ideologii wypatroszonych inscenizacjach, daje się bez większego 
trudu wydobyć z partytury, pełnej aluzji i z libretta, obfitującego 

. w alegorie i rozm,yślne niedomówienia. 

Jnscenizacja nasza jest piervvszą próbą zaznaczenia tła histo
rycznego opery i odszyfrowania jej tendencji politycznych i spo
łecznych. 

Jesteśmy w świeżo otwartych salonach młodej wdowy, bogatej 
hraoiny Diany, czarującej urodą, grac]ą, elegancją -- a przede 
wszystkim magnacką fortuną. Szykuje się wspaniała „assambla" 
najwykwintniejszego towarzystwa, z programem obejmującym 

przedstawienie teatru amatorskiego, bal i maskaradę . Wieczór ma za
~ zczycić swą obecnością królowa warszawskiej sosjety. sama pani de 
Vauban i oczywiście nierozerwalnie z: nią zh1czony Książe P epi. 

Nr l. INTRODUKCJA 

DZIDZI, PODCZASZYC i CHÓR GOŚCI 

Daleki kuzyn Hrabiny, zarazem jej totumfacki, beznadziejnie 
w niej , a raczej w 3ej szkatule zakochany Dzidzi, czyli po prostu 
Zdzisław , wita przybyłe towarzystwo, roztaczając przed nim w:;pa
niały program zabawy, która ma przewyższyć \ szystko, co dotąd 
kroniki salonów stołecznych notowały. Punktem kulminacyjnym na
turalnie będzie zjawienie się elity towarzyskiej z pod Blachy, z roz
próżniaczonym, słynnym z rozpusty Księciem i jego metresą na 
czele. Wszystko jest dziełem Dzidziego, który wręcz na głowie staje, 
by kapryśnej Hrabinie dogodzić i jej fawory pozyskać. Sekunduje 
mu w obowiązkach gospodarskich wuj, Podczaszyc. Postać komiczna 
(ze względu na charakter roli, wymagającej pomysłowości aktorskiej , 
przez aktorów dramatycznych, Żółkowskiego, Frenkla grywana) , 
z Koziej Woli pan Walenty , szlagon-hreczkosiej siedział od niepa
rni~tnych czasów w swojej wioszczynie, zdala od stolicy i jej rozkoszy, 
dopóki go sobie utracjusz i szlifibruk warszawski, siostrzeniec Dzidzi 
nie przypomniał i nie odnowił z nim stosunków rodzinnych, gwoli 
podn.perowania swych zaszarganych finansów. Filut z pod nienaj
jaśniejszej gwiazdy sprowadził wujaszka do Warszawy, ubrał „a la 
mode' · w strój paryski, czuprynę kazał przystrzyc i czubem „a la Ti
tus" ozdobić, poszły precz sumiaste wąsiska, potężne brzucho w gor
set trzeba było wtłoczyć a mowę cudacznymi „parlefransami" naszpi
kować. Takie oto czupiradło wprowadził sprytny młodzieniaszek do 
~alonów hrabiny Diany, ku zabawie jej otoczenia. Staremu szladze 
aura wielkomiejska uderzyła do głowy, bo i krygować się jak inni 
S7armanccy czy Wietrzniccy począł i niepomny statecznego wieku, 
;jadurzył się po uszy w ślicznej panience, wnuczce swego przyjaciela 
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Chorążego, na „edukacji'' u Hrabiny bawiącej. Dzidzi oczywiście wy
korzystał tę okoliczność i rając Podczaszycowi pannę Bronię za żonę, 
choć w skuteczność swych zabiegów nie wierzył, począł żyłować 

kabzę starego Adonisa niemiłosiernie. 
Introdukcja chóralna, przeplatana solowymi wypowiedziami 

Dzidziego i Podczaszyca, utrzymana od pierwszego do ostatniego 
taktn w żwawym tempie, strojna w delikatne figuracje akompania
mentu, instrumentowana lekko i efektownie, wprowadza nas 
doskonale w wir pustej zabawy warszawskiej sosjety. 

Zdziwi się zapewne słuchacz , nie znający tej opery Moniuszki 
ani z partytury, ani z libretta, gdy po skończonym śpiewie dialog 
mówiony, nie-recitativo (accompagnato lub secco) usłyszy. Te nie
raz długie „prozy" nie są lukami kompozycji muzycznej, nigdy nie 
miały być na śpiew zamienione lub podparte jakimkolwiek tmvarzy
szeniem orkiestry. Zamierzone były przez librecistę i kompozytora. 
Ob;,:dwaj bowiem kusili się o stworzenie na wielką skalę zakrojonej 
komedio-opery czy śpiewogry, singspielu czy comedie lyrique, mając 
przed oczyma utwory tego typu Mozarta, Beethovena, Webera, całej 
plejady .włoskich i francuskich kompozytorów, a z naszych Stefa
niego, Macieja Kamieńskiego , Elsnera i Kurpińskiego, do nienajgor
szych tekstów pisane, boć autorami ich bywali Bohomolec, Zabłocki , 

Bogusławski i inni wytrawni teatra-pisarze. 
Z dialogu, który po introdukcji następuje dowiadujemy się 

o amorach Podczaszyca i o korzyściach finansowych, jakie z nich 
Dzidzi wyciągnąć zamierza. 

Nr 2. DUET DZI_DZIEGO I PODCZASZYCA 

W formie dowcipnej. której nie powstydziłby się Rossini , peł
nej momentów charakterystycznych i komicznych, dla wykonaw
ców obydwu postaci nader ponętnych, rozwija intrygę dziewosłębną, 
a właściwie rajfurską Dzidziego, pozwala mu wyżalić się przed wu
jem ze swych niepowodzeń miłosnych, sprawczynią których jest 
Hrabina, Podczaszyca zaś napawa ufnością we własny wigor i wiarą, 
że Bronia oprzeć mu się nie zdoła. 

W ostatnich taktach dwuśpiewu sakiewka z talarami Podcza
szyca już, już ma wpaść w ręce salonowego rzezimieszka, gdy nagle 
zjawia się figura nie pasująca do pałacowego wnętrza ani do towa
rzystwa, które w nim przebywa. Jakiś polonus, dawnego rycerskieg~ 
autoramentu, choć oblicze jego znamionuje PO\·Vaga i rozsądek sta-
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tysty. Czcigodny starzec, sądząc z postawy i marsowej miny, w nie
jednym zapewne boju krew za O.iczyznę przelewał 1 -- co się póź
niej potwierdzi - na niejednym sejmie o naprawę Rzeczypospolitej 
i o prawa obywatelskie dla włościan walczył. .Jest io pan Chorąży 
z żytna, dziadek i opiekun Broni. powinowaty Podczaszyca i Dzi
dziego. Nie mógł on zrazu poznać swego starego druh a , którego mod
nisie ·warszawscy w koczkodana przeistoczyli. 

Gdy wreszcie przekonał sit::, ze ma przed sobą iP1c': pana W alen
tego, stante pedc począł mu r <?pry mendy prawić~ . Znudzony nimi Dzi
dzi oddala się , lecz chcąc wujaszka wyrwać z rąk perorującego bez 
kot'l.ca sarmaty, na odchodnym wzywa Podczaszyca, by szedł czem
rychlej przebrać się za Neptuna, którą to postać, gwoli przypodoba
nia się Broni, ma reprezentować \V dzisiejszym balecie . Podczaszyc 
w te pędy chce udać się do komedialni lecz Chorąży zatrzymuje go, 
pragnąc wybadać, co piszczy w trawie. inaczej mówiąc, czemu ten 
stateczny dotychczas staruch zachow uje się jak człek na umyśle 

chory. Rzecz ma wyjaśnić 

Nr 3. DWUŚPIEW CHORĄŻEGO I PODCZASZYCA 

ALLA POLACCA 

Polonez ten, wraz z innymi tańcami i ariami w rytmie podo
bnym utrzymanymi (jakże różniącymi sil'. między sobą, czy mowa 
o :chórze zaręczynowym i oracji Stolnika z I-go aktu „Halki", czy 
o śpiewach pana Serwacego i pana Marcina z „Verbum Nobile", 
o pięknym credo obywatelskim Miecznika ze „Strasznego Dworu", 
czy wreszcie o niektórych pieśniach ze „Śpiewnika Domowego") sta
nowi cenną i wcale oryginalną pozycję muzyczno-teatralną. Jeszcze 
raz dowiódł Moniuszko nie tylko bogatej inwencji melodyc,-nej i har
monicznej ,nie tylko znawstwa efektów wokalnych, ale i dowcipu 
scenicznego, wyczucia komizmu sytuacyjnego i dialogowego. 

Kapitalnym pomysłem genialnego naszego teatropisarza mu
zycznego jest oparcie burzliwej a jednocześnie pociesznej rozmowy 
Chorążego z Podczaszycem na akompaniamencie uroczego poloneza, 
w miarę sentymentalnego, w miarę buńczucznego. Na tym, wiele 
mówiącym widowni tle instrumentalnym, rozwija się zabawny na 
poŻór, a w gruncie rzeczy ostro satyryczny dialog, którego osobliwość 
na tym polega, że najbardziej .realistyczne, najpotoczniejsze jego 
ustępy wyrażane są nie w parlandach czy recitativach, lecz w pełnych 
słodyczy i liryzmu ariosach. 
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Jak wybornie kontrastują z wdzięczną i poważną melodią mi
zdrzenia się i krygowania rubasznego szlachciury, ktory gwałtem 
na donżuana wielkomiejskiego chce się przerobić i trzy po trzy ple
cie o swym afekcie do wnuczki Chorążego, Broni: 

jak różyczka rumianiutkiej, 
jak bursztówka okrqglutkie.1, 
jak dzierlatka wesolutkie), 
rumianiutkiej, okrqglw kiej, 
anioł dziewczyneczki„. 

Albo potem, gdy zmiarkował, że należy w sekrecie rzecz przed 
dziaduniem moralistą trzymać i raczej pozwolić mu mniemać, iż 

o hrabinie była mowa i gdy stary weredyk bąknął coś o Kazimierzu, 
w którym Bronia się potajemnie kocha, a który głowę sobie właśnie 
piękną Dianą zawrócił, jakie znów dowcipne qui pro quo \\! śpiewie 

~ 

i w akompaniamencie powstaje! 

Oto na fundamencie rzewnego niemal tria polonezowego, niby 
Leporello drugi (z Mozartowego „Don Juana") wyśpiewuje Podcza
szyc całą litanię zakochanych w hrabinie jegomościów, z jej strony 
mniejszą lub większą cieszących się wzajemnością. 

Jest w tej liście i Kazimierz i Dzidzi rzecz jasna, ale prócz nich: 

pan Bogusław i Chryzanty, 
Grzesio, Karol i Konstanty, 
pan Marszałek i Podstoli.c, 
ten z Czerskiego spod Gqgolic„. 
Dale] - Hrabia, Kasztelanic 
i spod Blachy coś tam było, 
Jacek Syryn, Me.?danowicz, 
Cwita, bracia Gierbutowicz, 
był też Łapa, Woroszyło, 

jeszcze wyszli mi z pamięci 
czterej inm konkurenci„. 

Wszystko to śpiewa się „molto cantabile", „dolce"„. 

A gdy dwuśpiew do początkowego tonu heroicznego wraca, 
jakże różnego od stylu polskiego tai'i.ca Kurpińskiego, lub menueta
mi i dumkami ukrail'iskimi zalatujących polonezów Ogińskiego -
nie słyszymy słów wzniosłych, patriotycznych, do czego nakłaniałaby 
melodia śpiewu i dosyć od niej niezależnego akompaniament.u 
tylko znów komiczny poswarek dwóch szlagonów: 
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Razem: 

CHORĄŻY 

Co też waści po łbie krąży! 
Ach, czy to się godzi tak? 
Oj, człowieku, w twoim wieku 
pytać jeszcze, jak waści leży frak, 
Ha ha ha ha, ha ha ha ha, 
ów żylecik i mankiecik, 
Waści piątej klepki brak! 

PODCZASZYC 

Mój Chorąży, cny Chorąży, 
Czy krawacik dobrze tak? 
Jakże mina i czupryna? 
I jak mi leży frak? 
A żylecik i mankiecik, 
Dobrze tak? dobrze tak? 

Jaki cel miał Moniuszko w ustawianiu obok siebie tych kon
trastów? Czy mu chodziło o persyflaż sarmackich manier, sarmac
kiego gadulstwa i w szkołach jezuickich wyur.zonej emfazy? 

Przecież komiczną scenę między Podczaszycem i Chorążym 
można było inaczej rozwiązać, nie uciekając się do pół sentymental
nej, pół patetycznej polonezowej nuty. Albo dla dosadniejszej cha
rakterystyki dodatnio rozumianej staropolszczyzny Chorążego moż
na mu było pozwolić na wypowiedzi w duchu tradycyjnym tzn. 
w rytmie poloneza, a wtedy w celu podkreślenia niefortunnego 
modnisiostwa Podczaszyca trzeba było ośmieszyć go za pomocą od-: 
powiPdnio sparodiowanej muzyczki francuskiej - albo też, jeśli 

kompozytor chciał powiedzieć, że w gruncie rzeczy podstarzały „fir
cyk w zalotach" dobrym jest Polakiem i nie wiele się od swego 
adwersarza różni - należało to w jakiś sposób w tekście zaznaczyć. 

Znając zręczne chwyty Moniuszki, dzięki którym za pomocą 
środków czysto muzycznych, czysto emocjonalnych, niecenzuralne 
myśli i niecenzuralne uczucia wielokrotnie przemycał, sądzimy, iż 

polonezowa melodia zastosowana do sceny nawskroś komicznej, miała 
degenerującemu się w niewoli, fizycznie i moralnie rozbrojonemu 
społeczeństwu Polskę przypomnieć i patriotyczne wobec niej 
obowiązki. 
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Nie było żadnej sprzeczności między tym, co się w śpiewie 
dzieje a uczuciami, do których akompaniament apeluje, między sa
tyrą a jej głębszym znaczeniem. 

W następnej scenie poznajemy Bronię , ów przedmiot Podcza
szycowych afektów, beznadziejnie w Kazimierzu zakochaną. 

Chorąży od razu, z pierwszych jej słów wnioskuje, co się święci, 
jeszcze bardziej w złych przeczuciach umacnia go 

Nr 4. ARIETTA - PIOSENKA BRONI 

Pełna prostoty piosenka sielska, jakby z „Śpiewnika Domowe
go" wyjęta, z tego samego ducha muzycznego, co dumka o „Dwóch 
zorzach" zrodzona. Treścią jej pochwała wsi polskiej, jej cnót i uro
ków. Moniuszko i Wolski nadto postępowymi byli ludźmi, by się ich 
godziło o wstecznicze sentymenty hreczkosiejskie posądzać. Jeśli wieś 
miastu przeciwstawiali, to napewno nie dlatego, że istniejących tu 
przeżytków feudalizmu nie widzieli, albo że się z mosterdziejską 
tępotą przeciw nieuchronnemu rozwojowi kapitalizmu mieszczańskie
go burzyli. Twórcy „Halki", demokraci w ideałach 1846 i 1848 r . 
wychowani, zdawali sobie rzecz jasna sprawę z antagonizmów kla
sowych, złączonych nierozerwalnie z obydwoma ustroJami, więc jeśli 
obraz wsi w idealnych nieco ba1wach malowali, czynili to ze wzglę
dów agitacyjnych. 

Wieś w mowie najprostszej - to Polska. To Kościuszko, Bar
tosz Głowacki, to wszyscy nasi bojownicy o wolność ludu i sprawy 
tej męczennicy, to przede wszystkim Lud polski, niedoceniona, twór
cza siła Narodu. 

Przeto, gdy panienka zabłąkana wśród złych ludzi, należących 
do kasty magnacka-ziemiańskiej, śpiewa: 

w blasku całym 
i w przepychu świetnych sal, 
żal mi ciszy w dworku białym, 

żal dąbrowy wielki 'żal 
i śpiewu skowronka, 
co hen w niebieski wznosi się szlak, 
żal mogił dwojga, żal drzew i słonka .. . 

gdy potem jeszcze goręcej zapewnia nas o swym do wsi przywią
zaniu· 

gdyby na skinienie moje 
nagle wypadł taki sąd.: 
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„masz bogactwa, b'ierz jak swa.je!" 
bogactw tych ani bym dotknęła, 
l.ecz dziad1miu jak mnie znasz, 
zaraz ptaszkiem bym frunęła , 

gdzie ten biały domek nasz„. 

gdy wreszcie w prześlicznym , głęboko wzruszającym zakończeniu 

skarży się, że w tym obcym otoczeniu 

jest się naśmiać z kim dowoli, 
lecz zapłakać nie ma z kim„. 

rozumiemy, iż o inne sprawy tu chodzi i że więcej w 1860 r . w War
szawie powiedzieć nie było można. 

I .iczne też i silne aluzje polityczne posiada scena spotkania się 
Chorążego z Kazimierzem. Młodzieniec ten, pochodzący z rodziny 
ze starym patriotą zaprzyjaźnionej , dzięki bliskiemu sąsiedztwu czę
sto w Żytnie bywał, a po śmierci ojca tu odebrał wychowanie oby
watelskie. Tutaj również widywał sierotkfi Bronię , wychowankę 
Chorążego, do której żywił sentyment braterski. Pomimo przywiąza
nia do wioski rodzinne.i i do sąsiadów takich, jak Chorąży, tęskno 
mu było w sielskiej zaciszy. Zapragnął poznać świat , w którym 
sztuka i nauka kwitły , gdzie sie nowa myśl polityczna krzewiła, do 
którego wieści z obczyzny częściej dopływały , z dalekich krajów, 
kędy się żołnierz polski bił za republikańską wolność wszystkich 
narodów. Za zgodą matki ciężką chorobą złożonej (n. b. słowo „mat
ka" ma tutaj sens symboliczny, podobnie jak w „Strasznym Dwo
rze" ), przedsięwziął wojaż do stolicy, skąd najprawdopodobniej wi
nien był przekraść się za granicę , by się z rodakami walczącymi pod 
trójbarwnym sztandarem połączyć. 

Rozczarował się do Warszawy, tej przynajmniej , jaką w salo
nach modnych mógł poznać ; oczarowała go natomiast, i to nie na 
żarty , jedna z najsławniejszych bogiń „sosjety" - hrabina Diana. 
Sam nie wiedział kiedy kukłą stał się w jej ręku, dzieląc los Herku
lesa przy Omfalii, Odysa przy Cyrce i księcia Józefa przy pani 
Vai.tban. 

Chorąży w lot się zorientował , co jest przyczyną zbyt długiego 
postoju Kazimierza w Warszawie oraz wynikającego zeń jego i Broni 
smutku. Gdy się młodzian w przyjacielskiej indagacji jął nie dość 
zręcznie wykręcać, palnął mu piosenkę myśliwską , która podwójny 
sens dla słuchaczy posiadała . 
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Nr 5. PIOSENKA CHORĄŻEGO 

Pomnę o.kiec waści gadał: 
jeśli w sercu co zakole, 
lub ,kto sęka w głowę zadał , 

gdy 1nasz troski, bale -
rusza:i bracie, rusza.i w poie, 
ru~zaj bracie u: pole! 

Gdy zagrają ci ogar:<J, 
a za zw1erzem. człek się z::ia1e, 
diabli wezmq, jak przez czary, 
babskie te ambaje! 
Ruszaj bracie itd. 

Radzęć więc , gdy w sercu kole , 
siądź do sanek, albo bryki, 
pyszne teraz u nas pole, 
.?akie wilki, dziki! „. 
Rusza.1 bracie itd. 

Nie pierwszy raz u nas śpiewki łowieckie w żołnierskie się zmie
niały. Jakby żołnierską nutą przecież brzmiały i w słowach ich zaw
sze coś żołnierskiego było . Na melodię z Webera ,,Wolnego strzelca" 
Mickiewicz Pieśń strzelca ( „Wśród wzgórzów i jarów") napisał , której 
warianiy weszły z czasem do piosenników żołnierskich. Łatwo sobie 
można wyobrazić , jakie echo w sercach polskich zagrało , kiedy w lu
tym 1860 r. Wilhelm Trosze1 , wymowny gest czyniąc, młodzieńcowi 
do boju zdatnemu „ruszać w pole kazał". Widownia apel ten w spo
sób właściwy pojęła . Dobrze rozumiała też , o jakie wilki i dziki 
w trzeciej strofce chodzi. Za lat trzy wszystkie lasy polskie podobny
mi piosnkami myśliwskimi zabrzmiały. Mając powyższe na względzie, 
w inscenizacji 1951 r. postanowiliśmy śpiewce Chorążego przywrócić 
jej sens niecenzuralny, dlatego trzecia zwrotka brzmi dzisiaj inaczej: 

Slucha.1, plyną do nas wieści ... 
hi_ją nasi w tarabany .. „ 
pora rzucić świat niewieści -
wzywa Krn.i kochany! 
R.uszaj bracie itd. 

Nr 6. RECITATIVO I ARIOSO KAZIMIERZA 

W monologu stanowiącym treść tego śpiewu Kazimierz uświa
damia sobie, jak nikłe posiada szanse uczucie takiego jak on prosta
ka złożone u stóp wielkoświatowej zalotnicy. 
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Odzywa się w orkiestrze daleki dźwięk trąb.„ Na ich głos budzą 
.!ię w nim wyrzuty sumienia: 

Tam bracia, tam święta. 
powinność mnie wola, 
a mnie tu wiąże niepewność przeklęta 
u stóp szatana, czy u stóp anioła ... 

Przeważa jednak namiętność, jaką opętała go „czarodziejka". 
Namiętność wyrażona rozmyślnie w patetycznej arii, o kosmopoli
tycznym, iście operowym brzmieniu. Chodziło przecież o to, by po
kazać upadek duchowy bohatera, dokonujący się za sprawą wynaro
dowionej arystokratki. 

Ciekawy szczegół: zacytowane powyżej słowa „tam bracia, tam 
święta powinność itd." wraz z fanfarami trąb z oddali dobiegającymi 
cenzura skreśliła, toteż w wyciągu fortepianowym wydrukowano 
tekst inny: „jej piękne oczęta przeniknąć któż zdoła?" Widać, że na 
prędce został sklecony. 

Po scharakteryzowaniu tła historycznego widowiska i zaznacze
niu jego politycznych założeń zapoznają nas Moniuszko i Wolski 
z postacią tytułową, hrabiną Dianą, nie ujmując jej wdzięku, lecz 
podkreślając wszystkie rysy karykaturalne, dla arystokratek ów
czesnych typowe. 

Wchodzi ona w otoczeniu swych adoratorów, którzy natychmiast 
reiterują, widząc iż do pogrążonego w zadumie, nie lubianego tu in
truza zmierza. 

Nr 7 DUET potem TERCET 

HRABINA, KAZIMIERZ potem DZIDZI 

W niesłychanie banalnych słowach, na tle banalnej, lecz pełnej 
elegancji niby - gawotowej melodii rozwija się dialog miłosny 
między Hrabiną i Kazimierzem , dwuśpiew bezmyślnej kokieterii 
i łątwowiernej namiętności. Przerywa go wejście Dzidziego. Zazdro
sny o każdą nową „słabostkę" Hrabiny, nieodstępny paź jej i sekre
tarz oraz niefortunny na razie kandydat do jej ręki i szkatuły, nie
nawistnym wzrokiem mierzy rywala i w celu popsucia nastroju sce
ny miłosnej, oznajmia swej chlebodawczyni, że przyniesiono dla niej 
wspaniałą suknię na bal dzisiejszy, dzieło słynnej konfekcjonistki 
warszawskiej Mme. Lazarowicz. 
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Co to za faldy, co za tiunika, 
to jagby płoche tchnienie wietrzyka, 

.1akby marzenie z tiulu i z ga zy! 

t ... ' h t l/r,, " "/• u,i 
t ·t P ~ I 

Chorąży (W. TROSZELJ i Kazimierz (M. KAMIŃSKI J „Hrabina" 
(akt I J, prapremiera w Warszawie 1860 r . 



Wieść o tym cudzie od razu oddaliła Hrabinę od Kazimierza. Te
raz już tylko o sukcesie dzisiegszego wieczoru myśli i marzenia swoje 
wyraża w afektowanych i kunsztownych fioriturach, nie bacząc na 
towarzyszący im smutny śpiew wzgardzonego amanta. 

Nr 7 b FINALE I 

Rozlegają się dźwięki pompatycznego menueta, przywodzące na 
pamięć wersalskie czy łazienkowskie festyny i uroczyście, z ogrom
nym nabożeństwem cztery subretki wnoszą strój mitologiczny Dia
ny, arcymistrzosko uszyty przez wspomnianą Lazarowicz. Chór ca
łej sosjety prześciga się w zachwytach nad tym tworem natchnienia 
krawieckiego i z góry przewiduje jak w nim uroczo pani domu bę

dzie wyglądała. 

Na tle pianissima dam, które raczej suknią i panów, którzy ra
czej \.\'łaścicielką się zachwycają, w melodyjnych kaskadach płyną 
wypowiedzi upojonej Hrabiny i dumnego ze swego sukcesu, lecz nie
wierzącego w jego trwałość Dzidziego. -- zmieszane z żalami Kazi
mierza, współczującej z nim Broni i cierpkimi uwagami Chorąże
go na temat karnawału głupoty i nikczemności „wyższych" sfer pol
skiego społeczeństwa. 

Śpiew zwalnia tempo na chwilę, gdy Hrabina wyraża jeszcze 

jedno życzenie: 

O gdyby jeszcze powiódł się nam 
Theatre d'amateurs, 
Kieruje Bogusławski sam, 
qui est dane connaisseur! 

(W oryginalnym tekście libretta i partytury jest rówmez mo
wa o Wojciechu Bogusławskim, lecz wspomina się tylko o tym, że 
jako gość ma przybyć na reprezentację teatru amatorskiego. Insce
nizator pełną szacunku wzmiankę o twórcy Sceny Narodowej, dziw
nie brzmiącą w ustach jej zajadłych wrogów, zrozumiał jako hołd 
złożony zasłużonemu bojownikowi polskiego Teatru Walczącego 
przez wyznawców tej samej ideologii artystycznej, Moniuszkę i Wol
skiego. W lakonicznych tych słowach określili oni swój stosunek do 
posłannictwa narodowego i społecznego teatru, a uczynili to w spo
sób taki, by cenzura 1860 r. ust im nie zamknęła. Słowami tymi za
znaczyć może chcieli tendencyjność swojego dzieła , tendencyjność 

tak szlachetną i tak artystycznie wyrażoną, jak umiał to czynić 
twórca „Cudu mniemanego" i „Henryka VI na łowach", insceniza-
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tor „Powrotu posła" i wielu innyc.h sztuk krypto-politycznych. 
W ten sposób odczytany tekst dał pochop do pomysłu dramaturgicz
nego, na którego osnowie zbudowany został akt II w naszej insceni
zacji, o czym dalej będzie mowa.> 

W kontredansowym, 6/8-wym rytmie z Anglii rodem, chór za
mierza udać się do sali balowej i do komedialni, lecz naraz melodia 
zmienia się , przybierając charakter pastoralny, w którym jednak 
dźwięczy nieśmiało ton polskiej 'ligawki, czy kobzy. Miesza się on 
co chwilę z motywem kosmopolitycznego tańca salonowego. Przy
padkowo zabłąkał się w nieswoje towarzystwo, zachowuje przez 
czas pewien swoją odrębność, w końcu kapituluje, modzie dając 
pierwszeństwo. W takiej rywalizacji dwóch motywów kryła się nie
wątpliwie myśl satyryczna. W mowie, nie mogącej być zaatakowaną 
przez cenzurę musiała ona posiadać humor dosyć niewybredny. Oto 
rubacha wiejski, Podczaszyc, małpujący obyczaje „wielkiego" świa
ta zjav.:ia się w stroju nieprzyzwoitym, bo w nieozdobionych liściem 
figowym trykotach, by jako Neptun z baletu, w którym bierze 
udział. złożyć homagium panience, co się mimowolną sprawczynią 

jego starczych szaleństw stała . Śmiech sosjety wytwornej , przera
żenie Dzidziego, który tu swawolnego wujaszka, ku swemu utrapie
niu sprowadził, docinki Chorążego kończą wesoło akt pierwszy. 

Towarzystwo oddala się. Na scenie pozostaje zapomniany już 
przez Hrabinę Kazimierz. Widzi jego przygnębienie Bronia.„ 

INTERMEDIUM 
(PRZED AKTEM II-im) 

Sceny tej nie zawiera libretto Wolskiego. Powód do jej napisa
nia dała wzmianka o Bogusławskim w finale aktu I-go. Z pomysłu 
wprowadzenia dwóch nowych postaci na scenę, jednej historycznej, 
wynikły w konsekwencji liczne zmiany w akcji i w dialogu, wypeł
niające niedomówienia i uwypuklające sens polityczhy opery. I tak 
zmienione zostały scenariusze wszystkich niemal baletów: „Zefir 
goniący Florę" stał się „Herkulesem u stóp Omfalli", „Taniec Saty
ró\v" antypruską „Sielanką nadwiślańską", niewinny kotylionik ko
stiumowy przeobraził się w taniec markiz i markizów w blasku pło
nącej Bastylii. Słowem konwencjonalny dywertyment baletowy, 
który takim być musiał w czasie niewoli, dziś mógł właściwe obli
cze ukazać . Był wprawdzie i w oryginalnej operze „Teatr w teatrze", 
ale jedynie uprzyjemnieniu widowiska służył, popisowi tancerzy 
i tancerek, wreszcie i kompozytorowi, który mógł z tej okazji bo-
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. gatą inwencję rozwinąć w stylu· najlepszych tego rodzaju utworów 

europejskich. 
Brała jednak pokusa wykorzystania tego motywu, w miniaturze 

oczywiście, w duchu elsynorskiego spektaklu, za pomocą którego 
Ha~let sumienia słuchaczy na wędę złowił albo przedstawienia 
urządzonego przez Satyrów w „Nocy listopadowej" Wyspiańskiego. 
Któż inny w tej epoce mógł się na podobny figiel ważyć, jeśli nie Bo-

gusławski? 

Jemu tedy powierzyliśmy funkcję reżysera widowiska satyryc~
no-agitacyjnego, do którego zachęcił go Nieznajomy, zapewne emi
sariusz naszych jakobinów, na emigracji przebywających. Widowis
ko takie musiało mieć treść aktualną, pełną ostrych inwektyw prze
ciw reakcjonistom i kapitulantom skierowanych. Musiało przeto 
wywołać protest z ich strony a dać możność wypowiedzi samym 
aranżerom tragikomicznej zabawy .. Stąd liczne wtręty dialogowe 
w między-aktach pantomin i baletów symbolicznych. 

Wszystkie te wkładki należy zapisać na ciężar rachunku arty

stycznego autora niniejszej inscenizacji. 
Akcja intermedium, podobnie jak akcja aktu II-go, dzieje się 

bezpośrednio po akcie I-ym. 
Jesteśmy w westybulu pałacu hrabiny Diany. U wejścia do ko

medialni stoi postać znana nam ze starych litografij czy koperszty
chów. Pod jedną z tych podobizn znajdował się dwuwiersz, który do 

potomności przeszedł: 

Krzywdzące głos ojczysty mniemania umorzył, 
Pisał, grał i grających na czas późny stworzył. 

To Wojciech Bogusławski, twórca S"eny narodowej, autor rewolu
cyjnych „Krakowiaków i Górali" i „Dowodu wdzięczności narodu", 
„Izkahara" i „Henryka VI na łowach" , propagator Szekspira, Les
singa, inscenizator politycznych komedii Niemcewicza i Wybickie
go, krzewiciel myśli postępowej Wieku Oświecenia i czasów dzie
dzictwem tym żyjących, jeden z niewielu, którzy umieli ludowość 
i narodowość sztuki z najprzedniejszym europeizmem godzić. Po 
pi~cioletnim pobycie we Lwowie, kędy się po upadku warszawskiej 
insurekcji schronił i gdzie teatr godny imienia Polski i swego imie
nia stworzył, syt dobrze zasłużonej sławy , do umiłowanej Warszawy 
wrócił, by upadający teatr artystycznie podnieść i politycznie ubojo
wić, by znów się na rozliczne persekucje narażać, znów brnąć w fi-
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nansowe kłopoty i znów gromkim głosem do boju o Wolność naro
dową i społeczną amfiteatr wzywać. 

Stoi oto rodzic teatru polskiego zafrasowany, jakby tu wyko
rzystać tę sposobność, że go zaprzańcy narodu, wrogowie sztuki oj
czystej do siebie zaprosili, życząc, by im pomógł w amatorskiej re
prezentacji teatrowej. 

Za podszeptem Nieznajomego, który kaduk wie skąd się tutaj 
znalazł, a po części ulegając swej agitatorskiej pasji, postanawia, 
doświadczony działacz rewolucyjny, urządzić tu widowisko oso
bliwe. 

Jest dla kogo, boć przecie w salonach tutejszych prócz zgnił
ków, bawidamków, szlifibruków i wszelakiego rodzaju wydrwigro
szów, bywa także młodzież zacna, duchowym ciesząca się zdrowiem, 
do cna nie zniewieściała. Choćby niejaki Kazimierz. Snać nie do
tarły jes~cze do paniczów owych hasła wypisane na sztandarach re
publikanckich, pod którymi krew za Wolność ludów przelewają ich 
bracia po całym świecie . Ponadto wiadomo, że dzisiejszą assamblę 
zaszczyci swą obecnością ten, co ku zgorszeniu całego narodu, w si
dłach francuskiej zalotnicy dni w błogim próżniactwie trawi, on 
który pierwszy winien był do boju o zbawienie ojczyzny ruszyć! Ri
dendo castigare mores zasadą tą kierował się niejednokrotnie 
przE:biegły antreprener teatralny, który za pomocą niewinnych na 
pozór krotochwil jednych niemiłosiernie ośmieszał, drugich sumie
nia poruszał i do męstwa wzywał. 

W tym celu spieszy Bogusławski do swych aktorów. Pouczy ich 
o co rzecz idzie i zabrawszy ze sobą kostiumy, peruki i inne utensy
lia teatralne, przybędzie tu ze swymi socjuszami, by rzekomo trzy
mając się programu, dać widowisko do okoliczności dzisiejszych do
stosowane. 

Za chwilę ujrzymy wyniki tej dowcipnej zmowy. 

AKTU 

Komedialnia w pałacu Hrabiny. Sosjeta znana nam z aktu I-go, 
upojona szampanem, walcem i zalotami na modłę francuską stylizo
wanymi, śpiewa taką oto pieśń bachiczną: 

Nr 8 CHÓR BALOWY 

Jak sen, co radość w marzeniu dawał, 
Mijają zabaw urocze dnie, 
Zanim przeminie świetny karnawał, 
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Marzymy, bujamy w uroczym śnie! 
Na wieś zostawmy troski i żale 

Na skargi, straty czas będzie tam, 
Ale w Warszawie niech żyją bale 
I cudne grono prześlicznych dam! 

Dla kontrastu idiotyczne słowa śpiewają piękne idiotki i wy
tworni idioci ze sfery arystokratycznego ziemiaństwa na nutę prze
ślicznego walca, imitującego mistrzowsko styl Lannera i Webera. 

Pary rozchodzą się, gawędząc zalotnie. 
Wchodzi Hrabina i śpiewa odę na cześć swojej wspaniałej sukni. 

NR 9 RECITATIVO I ARIA HRABINY 

Pół tańcząc wśród zwierciadeł, Hrabina napawa się swym 
obrazem, marzy o swych sukcesach salonowych i amorycznych. 
Jeszcze raz tylko chce wśród sosjety warszawskiej urodą, bogac
twem i elegancją zabłysnąć, a potem 

ujdzie od miasta w dal 
z tym, którego serce wybierze 
pośród sielskich marzyć chat„. 

Snać nie dała ostatecznego abszytu Kazimierzowi. 
Pełna gracji i lekkości aria mogłaby być ozdobą najlepszej 

francuskiej opery komicznej. Wszechstronną odznaczał się inwencją 
nasz muzyczny teatropis, żadna Jorma nie była dlań za trudna, ża
den styl nie był mu obcy. 

Zaczyna się próba generalna programu, mającego bal dzisiej
szy okrasić. Aranżerem zabawy jest, oczywiście, Dzidzi, on batutę 
dyrygenta dzierży, poradą artystyczną dyletantom służy, sprawy 
kostiumowe załatwia i prawdopodobnie, dla zarobku, nikczemniej
sze posługi pełni. On wreszcie, na nieszczęście swoje, Bogusławskie
go tu sprowadził. 

Program zaczyna 

NR 1 O ARIA WŁOSKA 

do złudzenia styl „bel canta" naśladująca. Nowy dowód wielostron
nych uzdolnień Moniuszki. 
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Potem niespodzianka: Dzidzi, ku lekkiemu niezadowoleniu pań 
panów parających się dla zabicia czasu teatrem, zapowiada: 

A teraz, może messieurs, dames nie wiecie, 
Że udział wezmą w dzisiejszym balecie 
Nie niezgrabiasze i nie amatorzy 

Do teatrowej krotochwili skorzy. 
Lecz prawdziwego theatrum tancerze, 
Których czas cenny niosąc nam w ofierze, 
Wyćwiczył wielki nasz mistrz Bogusławski -
Dajmy mu z góry za ten trud oklaski! 

Po wymuszonym, grzecznościowym aplauzie zjawia się na 
przE:dsceniu teatrzyku salonowego Bogusławski i taką wygłasza 
przemowę: 

W dramacie, bal.ecie, komedio-operze 
Od dawna .iednej prawdzie służę szczerze, 
Tej, że theatrum to nie czcza zabawa, 
Którą na wety modnisiom się dawa 
1 pusto-glowym amantom, szarmantom. 
Niczem na scenie wszelki kunsztu fantom, 
Kostiumów krasa, machin różne dziwa 
Jeśli za nimi prawda się nie skrywa. ' 
Bo teatr dzieli od wieków na poły 
Sztukę bawienia z zadaniami szkoły. 

(pomruk niezadowolenia na widowni) 
I wedle myśli Szekspira głębokiej, 
Wiernym zwierciadłem jest swojej epoki. 
Takie zwierciadło Waszmość zobaczycie: 
Odbije ono wasze piękne życie ... 

(widownia ironii nie pojęła) 
Wasz dla Ojczyzny afekt wciąż żarliwy .. . 

(pomruk niezadowolenia) 
Miłość ubogiej braci nieszczęśliwej ... · 

(silniejszy pomruk) 
Gotowość do krwi za Sprawę przelewu ... 

(jeszcze silniejszy pomruk) 
Wszystko ujrzycie śród pląsów i śpiewu! 

(Rozlegają się głosy na widowni) 
- Bardzo się boję tego jakobina! 
- W jakie, przez króla Stanisława psuty, 
Uderzał śmiałe i bluźniercze nuty! 
- Te „Krakowiaki", te „Powroty posła" .... 

CHORĄŻY 

Co nie jednego oburzyły osła ... 
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JAKIS PAN 

Kto śmie ubliżać najlepszej sosjecie? 

CHORĄŻY 

Uderz w stół... resztę sami dopowiecie! 
Byłoby doszło do ostrzejszej wymiany epitetów, a może do 

czegoś więcej, gdyby nie podniesiono kurtyny. 

Nr 11 BALET „HERKULES U STÓP OMFALII" 

Muzyka, której może pozazdrościłby Moniuszce taki mistrz 
w zakresie wielkich form baletowych, jak późniejszy od naszego 
kompozytora Leo Delibes, twórca „Sylwii" i „Kopelii" . Jest w niej 
i adagio dla karkołomnych elewacji tanecznych, są urocze allegretta 
i andantina, które tylko na „pointach" tańczyć należy, są epizody 
dl a solistów przeznaczone i inne o bardziej zwartym rytmie, w któ
rych cały corps de ballet udział bierze. 

Widać ,że Moniuszko w czasie swej praktyki kapelmistrzow
skiej w Operze warszawskiej wiele się nauczył. Fabuła prosta. 
Omphale, mityczna królowa lidyjska, tak opętała wdzięki swymi 
Herkulesa, że osiłek ten, maczugę precz odrzuciwszy a kądziel do 
rąk wziąwszy dni i noce u stóp swej bogini lub na tańcach z nią i jej 
dworkami spędza. Rzecz byłaby się na pewno spektatorium wytwor
nemu podobała , bo i temat był w jego guście i dekoracja bukoliczny 
krr.jobraz reprezentowała i kostiumy były, jak trzeba, konwencjo
nalne, a wreszcie i treść scenaria nieskomplikowana. 

Aliści, zaledwie spektakl się rozpoczął, poczęły się odzywać 

głosy widzów: C'est inoui... c'est etonnant ... Omfalia wszak to Ma
dame Vauban ... A jej amanta poznają ślepi... Herkules przecież to 
książę Pepi... Ci zaś dokoła madame i gacha ... To nasza „Blacha"!.. 

Na co Chorąży zagrzmiał basowym śmiechem: „Ha ha ha 
ha ha!". 

Oburzenie wzrosło, gdy jacyś rycerze na scenę wkroczyli. 
Damy i panowie wołają: „Tam ktoś beau prince'a wzywa do 

broni... A on za damą jak gonił, goni... Ktoś w twarz mu rzucił, że 
zniewieściały„. Lecz on nie czuły na te morały ... ". 

Z drugiej strony, gdzie siedzi Chorąży z Bronią i osowiałym 
Kazimierzem i gdzie co pewien czas zjawia się Nieznajomy, którego 
poznaliśmy w Intermedium, takie padają uwagi: 

„Może, gdy pozna sekretne wdzięki, Zmieni ton czułej swo1e1 
piosenki... Przyjrzał się pani uczuć swych zbliska, Zbrzydnie mu 
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wprędce nimfa paryska ... Uśmiech jej, patrzcie, żar serca studzi ... 
Może w nim rycerz dawny się zbudzi ... ". 

A gdy Herkules istotnie zbudził się z miłosnej śpiączki , porwał 
maczugę i dał drapaka z krainy rozkoszy a jej władczyni z tego po
wodu vvić się w spazmach poczęła , podzieliła się opinia widzów na 

dwa obozy. 
Chorąży pod adresem Księcia Józefa i Kazimierza woła: 
„Myślę gdy na cud takowy patrzę , Czy stać się mo~e tylko 

w teatrze?!!" „Ce spectacle - c'est un debacle!" - woła zrozpaczony 
Dzidzi, na co mu odpowiada Nieznajomy: 

„Sprawiedliwa klęska, Dawny bohater - dziś kukła niemę
ska!" Nastroje poprawiają się, swary cichną po zapowiedzi nowego 

baletu 

Nr 12 A. BALET II. „NEPTUN NA WISLE" 

Możnaby powiedzieć, że szkoda tej pięknej muzyki dla takiej 
fraszki, zwłaszcza subtelnego śpiewu trzech syren na tle uroczyste
go chóru. Dekoracja przedstawia zagniewane niebiosa z zygzakami 
piorunów oraz wzburzone, spienione grzebienie fluktów morskich -
wszystko skopiowane z prospektów barokowych scen dworskich lub 
teatrów jezuickich. Zjawiają się Syreny, Nereidy i Trytony, które 
śpiewem i tańcem mającemu przybyć Neptunowi cześć oddają. 

Nadjeżdża wreszcie ów „władca rzek", mórz i burz jest nim na 
rydwanie z tektury za pomocą sznurów ciągniony, tracący z tego 
powodu równowagę i krzyczący w niebogłosy, długo oczekiwany 
i długo czekający na siurpryzę, jaką chce sprawić pannie Bronisła
wie - Podczaszyc z olbrzymim trójzębem w ręku , za to w zacias
nych trykotach, liściem figowym nadnaturalnej wielkości ozdobio-

nych. 
Zarówno treść widowiska, jak i osoba jego głównego wykonaw-

cy zdobywają rzęsiste aplauzy widowni. 
Następny punkt programu zapowiada balet jurnych mężów leś

nych, zwanych satyrami. 

Nr 12 B. BALET III. „SIELANKA NADWIŚLAŃSKA" 

Polka bliźniaczo podobna do swej o sześć lat młodszej siostrzy
cy czeskiej, kończącej I akt „Sprzedanej Narzeczonej" Smetany. 

Jest w niej jednak szesnaście taktów przypominających nieco 
krakowiaka i inna jej cząsteczka odbiega na chwilę od rytmu i cha-
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rakteru zasadniczego. To dało asumpt inscenizatorowi do symbolicz
nego potraktowania kanwy tego baletu. 

Na tle nadwiślańskiego pejzażu jawią się Satyry, nie podług 

przepisów mitologii wszakże ubrani, bo choć włochate ich cielska 
i hvarze szpetne, głowy ich białe peruki z harbajtlami i 'Lrykorny 
„ a la stary F ryc" zdobią, mają też na sobie kuse fraczki czerwone, 
takie w jakich się diabły w ludowych bajkach naszych ukamją. Po
twory ciągną ze sobą dziewuchy wiejskie i zmuszają je do tańca. 
One, choć się swych tancerzy brzydzą, rade nie rade hasać z nimi 
muszą. 

Naraz w głębi ukazują się chłopy na schwał - Flisacy. Dziew
częta rwą się ku nim. Satyry usiłują je powstrzymać. Zaczyna si ę 

„odbijany" między szwabami a rodakami. Rzecz kończy siq. oczy· 
wifrie, przewagą Flisaków, wypędzeniem Satyrów i efeklowny:n 
krakowiakiem. 

Po spuszczeniu kurtyny nieopisana wrzawa na widowni: 

„A to znów co? .. C'est un peu trop!.. C'est laid ... C'est betel .. 
On se paye notre tete!.. Pan Bogusławski znowu łeb zadziera .. . 

Jeden z widzów całą filipikę wygłasza ... 

Słusznie więc „arcy-rewolucjonera" 
Dał mu przezwisko gubernator pruski, 
Kiedy mu z oczu wreszcie spadły łuski 
Na widok tego, czem teatr zabawia, 
Jakie publice zaleca bezprawia, 
Do walki z rządem ustawnie zachęca ... 
Jak nad warszawską sosjetą się znęca! 

Ktoś informuje: 

Butnemu antreprenerowi pono 
Banicją z kraju w końcu zagrożono ... 

„ 

Wtedy w rozporze kurtyny ukazuje się Bogusławski i w te sło-
wa do roznamiętnionej publiki przemawia: 

Ach, cierpliwości, panie i panowie, 
I ja i moi zacni aktorowie 
Opuścim wrychle niegościnne mury 
Pruskiej Warszawy, pustej i ponurej, 
Toć nam włóczęga taka nie pierwszyzna, 
W rócim, gdy znów nas zawoła Ojczyzna. 
Lecą już ku nam z ziemicy Auzonów 
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Orly wolności zwycięskich legionów. 
Lada dzień surmy zabrzmią heroiczne: 
Adieu panowie - adieu damy śliczne! 

Z głębi sali, dla spektatorów niewidoczny, odzywa się Niezna-
jomy: 

A więc taki jest morał tej dzisiejszej fety. 
Czy go kto z państwa pojął - śmiem wątpić niestety„. 
Ale nie na was kończy się Rzeczpospolita 
I nie cala Warszawa jest blachą pokryta! 

Na to wybucha Chorąży: 
Wreszcie się tu znaleźli jacyś ludzie z głową, 
Wreszcie godne Polaka usłyszelim słowo! 

Do szału doprowadzony incydentami tymi Dzidzi woła: 
Parbleu, co dzieje się dziś na tej sali? 
Ludzie nie z naszej sfery się dostali, 
Wolnomularze czy też sankiuloci... 
Que sais-je? - do zabaw wróćmy, moi złoci! 

Lecz złe czary jakieś dzisiejszą zabawę prześladują . Oto wyko
nawczyni następnego punktu programu nagle zasłabła. Nie ma kto 
modnej pieśni zaśpiewać. Kazimierz, jak Filip z konopi, wyrywa się 
z projektem, by zastąpiła ją Bronia. Ta oczywiście ociąga się, ale 
gdy Chorąży i Kazimierz nalegają, choć Dzidzi i Hrabina tylko 
z grzeczności na jej występ się godzą, postanawia sił swych spróbo
wać, ma zresztą w tym cel pewien. 

Nr 13 PIOSNKA BRONI 

Znów jagby z „Spiewnika domowego wyjęta". duchem mu
zycznym także do szopenowskich wieśniaczych i żołnierskich piose
nek zbliżona . Treścią jej miłość wierna dziewczyny, która odrzuca 
skarby ofiarowane jej przez pana bogatego, .woląc tego, co w całym 
mojątku ma tylko mężne dłonie, szablę i poczciwe serce. Poszedł 

jednak na wojenkę ... składa tedy przysięgę: 
Próżno szuka pan sposobu 
Próżno matka do mnie zmierza, 
Kocham, kocham i do grobu 
Będę wierna dla żołnierza! 

Efekt tej śpiewki jest przedziwny. Wprawdzie pokpiwają 

z prostaczej nuty i słów niekunsztownych damy, zazdrosne o urodE: 
Broni, zato coś się poruszyło pod frakami i żabotami panów, chcie
liby wąsa pokręcić, który niebacznie zgolili i za szablę chwycić, któ-
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rej brak u boku nagle poczuli... Naturalnie do łez wzruszył się Pod
czaszyc i Kazimierzowi zrzedła mina a pan Chorąży nie ukrywa, że 
dumny jest z wnuczki swojej. 

Refren tej piosenki, znany nam z uwertury, usłyszymy jeszcze 
w finale II-go aktu, w III-im odezwie się na powitanie Kazimierza, 
powracającego z wojaczki. 

Ostatnim baletem, którym chciano uświetnić bal u Hrabiny, 
miał być „kotylionik kostiumowy", który Bogusławski jednak na 
taniec w rodzaju menueta przerobił, przyczem tancerzom i tancer
kom dano kostiumy markizów i markiz z epoki „dobrego króla" 
Ludwika XVI i za świętą męczennicę przez wandejskich rojali.stów 
uzn nej, Marii Antoniny. 

Aktorom Teatru Narodowego, co scenę tę mieli wykonać, po
mysł taki wydał się absurdem. Typowo niemiecki laendler czy szta
jer na dworze wersalskim - to przecież się jakoś nie rymuje! Atoli 
Bogusławski zapewnił ich, że „w tym szaleństwie jest pewna me to
da" -- królowa była wszak Austriaczką, wraz z królem i dworską 
klik:1 interwencji obcego mocarstwa zażądała w obronie praw de
spotów przed buntem uciskanego ludu francuskiego. 

Nfyśl tę najlepiej menuet na nutę szwabskiego tańca wyrazi. 
Tym jaśniejszą myśl ta dla widzów będzie, gdy się w głębi płon<!cą 
Bastylię ukaże, a na tle jej uosobienie niewieście Rewolucji i san
kiulotów maszerujących na pląsających arystokratów z pikami, ka
rabinami i pistoletami, w rytmie karmanioli złowrogim. Aluzję do 
współczesnych, polskich stosunków nie trudno będzie odcyfrować. 

I rzeczywiście, ku krańcowemu oburzeniu sosjety, pantominę 
taką odważono się przedstawić. W partyturze poprzedza ona finał 
i nosi tytuł „Kotyliona". 

Nr 14. FINAŁ II. 

Nie wiadomo, do czego byłoby doszło, gdyby był Dzidzi nie 
wpadł do komedialni, jak człek z rozumu obrany, krzycząc: 

Zasłonę spuścić co tchu, 
Madame Vauban już jedzie tu! 

Wszystkich istny szał ogarnął. Hrabina łaskawie prosi Kazimie
rza, by podał jej ramię i z nią w pierwszej parze powitał bóstwo 
v:arsza';Y· Teraz następuje punkt kulminacyjny opery. Młodzie
~1ec, ~toremu - jak śpiewała w I-ym akcie Hrabina - „turniury 
~ mamer brak" z takim rozmachem do swej umiłowanej się zbliżył, 
ze na tren zwiewnej szaty nastąpił i sporą część tego „marzenia 
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z tiulu i z gazy" oberwał, uniemożliwiając Hrabinie występ w ko
stiumie Diany, psując jej i sosjety zdaniem, cały bal, bal, k~óry 
miał przejść do historii! 

Hrabina w gniewie, nie licującym z jej wytwornością, odpycha 
niefortunnego amanta, poczem ulega atakowi spazmów i waporów; 
Dzidzi cieszy się, że w ten sposób ubędzie najgroźniejszy jego ry
wal; Kazimierz na wieki żegna się z wietrznicą, żałując, że chciał jej 
serce swoje oddać; Bronia współczuje z nim, przykro jej, że stał się 
pośmiewiskiem tej wyfraczonej i wyfiokowanej hołoty; Podczaszyc 
dopiero teraz uświadamia sobie, że hultaj Dzidzi wziął go na fun
dusz, dając mu za żonę panienkę po uszy zakochaną w młodzieńcu, 
o kilkadziesiąt lat odeń młodszym; Chorąży po swojemu parska gnie
wem i rubasznym śmiechem, patrząc na tragedię z powodu marne
go łacha, przeżytą przez uprzywilejowaną warstwę narodu. 

A chór zrazu lamentuje z powodu fatalnego incydentu, potem 
z przerażeniem pyta, co będzie z balem i w oryginalnie synkopowa
nym śpiewie (jakby on z dyszących wściekłością piersi wypływał, 
lub jakby nucąc go, łzy połykano) , żali się , że: 

Lazarowicz trzy tygodnie 
Szyła cudną suknię - tę 

I rozdarta tak niegodnie.„ 
Ze się aż zapłakać chce„. 
I naprawić już nie można 
Tego tiulu z gazy - mglę„. 

Ach niezgrabność nieostrożna, 
Gburowatość wielka to! 

I w najwyższej pasji powtarza po kilkakroć dwa ostatnie wier
sze na nutę refrenu żołnierskiej piosenki Broni, jakgdyby chciał te
mu, któremu śpiew ten był dedykowany, pogardę swoją wyrazić. 

Dość ma tego Nieznajomy, z oddalenia na dyshonor wyrządzo
ny Kazimierzowi patrzał , wreszcie porywa go za rękę , każe mu iść 
za sobą. Chorąży domyśla się dokąd i my również . Bronia chce biec 
za ukochanym. Chorąży pow:strzymuje ją, dając jej do zrozumienia, 
że tak lepiej będzie. I my tak sądzimy. 

AKT III 

Tekst tego aktu największym uległ zmianom, najwięcej tu in
terpolacji, rozwiązanie fabuły musiano zmienić , dopisano całe sce
ny, wykor}.czono rysunek niektórych postaci w oryginale zaledwie 
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naszkicowany, zmieniono teren akcji i wyrazme określono jej datę , 

ze względów cenzuralnych w r. 1860 zatartą. 
Nie mogła się ta opera pełna, jak widzieliśmy, akcentów poli

tycznych i społecznych, w treści swej i w formie narodowa, skoń
czyć apoteozą szlachetczyzny i nie mogły gawędy, pióra gaduły 
Wincentego Pola godne, dialogów wypełniać, nie mogły też wiwato
we i myśliwskie piosenki tych samych dzisiaj uczuć budzić, jakie 
przeżywała widownia przed dziewięćdziesięciu laty. 

Nie ważyliśmy się , oczywiście, naruszać muzyki Moniuszki, 
wszystkie też prawie słowa Wolskiego w śpiewach pozostały nie
tknięte. Lecz o ile to było w naszej mocy, pozwoliliśmy poecie, 
szczerPmu rewolucjoniście, być sobą. Upoważniło do tego znalezisko 
literackie zanotowane w ostatni.eh czasach. Jest to 5 część poematu 
pt. ,.Halka", pisanego w latach 1843-45, ocenzurowanego, a raczej 
skonfiskowanego przez cenzora .rosyjskiego w Warszawie, Niezabi
towskiego, w dniu 23 listopada (st. s.) 1845 r . Fragment ten zawiera 
nieznanej u nas ostrości inwektywy antyszlacheckie, w stosunku do 
sprawy chłopskiej zajmuje postawę rewolucyjną i pozwala domy
ślać się , czem mogła być opera „Halka" w innych warunkach poli
tycznych. 

Na tej samej podstawie domyślamy się , czem mogła być ,',Hra
bina". Akcja w naszej inscenizacji dzieje się w listopadzie 1806 r. 
przed staroświeckim dworkiem Chorążego . 

Nr 15. POLONEZ 

Dawniej grywano go w antrakcie, z obawy by w czasie akcji 
z sekretu się nie wygadał. Później przedłużono tę muzykę po pod
niesieniu kurtyny. 

Akompaniowała Troszlowi i Zółkowskiemu, pijącym „siuprem" 
zieleniaczka. Dokoła tej kompozycji różne powstały legendy. Mówio
no m. in., że ją Moniuszko po próbie generalnej na kolanie niemal 
napisał i tylko na 3 wiolonczele, altówkę i kontrabas zinstrumento
wał dlatego, ponieważ tyle tylko grajków w orkiestrze zostało. Tym
czasem utwór ten kompozytor już przed laty wraz z pięcioma in
nymi polonezami w formie fortepianowej wydał. Mówią też, że 

smutne dźwięki tej muzyki stale widownię Teatru Wielkiego zmu
szały do płaczu. I tak na pewno było, do ostatnich czasów bowiem 
stwierdzić można było silne wzruszenie podczas interludium,· o któ
rym mowa. 
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Nie ma w tym polonezie pochwały sarmackiej tężyzny, nie ma 
planktu po utracie staroszlacheckiej swobody, jest strzęp tragicz
nych, ale i bohaterskich dziejów Polski, jest w prostszej, nie tak 
kunsztownej formie, to czem wiecznie żyć będą polonezy Chopina
szczere, głębokie uczucie patriotyczne, polskość niezafałszowana, 

z gleby rodzimej wzięta i jest ludowość . Przejawia się ona nie 
w cytowaniu czy parafrazowaniu jakiegoś autentycznego motywu 
ludowego, lecz w wydobyciu ideologii ludowej, czyli tych wartości, 
jakich dzisiejsza muzyka nasza poszukuje. 

Mamy na myśli drugą część poloneza, nawiązującą, dyskretnie 
do pieśni o ulubionym bohaterze naszego ludu, o Kościuszce, mamy 
na myśli nastrój całego utworu, tak pieśni o żołnierzu tułaczu bliski. 
Treść uczuciowa tej kompozycji sprawiła, że ją w czasach niewoli 
na rÓ\vni z koncertem Jankiela ceniono. 

Chorąży z Bronią siedzą przed dworkiem, zasłuchani w opo
wiadanie starego wiarusa legionowego, który opodal gromadce wieś
niaków o doli narodu naszego prawi, o bohaterskich porywach naj
lepszych jego synów i wyrodków zdradzie, o znojach żołnierskich 
i zwycięstwach, dzięki którym Polska rychło powstanie z martwych. 
Niesły~zalne to dla nas, pantomimicznie jeno wyrażone opowiadanie 
toczy siP, na tle polonezowej , cichej jąk staroświecki kurant, muzy
ki. Po jej umilknięciu taki słyszymy dialog: 
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CHORĄŻY 

Ilekroć słucham takiej gawędy 
O ziomków naszych doli, niedoli, 
Którzy za wolność biją się wszędy, 

Gdzie los przyjazny walczyć pozwoli, 
W nadgrodę za to -- jakże inaczej? 
Wędrując potem borem i lasem, 
Do zgonu żywot wiodąc tułaczy, 
W nędznych łachmanach mrąc głodu czasem -
Ilekroć takie powieści słyszę, 
Łza z pod powieki, mospanie spływa 
I klnę wiek stary, klnę wiejską ciszę, 
Kiedy nas mila O.?czyzna w zywa ... 
Hej jeszcze porwałbym serpentynę, 

Tęgom nią władał czasu młodości! ... 
Lecz zniosąż trudy stare me kości 
I .iak zostawić samą dziewczynę? 

BRONIA 

Dziewczyna sama sobie poradzi, 
Nawet gdy wojsko nasze zwerbuje 
Wszystkich chłopaków z dworskiej czeladzi. 
Lecz cóż to dziadzio dziś wygaduje? 
Czy to panowie oficyjery, 
Co w naszej wiosce są na kwaterze, 
Gust do wojaczki wzniecili szczery, 
Że się dobrodziej do bitki bierze? 

CHORĄŻY 

Nie taję ... zgadłaś, kochana Broniu, 
Gdy się zjawili strojna, szabelno 
I ci z piechoty i ci na koniu, 
Kiedym postawę ich zoczył dzielną, 
Zaraz, mospanie, przyszła oskoma 
Kulbaczyć żwawo konia wronego, 
Miast się przy piecu wygrzewać doma, 
Przepędzić z granic wroga nędznego! 

BRONIA 

Ależ dla ciebie, dziaduniu zloty, 
Dość przecie w kra.iu innej roboty: 
Wszyscy cię cenią jako statystę, 
Co zdolen tworzyć nową ojczyznę. 
Ziściłeś przecie marzenia mgliste, 
Pierwszy u siebie znosząc_ pańszczyznę. 
Więc niech tam w pole rusza.ją młodzi, 
Niech nam rozumem służy dobrodzie.i! 

(słychać z oddali trąby myśliwskie) 

CHORĄŻY 

Gdy o młodości, moja panno mowa, 
Słyszysz ty, jak nią rozbrzmiewa dąbrowa? 
Z mymi sąsiady wyruszył na łowy 
O słońca brzasku cały sztab wo.1skowy .. . 
Lecz cóż to chmurka, Broniu, na twym czole? 
Zgaduję sekret - i nie pytać wolę ... 

Tym sekretem oczywiście niewygasła miłość do Kazimierza, 
po którym słuch zaginął. Wiadomo tylko, że jako legionista pod wo-
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dzą Dąbrowskiego walczył. Słychać turkot karety i trzaskanie z bi
cza. N a scenę wchodzi Podczaszyc, lecz quantum, mutatus ab illo. 
We wspaniałym, staropolskim paraduje stroju , w rogatej czapie na 
łbie , z karabelą u boku, a lica zdobią sumiaste wąsiska, takie na 
k tórych cześć swego czasu Kniaźniń sławną odę napisał. Pan W a
lenty z pięcioletniej swej absencji takimi słowy się ekskuzuje: 

Przed paru laty, gdym zbiegł z Warszawy 
Po awanturze tej u hrabiny, 
Na wsi musiałem, panie łaskawy, 
Przed braci szlachty ukryć się kpiny, 
Czekając zanim odrosną włosy 
I te co widzisz sute wąsiska. 
Przestałem nosić się jak młokosy, 
Już gorset mego brzucha nie ściska, 
Amory ze łba mi wywietrzały 
I parlefranse nie psują mowy -
Owom ozdrowion, odmłodzon cały, 

Żyć pro publico bono gotowy! 
Na co Chorąży: 

Dobrześ waść zrobił, bo idą czasy, 
Co nas do czynu wezwą, mospanie ... 

I sub tegmine lipy rozłożystej siedząc , przy miodku rozgadali się 
staruszkowie de publicis et quibusdam aliis, a kiedy zabrzmiała 

gdzieś w dali 

Nr 15a. PIEŚŃ MYŚLIWSKA 
o sobolu i pannie, taki w nich wigor młodzieńczy wstąpił, że 

swawolne jej strofki nucić poczęli i postanowili, póki czas, wziąć 
w kończących się łowach udział. Chorąży poszedł zarządzić co po
trze ba, Podczaszyc jeszcze przy kielichu został. Wszelako pochwałę, 
którą na cześć miodu wygłosić zamierzał, przerwało nagłe poja
wienie się Broni w głębi ogrodu. 

Wstydząc się jeszcze dawnych swych afektów, kryje się przed 
nią za drzewem i w ten sposób staje się świadkiem jej smutnych 
wynurzeń . 

. Nr 16. RECITATIVO I PIOSENKA BRONI. 

Tekst oficjalny tej pieśni najdrobniejszym słówkiem nie wspo
mina o wojnie i niebezpieczeństwach, jakie z jej przyczyny groziły 
Kazimierzowi. Były o tym niewyraźne wzmianki w libretcie Wol-
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skiego, w wydanym wyciągu fortepianowym cenzura je skreśliła. 
Wszystko musiała dopowiedzieć muzyka, melodią i akompaniamen
tem, który swym kastanietowym, hiszpańskim rytmem, jak słusz
nie zauważył Zdzisław Jachimecki, ma przypomnieć ziemię, gdzie 
młody wojak walczył lub gdzie się jego mogiła znajduje. 

Słowa w naszym opracowaniu zostały gruntownie ,,odcenzuro

wane". 
W następnych scenach nowych widzimy gosc1, dawnych na

szych znajomych: Hrabinę w najmodniejszym podróżnym stroju 
i nieodstępnego jej cicisbeo Dzidziego. Od razu zaczyna się awantu
ra. Hrabina omdlałym głosem żali się: 

Fi donc te góry, te rzeki, te bory, 
Te paysanki i te paysany, 
Okropne karczmy i brudne kabany ... 
Oh Dieu!„ nie mogę„. wapory„. wapory!„ 

Na to usłużny Dzidzi : 
Zawsze przy sobie mam sole angielskie.„ 
S'il vous plait.. . proszę powąchać hrabino! 
Powiedz mi jednak, co było przyczyną, 
Żeś te wojaże przedsięwzięła sielskie? 
Czemu po dworkach szaraczkowej szlachty 
Dieu le sait kogo ustawnie ·szukamy, 
Czemu z żołnierstwem wchodzimy w konszachty? 

Hrabina nie daje żadnej odpowiedzi i pod jakimś błahym pre
tekstem każe natrętowi odejść . Gdy zostanie sama zwierzy się nam, 
iż „'Nódz jej zaręczył, że Bayarda swego lada dzień znajdzie tu 
w tej okolicy, pono do domu dąży rodzinnego, a jak zarazy unika 
stolicy" „. Resztę dopowiada 

Nr 17. ARIA HRABINY 

piękna , lecz nic polskiego w sobie nie mająca , podobnie jak jej 
śpiewaczka, zawiera żal Hrabiny z powodu awantury o rozdartą 
szatę, rozczarowanie do całej sosjety warszawskiej i nadzieję, że po
>vrc.ca.iący z pola chwały rycerz przebaczy jej drobne przewinienie. 
Co wyśpiewawszy, dama do Telimeny bardzo podobna i bodaj na 
niej trochę wzorowana, idzie marzyć wśród złotoczerwonych jesien
n ych drzew i krzewów. 

Wraca Dzidzi. Zwierza się nam ze swych kłopotów . Zle idą in
teresy złotej młodzieży i lwów salonowych czasu wojny. Kto żyw 
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z Warszawy dał drapaka, jedni pod sztandary narodowe się zaciąg
nęli , <lrudzy politykują, jeszcze inni zaszyli się w mysie nory, ocze
ku · ąc lepszych czasów. W pałacu została tylko piękna wdówka i on, 
J Cl cavaliere servante. I oto odkąd wojsko polskie do kraju wkro
czyło. jakiś diabeł po zapadłych miasteczkach i wioskach ją nosi, 
,·szPdy. gdzie żołnierze kwaterują . Idą latka„. prawdopodobnie 

szuka wśród nich męża. Lecz Dzidzi jest przekonany, że jej ta furia 
przejdzie i cl la fin de fin Diana, na bezrybiu, ofertę swego najwier
mt' jszego niewolnika przyjmie. 

Głębokie te myśli streszcza: 

Nr 18. ARIETTA DZIDZIEGO 

Jest w tych lekkich, pełnych humoru i aktorskiej werwy ku
pletach jakby przeczucie stylu Offenbacha, Lecocqa i Au~rana, jest 
zacic.cie operetkowe, tylekroć w innych kompozycjach muzyczno
f.cenicznych Moniuszki dające się zauwazyć, choćby w .,N~wym 
Don Kiszocie" , „Loterii" czy „Flisie" . 

Nagle niepokój jakiś ogarnia Dzidziego: 
Co widzę! krokiem śmiałym ku mnie zmierza 
Znowu drab jakiś w kostiumie żołnierza„. 
Entre nous panów tych trochę nie lubię , 

Oni mnie takoż sympatią nie darzą: · 
Jużem oberwał raz od nich po czubie, 
Za to, żem drwiącą przywitał ich twarzą„ . 

I Dzidzi ulatnia się czym prędzej. 

Nr 19. RECITATIVO I ARIA KAZIMIERZA 

Bohater nasz zjawia się , oczywiście , w mundurze oficera Legii 
pobkiej. Wejście jego zapowiada pobudka , znana z refrenu żołnier
sk.iej piosenki Broni (Akt II). W reeitativie znajdują się akcenty pa
tnotyezne, którymi wkrótce śpiewy „Strasznego dworu" czarować 
będą. I znów łatwiej dostrzec akcenty owe w muzyce, niż w sło

wach. zmuszonych do liczenia się z cenzurą. Aria opowiada o mi
ł~ści do Broni, którą Kazimierz dopiero na obczyźnie, w szczęku 
bitew sobie uświadomił. 
, , Do pogrążonego w marzeniu żołnierza , nagle zbliża się Hrabina. 
L.adufa~a w potęgę swych wdzięków , wita odtrąconego adoratora 
w ~posob .szablonowy, oświadcza , że była dumna, gdy o jego czy
nac~1- ~ermcznych (chyba w jakichś listach) czytała , wyraża nadzie
Ję , iz incydent warszawski zapewne już \V niepamięć puścił... Kazi-
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mierz daje odpowiedź zdecydowanie chłodną - dziwi go spotkanie 
wielkoświatowej damy w ustroni wiejskiej, śmiać mu się tylko chce 
z karnawałowej przygody warszawskiej, a co do czynów rzekomo 
heroicznych, były tylko zwykłą jego powinnością żołnierską. Banal
nej tej rozmowie Moniuszko rozmyślnie nie nadał formy szerzej 
roz ;viniętego duetu operowego, jest lakoniczna i jakby jej tematu 
brakło, nagle się urywa. 

W tym właśnie kłopotliwym momencie nadchodzi Dzidzi. 

Sądząc, że znów się nawiązuje romans Hrabiny z Kazimierzem, 
co nie b 1łoby mu na rękę, sprowadza tu Bronię, jako antidotum na 
mog;.!ce ożyć afekty Kazimierza. 

Powstaje sytuacja jeszcze drażliwsza. Bronia nie chce zagra
d zać drogi do szczęścia ani Kazimierzowi, ani Hrabinie. Kazimierz 
opacznie sobie tłumaczy powściągliwość uczuć Broni, Hrabina nie 
wie co robić, by się intruzów pozbyć i nieskończoną, w jej mniema
niL1, rozmowę z Kazimierzem do pożądanego końca doprowadzić. 

Jeden Dzidzi ręce zaciera: albo uda mu się Kazimierza od Hra
biny oderwać - albo w najgorszym razie, spróbuje afekt swój do 
Broni zwrócić, która już dawno w oko mu wpadła. 

Wszystkie te sprzeczności kapitalnie oddaje: 

Nr 20. KWARTET 

Odzywają się rogi myśliwskie. Na scenę wchodzi gromadka 
myśliwych, sąsiadów Chorążego, do sfery ubogiej szlachty szaracz
kowej należących, a z nimi oficerowie, co w okolicy przebywają na 
postoju. Wesoły orszak wprowadza Chorąży z Podczaszycem. 

Rozlega się: 

Nr 21. PIEŚŃ MYŚLIWSKA 

Już trzecia w operze naszej. Jej nuta ochocza zapowiada mi
strzowski ansambl w „Strasznym dworze". Słowa „ostro mierz ... 
cel, pal i ledz musi zwierz" w ustach żołnierskich nabierają, oczy
wiście, znaczenia symbolicznego. Dlatego w ostatniej zwrotce po
zwoliliśmy ukrytej myśli patriotycznej głośniej do słuchaczy dzi
siejszych przemówić. 

Chorąży czułymi słowy wita Kazimierza, pełen kurtuazji re
werans Hrabinie składa, nie odmawia sobie wszelako przyjemności 
oświadczenia Dzidziemu, że wolałby go widzieć w innym stroju, 
w tym, który przywdziała co zacniejsza młódź polska ... 
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Podczaszyc wychyliwszy z bracią łowiecką nie jedną czarkę, 

następującą wygłasza orację: 

Mości Chorąży, gdy wojsko z sąsiady 
Tak audytorium szacownym nam służy! 
Pozwól mnie także swej spróbować swady. 
Są rzeczy, których nie trza ciągnąć dłużej -
Wszakże.~ w swych włościach zniósł, bracie, poddafistwo, 
Śladem Twym pójdzie każdy Polak prawy, 
W dniu uroczystym powszechne.i zabawy 
Niechaj sim·pryzę mają mili pań.stwo. 

Owóż gdy święcim tryumf Marsa ninie, 
Gdy niesiem żywot nasz Bellonie w dani, 
Godzi się pomnieć nam o Kupidynie, 
Który napróżno bełtem serc nie rani ... 
Patrzcie, tu jedna psot jego ofiara, 
Rycerz na służbie srogiego Gradywa, 
Tam zaś swó.i afekt utaić się stara 
Jedna z pań - która? - nie wiem, bo zakrywa 
Liczko, co spiekło, supponuję, raczka ... 
Może Hrabina, śliczna ma krewniaczka? 
A może ta, co we łbie mi szumiała, 
Niczem tłoczony sok z jagódek winnych, 
Tak, iż stolica bawiła się cala 
Na widok moich krotochwilek słynnych ... 

Nr 22. SESTETTINO 

Z niewiadomego powodu zawsze w przedstawieniach „Hrabiny" 
skreślane w tempie wartkiego allegra wyraża konsternację, obu
rzenie lub radość osób, treścią Podczaszycowej oracji zainteresowa
nych. Rzecz się wyjaśni, gdy orator, biorąc za ręce Bronię i Kazi
mierza i prowadząc oboje do Chorążego, tak najsłodszym głosem 
zaśpiewa: 

Jak gołąbków para biała, 
Jako dwie synogarlice, 
Ona kocha generała, 
A generał tę dziewicę! 
Kiedy już powrócił z wojny, 
W obecności tak dostojnej 
Cnej Hrabiny i tych gości, 
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Poco długie korowody? 
Prosto z mostu - paf do wody! 
Jam dziewosłąb , mówiąc prościej -
Pobłogosław ich mospanie 
I Jak rzekłem, niech się stanie, 

Sekstet jeszcze raz zdziwienie swe, oburzenie i radość allegrem 
zaznacza, poczem cichnie. Po spełnieniu przez Chorążego prośby 
P odo„ai;zyca, po iście staropolskiej inwitacji , „jużci złożona dań na
sza dla ducha, teraz nas czeka bigos i starucha" - narzeczeni w ko
rowodzie polonezowym, pod baldachimem z szabel utworzonym 
wchodzą do dworku. Naw et Dzidzi za nimi sunie, zwłaszcza, że tłu

cz~'nie się kariolką po wertepach wiejskich apetyt w nim wzmogło, 

a a romat .kiełbasy , którą do niedawna gardził , rozkosznie zaświerz
biał w nosie. 

Sama na scenie pozostała ty lko, nie posiadająca się z wściekłoś
ci Hrabina. 

Tam z wnętrza dworku dobiegają dźwięki sławnej pieśni kur
deszowej , przez ks . Bohomolca ongi ułożonej , oraz toasty na cześć 
młodej pary pełnione . Wszystko to odrazę w niej budzi. 

Taki więc romansu finał 
Jaki śmieszny , jak w złym tonie! 
A tak pięknie się zaczynał ... 
Roland, fe, przy gąsce żonie, 

Coeur de Lion przy parafiance 
Grzeje winko na kominie! .. 
Truba.dur miłosne stance 
Pulchniutkiej śpiewa dziewczynie! .. 
Ale cóż się stanie ze mną? 
Sentymenta gdzie umieszczę? 
Może maskę wdziać przyjemną, 

W zmianę Losu wierzyć jeszcze? 
Nie!!! 

I kończy swą rolę w tym obcym jej świecie łabędzią pieśnią, 

pows:t.echnie znaną nawet przez tych, co przedstawienia „Hrabiny" 
nigdy nie widzieli. 

Nr 23. SPIEW HRABINY 

(„Zbudzić się z ułudnych snów .. . " ). 

P o odśpiewaniu tej namiętnej arii , Hrabina wzywa Dzidziego 
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do natychmiastowego wyjazdu. Ten broni się jak może, zwłaszcza, 
że za~makował w żołnierski_ej kompanii, było sporo kolejek, były 
.. buźki" apetyt jakoś dopisał a tłuczenie się nocą po wyboistych 
drogach nie należy do przyjemności.. . Ale przypomnienie, że nie 
godzi się opuszczać damy, której łask zawdzięcza się tyle oraz lekkie 
uszczypnięcie - przekonywującymi są argumentami ... 

Na turkot karety biesiadnicy wychodzą z dworku, pewno by 
nletę odjeżdżającym gościom zaśpiewać . Lecz już nie ma komu. 

J rnd<1 się natomiast nowi goście przede dworem. 
Chorąży tak ich wita: 

Przy była oto gromada 
Do mnie, jako do sąsiada. 
Wspólnać radości przyczyna: 
Niechaj żyje wolna gmina! 

Widowisko kończy śpiew , który brzmiał na początku uwertury. 

J-T r 2'"1 . CHÓR KOŃCOWY 

1. A k iedy się pora zdarza, 
Wojny minął trud, 
Czcijmy ziem tych gospodarza, 
Jest ci nim nasz lud . 
2. Wolność, Równość i Braterstwo, 
Za nie szliśmy w bój, 
Silą ludu młodą, czerstwą, 
Kraj odrodzim swój. 
3. Niechaj płynie pieśń radosna, 
Hen w daleki świat, 
Że zajrzała u nas wiosna 
Do wieśniaczych chat! 
4. Zmienią się hej pola, lasy, 
Nowy wzejdzie płód, 
A tą zjemią po wsze czasy 
Władać będzie Lud!!! 



WITOLD RUDZIŃSKI 

„ł-lrabina" na tle twórczości opero1uej 

Stanisłalua Moniuszki 
toś, kto U\Vażnie przyglą da się dorobkowi Mon ivszki W dziedzinie orJery , 

R napew no szybko dojd2.ie do przekonania , że islnieje w twórczości wi el
kiego muzyka pewna określona linia za interesowań. Iv1ożna j ą scharak

teryzowai: jako - t emat;•kę spoieczną. 

Zauważyli to niektórzy monografowie Moniuszki. I t ak Opic1'lski w swo
.i e.i monogn:ifii o Moniuszce podkreślał demokratyll1" twórcy „Halki" , który 
swoje przekonania realizował pr zy pomocy „podobnie jak on myślących li
brecistów". Niewiadomski zaś stw ierdza, że u Moniuszki „demokra tyczny duch 
wyciska swe piętno na utworach muzycznych, na ich koncepcji literackiej, na 
idei wreszcie głównego arcydziela „Halki". Ubolewa(?!) wszakże, iż w tej 
ostatniej operze piętno to „pod pewnym względem pofzło za daleko, w ujem
nym dla szlachty kierunku". 

Jeśli rzucimy okiem na katalog najwybitniejszych dzieł Moniuszki, to 
ta linia zainteresowań społecznych wyraźnie się w nich zarysuje. Będąc Jeszcze 
młodzieńcem, tłumaczy Moniuszko tragedię Delavigne'a pt. .,Paria", która 
pod koniec życia stanie się jego najukochańszą operą. Utwór ten, będący pro
testem przeciw uciskowi człowieka przez człowieka , przedstawia dramat mi
łosny na tle przeciwieństw społecznych, ostro występujących w kastowym 
ustroju hinduskim. Owoc wieku dojrzałego: „Halka" - powstała „świeżo pod 
wrażeniem wypadków 1846 r." jak pisze Walicki, biograf Moniuszki w pierw

·szej o nim monografii, wydanej w rok po śmierci mistrza. Wprawdzie praca 
ta, która ukazała się w r. 1873 i wyszła spod pióra bliskiego przyjaciela, 
wprowadzonego doskonale w atmosferę twórczości Moniuszki - była wielo
krotnie cytowana przez późniejszych badaczy, traktujących ją jako poważne 
źródło do dziejów autora „Halki" - to jednak od r. 1873 ani razu 'W druku 
nie zacytowano przytoczonego powyżej zdania, które niedwuznacznie wskazuje 
na związek pomysłu „Halki" jako opery z wypadkami 1846 r. 

Doszukiwano się wpływów K. Wł. Wóycickiego na „Halkę" (rzecz roz
namiętniająca wpływologów), nie zwrócono jednak uwagi na ściśle polityczną 
wymowę Halki, na ustosunkowanie się Moniuszki do problemu chłopskiego 
w Polsce. 

Po „Halce" wystąpił pełen chwały kompozytor z „Flisem" - wzrusza
j ącym tematem ludowym, który w innej skali został później podjęty prze7 
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Smetanę. Potem przyszła „Hrabina" - sa ty ra cięta i dla ówczesnego społe
czeństwa polskiego bolesna, potem „Verbum nobile" - w gruncie rzeczy też 
satyra, jakkolwiek dobrotliwa i uśmiechnięta. Doda jm y do tego fragmenty 
z „Dziadów" (najsilniejsze społecznie - u Moniuszki noszą one nazwę „Wid
ma"l - wiele pieśni o bardzo ostrym akcencie społecznym: to są t e fakty. 
które wyznaczają gen eralną linię zainteresowań społecznych Moniuszki! 

J
2st rzeczą ciekawą, skąd u Moniuszki płynęły te zainteresow ania? Rozpo
w~zechniony bowiem pogląd na jego osobowość:, trakiowal wielkiego mu
zyka jako raczej drugorzędną inteligencję , jako hreczkosieja i organistę, 

bt · jakiegoś a mbitnego programu a rtystycznego. 

P rzede wszys tkim przyczyniło się do jego postawy społecznej srodo
' 1:ko, w który m się wychował. Moniuszko był \ • dzieciństwie i wczesnej mlo
d sci ksz tałcony nic tyle przez ojca, poczci '1ego, ale dosyć: ograniczonego czło
w ieka, ile przez stryjów. Jeden z nich , mieszkaj ąc w zapadłej wiosce w Mi11-
-;zczyżnie, urządzał częste przedstawienia teatru ama torsk iego, na k tóre spra
szał nie tylko okoliczną szlachtę, ale i chłopów, a wszystkich swoich goścl 
sadzał do jednego stołu. Inny - był doktorem dwóch fakultetów , wizytatorem 
szkó ł za czasÓ\\' kura torstwa Adama Czartoryskiego, wybitnym uczony m, 
::, wia lłym i postępewym człowiekiem . Po nim Moniuszko odziedziczył olbrzy
mi., bibliotekę, przeważnie przyrodniczą , oraz zainteresow ania ogólne, które 
wyraziły się w jego sta łej l ekturze. A współcześni podkreślają , że oczytany 
był znakomicie, zwłaszcza j eśli chodzi o filozofię i przyrodę! - W reszcie 
t rzeci ze stry jów, Dominik Moniuszko był nie tylko głosicielem haseł demokra
tycznych, ale ich czynnym r ealizatorem. Podzielił swoJ majątek pomiędzy 

chłopów, osadził ich na osobnych folwarkach, założył dwie szkoły, nakłonił 
' ieśniaków do posyłania dzieci do tych szkół, zaopatrzył je w biblioteki, spro
wadził lekarzy. Na kilka lat przed śmiercią Dominika (1848 r .) rząd carski 
zamknął obie s zkoły. 

Oto atmosfera w ;jakiej żył Moniuszko w lat.ach dzieciństwa i wczesnej 
młodości. 

Drugim powodem rozwinięcia się jego zmysłu społecznego była - :jak 
wspomnieliśmy wyżej - bardzo obfita i żywa lektura; Moniuszko czytał wiele: 
z prasą krajową zaznajamiał się natychmiast po jej dotarciu do Wilna, gorąco 
propagował Bibliotekę Warszawską; mamy nieraz w jego życiu dowody szyb
kiej r eakcji na dzieła, kt~re dopiero po latach zdoby\\·ają niejaką renomę. 

Wreszcie trzecim czynnikiem sprzyjającym procesowi uspołecznienia się 
kompozytora był dobór przyjaciół, najbliższego środowiska, z jakim najchęt
niej utrzymywał kontakt. Znajdowali się w nim ludzie tacy, jak Bonoldi, do
skonały śpiewak Włoch, który się spolszczył, wziął czynny udział w Powstaniu 
Styczniowym, skazany na śmierć uciekł z więzienia, by potem we Francji 
zginąć na barykadach Komuny (rozstrzelali go Wersalczycy); Włodzimierz 
Wolski, młody namiętny poeta-społecznik, jeden z filarów Cyganerii warszaw
skiej, autor bardzo agresywnych poematów, współtwórca „Halki"; Adam Pług, 
nieubłaganie walczący o wyzwolenie chłopa z jarzma [eudalnego i wie
lu innych. 

4.3 



W spółcześni doskonale orientowali się w społecznych zainteresowaniach 
Moniuszki, w jego przekonaniach i kierunku jego twórczości. Charak
terystycznym przykładem jest tu zachowanie się Sikorskiego, dobrze 

wykształconego muzyka, redaktora zasłużonego „Ruchu Muzycznego" z lat 
1857-1861 i „pamiętnika Muzycznego i Teatralnego" (1862). 

Biografowie przywiązują wielką wagę do przyjażni Sikorskiego i Mo
niuszki , a nawet przypisują Sikorskiemu zasługę wystawienia „Halki" na sce
nie warszawskiej. Są wszakże dosyć poważne powody, aby sądzić, że Sikorski 
nie czynił takich starań. Przeciwnie! Batdzo go raziła „niepatnotyczna" tema
tyka opery. Dał temu w raz w swojej obszernej i nierówne.i recenzji z pre
miery warszawskiej. Najpierw próbował udowodnić (w sprzeczności zresztą 

z samym sobą) , że treść „Halki" nie jest typowym zjawiskiem społecznym, 

tylko indywidualną tragedią, następnie przyznał jednak, że społeczna tenden
cja opery była zasadniczą przeszkodą do wystawienia jej na scenie warszaw
skiej. Po „Halce" pochwalił „Flisa", ale gdy zobaczył, że Moniuszko ze swojej 
zasadniczej linii nie ustępuje - bardzo się zaciął i przy najbliższej okazji 
ostro go zaatakO'wał. Okazją tą ~tała się „HRABINA''. Jede1~ tylko ra7 był 

Sikorski w pełni z Moniuszki zadowolony, wtedy mianowicie. gdy ujrzał 

„Verbum Nobi!P". Ironia jednak chciała, że nie dostrzegł w te.i pogodnej sie
lance dosyć zjadliwej satyry właśnie - na „szlacheckie słowo". które tak łatwo 
jest obejść formalnymi sposobami. 

Jak już powiedzieliśmy - „Hrabina" stanowi poważne ogniwo w serii 
utworów Moniuszki o tematyce społecznej. At~torem libretta był Włodzimierz 
Woli;ki, ten sam, który już raz przyczynił się do triumfu Moniuszki w „Halce". 
Tyle rozpowszechniony ile niesłuszny pogląd na „Cyganerię warszawską'\ ro
mantyczną grupę artystów z lat czterdziestych ubiegłego stulecia, przedstawiał 
ją jako gromadkę nierobów, nudzących się paniczyków, ekstrawagantów, arty
stycznych niedojadów. Reakcyjna krytyka tym chwytem lekceważenia poważ
nego ruchu artystycznego, o silnej podbudowie społecznej, związanego z naj
światlejszymi ludźmi owych czasów (Kamieitskim i Dembowskim), na dzie
siątki lat osłabiła jego prawdziwe znaczenie. 

Zacytujemy słowa. które na temat założeń i pracy swej grupy wypo
wiedział Roman Zmorski, jeden z przywódców Cyganerii: „Stworzyć jednak 
nową obok dawnej literaturę było niepodobieństwem, dla mnóstwa nieprzy
jaznych a silnych okoliczności. W imieniu wolnosci i. ludu walka szła doryw
czo tylko i niestale, walczący bowiem pod tym sztandarem miał przeciwko so
bie zarazem zawistnych literatów z rzemiosła, cenzurę (z którą się łączyli) 

i policję tajną. Prócz więc rozpierzchnionych tu i ówdzie w druku pism, sta
rano się krążącymi w rękopisach dziełami i żywym słowem zelektryzować 

masy i tworzyć opinię - skutkiem też czego powstała ona wkrótce silna, sta
nowczo republikańska, o w połowie 1843 r. dała znakomitej potęgi znaki". 

W grupie młodych rewolucjonistów najskrajniejszą pozycję zajmował 

Włodzimierz Wolski. Podkreślic': należy, że był on jednym z najmuzykalniej
szych członków grupy, a byh to ludzie o dużej kulturze muzycznej! Napisał 
m .in. jeden z piękniejszych poematów o Chopinie. 
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ALOJZY żóŁKOWSKI J. ako Podczaszyc "' · 
b d . , „ prapremierowej 

o sa zie „Hrabiny" (rysunek Fr. Kostrzewskiego) 



omysł napisania Hrabiny powstał w r. 185fl Moniuszko od roku stał się 

P przodującym kompozytorem pols]}.im - „Halka", wystawiona w Warsza
wie (1 stycznia 1858 r.) była wielkim triumfem, jej sława szybko roznio

~la się po Polsce, wieść o niej dotarła również zagranicę-pisano o niej i mówiono 
\V Rosji, Czechach, Niemczech. Dłuższa podróż za granicę (przez Kraków do 
Niemiec i Francji) stała się dla Moniuszki poważną podnietą twórczą. Wysta
wiony we wrześniu 1858 r. „Flis ' · został przyjęty bardzo ciepło. Moniuszko 
był w pełni sił twórczych i w okresie pełnego powodzenia. Wtedy właśnie zwró
cił się do Wolskiego o nowe libretto operowe. 

Na żądanie kompozytora miał to być „obraz ubiegłej doby, która zewnę
trznie przystrajała się w rococo niestylowe, ale miała aspirację stylu, a we
wnętrznie oddawała się zbytkowi i zabawie, lecz niosła daninę krwi w legio
nach, które przyniosły nad Wisłę nowe tradycje i początki stylu empire" -
tak tłumaczył zamierzenia autor libretta. Nie wolno zapominać, że wykonanie 
tego projektu nie było łatwe! Cenzura bardzo dociekliwie badała repertuar 
i jego wykonanie i trzeba było nie jedną rzecz, zwłaszcza owych legionistó\v, 

ukryć bardzo starannie. 
Według słów Polińskiego (w małej monografii o Moniuszce) „Hrabina" 

była pomyślana jako „piękna satyra muzyczna na poniżającą rolę, jaką wów
czas część społeczeństwa z epoki „pod Blachą" odgrywała„. Treść tej sztuki 
oparta na podwalinie sprzeczności i rozdźwięków usposobień wyższych warstw 
społeczeństwa sprzed czasów Księstwa Warszawskiego, z których jedna pod
dawała się modzie i zwyczajom paryskim, w stosunkach zaś towarzyskich po
sługiwała się mową francuską, a druga, mniej liczna, pilnie przestrzegała sta
ropolskich zwyczajów i obyczajów - dała Moniuszce pole do różnorodnej 

charakterystyki bohaterów scenicznych„. Niemal jednoczesnie z wystawie
niem tej opery, rozpoczęły się w Warszawie manifestacje polityczne, zakoń
czone powstaniem zbrojnym w całym kraju, które Moniuszkę od spraw mu

zycznych odciągnęło.". 
I znów „tradycja", która typowy dramat społeczny - „Halkę" próbo

wała określić jako tragedię wyłącznie osobistą, usiłowała z „Hrabiny" zrobić 
„tragedię rozdartej spódnicy". A chodziło przecież w tym utworze o rzeczy 
ważne, dla współczesnych aktualne. Wynika to z recenzji pisanych po pre

mierze. 
Jaki był stosunek samego Moniuszki do libretta i jego myśli przewod

niej, świadczą słowa Dziadulewicza, przyjaciela autora „Hrabiny", który ~isał: 
Nad librettem Hrabiny zawsze się Moniuszko unosił i ze wszystkich librett 
~olskich „Hrabinę" najwyżej cenił. Jednakże żaden utwór w wystawieniu go, 
na widok puhliczny nie przyczynił Moniuszce tylu zgryzot i zmartwień, co wy
stawienie „Hrabiny '. Moniuszko martwiąc się, a nie lubiąc przed kimkolwiek 
wynurzyć swój żal i boleść, tylko tłumiąc wszystko w sobie rozchorował się 

na żółtaczkę tak silnie, że omal życia nie postradał". 
Opery stawiali śpiewacy i reżyser, dokuczała cenzura, nie mało też kło

potów miał Moniuszko z Wolskim, którego cyga11ski tryb życia nie pozwalał 
go mieć na każde zawołanie dla potr:lleb kompozytora. Jednak praca posuwała 
się szybko naprzód, w listopadzie 1859 r. wszystko było gotowe, przystąpiono 

do prób. 
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Pierwotnie premiera miał się odbyć w dzie1·1 Nowego Roku - tradycyj
n , dzień premier moniuszkowskich. Jednak niedomagania kompozytora - ja
kaś choroba, może właśnie ta żółtaczka, o której wspomina Dziadulewicz, 
opóźniły termin, tak że „Hrabina" po raz pierwszy wykonana została 7 lutego 
1860 r. w Teatrze Wielkim w Warszawie, pod dyrekcją samego twórcy. 

P 
r.i:yjęcie opery było entuzjastyczne! - Sprawozdawca „Kuriera Warszaw·• 
skiego" pisze następnego dnia po premierze: „Po ukończeniu przywołani 
(przed kurtynę) zostali panny: Rivol; 15 kroć, Dowiakowska 3 kroć, 

Chodowiecka 10 kroć, pp. Żólkowski 15 kroć, Matm.zyóski 8 kroć, Trosze! 
Kamiński po 10 kroć, oraz pp. Moniuszko 8 kroć, a Wolski 6 kroć". 

Jaka była reakcja publiczności, łatwo wyczytać ze sprawozdania Józefa 
Keniga, z dnia 8 lutego 1860 r. zamieszczonego w „Gazecie ·warszawskiej•' (nb. 
Kenig był w swoim czasie autorem niezmiernie sumiennego i cennego rozbioru 
„Halki"). Pisze on: „Piękny to był dziei1 wczorajszy dla Moniuszki. Wynagro
dzono go w części przynajmniej za pracę, za wszystkie trudy, jakie od kilku
nastu miesięcy przechodził. „Hrabina", owo wypieszczone dziecko imaginacji 
kompozytora, przyjęta została z zapałem prawie większym jak „Halka", przy 
pierwszym jej na świat warszawski wystąpieniu. Prawda, że drogę do serca 
publiczności miała już bardzo utorowaną. „Halka" i „Flis" - zacne jej rodzeń
stwo - ręczą, że z dobrego domu pochodzi, więc zapał był wielki. Moniuszko 
na wejściu, ledwo się pokazał w ciemnych drz\>.liach orkiestrowych, powitany 
salwą oklasków i doprowadzony przez całą drogę do dyrektorskiej estrady, 
pięć minut musiał się jeszcze kłaniać przy pulpicie. Takie powitanie już dobrą 
wróżbą było dla „Hrabiny''„. Trzeba znać nieco serca autorów, zwłaszcza 

autorów z prawdziwym, takim talentem, by wiedzieć ile tam pomieścić się 

może wątpienia o sobie„. Chociaż opera lekka, z muzyką niezmiernej przy
stępności... takie tam jednak są piękności... że trzeba się w nich rozejrzeć do
brze, policzyć je, zasmakować. Niepodobna byśmy dziś dawali krytyczne prze
glądy nowej pracy Moniuszki... Wrócimy do tego wszystkiego raz jeszcze. Dziś 
wspominamy o przegrywce poprzedzającej akt trzeci: jest to odrębne orkie
strowe arcydzieło, sielanka kilkudziesięciutaktowa, sielanka nasza, w której 
polonezowe tempo przebija w cudnym śpiewie wiolonczelowym, zdającym 

się nam mówić o owych myślach i zabawach w one lata„. wśród cichej wsi 
litewskiej. Nie pamiętamy, by w naszym teatrze kiedykolwiek przyjęto z ta
kim zapałem czysto orkiestrowy ustęp. Każdy żałował, że nie usłuchano pio
runującego wołania o powtórzenie i zdaje się nam, że tej przegrywki dyrek
tor nie uniknie" 1). 

15 lutego 1860 wystąpił z obszerną recenzją Józef Sikorski, zamieszczając 
ją - jak zwykle - w Ruchu Muzycznym (Nr 7): „Więc dramat będzie satyrą„. 
pomyśleliśmy sobie. Tak też jest istotnie. „Hrabina" p. Wolskiego, to bogata 
wdówka, upędzająca się za hołdami, choćby je ubiorem nawet zyskiwać przy
szło; i owszem! takie hołdy zdają się być jej najmilsze, jak wnosić można 

z monologu, a raczej ody do sukni świeżo przez „Lazarowiczową" wykończa-

1
) Kenig jest tu w jawnej sprzeczności z tym, co mówi o tym polonezie Dziadulcwicz - por. niżej. 
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nej. Kto była ta Lazarowiczowa? Domyślacie s~ę pi~kne pan.ie: a wi~zicie ~a
razem, że z opery w mowie będące.i, można się cos historn naucz~c, ~o~ie
dzieć ,się np., że na początku bie_żącego stulecia była _w ~~rs_zawie_ meJak~ 
pani de vauban, królowa całe.i sosiety. „ Nadto tam cl.owiedz1ec się moze, ktob) 
nie wiedział jeszcze, że w Warszawie była słynna Blacha (dom obok z~mku, 
królewskim zwanego) gdzie mieszkał korowód (!) ówczesnego społeczenstwa 
(przemilczany oględnie) 1) - do którego zapewne odnosi się wyrazeme: Herk~
les u nóg Omfalii. Dowiedzieć się można jeszcze z „Hrabiny", że w owym czasie 
fraki , biorące stanowczo nad żupanami i kontuszami górę, b~wały ~aJdy.st~n
gowniejsze ... gdy koloru popielatego itd. Proszę mi ~okazac wdz_ięczmeJszy 
sposób uczenia się historii. Niezgrabiasz, którego pam hrabina ob1e~ała w~ :. 
brać sercem uszkodził na niej arcydzieło Lazarow1czowei - sukmę, częsc 
kostiumu D~anny stanowiącą i naturalnie, jak zasłużył, dostał odpra~ę. 
w akcie trzecim płocha jejmość odnosi karę za zbyteczne do stroJU p1:zyw1ą
zanie, bo musi wysłuchać swadżby i oświadczyn skierowa_ny~h ku mnemu 

· · t · (p -'kr Sik ) przez odepchniętego w gniewie za rozdartą 
p r z e a m i o o w i oc• . . , . 
suknię adoratora ... Sens moralny: nie gniewajcie się , o pame, gdy wa~ ~t~ 
niechcący suknię uszkodzi, bo łatwiej o suknię niż o kochan~a, szczegolmeJ 
takiego, który męstwem na polu sławy dorobił się szlif pułk~'"'.ml~.:.:'. Pan Cho
rąży to postać najwydatniejsza i odstająca tym lepiej od błazmące) się czeredy, 
że na sobie nosi strój polski a w sercu miłość do domowych rzeczy_. . ._ Copr_~""'.da 
wolelibyśmy, by nam bez potrzeby nie przypominano roli smutne] _1 _pomzaJą
cej, jaką część ówczesnego społeczeństwa odgrywała, tym ~ardzie), ze o~a 
z mnóstwem innych nieprzyjemnych wspomnień się wiąże - a Jako przechodma, 
wyjątkowa, nie osobliwie się przyczynia do przedstawienia n as ze g_o (podkr. 

Sik.) obyczaju, ale zaprzeczyć jej istnienia nie możemy„. Pan _W?lski wy~o:ny 
jest w drobiazgach; życia w nich, humoru i prawdy mnóst_wo_ - a Jęz.~k shcz
ny, jędrny, zachwycającej nieraz szczeroty (choć bywa 111ek1edy zamedbany). 
Jest wszystko, prócz dramatu, który właśnie dlatego, że pod _mn~ykę .?rzezna
czony, tym dokładniejszy być winien„. Niechby już raz panowie hbrecisci prze
stali zlepki ze scen nie należących do siebie uważać za dramat pod mu~ykę 
zdatny. (W pracy Wolskiego) widzimy. .. komedię raczej, tchnącą mek1edy 
mocno farsą , niż libretto do opery„. Pan Moniuszko sumienny jest m_uzyk'. Io 
wiadomo wszystkim ·~ więc szedł za dramatem ile przystało i tworczoscią 
swą obwieszai jego nagości, pieścił jego piękności, gdzie je spotkał..'. Gdzie _ona 
(treść) ma więcej stanowczości, tam i kompo?ytor kładzie barwy mewątphwe 
np. w muzyce poprzedzającej podniesienie za słony cto aktu trzeciego. Jest to 

polonez, symbol niewątpliwy, przewodnia niedwuznaczna, sformułow~na ~rze
cież według pojęć własn~'ch kompozytora o charakterze mających si~ z3aw1c 
obrazów ... Polonez ten, jeden z sześciu wydanych niegdyś w układzie forte
pianowym w Wilnie, oddany jest... samym basom smyczkowym; to pomnaza 

jego urok, skromność, tęsknotę" . . 
Właśnie w tych słowach „•\·olelibyśmy , by nam bez potrzeby me przy-

pominano roli smutnej i poniżającej, jaką część ówczesnego społeczeństwa od-

')Dopisek Sikorskiego. Chodzi oczywiićte 0 K<ięcia Józefa. „Korowód" ma tu znaczyć chyba , ,wod11rcf "' 
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grywała, (która to rola) jako przechodnia, wyjątkowa, nie osobliwie się przy
czynia do przedstawienia naszego obyczaju" - zawarła się cała niechęć Sikor
skiego do tej tematyki, jaką Moniuszko tak uparcie w swoich operach podej
mował. Znalazło to zresztą później, przy okazji „Verbum Nobile" wyraz jeszcze 
jaskrawszy, gdy Sikorski, pozytywnie oceniając operę, jeszcze raz wrócił do 
b ardzo nieżyczliwego scharakteryzowania dawniejszych pozycji operowych 

Moniuszki. 
Na historię poloneza przed trzecim aktem „Hrabiny" rzuca interesujące 

światło wspomnienie Dziadulewicza, włożone w usta Moniuszki: „Ale co tam -
ale za to pierwsze przedstawienie wypadło supreme co się zowie... Ostatni 
akt (ciągnął Moniuszko) miał się rozpocząć w ten sposób, że otwierała się kur
tyna i chorąży z podczaszym mieli zaczynać zaraz swoją scenę. Otóż Troszel, 
wyborny muzyk i śpiewak ... zawołał: Mój dyrektorze, czyby to nie dobre było, 
żeby przed podniesieniem kurtyny orkiestra choć parę akordów zagrała„. 

Skończyła się próba. Wszyscy się rozeszli. Poprosiłem tylko o zatrzymanie 
się wiolonczelisty Szablińskiego i kilku innych członków orkiestry. Polonez 
z głowy - szybko naszkicowany został na papierze 1) - próbka się odbyła 

i na tym koniec. Na drugi dzień pierwsze przedstawienie „Hrabiny". Publicz
ności w teatrze pełniuteńko ... Nadchodzi nareszcie ostatni akt ... Zółkowski 

z Troszlem, nic nie wiedząc o polonezie, już się usadowili za stolikiem i siedzą 
za kurtyną, a tymczasem dziej się wola Boża! Szabliński zaczyna grać. Gra, 
ale jak gra! Skończył, a mnie się zdawało, że cały teatr wali się na moją 

głowę - tymczasem to był jeden ogólny oklask i jeden ogólny krzyk: bis! 
Powtarzamy raz drugi, powtarzamy trzeci i czwarty. Nareszcie kurtyna się 

otwiera i Zółkowski woła: Mój chorąży, ot siurpryza!, gdyby tak i dla nas 
zagrać chcieli! Miły Boże, co się to nie działo, zagraliśmy jeszcze raz". 

Tyle o „Hrabinie" i jej stosunku do innych oper Moniuszki. Obok „Hal
ki", „Strasznego Dworu", „Flisa" - jest to perła polskiej muzyki operowej, 
jak wszystkie dzieła Moniuszki pociągnięta przez reakcyjną krytykę pokostem 
niezrozumienia, tendencyjnych wykrzywień, zlekceważenia istotnej treści. 

Dlatego czas był najwyższy, by zrewidować „tradycyjny" stosunek do „Hrabi
ny" i przywrócić należyte znaczenie i blask jedynej jak dotąd polskiej operze 
o Warszawie. 

') W istocie polonez ten był napisany oddawna w weraji !onepianowej, chodzi ·tu 0 zinstru
mentowanie go. 

49 



EMIL KIPA 

Tło dziejowe „Hrabiny" 

N
CEZWYKŁE wydarzenia dziejowe przeżywała ostatnia generacja 
polska wieku XVIII. Widziała upadek znaczenia Polski u· świecie 
i równię pochyłą bezrządu po której Pafistwo staczało się w nicosc. 
Przyżywała mocny zryw narodoicego czy11v naprawy Rzeczypospo

litej, jakim był Sejm Wielki. W. tym czteroletnim okresie (178B - 1792) 
zaszły wręcz rewolucyjne przemiany w życiu i strukturze społeczeństwa. 

W miejsce oligarchii magnackiej, traktującej Polskę jako swą pry
watną własność, doszedł do głosu nareszcie naród. Postępowy i patrio
tyczny odłam szlachty zrozumiał, że będąc jeno ułamkiem całości spo
łeczeństwa nie może odsuwać od współpracy mieszczaństwa, nie może 
nie doceniać roli najliczniejszej warstwy społecznej, żywicielki narodu, 
chłopa, że zawodne są rachuby i oglądanie się na pomoc obcą. Tylko 
z jedności całego narodu można wykrzesać siłę, jedyny czynnik realny, 
zdolny zabezpieczyć Polsce jej wolność i całość. Konstytucja 3 Maja jest 
tego przekonania najpełniejszym wyrazem, a podjęta w jej obronie wojna 
1792 r. jest pierwszą, która mobilizuje wszystlcie warstwy społeczne. 

M agnacki spisek Targowicy, poparty przez carat, zdołał zniszczyć Kon
stytucję, lecz doprowad;dł też i do drugiego rozbioru Polski (1793). Traciła 
teraz magnateria grunt pod nogami i poszła na wysługi do rozbiorców. 
Ale naród nie rezygnuje z praw do samodzielnego bytu, chwyta za broń 
i staje do walki pod wodzą Naczelnika Tadeusza Kościuszki . 

Przywykliśmy patrzeć na Insurekcję 1794 jednostronnie. A przecież 
toczyła się wtedy walka nie tylko w polu. O wiele bardziej zażarta, nieu
stępliwa i nieprzebierająca w środkach, szla równocześnie wojna z wszel
kiego rodzaju wstecznictwem, które z przerażeniem patrzało na ucieka
jącego gromadnie do szeregów powstańczych chłopa, na ofiarną i zwycięską 
walkę ludności rzemieślniczej warszawskiej, a w podniosłych odezwach 
Naczelnika widziało tylko próbę wzniecenia w Polsce rewolucji na mod
łę jakobi1'iską. Nie przeczuwano, że przegrana militarna pociągnie za so
bą nieuchronnie klęskę także i reakcyjnej szlachty, która straci swoje 
dotychczasowe znaczenie i pozycję. Klęskę pogłębił fakt trzeciego rozbioru 
(1795) i wymazanie imienia Polski z karty Europy. 

Warszawa, dotychczasowe siedlisko wszelkich wyzwoleńczych poczy-
nań, dostaje się pod zabór pruski. Główni działacze Insurekcji wraz z na
czelnikiem Kościuszką znajdą się w niewoli petersburskiej, inni - jak 
np. Stanisław Małachowski, były marszałek Sejmu Wielkiego - wycofają 
się prawie zupełnie z życia politycznego, reszta wreszcie, garstka niewielka, 
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pójdzie na emigrację, nie chcąc dźwigać jarzma obcego w chw·l· któ 

d l lk 
. k . h i i, w re1 

o g osy wa zwycięs ie prowadzonych przez rewolucyjną F · b 
dziły powszechne nadzieje. ranem u-

:ez u:w:a:om~eni~ ~?bie tych wydarzeń trudno pojąć niebywały 
wpro;. hup;, ~ uc_l a, 1a t i z~p~no~ał w Warszawie za czasów rządów 
~r;~ ie . . ez;:s. ny{'1't rybze zycza szukają zapomnienia jedni, co spę-

zi i czynnie o~ a me a .a na usługach publicznych. Tu należy wymienić 
p;złede ~s:i~tt~im K~ Jozef~ Poni~to~skiego, który od lata 1798 ;_ na 
s a _e tok~zeb z silę dw . ar~zawie. Inni uzywają samolubnie uciech, rujnując 
ma1ą t ez ag ą anza się na przyszłość Zda7·ą sobie wid · . . h d t h . . . ac sprawę z tego 
ze ie o yc czasowy swzat już się przeżył i skończył · ł ' 
nowego, co ich pogrąży w niepamięci. ' ze przysz o col 

Ze sfer starszego pokolenia padnie hasło ratowania 1·ęzyk l k" 
· · t k ł · ł . a po s iego 
i parnią e s awne1 przesz osci Polski dla przyszłych pokol · kt • · · t lk · d · · . . . . en, ore prze-
ciez y o z opowza an i historii znac ją będą Są wr · · t ~ . w . . . . . · eszcie i acy, co po-
r „ uczwszy arszawę wroczlz do szebze na wieś poświ · · . 

t k d 
• ęca1ąc szę z całą pasJą 

ros om gospo arczym, aby w zmienionych warunkach t · ką cenę ojcowiznę. u rzymac za wszel-

Młode pokolenie, nie znajdując chwilowo żadnego pu kt · 
l 

ł · · ·l n u oparcia 
u ego w częsci ago nemu prądowi Warszawy Po mistrz k . ' „ · ł t t · · t · ows u wyczuł z zro-
,,umza ę sy uac1ę z ~~s roje Stefan Żeromski w „Popiołach". 

"' ~ ~ymczaserr: 1u_z od połowy 1797 r. zaczęło się coć zmieniać Do 
be_myslnze rozbawwne1 Warszawy zaczęły dochodz" • · · : . 
d kł d 

. . . ze pierwsze, 7eszcze nie-
o a ne wzadomoscz o Legiach Dąbrowskiego w k · . 
d Gł h 

. . . . · se recze czytano 1ego 
o ezwy. uc e wiesci krązyły o jakiejś nowe1· pieś · ł · · e h kt . k . nz u ozone1 we Wło-
sz_ c : . o~a na_ prze_ or rzeczywistości głosiła „Jeszcze Polska nie zginęła" 
Z7awzali się ta7emniczo „nieznajomi" ludzie wprost od Wad ł · z · d · . ' za wysy am sąsie niego zaboru aus~ryj~ckiego, z Galicji, wieści te potwierdzano. · 

Wszystko to sprawiło ze dojrzał moment w którym w w · 
w połowie 1

798 
t . . . ' arszawie, 

. . r., pows ał scisle zakonspirowany ośrodek organizacyjny 
Republikanow Polski~h, o charakterze wyraźnie politycznym i społecznie 

~adykal:iym. Cokolu:zek o tej organizacji da się dzisiaj już powiedzieć 

1edno 1est pewne, ze fakt jej powstania mógł wpłynąć tylko dodatni~ 
na st~n moralny społeczeństwa. Nie jednoczyła ona w swoim gronie ludzi 
0 głosny?h _n~zwis~~ch, ~l~ programowo chciała być natomiast kontynu
a~orem ~d~i z mysli Kosczuszki. W kontakcie z organizacją pozostawał 
niewątpliwie Bogusławski, od wielu lat znany w Warszawie zasłużony 

dyrektor _Teatr~. Narodowego, a jego wystąpienie i przemowa w akcie II 
w obecne1 wers!i „I;Irabiny", oraz tajemniczy „Nieznajomy" _ jakżesz do
skonale obrazu1ą owczesną rzeczywistość polityczną! 

. Warszawa zaczęła odtąd przeżywać dziwne wydarzenia. Coraz to 
~t~s ubywa~ z. rr:łodego pokolenia. Poufnie o tym szeptano, ale nikt nie 
nzał ~~tpliwosc~ co do celu tajemniczego wyjazdu. Czas mijał a wieści 

o zagmzonym nie dochodziły żadne. ' 
Prusy tymc~asem ~miały się doskonale znaleźć w nowym położeniu. 

Od 1_795 r. obłowiwszy szę suto na III rozbiorze Polski, związały się po
zo:nze szczerze z Rewolucyjną Francją, dochowując wiernie paktów przy
nnerza. W sprawach Polsk~ lawirowały sprytnie, dotrzymując z jednej 
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atrony wierności współkontrahentom rozbiorowym Austrii i Rosji, a w spo
łecze1istwie polskim stwarzając pozory życzliwego opiekuna, ba! - nawet 
orędownika w sprawie Polski. Doszło do tego, że chwil~mi wręcz _łudzono 
się, iż z tej strony może wyjść myśl odbudowania Polski - rzecz 1asna -
pod berłem pruskim. Nie orientowano się, że ta pruska opieka i życzliwość 
jest bardzo dwuznaczna i wręcz niebezpieczna. . 

• Na szczęście to wszystko trwało stosunkowo krotko, bo tymczasem 
na świecie zachodziły coraz to nowe, doniosłe zmiany. Zakończyła się w ro
ku 1799 rewolucja we Francji Konsulatem Bonapartego, Konsulat zaś_ z~
kończył się w roku 1804 ogłoszeniem Napoleona cesarzem. Zdawałoby ~ię ze 
Prusy kontynuować będą dawne, przyjazne stosunki z obecną Franc1ą c~
sarska. Lecz w r. 1806 poczuły się one naraz zagrożone. Wszczęta przez me 
wojna· skończyła się katastrofą pod Jeną. Napol~on_ zaś, śc~gając . cofającą 
się armię pruską na wschód, wszedł na rdzenne ziemie polskie, gd~te za~rzy
mal się najpierw w Poznaniu, a 19 grudnia stanął w Warszawie, witany 
z niesłychanym entuzjazmem jako zbawca Polski. . • . 

Sytuacja ulega odrazu radykalnej zmianie. W cie~nosc zapad~ s_ię 
dziesięciolecie rządów pruskich, ginąc w niepamięci. _Nar.od ca~ z?roi s~ę. 
Zjawiają się na ziemi ojczystej wiarusy legionowe, zolmerze i oficerowie, 

witani z rodaścią i nadzieją . 
Do tej nuty powszechnej radości i zapału nawiązuje akt III „Hr~

btny", którego momentem głównym, jeżeli chodzi o fabułę, je~t przybycie 
Kazimierza - oficera wojsk legionowych, do starego polskiego dworu 
wiejskiego Chorążyca. Do uroczystości zaręczy~ Broni _i Kazimierza do
chodzi jak gdyby echo minionych lat, cleklarac1a chorązego, reprezentan
ta starego patriotycznego pokolenia: 

„W wyzwolenia dniu ojczyzny 
Uwolniłem lud z pańszczyzny" 
Młode i stare pok.olenie, które walczyło w imię haseł: „Wolność 

Równość - Braterstwo" - znalazł"]I wspólny jęZ11k i wspólną platfor" 

mę porozumienia. 
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JACEK LIPIŃSKI 

Włodzimierz Wolski 

W
łodzimierz Dyonizy Wolski urodził się 9 października 1824 r. w Serock11 
koło Pułtuska - jako syn Hipolita majora wojsk polskich i Józefy 
z Młockowskich. Po śmierci rodziców, matkę stracił Wolski, gdy miał 

lat pięć - ojca kilka lat pozmeJ, wychowaniem dwunasloletniego chłopca 

zajął się opiekun, który umieścił swego pupila u Landiego (pensjonat fran
cuski) następnie w niemieckim pensjonacie Piltza, wreszcie w gimnazjum Szu
mlańskiego w Warszawie - pokrywając wydatki związane z edukacją Wło
dzimierza z kapitaliku zostawionego specjalnie na ten cel przez Hipolita Wol
skiego. Podobno po chlubnym uko11czeniu gimnazjum - uniwersytet war
szawski był wów.::zas zamknięty - Włodzimierz Wolski szybko roztrwonił 

spadek po ojcu, tak że w chwili wstąpienia do poetyckiego grona „cyganów" 
warszawskich, a więc mniej więcej w okresie lat 1842 - 43, majątek jego 
był bardzo niepokaźny, co w oczach skłóconej z potworną rzeczywistością 

popowstaniową „cyganerii" mogło być raczej zaletą niż wadą. 

Życie w Królestwie Polskim było w tym czasie istotnie ciężkie: kraj -
wyczerpany szlacheckim powstaniem z r. 1830/31, ogołocony z inteligencji, 
której najbardziej twórczy przedstawiciele wyemigrowali do Francji, gnębiony 
rozlicznymi represjami przez carat (m. in. zamknięcie uniwersytetu, zreduko
wanie liczby gimnazjów oraz zmniejszenie liczby czasopism na zaledwie kilka 
periodyków) skazany został na wegetację kulturalną zasilaną okruchami wy
klętej przez rząd polskiej myśli emigracyjnej, poezji „wieszczów" i... muzyki 
Chopina. Mieszczańskie społeczeństwo Warszawy podzieliło się w związku ze 
zmienioną sytuacją polityczną na odrębne grupy; na jednym biegunie stało 

t.zw. „towarzystwo polskie" składające się z „patriotów" nie utrzymujących 
stosunków z żywiołem rosyjskim - na drugim - kosmopolityczne „wyższe 
sfery"', chwiejne stanowisko pośrednie zajmowało drobne i średnie mieszczań
stwo: „filistrzy". Życie literackie stolicy reprezentowała młodzież t.zn. wy
rosłe już przeważnie w warunkach popowstaniowych „drugie pokolenie ro
mantyków", które wbrew politycznemu i narodowemu uciskowi usiłowało dać 
wyraz swym buntowniczym dążeniom drukując swoje pierwsze utwory, wo" 
bee ograniczonej liczby czasopism, przeważnie we wszelkiego rodzaju wydaw" 
nictwach jednorazowych, noworocznikach itp~ Dla tej „cygańskiej" grupy 
poetów (Dziekoński, Filleborn, Niewiarowski, W o 1 s k i, Zmorski i in.), któ
rzy w przeciwieństwie do nieco później utworzonego koła „entuzjastek" sku
pionych przy Narcyzie Żmichowskiej, także zewnętrznie odróżniali się od 



wł od z mierz Wolski 

ogółu „filistrów" nosząc czarne peleryny, kapelusze z szerokim rondem, po
darte fraki na codzień i prowadząc ekscentryczny, koczowniczy tryb życia -
programowym utworem stał się poemat Wolskiego pt. „Ojciec Hilary" ogło
szony w r. 1843 w demokratycznym „Przeglądzie Naukowym" Dembowskiego. 
Już początkowe słowa poematu: 

„ ... ja chłop, niewolnik z imienia i rodu, 
Ojca nie znam, a matka, żebraczka zgrzybiała, 
Psom pana Podczaszego obiady dawała; 
Ja, ojcze, miałem urząd piękniejszy dwojaki: 
Byłem zwierze, na które młody panicz strzelał z luku, 
I, jak pies pilnowałem pańskiego ogrodu ... " 

V1mosiły do ,,bajronicznego" utworu problem 1 ud u cierpiącego w pod
daństwie, wraz z żądaniem obrony jego praw i godności przed tyranią szlachty. 
Sprawa ucisku ludu wiejskiego, którą silnie podkreślili w na~ze.i literaturze 
romantycznej m.in. Mickiewicz i Goszczyński wskazując jednocześnie na bez
cenną wartość pierwiastka ludowego w kulturze polskie j - rozwinięta następ

nie teoretycznie przez H. Kamińskiego i kontynuowana przez rewolucyjną 

działalność Dembowskiego - leżał? na sercu również „cyganom" , k tórzy wie
lokrotnie wyjeżdżali na wieś, zbierali pieśni ludowe, obserwowali obyczaje 
i życie ludu tak różne od życia rr.iasta - domeny filistra i cara. 

Wolski, o którym mówiono, że „tam tylko żywszym odzywa się słowem, 
gdzie czy to ze strony specjalnej czy malowniczej(!) dotyk a piersi ludu" (Ka
szewski) - napisał w tym czasie oparty na góralskim opow adaniu K. Wóycic
kiego nowy poemat ludowy pt. „Halka" później dopiero przerobiony na libret
to do opery Moniuszki. Współpraca Wolskiego z Moniuszką nie była zresztą 
przypadkowa. Pierwszy drukowany utwór autora libretta „HRABINY" był 
tłumaczeniem noweli Hoffmansthala o operze Mozarta („Don Juan", Biblioteka 
Warszawska 1842), swoje „pieśni" pisał Wolski od razu do melodii współczes
nych kompozytorów (Komorowskiego, Niewiar.owskiej, Dobrzyńskiego, Mo
niuszki i in.) - a jego „fantazja" p .t . „Szopen" uważana była za lepszą od 
szopenowskich transkrypcji poetyckich Ujejskiego. - Librecista dwóch oper 
Moniuszki musiał zatem dość głęboko odczuwać i rozumieć muzykę - nie 
będąc zresztą zupełnym laikiem także w sprawach dotyczących teatru. Usiło
wał bowiem nie tylko - antycypując modernizm - · zakląć w słowa nieuch
wytną muzykę Chopina 

... a tony się plączą, jak siecią pajęczą, 
Dokoła nas wiążą wrażenia nitkami, 
I śmieją się, płaczą i tęsknią i dźwięczą. 
Drżą w uchu, lśnią w oczach i nikną nad nami, 
Lecz w sercu zostają ... " 

lecz starał się również propagować pieśń polską, muzykę polską i polską operę 
nawet w swojej twórczości... nowelistycznej. W opowiadaniu pt. „Czarna 
Wstążka" poświęconym w dużej mierze kłopotom polskiego muzyka związa
nym z komponowaniem polskiej op e r y I u d owej i bezskutecznym prze
zwyciężaniu nieufności „wyższych sfer'' do pieśni ludowej - Wolski 
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pisze : „ ... Jak wiesz, trzy są odmienne na pozór, a jednak ściśle złączone ży
wioły; stąd charaktery, stanowiące całość naszej rodowej muzyki: szlachecki, 
kościelny i ludowy, czyli... tłumacząc ci śpiewami lub tańcami: rnazur, polonez, 
pieśni nasze nabożne ... krakowiak, oberek, kołomyjka, wyrwas, piosnka litew
ska, dumka itd ... Wprawdzie nie brak w literaturze naszej teatralnej na kom
pozytorach i operach. Stefani, autor pierwszych Krakowiaków i Górali, Ka
miński, Mirecki, a zwłaszcza Elsner i Kurpiński, położyli niepospolite zasługi 
i dali niezaprzeczone dowody talentu; szczególnie dwaj ostatni pokazali, że 

u nas może powstać opera na miejscowych wyrosła podsadach. Ale nie wszyst
kie z żywiołów muzyki naszej ... starano się zbadać i ożywiwszy je natchnie
niem, podnieść do godności wyższego muzykalnego utworu. Nie bardzo to 
dawno jak zaczęto zwracać uwagę na ludowe melodie nasze i zbierać je z tym 
przekonaniem, że to s k a r b n i c a mu z y ki k raj owej. Tak, Tak! do
tychczas nie ma utworu muzycznego, który by istotnie operą prawdziwie na
szą nazwać można było" ... Dla propagatorskiej pasji Wolskiego bardziej zna
mienny jest jednak jego „odautorski" przypisek do wyżej przytoczonego tek
stu: Dodać tu wypada koniecznie kompozycje Moniuszki i Dobrzyńskiego, któ
rych nie znał ( !) bohater tego opowiadania, i które na n ie s z czę ś ci e · chyba 
z Klavierauszugów (wyciągów tortepianowych) lub z wyjątków znane naszej 
publiczności. Moniuszki: Halka, Milda; Dobrzyńskiego: Monbar - w innej no
weli (o tancerce z ludu) pt. „La Kaczucza" Wolski wypowiada dość ciekawe 
uwagi o balecie, „który nie jest małoważnym dziełem sceniczności... w środku 
opery, komedii lub dramatu ... bardzo to ułudny widok, gdy tańce z wyd a tną 
b a r w ą m i e j s co w ą: polskie, kozackie, węgierskie, hiszpańskie, perskie itp. 
zaszeleszczą m: scenie i odezwą się w lekkiej, przy s t ę pn ej muzyce 
orkiestry". Zestawiając te wypowiedzi z poglądem Wolskiego na libretto, 
w którym „o staranność bynajmniej nie idzie, tylko o wydatność położeń (sy
tuacji dramatycznych) i dźwięczny wiersz ... " można dojść do wniosku, że spe
cyficzna odrębność tworzywa teatralnego nie była poecie - lirykowi obca. 

Marrene-Morzkowska w s·.voich wspomnieniach o Wolskim, którego -
jak pisze - sama widziała „nieraz zziębniętym i głodnym" tak określa jego 
powierzchowność z czasu ok. r. 1844: „szczupły, blady blondyn o nieregular
nych, ale delikatnych rysach, miał jasne stalowe oczy, wielkie rozwinięte czoło 
i śpiczastą brodę ... w życiu towarzyskim (a Wolski jakkolwiek „rozproszony 
i nieporządny w najwyższym stopniu" był jedynym cyganem światowcem 

mogącym błyszczeć w salonie) pozował na demoniczność ... i... gardził wszelką 

powszednią pracą, nie mogąc czy nie chcąc się do niej nagiąć. 

Tak zatem wyglądał i taki był Wolski w latach swej młodości, w okre
sie burzy i naporu „cygańskiej" poezji warszawskiej, w czasach romantycznej 
walki o lud i jego prawa w życiu i w literaturze. Niewątpliwie „1 ud o w ość" 
ówczesnych poetów, a więc także ludowość Wolskiego był a elementem po
stępowym w stosunku do reakcyjnych poglądów szlacheckiej arystokracji -
nie należy jednak zapominać, że dla „cyganów" kwestia ludowa nie była 

kwestią ani społeczną ani ekonomiczną w realnym tego słowa znaczeniu. 

„Poeci ci - jak słusznie pisze Morzkowska - mało obeznani z życiem 
praktycznym patrzyli na lud jak i na wszystkie stosunki społeczne przez pryz-
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mat swoich złudzeń i pragmen... obdarzając go a priori, tak jak encyklope
dyści francuscy człowieka w stanie natury, wszystkimi przymiotami szukany
mi ... " prócz - rzeczywgtych. Mieszczańsko-szlacheckie oblicze Wolskiego jak 
również jego chwiejny charakter demaskuje szczególnie wyraźnie fakt, że po 
galicyjskim powstaniu chłopskim w r. 1846 gdy zarzucano poecie jakoby twór
czością swoją podsycał nienawiść k 1 as ową - Wolski przytępił antyszla
checkie ostrze swojej poezji pisząc „Połośkę", poemat kończący się tradycyj
nym pojednaniem trzech stanów zamknięty symboliczną zgodą pana, księdza 
i chłopa. Nawel swą ukochaną i rzeczywiście, jak na owe czasy, rewolucyjną 
„Hałkę" - Wolski godził się na zyczenie publiczności z „pewnych sfer" prze
robić w ten sposób, aby w scenie końcowej Janusz ratował nieszczęsną samo
bójczynię! (Kaszewski). 

Mniej więcej od r. 1850 Wolski zmienia kierunek swej twórczości wy
dając szereg dickensowskich powieści („Opowiadania i powieści" - 1852, 
. ,Uśmiech losu" - 1856, ,.Bakałarz" - 1858, „Domek przy ul. Głębokiej" -
1859), w których - zwłaszcza w „Domku przy ul. Głębokiej" przedstawia 
życie niezauważonego dotąd przez literaturę, z wyjątkiem Korzeniowskiego 
„Krewnych'", stanu rzemieślniczego. Przed wyjazdem z kraju (1863) stworzył 

jednak jeszcze libretto do „Hrabiny" (1860), „Śpiewy powstańcze" (wydane 
w Paryżu w r. 1863 - z nutami), przełożył oratorium pt. „Paweł" F. Mendels
sohna-Bartholdy - i napisał utwór sceniczny w 1 akcie pt. „We dworku", 
który wystawiony był w jednym z teatrów warszawskich. W r. 1873 ukazała 
się ponadto fraszka sceniczna (3 akty) Wolskiego pt. „Mam dwa domy". 

Po osiedleniu się w Brukseli, gdzie utrzymywał się z pensji wypłacanej 
mu za współpracownictwo przez belgijskiego literata, Maurycego hr. du Cha
stel - Wolski pisze już przeważnie tylko słabe wierszyki, które pod pseudo
nimem Agrykoli drukuje w „Kurierze Warszawskim" (1880). Stan psychiczny, 
w jakim znajdował się poeta na parę lat przed śmiercią (Wolski zmarł w Bru
kseli 6.VIl.1882) - i jego stosunek do Moniuszki - przedstawić mogą urywki 
z listu Wolskiego do St. Wegnera, pisanego w Brukseli 18.IV.1878 r.: „Pytasz 
mnie o Moniuszkę? Cóż ja Panu na to odpowiem. Gdy wspomnę o Halce pła
czę, płaczę i jeszcze raz płaczę ... Ja to dziecko krwi mej i duszy ukochałem 
nad wszystko.. .. Moniuszko odszedł, ja znękany nędzą życia, jużbym takiej 
pracy (t.zn. koniecznego poprawienia libretta „Halki", aby stało się godne mu
zyki Moniuszki) podjąć się nie zdołał, pogrzebany za życia, opuszczony przez 
wszystkich... Rodacy odwiedzający mnie w Brukseli mówili, że wraz z Mo
niuszką przejdę do nieśmiertelności - nie ja, on tylko, on będzie na wieki 
nieśmiertelnym, ja pogrążony będę w zapomnieniu ... Krwią zalewa mi się 
mózg,, serce mi pęka, ryczę z bólu i żalu - ja g0 tak kochałem. Wasz naj
życzliwszy, - Włodzimierz Wolski". 
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STANISŁAW DĄBROWSKI 

Dzieje 
. sceniczne „Hrabiny" 

W 1859 r. Stanisław Moniuszko po wielkim sukcesie „Halki" i „Flisa" 
gorączkowo pracuje we wrześniu - równocześnie nad oper <} „Parią" i „Hra
biną Dianą ' ' (tak brzmiał początkowo tytuł) . Wkrótce skierow uj e całą swą 

pasję artystyczną tylko na pracę nad „Hrabiną" i doprow adza dzieło do końca, 
tracąc wiele nerwów n a sprawę libretta, którego n apisania podj ął się począt

kowo art. dram. i dram a turg St anisław Bogusławski, autor treści „Flisa" , na
stępnie wypróbowany w „Halce'· Wł. Wolski. Były też kłopoty ze śpiewakami, 
np. Julian Dobrski odmówił i nie przyjął roli K azimierza. Odkładana premie-
1 a ze stycznia n a luty, odbyła s ię dopiero 7.IJ.1860 r. .Już po gen eralnej próbie 
skomponował Moniuszko polon ezowy wstęp , przyj ęty huraganem braw na pre
mierze. 

Był to szczęśliwy i piękny wieczór w Teatrze Wielkim. Wspaniale były 
sukcesy artystów : Pauliny Rivoli (Hrabina) , Bronisławy Dowiakowskiej (Ewa) 
śpiewającej w II akcie arię włoską na premierze, który to „numer" pó~niej 
albo wykonawczynie roli „Hrabiny" odtwarzały, albo go opuszczano. - Jozefa 
Chodowiecka (póżniejsza H essowa) oddała rolę Broni z „naiwnym wdziękiem 
charakteryzuj ącym tę postać" ; zachwyt budził Żółkowski , nieporównany Pod
czaszyc, zwłaszcza w 3-cim akcie, gdzie rola była n a jlepiej przez librecistę 
zakreślona; Wilhelm Troszcl doskonały był jako szlagon z epoki; Leopold Ma
łuszyński, reżyser opery i wykonawca roli „Dzidzi" (Zdzisławaj „był w~bor
nym i widzieliśmy w nim jednego z tych pieszczoszków, będ<1cych plagą t za
razą owej epoki". Rolę Kazimierza grał Mieczysław Kamiński z powodz~
niem. Drugi akt dopełniły 3 balety układu Romana Turczynowicza: „Zefir 
i Flora" z Matyldą Dylewską, Klarą Stier, Aleksandrą Buczyłlską na czele; 
„Taniec Satyrów" z panną Anielą Piotrowską, panem Lu~wikiem Kuhne 
i „Kadryl". Nową dekorację do aktu 3-go namalował Antom Sacheth, salę 
u Chorążego, z trofeami myśliwskimi i bronią. Piękne stroje pań przygotowała 
w pracowni teatru Ewa Gwozdecka, męskie - kierownik krawieckiego tea

tralnego warsztatu, Gustaw Guth. 

Premierę entuzjastycznie przy jętą przez publiczność i ogól prasy pow~ó
rzono 9.11 i w pierwszym roku grano 18 razy, stosunkowo nie wiele, bo udział 
w niej Zółkowskiego kolidował z jego występami w komedii, a poza tym cho
rowity artysta latem nie lubił śpiewać. Operę spotkały _również P~~e za
rzuty krytyczne. w Ruchu Muzycznym (nr 7) Sikorski procz zastrzezen doty
czących Moniuszki, ma też żal do autora libretta za niesympatyczne zabar-
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wienie tej połowy osób działających, która „nosi fraki" . Ironizował zresztą 

na sam temat komicznej opery nazywając ją „trzyaktową historią spódnicy". 

Prawie corocznie wchodzi „Hrabina" na afisz. Zmieniają się jednak 
obsady: Hrabinę śpiewają w 1860 r. Maria Gruszczyńska, Br. Dowiakowska, 
od 1863 r. Kazimierza: Daniel Filleborn, Julian Dobrski, Franciszek Cieślewski , 

od 1867 r. - Chorążego : Adolf Kozieradzki, Romuald Wasilewski, - Dzidzi: 
Adam Ziółkowski, Feliks Mikulski - Bronię: Józefa Graetz, Ewelina Syrwid, 
Maria Kwiecińska, Antonina Matuszyńska, Maria Wojakowska, Helena Her-
man - Ewę: Maria Wojakowska. · 

p 0 Moniuszce objęli batutę Adam Miinchheimer, Ludwik Quatrini. 

Do roku 1898 dano „Hrabinę' · 101 razy. Znamiennym symptomem było 
wówczas powodzenie widowisk tchnących polskością. Polonez, kontusz, dawny 
obyczaj. stare śpiewki na scenie, wypełniały luki tęsknot za wzbronionym r e
pertuarem narodowym, tym się też tłumaczą sukcesy t.zw. komedii kontuszo
wych. Szczęśliwie i tu wplecione zostały przez Moniuszkę znane tradycyjne 
śpiewki myśliwskie. 

Po przerwie prawie 10-letniej tj. od śmierci Żółkowskiego wznowił do
piero dnia 3.XI.1898 r. „Hrabinę" reżyser Józef Chodakowski w nowej insce
nizacji i szczęśliwej obsadzie. Usłyszano wówczas sprowadzoną ze Lwowa uro
dziwą i doskonałą śpiewaczkę Salomeę Kruszelnicką (Hrabina). Marię Skul
ską (Ewa), bardzo dobrą w roli Broni Janinę Korolewiczównę , rolę Podcza
szyca objął Mieczysław Frenkiel (któremu oddano wówczas szereg ról po Żół
kow<;kim), Dzidzi - Mikołaj Lewicki, Chorążego śpiewał Chodakowski póżniej 
Hilary Dyliński, Kazimierza - Stanisław Sienkiewicz oraz Władysław Flo
riański, Stefana - Henryk Kowalski. Przy pulpicie kapelmistrza stanął Emil 
Młynarski. Nowe dekoracje pokazywały skopiowany do 1-go aktu salon spod 
„Blachy • pędzla Karola Klopfera, salę balową 2-go aktu Józefa Guranow
skiego i salę aktu 3-go Kozłowskiego (zganione w prasie za malowane na de
koracji, a nie zawieszone na ścianach prawdziwe dywany i zbroje, który to 
mankament na dalszych przedstawieniach usunięto). W drugim akcie również 
widok na Wisłę z pałacu żle namalowany, raził w porówaniu z pięknym wnę
trzem sali. Meble w salonie dano rokokowe. 

Wiele kłopotu jak zwykle sprawiał mundur ułański Kazimierza w trze
cim akcie. Była to wzruszająca chwila, demonstracyjnie witano tę postać od 
1860 r. wchodzącą na scenę w czaku na głowie, coprawda pozbawionym orła! 
Później zakazano użycia czaka, a mundur w 1898 r. celowo sfałszowano w ko
lorze (jasnolazurowy!) i zdeformowano w szczegółach . Wywoływał on jednak 
zawsze to samo wrażenie. 

Kostiumy projektował prof. Julian Maszyński. 

W balecie wybijały się: Stanisława Rogińska, Józefa Nowakiewicz i Jan 
Walczak, skrytykowano wszakże kotylion za nieodpowiednie, nie salonowe 
stroje. Tańce ułożyli Rafael Grassi i Aleksander Gillert. 

Z wykonawców zyskały największe uznanie Kruszelnicka i Korolewi
czówna, Sienkiewicz miał pono za mało ciepła, a Lewicki - hl!moru. Dosko
nały był Chodakowski, Frenkiel z pietyzmem i bardzo artystycznie kreował 
rolę Podczaszyca, różniąc się w niej od Zółkowskiego, który ją raczej impro-
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MIECZYSŁAW FRENKIEL jako Podczaszyc w „Hrabinie" z 1898 r. 
(Warszawa> 

wizował, traktując familiarnie widzów, delektując się własnym powodzeniem 

ł „suprem zieleniaczkiem". 
w dalszych obsadach przesunęli się przez scenę warszawską w latach 

1910 _ 19lł Miriam Wohl (Hrabina), Adolf Ostrowski (Chorąży), Helena Zda
nowicz i Jadwiga Lachowska (Bronia), Helena Tracewska (Ewa), Ignacy Dygas 
(Kazimierz), Hilary Dyliński (Podczaszyc), Gabriel Górski (Dzidzi). 

Od 29.XIl.1915 r. grano „Hrabinę" 10 razy, reżyserii Wiktora Grąbczew
skiego pod dyr. Henryka Melcera . Obsada : Matylda Lewicka (Hrabina), Adam 
Ostrowski (Chorąży), Zofia Zabiełło (Bronia), Adam Dobosz (Kazimierz), Hilary 
Dyliński (Podczaszy), Wacław Bzeziński (Dzidzi), Julia Mechówna (Ewa). . 
Dublowali: Henryk Drzewiecki (Kazimierz), Janina Gołkowska (Bronia), Ma
ryla Rola - Rakowiecka (Hrabina). 

Balet: A. Gaszewska, M. Pawińska, M. Kulesza, Kamiński, B. Sliwiński. 
wznowiono w sezonie 19%0/21 r. „Hrabinę" w reżyserii Adolfa Popław

!.'kiego. Wykonawcy: Adelina Czapska i Zboinska-Ruszkowska (Hrabina). Ma
rian Palewicz-Golejewski (Chorąży). Tola Mankiewiczóv.-ri.a (Bronia), Ignacy 
Dygas i Adam Dobosz (Kazimierz), Stanisław Bogucki (Podczaszyc), Wacław 
Brzeziński (Dzidzi). Kapelmistrz E .Młynarski, Choreografia - Piotr Zajlich. 

Jeszcze raz wystawiono „Hrabinę" w sezonie 1925/%6, w identycznym 
opracowaniu i obsadzie, jak wyżej, z tą wszakże zmianą, iż partię Hrabiny 
śpiewała Ewa Bandrowska. 

W teatrze lwowskim %2.111.1872 r. odbyło się ostatnie przedstawienie nie
mieckiej stałej grupy. W dniu tym dano po raz pierwszy w tłumaczeniu nie
wiadomego literata „Hrabinę", „Die Grafin" w nowej wystawie, w obsadzie: 
pani Roeske-Lund (Hrabina). p. Rezny (Pułkownik), panna Klofat (Małgosia, 
jego wnuczka), p. Krenn (Kazimierz), p. Strobel (Szambelan); p. Franziak 
(Gogo, jego wnuk), panna Senat (Ewa, towarzyszka Hrabiny), p. Pinales 
(Giermek). Z zachowanego zniszczonego częściowo afisza poznajemy jednak 
zmieniony oryginał libretta. Akt pierwszy odbywa się w Warszawie, drugi 
i trzeci w wiejskim dworze Pułkownika. Czas akcji, początek 19 wieku, mię
dzy 1 a 3 aktem upływa kilka lat. Sprawozdania z przedstawienia brak. 

Po polsku dano operę 22.X.1874 r . z Teodozją Jakowicką (Hrabina), Emmą 
Schilrer (Bronia), Julianem Zakrzewskim (Kazimierz), Leonem Borkowskim 
(Chorąży), Aleksandrem Koncewiczem (Podczaszyc), Feliksem Mikulskim · 
(Dzidzi). 

Dnia 17.Xl.1876 r. amerykanka Marco (Smith) śpiewaczka koloraturowa, 
śpiewa „Hrabinę' ' po włosku, Bol. Makowska - Bronię. 

W roku 1887 dnia 19.111. na benefisie kapelmistrza Henryka Jareckiego 
odegrano pierwszy raz „Hrabinę" w obsadzie: Elżbieta Skalska (Hrabina), 
Aleksander Koncewicz (Cześnik), Franciszka Praunówna <Bronia), Marceli 
Zboiński (Podczaszyc), Jan Recki (Dzidzi), Władysław Floriański (Kazimierz). 
W akcie II kotylion układu Edmunda Gasińskiego. 

Recenzent „Gazety Lwowskiej" (nr 661 stawia muzykę tej opery mzeJ 
od „Halki" i „Strasznego Dworu", również krytycznie odnosi się do błahego 
libretta. Chwali chóry, wykonanie partii męskich, partie kobiece wypadły 
słabo. Orkiestra doskonała, zwłaszcza w „antrakcie" odegranym przed 3-im 
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aktem. W tymże roku dublowali partię Hrabiny - Amelia Kasprowicz, Ka
zimierza - Piotr Karpiński. 

Na scenie lwowskiej „Hrabina" była póżniej zaliczona do oper stałego 
repertuaru i wiele razy wznawiana. 

W Poznaniu „Hrabinę" wystawił dyr. A. Lalewicz 17.Xl.1911 r. z Leon
tyną Karską, Bronisławą Krajewską, Andrzejem Haykiem, Kajetanem Kop
czyńskim, Bolesławem Fotygą w głównych rolach . Grano 10 razy. W dwudzie
stoleciu międzywojennym wznowiono operę w Wielkim Teatrze. 

Ostatnio wystawił tam „Hrabinę" 21.IX.1946 r. reżyser Karol Urbano
wicz. Kierownictwo muz. : Zygmunt Latoszewski, choreografia : Jerzy Kapliń
ski, dekoracje: Zygmunt Szpinger, kostiumy: Stefan Janasik. 

Obsada: Halina Dudicz (Hrabina), Karol Urbanowicz, Janusz Nowak, 
Hugo Zathey (Chorąży), Krystyna Kostal (Bronia), Stanisław Roy, Sulikowski, 
Franciszek Arno (Kazimierz), Witold Szpingier (Podczaszyc), Marian Woźniczko, 
Radzisław P e ter, Józef Pr~ąda (Dzidzi). W balecie: Barbara Bittnerówna na 
czele zespołu. 

W Krakowie, w 1945 r . wyreżyserował „Hrabinę" Teofil Trzciński. 

Orkiestrą dyrygował Zygmunt Latoszewski. Obsada: Ewa Turska - Bandrow
ska (Hrabina), Zofia Chwojka-Harłampowicz (Bronia), Karol Urbanowicz (Cho
rąży), Adam Mazanek (Podczaszyc), Wiktor Bregy (Kazimierz), Adam Dobosz 
(Dzidzi). 
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JANINA KOROLEWICZ-WAYDOWA 

Z pa1niętnika 
Znakomita śpiewaczka przygotowała do druku wspomnienia o pracy 

swojej na scenach polskich i zagranicznych (m.in. rosyjskich, hiszpańskich, 

portugalskich, północno i południowo - amerykańskich oraz australijskich). 

W naszym pamiętnikarstwie teatralnym dzieło to jest niezmier

nie cennym dokumentem obrazującym stosunki gospodarcze, polityczne, 

społeczne i kulturalne, na których tle rozwija się - i zamierała opera 

polska w dobie rozpadającego się ustroju mieszczańsko kapitalistycznego. 

R. 1898 „Hrabina" w Operze Warszawskiej 

U schyłku ubiegłego wieku i w pierwszych latach naszego w Operze 

Warszawskiej wszystkie role czołowe zawsze obsadzane były Włochami. Dy

regentami w owe czasy byli: Cezary Trombini, Stermich-Valcrociata, Podesti. 

Chór prowadził maestro Clicio (z La Scali mediolańskiej), balet - Grassi 

i Cechetti. Na czele śpiewaków stał Battistini. Na dłuższe występy przyjeżdżał 

, Caruso. Polacy wykonywali przeważnie tylko drugorzędne partie. Oczywiście 
wszystkie opery śpiewane były po włosku, wyjątek stanowiła „Halka" i „Stra
.szny Dwór". 

Włosi niezaprzeczalnie byli pierwszorzędnymi śpiewakami i publiczność 
była zepsuta ich występami. Uważała, że tylko oni są świetnymi artysta~i, 
zresztą nagminną wadą narodu polskiego było dawniej apoteozowanie wszyst

kiego co cudze, choć cale morze cudów, mądrości i genialnych talentów tkwi 
w naszym narodzie. 

Najwybitniejsze i najpoważniejsze stanowisko z pośród Polaków zajmo

wał świetny barytonista - Józef Chodakowski, który celował w rolach kon

tuszowych. Chodakowski był również najlepszym w Polsce reżyserem. 
Był wielkim patriotą i cierpiał nad tym, że nie miał w tym okresie wy

bitnych sił polskich, aby stanąć do walki z Włochami. 
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Salomea Kruszelnicka 
w roli Hrabiny (Warszawa 1898 r.) 

Dopiero, gdy udało mu się przeforsować cały zespół polski na naczelne 

~tnnowiska (wspaniałego tenora, Aleksarn1~a Myszugę, Adama Didura, mnie, 

Eugen iE; Sztra5sern, bardzo zdolną aktorkę i śriewaczkę, <l następnie Kruszel

mckąl , rozpoczął swą cichą kampanię przeciwko „okupacji włoskiej" . 

p 0 za operami włoskimi, ,., których nie dali~my się zdystansować (ja 

debiutowałam w „Lunatyczce" Belliniego w roli tytukwe j, a Eugenia Sztras

sern w roli Santuzzy w „Cavallerii"), wystawił z nam: „Straszny Dwór". 

Cala prnsa „unanimiter" poparła akcj ę walki z Włochami. Wobec na

~zych sukcesów udało się Chodakowskiemu przeforsować wystawienie „Gopla

ny · Żeleńskiego. 

Opera ta stała się pierwszym ciosem dl a Włochów, gdyż sukces nasz był 

tak w ielki, że widownia zawsze była przepełniona . Włosi chodzili smutni i co

raz mniej ich przyjeżdżało na gościnne występy do Warszawy. 

Po usilnych staraniach Chodakowski uzyskał pozwolenie na wykonanie 

,.Hrabiny" , „Widm" („Dziadów") i „Verbum Nobile" . 

,.Hrabina" wystawiona była bezkonkurencyjnie i stała się kulminacyj

nym punktem zagłady Włochów . Obsada była wymarzona. 

Chodakowski, jako dziadunio w „kontuszowej roli" był nieporównany, 

tak samo Mieczysław Frenkiel, nigdy niezapomniany Podczaszyc. Sliczną rolę 

Broni, przemiłej panienki ze szlacheckiego dworku, pełnej sentymentu i szcze

rej prostoty, śpiewałam ja, a Hrabinę - Kruszelnicka, która po prostu była 

stworzona do tej roli. Typ zmanierowanej hrabiny, przesadnej i sztucznej 

uchwyciła świetnie. 

Wokalnie rola ta bardzo odpowiadała jej głosowi , silna i dość centralna 

aria ostatniego aktu (szczytowy punkt partii hrabiny): „Zbudzić się z ułudnych 

snów" miała w jej warunkach głosowych doskonałą siłę i wyraz. Kruszelnicka 

z natury była wysokim mezzo-sopranem, który został wyciągnięty na sopran 

dramatyczny, wskutek czego mimo wielkiej muzykalności często intonacja 

ujawniała niedociągnięcia. W całości jednak w tej roli była najlepsza ze 

wszystkich „hrabin", jakie po niej podejmowały tę rolę, wymagającą specy

ficznych warunków wokalnych, a także wyjątkowych warunków zewnętrznych 

talentu aktorskiego. 

Rolę Dzidziego znakomicie odtworzył Gabriel Gorski, pięknym ulanem 

był Stanisław Sienkiewicz o niezwykle świetnej staturze i efektowne.i urodzie. 

Gdy w ostatnim akcie zjawił się na scenie w ułańskim mundurze z bia

łymi rabatami i w czaku na głowie, powstała burza oklasków, że przez parę 

minut nie mógł przyjść do słowa . . 
Pamiętam, jak po tej owacji publiczności ówczesnych czasów dla pol-

sk iego munduru, prezes teatrów rządowych , generał Iwanow, wpadł 7akłopo-
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tany na scenę i zwrócił się do reżysera c:r:odakowskiego z zapytaniem „co z tym 

zro::ii.:':~ - 'lc.ri:icil ciem(,ns~ ;· a:::Oi : .yt nie może, bo zakażą nam dalszych 

przedstawień". 

Chodakowski starał się uspokoić go odpowiedział. że coś wymy.:\li, aby 

nie wywoływać podobnego entuzjazmu. 

Następnego dnia Sienkiewicz wszedł na scenę już bez czaka na głowie; 

trzymał je pod pachą. Prześliczna sylwetka żołnierska straciła na całości, jed

nak entuzjazm nie osłabł ani na chwilę , przez wszystkie dalsze przedstawienia 

powtarzały się te same manifestacj e. (Identyczna demonstracja wybuchła już 

na premierze „Hrabiny·' w roku 1860, o czym opowiadała mi moja matka , 

obecna na tym przedstawieniu). 

Epizodyczną rolę panny Ewy, która ma tylko jedną włoską arię, na 
balu u hrabiny, śpiewała piękna Maria Skulska, całości w tym akcie dopeł
niał wspaniały balet, operą dyrygował Emil Młynarski. 

W okresie przedstawień „Hrabiny ·' otrzymywałam niezliczoną ilość kwia

tów: wspaniale kosze, transparenty i. wiązanki. Pamiętam, jak na 25 przed

stawieniu „Hrabiny" dostałam przepyszny, olbrzymi transparent którego ramę 

tworzyły same żółte róże . na środku był napis: „25-ta Hrabina". Wtedy do

stałam także kilka ogromnych koszów i kilkanaście wiązanek. Kwiatów tych 

dosłownie nie można było pomieścić w garderobie. Przy takich owacjach. 

z taką ogromną ilo~cią kwiatów, zawsze rozdziela się je między artystów, chór, 

balet i personel techniczny, odczepiając tylko od nich szarfy z napisami. Naj

piękniejszy bukiet otrzymał wtedy ode mnie jeden z najbardziej cenionych 

i zasłużonych maszynistów, brygadier, pan Hieropolitański. 

Gdy po skończonym spektaklu rozbierałam się, zapukał ktoś do 
garderoby. 

Zapytałam, kto to? 

- To ja, Hieropolital'lski 

nym bukietem w ręku. 

zobaczyłam go we drzwiach z ofiarowa-

- Proszę drogiej Pani. Pani mi kwiatki dała, a nie popatrzyła, że przy 

tym bukiecie coś się bardzo błyszczy ... 

Podszedł do mnie pokazując przywiązany do bukietu złotym sznurecz

kiem, wspaniały pierścionek z ogromnymi dwoma brylantami. Kwiaty pocho

dziły od zupełnie nieznajomego adoratora, od którego w taki lekkomyślny 

sposób, otrzymałam :iu7. kiedyś przywiązaną do bukietu wspaniałą gwiazdę 

brylantową a innym znów razem dwa pierścionki ze szmarc;gdem i rubinem. 

Pie!'ścionek z b1ylantami był prześliczny. Cieszyłam się nim szalenie. a także 

pan H11.: ropolitd1·1:.ki wyrażał ogromną radość. W kol'lcu powiedziałam: _ ·Drogi 

Hkropoli tansiu (lak wszyscy nazywali,;my go), uściskajmy się, pan ma prze

Cit'/ d d c:ci «tarsze ode mnie - i uściskaliśmy się serdecznie. 

Prasa prześcigała się w entm~jastycznych artykułach 0 „Hrabinie", 

.1 n ac lL'lnv krytyk „Kuriera Warszawskiego" Antoni Sygietyński szalał w pło
mienm-ch k rytvkach. 

Wszvstko to razem złożyło si ~ na masową sugestię publiczności, która 

po brzeg i wypełniała widownię na przeszło 100 przedstawicni::ich i w końcu 

itr ·;.1 lila pt 1.ekonanie do rodiinnej muzyki i polskich artystów. 
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Rzecz dzieje się w początku XIX w. 
Akt I i II w Warszawie, III na wsi. 

Między drugim aktem a trzecim upływa kilka lat 
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