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Witold Rudziński 

„Hrabina" na tle twórczości operowej 
Stanisława Moniuszki 

Ktoś, kto uważnie przygląda się dorobkowi Moniuszki w dzi~dzinie 
opery, na pewno szybko dojdzie do przekonania, że istnieje w twór
czości wielkiego muzyka pewna określona linia zainteresowali. Można ją 
scharakteryzować jako - tematykę społeczną. 

Zauważyli to niektórzy monografowie Moniuszki. I tak Opieński w swo
jej monografii o Moniuszce podkreślał demokratyzm twórcy „Halki", któ
ry swoje przekonania realizował przy pomocy „podobnie jak on myśla
cych librecistów". Niewiadomski zaś stwierdza, że u Moniuszki „demo
kratyczny duch wyciska swe piętno na utworach muzycznych, n a ich 
koncepcji literackiej, na idei wreszcie głównego arcydzieła „Halkl". Ub -
lewał (!) wszakże, iż w tej ostatniej operze piętno to „pod pewnym wzglę
dem poszło za daleko, w uj.emnym dla szlachty kierunku". 
Jeśli rzucimy okiem na katalog najwybitniejszych dzieł Moniuszki, ta 
linia zainteresowań społecznych wyraźnie się w nich zarysuje. Będąc 
jeszcze młodzieńcem, tłumaczy Moniuszko tragedię Delavigne'a pt. „Pa,,
ria", która pod koniec życia stanie się jego najukochańszą operą. Utwór 
te!t, będący protestem przeciwko uciskowi człowieka przez człowieka, 

przedstawia dramat miłosny na tle przeciwieństw społecznych, ostro wy.
stępujących w kastowym ustroju hinduskim. Owoc wieku dojrza
łego - „Halka" powstała „świeżo pod wrażeniem wypadków 1846 r. ". 
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jak pisze Walicki, biograf Monius;ki w pietwszej monografii o nim, wy
danej w rok po śmierci mistrza. Wprawdzie praca ta, która ukazała się 
w r. 1873 i wyszła spod pióra bliskiego przyjaciela, wprowadzonego do
skonale w autorską twórczość Moniuszki, była wielokrotnie cytowana 
przez późniejszych badaczy, traktujących ją jako poważne źródło do 
dziejów autora „Halki", to jednak od r. 1873 ani razu w druku nie zacy
towano przytoczonego powyżej zdania, które niedwuznacznie w skazuje 
na związek pomysłu „Halki" jako opery z wypadkami 1846 r. Dos.zuki
wano się wpływów K. Wł. Wóycickiego na „Halkę" (rzecz roznamiętnia
j ąca wpływologów), nie zwrócono jednak uwagi na ściśle polityczną wy
mowę „Halki", na ustosunkowanie się Moniuszki do problemu ~hłop

skiego w Polsce. 
Po „Halce" wystąpił pełen chwały kompozytor z „Flisem" - wzruszają
cym tematem ludowym, który w innej skali został później podjęty przez 
Smetanę. Potem przyszła „Hrabina" - satyra cięta i dla ówczesnego spo
łeczeństwa polskie'go bolesna, potem „Verbum nobile" - w gruncie rze
czy też satyra, jakkolwiek dobrotliwa i uśmiechnięta. Dodajmy do tego 
fragmenty z ,,Dziadów" (najsilniejsze społecznie - u Moniuszki noszą 
one nazwę „Widma") - wiele pieśni o bardza ostrym akcencie społecz
nym: to są fakty, które wyznaczają generalną linię zainteresowań spo
łecznych Moniuszki! 

Jest rzeczą ciekawą, skąd u Moniuszki płynęły te zainteresowania. Roz
powszechniony bowiem pogląd na jego osobowość, traktował wielkiego 
muzyka jako raczej drugorzędną inteligencję, jako hreczkosieja i organi
stę bez jakiegoś ambitnego programu artystycznego. 

Przede wszystkim przyczyniło się do jego postawy społecznej środowisko, 
w którym się wychował. Moniuszko był w dzieciństwie i wczesnej mło
dości kształcony nie tyle przez ojca, poczciwego, ale dosyć ograniczonego 
człowieka, ile przez stryjów. Jeden z nich, mieszkając w zapadłej wiosce 
w Mińszczyźnie, urządzał częste przedstawienia teatru amatorskiego, na 
które spraszał nie tylko okoliczną szlachtę, ale i chłopów, a wszystkich 
swoich gości sadzał do jednego stołu. Inny - był doktorem dwóch fa
kultetów, wizytatorem szkół za czasów kuratorstwa Adama Czartory
skiego, wybitnym uczonym, światłym i postępowym człowiekiem. Po ni~ 
Moniuszko oddziedziczył olbrzymią bibliotekę, przeważnie przyrodniczą, 
oraz zainteresowania ogólne, które wyraziły się w jego stałej lekturze. 
A współcześni podkreślają, że oczytany był znakomicie, zwłaszcza Jeśli 

c;hodzi o filozofię i przyrodę! - Wreszcie trzeci ze stryjów, Dominik M<>
iuuszko był nie tylko głosicielem haseł demokratycznych; ale ich. czyn: 
nym. realizatorem. Podzielił swój majątek pomiędzy chłopów, osadził ieh 
na osobnych folwarkach; założył dwie szkoły, nakłonił wieśniaków do 
posyłania dzieci do tych szkół, zaopatrzył je w biblioteki, sprowadził le-
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karzy . Na kilka lat przed śmiercią Dominika (1848 r.) rząd rosyjski zam
knął obie szkoły. 

Oto atmosfer;;. , w jakiej żył Moniuszko w latach dzieciństwa i wczesnej 
młodości. 

Drugim powodem rozwinięcia się jego zmysłu społecznego była - jak 
wspomnieliśmy wyżej - bardzo obfita i żywa lektura; Moniuszko czy
tał wiele, z prasą krajową zaznajamiał się natychmiast po jej dotarciu do 
Wilna, gorąco propagował „Bibliotekę Warszawską' ' ; mamy nieraz w jego 
życiu dowody szybkiej reakcji na dzieła, które dopiero po latach zdoby
wają niejaką renomę. 

Wreszci2 trżecim czynnikiem sprzyjającym proce5owi uspołecznienia się 

kompozytora był dobór przyjaciół, najbliższego środowiska , z jakim naj
chętniej utrzymywał kontakt. Znajdowali się w nim ludzie tacy, jak Bo
noldi, doskonały śpi ewak , Włoch , który się !>:)obzczył , wziął czynny udział 
w powstaniu styczniowym, skazany na śmierć uciekł z więzi,enia, by po
tem we Francji zginąć na barykadach Komuny (rostrzelali go Wersal
czycy); Włodzimierz Wolski, młody, namh~tny poeta-społecznik, jeden 
z filarów cyganerii warsza\vskiej. autor bardzo agresywny ch poematów, 
wspótwórca „Halki"; Adam Pług, nieubłaganie wa lczący o wyzwolenie 
chłopa z jarzma feudalnego i wielu innych. 

Współcześni doskonale orientowali się w społecznych zainteresowaniach 
Moniuszki, w jego przekon aniach i kierunku twórczo.ki. Charakte
rystycznym przykładem jest tu zachowanie się Sikorskiego, dobrze wy 
kształconego muzyka, redaktora zasłużonego ,.Ruchu Muzycznego" z lat 
1857-1861 i „Pamiętnika Muzycznego i Teatra lnego" (1862). 

Biografowie przywiązują wielką wagę do przyjaźni Sikorskiego i Mo
niuszki, a nawet przypisują Sikorskiemu zasługę wystawienia „Halki" 
na scenie warszawskiej . Są wszakże dosyć poważne powody, aby sądzić, 
że Sikorski nie czynił takich starań. Przeciwnie! Bardzo go raziła „nie
patriotyczna" tematyka opery. Dał temu wyraz w swojej obszernej i nie
równe.i recenzji z premiery warszawskiej. Naj p ierw próbował udowod
nić (w sprzeczności zresztą z sam,;vm sobą), że treść „Halki" nie jest ty
powym ·zjawiskiem społecznym, tylko indywidualną tragedią, następnie 

przyznał jednak, że społeczna tendencja opery była zasadniczą przeszko
dą do wystawienia jej na scenie warszawskiej . Po „Halce" pochwalił 

„Flisa" , ale gdy zobaczył, że Moniuszko ze swoje j zasadnicz~j linii nie 
ustępuje, bardzo się zaciął i przy najbliższej okazj i ostro go zaatakował. 
Okazją tą stała się „Hrabina". Jeden tylko raz był Sikorski w pełni z Mo
niuszki zadowolony, wtedy mianowicie, gdy ujrzał „Verbum nobile" . 
Ironia jednak chciała, że nie dostrzegł w tej pogodnej sielance dosyć zja
dliwej satyry właśnie - na „szlacheckie słowo" , k tóre tak łatwo jest 
obejść formalnymi sposobami. 



J ak już powiedzieliśmy, „Hrabina<; stanowi poważne ogniwo w se rii u wo
rów Moniuszki o tematyce społecznej . Autorem librett a był Włod,·imicrz 

Wolski, ten sam, który już raz przyczynił się do triui ru Mo ius1.ki 
w „Hale"'"- Tyle rozpowszechniony ile niesłuszny pogląd na , cy~ane. ię 
warszawską", roman ty czną grupę artystów z lat czte rdz iestych ubi >gt~go 
stulecia , przedstawiał · jako gromadkę nierobów, nudz<icyc się an.
czy ków, eksn awagantów. arty s tycznych n iedojdów. Reak cy ina k y ty k a 
tym lekcew'iżeniem poważnego ruchu artystycznego o silnej pod.budow ie 
s.połecznej , związanego z najświatlejszymi ludżmi owych czasów (Kam1eń
~kim i Dembowskim), na dziesiątki lat zaciemniła jego prawdziwe zna

czen ie. 
Zacyt ujmy słowa , które n a tem at założeń i pracy swci grupy wypo
wie dz i a ł Roman Zmor ski , j 1: en z przywódców cyg .. .ne ·ii: „Stwor:::yć 
j ednak n otrq obok dawnej lit<? ra tur , bylo niepodobieństwem dla mnóstwa 
ni<'p rzy ja; nych a siln ych okoliczności . W i mieniu wolności i ludu -walka 
sz la dorywczo ty l ko i n iel-" tale, walczący bowi em pod tym 8Ztandarem 
miał pr::eciwko sobie ::arazem zawistnych literatów z remiosła, cenzurę 
(z którą się łączyli) i 7Jo !icjr: taj uq . P róc: więc ro zpi ;.c/m .m~ych tu a ów
dz ie w druku pism, starano s ię krążącymi w rękopi ach dziełami i ży 
wym słowem zelektryzować masy i tworzyć opinię - 8kutkiem tJcż l'Zego 
powstała ona wkrótce silna, stanowcza republikańska, a w połowie 1843 r . 

dał11 znakomitej potęgi znaki". 

W grupie młodych rewolucjonistów najskrajniejszą pozycję zajmował 

Wł dzim ierz Wolski. P od ·reślić należy, że był on jedny m ., m1iffiuzykal
niejszy h członków grupy, a byli to ludzie o duże.i ku tm z..: muzycz. i 
Napi sał m . in. jeden ;: piękniejszych poematów o Chopink 

Pomysł n apis ania „Hrabiny" powstał w r. 1859. M ni :<' 1rn od roku by! 
przodującym kompozytm·em polskim. .,Halka", WY Stawion a w War~a
wie (1 s~ycznia 1858 r.) była wielkim triumfem . jej sła a ~zybko ro.m10-
s!a s ię po Polsce, wie ć o niej dotarła również za " anicę - pisano o n iej 
i m ów ion o w Rosji, Czechach, Niemczech. Dłuższa podróż za granicr.; 
(przez Krr.ków do Niemiec i Francji) stała się dla Moniuszki poważna 

podnietą twórczą Wyst aw iony we wrzesniu 1858 r . ,.Flis" został przyj ty 

bardzo ciepło. Moniuszko był w pełni sił twórczych i w okresie pełne„l 
powodzenia. Wtedy właśnie zwrócił się do Wolskiego o nowe libretto 
operowe. 
Na 7,ądanie kompozytora mioł to być „obra;;. ubiegłej doby , która ze
wnętrznie przystrajała się w roko!W niestylowe, ale miala aspirację stylu 
a wewnętrznie oddawała się zby tkowi i zabawie, lecz niosła daninę krw' 
w legionach, które przyniosły nad Wisłę nowe tradycje i początki ·tylu 
empir e". - Tak tłumaczył zamierzenia autor libretta. Nie " oln ia
pominać, że WYkonanie tego projektu nie było łatwe! Cenzura bar dzo de 
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cie llwie badała reper tuar j i:; go wykonanie i t rze-oa by o niejedną ecz, 
1. )l!aszc.:1· 1 .'ych legionistów, un:ryć barwo starannie. 
Wed1 ~ słów Polińskiego (w małej m ogra ti o on u~zce) ,,Hrab ina" 
był. pumy i;Jana• jako .,piękna satyra mu 1.yczna na p ni:i:ahcą rol t,; , ' aką 
w t"1 cz<1s c:i:••sć społcc.i: n tw z epoki „pod la h ,-.'· c j ry-. ... ał a .. Te'(; 

t r :?.t uki opar ta n '1 podwalinie sprzeczno<:ci i rozdzwi~ków U5TX' ob·en 
w · ż.,_,_y ch w al'Stw społeczeństwa sprzed cza:;ów Ksir,s tw ;:; ";\'ars„Jw„kiego, 
z k'o sch jedna oddawała się modzie i zw y czajom p oryskim, w ·tos:m
kacli zaś t owar zy: k ich pos-lugi\"<.tla sit; mową tran cu k'l , a drug , mniej 
hczn:J. pilm 1,; przestrzegała staropclsk 1ch zwyczaj i" w i obyczajów - d~la 

Nkn .uszee pole do różnorodnej charakterystyki bohaterów scenicznych ... 
Niemal jednocześnie z wystawieniem te j opery, rozpocz ły się w Vłarsz3-
wic m an ifestacje polityczne, zakończone powstam cm zbrojny m w caiym 

kraju . któ re Moniuszkę od sp raw muzyc-mych odciągnięło" . 

I zn ów ,.tradycja' '. która typowy dramat spvleczny, „Halkę" , próbowała 

okreslić ja ko tragedię wyłącznie osobistą. usiłowała z ,,Hrabiny" zrob ić 

„tn ged 1, 1oz a1-tej spódnicy". A chodziło przecież w tym utworze o rze
czy ażne, dla w„półczesnych aktualne. Wynika to z recenzji pisan ·eh 
po premierze. 

.Jd]{ i był stosunek samego Moniuszki do libretta i jego myśli przewod
niej, świadcz r1 słowa Dziadulewicza, przyjaciela autora „Hrabiny", który 
p is ! · „Nad lib1ettem „Hrabiny" zawsze się Moniuszko unosił i ze w szy
s ich librc , lsldch „Hrabinę" najwyżej cenił . Jednakże żaden utwór 
w \IJ)'!'t a \"ier iu go na widok publiczny nie przyczyn ił Moniuszce t:,-lu 
zgryzot i zmartwień , co wystawienie „Hrabiny" . Moniu zko martwiąc 
się, a nie lubiąc przed kimkolwiek wynurzyć swój żal i boleś ć, (tak!) tylko 
tłum iąc , „-szystko w sobie, rozchorował się na żółtaczkę tak s ilnie, że 

omal życia nie ostradał". 

Opery ,;taw ial : śpLwa.::y i reżyser, dokuczala ; en l u r a . ni mało też kło

potów miał Moniuszk o z Wolskim, ·tórego cygański t ryb życia nie po
zwala ł go mieć na każde zawołanie dla potrzeb kompozytora J ednak pr a
ca posuwała si~ ~zybko naprzód. W listopadzie 1359 r. ws,.ys o było go
towe, przystąpiono do prób. 
Pierwotnie p .:emieia miała ~ ię odbyć w dzie1i Nowego Roku - t . odycyj
ny dziC:J p r emier moniuszl~owskich, Jednak n iedomagania kompo~ytora 

- jak ·. c oroba. moż własnie ta żółtaczka. o której wspo ina Dziadu
lewi . póznił •erm in ,ak, że .. Hrabina" po raz pierwszy ·wykonana zo
stała 7 lutego 1860 r. w Tea tn.e W:dkim w War szawie pod dyrekcją sa
mego twórcy. 

Jaka była r ca k cj 'l pu licznośc ·, ła two W )' .tlnc ze spra wo1.dania Józefa 
K eniga, z dnia 8 luterro l o00 r „ zamieszczonego w C: d l:cie Warszaw 
skiej'' (nb . Kenig był w . woim C7a'<ie autorem nleZI:'ltern ie sumienn go 
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i cennego rozbioru „Halki"). Pisze on: „Piękny to był dzień wczorajszy 
dla Moniuszki. Wynagrodzono go w części przynajmniej za pracę, za 
wszystkie trudy, jakie od kilkunastu miesięcy przechodził. „Hrabina", 
owo wypieszczone dziecko imaginacji kompozytora, przyjęta została z za
pałem prawie większym jak „Halka" przy pierwszym jej na 'Świat war
szawski wystąpieniu. Prawda, że drogę do serca publiczności miała już 
bardzo utorowaną. „Halka" i „Flis" - zacne jej rodzeństwo - ręczą, że 

z dobrego domu pochodzi, więc zapał był wielki. Moniuszko na wejściu 
ledwo się pokazał w ciemnych drzwiach orkiestrowych, powitany salwą 
oklasków i doprowadzony przez całą drogę do dyrektorskiej estrady, pięć 
minut musiał się jeszcze kłaniać przy pulpicie. Takie powitanie już dob;:ą 
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 
pp,ystepności... takie tam jednak 9ą piękności.. . że trzeba się w nich ro
zejrzeć dobrze, policzyć je, zamaskować. Niepodobna, byśmy dziś da
wali krvtyczne przeglądy pracy Moniuszki... Wrócimy do tego wszy
stkiego raz jeszcze. Dziś wspominamy o przegrywce poprzedzającej akt 
trzeci: jest to odrębne orkiestrowe arcydzieło, sielanka kilkudziesięcio
taktowa, sielanka nasza, w której polonezowe tempo przebija w cudnym 
śpiewie wiolonczelowym, zdającym się nam mówić o owych myślach i za
bawach w one lata ... wśród cichej wsi litewskiej. Nie pamiętamy, by 
w naszym teatrze kiedykolwiek przyjęto z takim zapałem czysto orkie
strowy ustęp. Każdy żałował, że nie usłuchano piorunującego wołania 
o powtórzenie i zdaje się nam, że tej przegrywki dyrektor nie uniknie1 ." 

15 lutego 1860 wystąpił z obszerną recenzją Józef Sikorski, zamieszcza
jąc ją - jak zwykle - w „Ruchu Muzycznym" (Nr 7): „Więc dramat bę
dzie satyrą. .. pomyśleliśmy sobie. Tak też jest istotnie. „Hrabina" p. Wol
skiego to bogata wdówka, upędzająca się za hołdami, choćby je ubiorem 
nawet zyskiwać przyszło; i owszem! takie hołdy zdają się być jej najmil
sze, jak wnosić można z monologu, a raczej ody do sukni świeżo przez 
„Lazarowiczową" wykończonej. Kto była ta Lazarowiczowa? Domyśla- . 

cie się, piękne panie: a widzicie zarazem, że z opery w ' mowie będącej, 
można się coś historii nauczyć, dowiedzieć się np„ że na początku bie
żącego stulecia była w Warszawie niejaka pani de Vauban, królowa całej 
sosjety„. Nadto tam dowiedzieć się może, kto by nie wiedział jeszcze, że 
w Warszawie była słynna Blacha (dom obok zamku, kró!ewskim zwa
nego) gdzie mieszkał korowód (!) ówczesnego społeczeństwa (przemil
czany oględnie)~) - do którego zapewne odnosi się wyrażenie: Herkules 

1) Kenig Jest tu w jawnej sprzec:mości z tym, co mówi o wykonaniu tego 
poloneza n e premierze Dziadulewicz - por. niżej. 

~) Dopisek S i!rnrskiego. Chodzi oczywiśc ie o Ks ięcia .Tózefa. „Korowód" ma 
tu znaczyć chyba „wodzirej " ? 
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u nóg Omfalii. Dowiedzieć się można jeszcze z „Hrabiny", że w owym 
czasie fraki, biorące stanowczo nad żupanami i kontuszami górę, bywały 
najdystyngowniejsze... gdy koloru popielatego itd. Proszę mi pokazać 

wdzięczniejszy sposób uczenia się historii. Niezgrabiasz, którego pani hra
bina obiecała wybrać sercem, uszkodził na niej arcydzieło Lazarowiczo
wej - suknię, część kostiumu Di <i ny stanowiącą , i naturalnie, jak zasb
żył, dostał odprawę. W akcie trzecim płocha jejmość ponosi karę za zby
tPc7.n do troju prnrwiązanie, bo musi wysłuchać swadźby i oświadczyn 
skierowanych ku innemu p r z e d m i o t o w i (podkr. Sik.) p rzez 
odepchniętego w gniewie za rozdartą suknię adoratora„. Sens moralny: 
nie gniewajcie się, o panie, gdy wam kto niechcący suknię uszkodzi, bo 
łatwiej o suknię niż o kochanka, szczególniej takiego, który męstwem na 
polu sławy dorobił się szlif pułkownika„. Pan Chorąży to postać najwy
datniejs:rn i odstająca tym lepiej od błaźniącej się czeredy, że na sobie 
nosi trój polski, a w sercu miłość do domowych rzeczy„. Co prawda 
wolelibyśmy, by nam bez potrzeby nie przypom inano roli smutnej i po
niżającej, jak!ą część ówczesnego społeczeństwa odgrywała, tym bardziej, 
że ona z mnóstwem innych nie przy jem ny eh wspomnień się wiąże -
a jako przechodnia, wyjątkowa , n ic o obliwie się przyczynia do pr·zedsta
wienia n a s z e g o (pokr. Sik.) obyczaju, ale zaprzeczyć jej istnienia 
nic możemy„. Pan Wolski wyborny jest w drobiazgach; życia w nich, 
humoru i prawdy mnóstwo - a język śliczny, jędrny , zachwyca,iącej nie
raz szczeroty (choć bywa niekiedy zaniedbany). Jest to wszystko prócz 
dramatu, k óry właśnie dlatego, że pod mu7ykę przeznaczony, tym do
kładniejszy być winien ... Niechby już raz panowie libreciści przestali 
zlepki ze scen nie należących ·do siebie uważać za dramat pod muzykę 
zdatny. (W pracy Wolskiego) widzimy ... komedię raczej, tchnącą niekie
dy mocno farsą , niż libretto do opery„. Pan Moniuszko sumienny jest 
muzyk, to wiadomo wszystkim - więc szedł za dramatem, ile przystało, 
i twórczością swą obwieszał jego nagości, pieścił jego piękności, gdzie je 
spotkał.„ Gdzie ona (treść) ma więcej stanowczości, tam i kompozytor 
kładzie barwy niewątpliwe, np. w muzyce poprzedzaj~cej podniesienie 
zasłony do aktu trzeciego. Jest to polonez, symbol niewątpliwy, przewod
nia niedwuznaczna, sformułowana przecież według pojęć własnych kom
pozytora o charakterze mających się zjawić obrazów„. Polonez ten, jeden 
z sześciu wydanych niegdyś w układzie fortepianowym w Wilnie, oddany 
jest„. samym basom smyczkowym; to pomnaża jego urok, skromność, 
tęsknotę". 

Wła~nie w ty.eh słowach „wolelibyśmy, by nam bez potrzeby nie przy
pommano roli smutnej i poniżającej, jaką część ówczesnego społeczeń
st~a ?dgrywała (która to rola), jako przechodnia, wyjątkowa, nie osobli
w:e s1~ prz~cz~nia do przedstawienia naszego obyczaju" - zawarła się 
cala mechęc Sikorskiego do tej tematyki, jaką Moniuszko tak uparcie 
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w swoich operach podejmolA~ał. Znalazło to zresztą później, przy okazji 
„Ver_b~m nobile" w:vraz jeszcze jask;awszy, gdy Sikors'·i, pozytywnie 
ocemaJąc operę , jeszcze r az wrócił do bardzo nieżyczliwego sch araktery.:. 
zowania d awniejszych pozycji operowych Moniuszki. 

N:i_ historię polo eza przed trzecim aktem .. Hrabiny" rzuca interesuJące 
św1aHo w ::; omnienie Dziadule wicza , włożo, e w usta Monitrszki : „Ale 
co t ;im - a ie za te• p ierw;:z prz stawien ie wypadło ~u r .me co się zo
~ie ... Os latn i akt (ciągnął Moniuszk ) miał się rozpocząc w ten sposób. 
ze otwiera się k rtyna i Chorąży z .1: odc-.wszym mieli zaczynać zaraz 
swoj<1 scenę . Otó.i: Trosze!, wyborny m uzy k i spiewak. .. zawuł ~ · M j 

dyre'~torze, czyby t-0 nie dobre bylo, żeby przed podni sieni m k • tyn_' 
or' tEslra choć parę akordów zagrała ... Skończyła si próba W zvscy "ię 
rozeszl i. oprosił!'m tylko o zatrzym an ie wioloncze · tv Sz b ·.;-kie •o 
1 kill u ir YC członków or ki estry. Pol n ez z gł w y - ~zybko n a --r.kic~ -
w ny zost· ł na p ap i<-rze3) -- prób a ;;lę odby •a i na ty m oniec. N l d r -
tri dz1Ni pier vsze prze t.aw icnie . Hrabin y". Pu licz.no :ci w tealrz~ P- . 
n iu·cńko ... Na d11)(łzi nari: zc 'e ostatni akt.. żółkowski z Troszlem, ie 
nie :iedząc o polonezie, już się usadowili z„ s tolikiem i ~iedq "': k11r
tyn ·1 a tymcr.a.scm dziej s i ę w ola Boża ! ~ zabliń · i zaczyna grać. ra, 
a le jak gra ! Skoltczył , a m ie s ię zdawało, że cały teatr wali s ię n .l tnl)j' 

głowę - ty1 c:za„ •r to był jeden o ólny okla:.;k i jeden óln y kn~yk bi,: ' 
P \"tnrzamy raz drugi, powtarzamy trwci i czw a1 tv. areszcie k urty " 
sic: t•t :era i Zółko\•,;r i woła : „Mój Choqży , ot ~ iupryza!, dyby tak: 
i ril n n ::Js zagrnć chc1f'li !" 'fity Boże :;ię to nie działo, zagraliśmy j -
~i..· ~·~ r!lZ„ . 

'fv k u , H r abini e" i jej tosunk u d innych oper M oniuszki. O l ok .,Halk i"' 
,St asm r•g dworu", .,FU a" jest pe ·ta polskiej muzyki operowej iak 

w. , t1d e ,h:il'la Moniuszki pociągnięta pt·zez reakcyjną krytykę ~ko
>km niezrozumienia. tendencyjnych wykrzywień, zlekceważenia istotnej 
tre~c1. Dl te o czas był najwy-Lszy. by zmienić „tradycy· y" nieLhętny 
~ ~orn~v k do „Hrabiny" , pr:r.ywrócić należyte znaczenie i blask jedynej 
~ek doi.al'.l ~ olskiej operze o W arsir wie 

WITOLD RUDZIŃSKI 

' l ·v is tocie p<l!on z te11 był n <> 1.1L.an:- od 11 wn " w wersji fo1·teplannweJ. 
<'hodzi tt" o zln;;trumcntawan le ge. 
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„Hrabina " na naszeJ scenie 

Inscenizar ja „ H rabiny" n a ti.a :>ze j scenic> 1ti e idzi1:; p o linii i.nscenizacji 
Leona Sch i llera . Ko. epcja Schillera - - jakkolw iek stanowi poważny 
wk d n ow e odc ytani e te j pięknej a dawniej niesłusznie pomijanej 
przez teatr y opery Moniuszki ·- zgodnym zdaniem k rytyki posunęta. sit; 
:a da !ek0 przede wszv stki rn przez obciążen i e tego peł nego lekkości i h u
moru dzieła dopow iedzen iami, w prowad :en ie nowych postaci, r ozblldowa
nic scen d ia l g wych i u:mpehl ienie kh w sta·wkami i nscenizatora . Zm1e
nialo to w pewny m st-0pniu charakt er dz.;ela llfoniuszki, n ie harmonizo
.aafo z t ym gatunl<iem, jak i „ Hrabina" jalco opera komic:ma reprez ent u;e, 

2acl11Diana została r ównow aga między slowem mówionym a muzykq 

.·pi ew em. 
„ Hrab in'1'· ukazu je się na riaszej scenie w kszta lcie w .~tosunku do 

0T11gin.(llu na jbardziej wiernym. Wierność ta. ma swoje uzasadnienie. 
Nie chodzi tylko o szacunek dla dziela naszego największego kompozy
tora operowego. Punktem wyjścia bylo tu przede wszystkim przekonanie, 
że „Hrabina" przez swoją treść i walory mu~yczne w pelni ::aslugu je 
na to, by znaleźć się w żelazn11m repertuarze scen operowych PoLski Lu
dowe;. Zawarta w niej satyra obyczajowo-spoleczn a, silny ładunek głę

bokiego, gorącego patriotyzmu, okoliczności historyczne, które uwarun
kowaly jej powstanie - wszystko to dec11duje o tym. że operę tę zali
czam·y z dumą do tych dziel, które skladają się na postępowe i 9odnr 
~tałej pamięci tradycje naszej kultury narodowej. 

Spójrzmy tylko, jak opera ta, której akcja toczy się w pierwszych 
latach XIX w. w Warszawie, nawiązuje przez kierrmek swojej satyry 
do pięknych tradycji tak upolityc::nionej komedii polskiej czasów sta
nisławowskich, tej komedii, która za jedno z głównych swoich zadań 
uważała u·alkę z kosmopolityzmem. „wyższych sfer", :: malpowaniem 
cudzoziemczyzny, z idącą z tym. w parze lekkomyślnością w trakto
waniu spraw narodu, z obojętnościq w srosunku do tragic.:.nego fa
ktu utraty niepodległości. Jakże dobrze znamy z te; komedii owe hra
binv, dla kt6ruch istnialv tylko bale i zabaW11, owt1ch szarmanckich i fir
C'fłkowatuch Dzidzich, karciarzy i utracj uszy, którzy goniq za łatwo zdo
bytym groszem, OW1/Ch łwłeżo nawr 6con11ch na francuszcz11r:nę Podcza-
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szyców. Była to jedna z grup grabarzy niepodleglości, pasożiJtów, k tórzy 
zawsze bez trudu porozumiewali się z zaborcami i zawsze się potem 
z nimi umieli pokumać. Temu światu przeciwstawili Moniuszko i Wolski 
świat drobnej biednej szlachty, która, daleka od sarmatyzmu, reprezen
towała w tych ciężkich dla kraju czasach ducha prawdziwego patrio
tyzmu, ducha ofiarnej walki o niepodległość. Ten .świat stanowią w ope
rze Chorqż·y, Kazimier;; , Bronia. Ileż wymowy kryje się w tym falcde, 
że szlachetnego i prostego czlowieka, jakim jest Kazimierz, sprowadza 
na manowce lekkiego ? pustego życia salonowego przedstawicielka war
szawski ej „ sosjety", faworytka pałacu pod Bla.chą, gd2ie wówczas sku
piało się życie towarzyskie niedawnej stolicy, obojętne na pruską oku
pację, na tragiczną wprawdzie w swej bezcel.o icości, ale bohaterską wal-

Karel Gajewski: dekoracja do I aktu „Hrabiny" (makieta) 

I kę „legiów polskich" , które krwią swoją na w s:ystk ich polach euro
pejskich i pozaeuropejskich bitew dokumentowały wiarę w tę, „co nie 
zginęła" . 

Gdy oglądamy „Hrabinę", niesposób oprzeć s ię wra : eniu, że w dzielP. 
tym żyją jakieś odblaski „ Pana Tadeus:a.". .lak tam w obrazie życia 
„cichej wsi l iteu;s kiej" , ·tak i tutaj czu jemy żywy nurt historii , istotny 
związek ze sprawą dla losów narad:.: najważnieiszą - z walką o wy
zwolenie. Tam konf likt miłosny rozgrywa się międ;:;y Telimeną. Tadeu
szem i Zosią - tu między postaciami, modelowanymi w tym samym 
duchu, między Hrabiną, Kazimierzem i Bronią. Analogii moglibyśmy 
.tu wysnuć w i ele. Wszys.tkie one świadczą, że działał tu wspaniały . czar 
wielkiego Mickiewiczowego poematu.. Ten sam duch tu i tam panuje 
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duch szczerego, ofiarr.ego patriotyzmu, żoł nierskiej gotowości, duch umi
łowania tego, co w d :iejach narodu było wartościowe i piękne. 

A gdy ·uświadomimy sobie, że „Hrabina" powstała w latach na
brzmiałych wydarzenie.mi i nastrojami, z których zrodziło się powstanie 
styczniowe, pojmiemy, jaką olbrzymią rolę miało do spełnienia to dzieło 
w spolec.!eństwie. Warszawa M oniuszki, War.o:awa lat s ze.§ćdziesiątych 

dobrze znała te arystokratycz ne salony, gdzie magnateria i rodząca się 

w ielka burżua ::ja bratala siP, .: ca rską admi.nis t racja i generalicją, gdzie 
wykuwano najhaniebniejs: e prog ra my współpracy :: zaborcą, podczas gd11 
najlepsi syn owie 1ui ;·odu polsk iego i ros yj,;ki~go k nuli spis k i, organi
zow ali zbrojny bunt pr zeciw carskiej niewoli, przeciw uciskowi i krz11-
wdzi e. Każda 1wrodowa nu tn nn : y /ri tej op er11. każda patriotyczna alu-

K a rol G ajewski : dekoracja do II aktu „Hrabiny" (makieta) 

zja, nauet strój Chorą ?:ego czy z o,i, m undur Kazimierza dzia lały na 
patriotyczne u c.:ucia widza, rozpala1y je i hartowały. 

Uderzając e :ie~t. j a le t a wmknięta w kręgu dworsko-szlacheckiego 
świata opera daleka j es t od pochwały szlachetczyzny, jak nie ma w nie.i 
nic z uwielbien-ia dla sarmackiego „czerepu ruba sznego" . Wolski jakb11 
idąc w ślady Mickiewicza wybrał sobie świat szlacheckich szaraczków, 
ludzi prostych i zwykłych, a chwaląc ich prostotę, szlachetność i umiło
wanie ojczyzny - prze::. pos tać Podczaszyca dal W'yra.::ni e do zrozumie
nia, że nie zapomina o przywarach i wadach ludzi tej warstwy. Moniu
szko i Wolsk i mieli sentyment tylko dla tych ludzi tej k lasy, k tórzy n ie 
zatracili żołnierskiego ducha, któ r zy zł<{czyli się z narodem w jego wy
zwoleńczej walce. 

Przeglądając materiały wiążące się z narodzinami tej opery, napo
tykamy na w zmianki, świadczące, że jej pierwsze dwa akty miały się 
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r o:::gr ywac 3eszcze przed powstaniem Ks;ęs twa Warszawskiego, w okresie 
gdy w Warszawie rzqdzil pruski zaborca, gdy pod sztandarami Napole
ona walczyły 1.egiony. Po linii t ych suges tii poszed l L eon Schil l er umie-
zezajqc ake~ e tvch dw óch aktów gdzieś ok olo roku 1801. W tej insceni

zac j i chronologia przedstawia si~ Tiieco inacej. Mamy rok 1807. P rt1-
.-a 11 opwkili :hi:: Wa r sZ!LWi?, ks. Jó?ef Pon iatow ski j est j11? „ H erkul<!le-m" , 
kt óry dz· e rży wład:;ę w mlod m I<s i ęstwie W ar szawskim, i organi zu je 
armii;, n i e -e rwaw s- y jeszcze ca l.kowicie z dawny m t ry bem życia, który 
"'JJ m bolizlL, e w ymoumi,e pani flc Vcwban. owa Omf al i , l: t órn npętala 

Pr-:11' 2legn bohatera .~pod Rus LJna i Livs /ca_ W salonach H abiny żucie 

ioc:1.1 .<·i<; j ednak staryrn t.r y bem wś1·ód ::::a baw i ro:gr ywek Toteż ~ja 

u ;lnie si w II akcie k i~ci f' Jó:;<?ja ma rwo je znaczenie. B ioracy udzial 

z urgu1Li~:ou:c111ej p r;,.e.: D.: id.?ie,1r1 wr:.:. karu dzie Kazimier:; tym silniej zda;e 
so bie sprawę, że znalazł się w fals ::.ywei po;:;ycji, że salon Hrabiny to 
nie m i e}sce dla niego. 

Stoso1l:nie do wsl-.:azówki libretta akcja III aktu dzieje się w kilka 
lat później. A rnt cm mamy wczesną jesień roku 1R12, teyo samego roku, 
którego wiosnę w tak porywających słowach opiewa Micki ewi.e:: na wstę
pir d n XII ksic;gi swojej nieśmiertelne.i epopei 
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O rokit <Jw! kto ciebie wid„ ial w naszt)nt l~ra .i u : 

Ciebie lud =owie dotąd rokiem urodzaju, 
A żołnierz: r okiem wojny; dotąd lubią starzt1 
O tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy. 
Z dawna byleś niebieskim ozna;miony cudem 
I poprzed~01111 głuchą wieścią między luden1 . 

Konie, ludzie armaty, orly dniem i nocą 
Plyną; na niebie gorą tu i ówdzie luny, 
Ziem ia drży, slychać, biją stronami pioruny ... 
Bitwa! Gdzie? W której stronie? pytają mlod.zie1'ce, 
Chwytają broń; kobiety wznoszą w niebo ręce; 

W s=11scy pewni :wycii>.~twn , wnla1ą ze Iza mi: 
„Bóg jest z Napoieonem, Napoleon 11arni!" 

Ka::.imierz, któ ry po latach wo1ennych trudów zjawia się w rod -zin-
ych str onach, niedługi będ?ie mial tu p opas. Pójd.zie wra z z innymi za 

n tand aren1 -: lvd nycli nadziei 11a północ w przekonaniu , i e .~lużqc Napo
Leonow i - slµży Polsce, spraw ie je.i niepodleglo§ci. T1-1mczasem 1cdnak 
wszyscy żyjq jei;zcze nadz i eją wolności Fina ł ope !J, podobnie jak fi.nal 
„Pana 1'ade11 sw", oświetlony jest blaskam i tej n ad;;ie i.. I .zda.ie się n 'ie
pr zvpadkowo tutuł. XII księgi tego pol?'matu -- ,.Kocha jmy się" - po
tot<Irza s ię w ostatnie!. słowach oper u 

H rabina", opera p clna telcl:ości, humoru f wdzięku . dziś po latach 

bli n.o stu od :;wego powsta ia przemaw ·a d nas nadal µr ede wi;Z]/s tkłm 

~woim s:czery Tn i. gon1c·1m1, p(ltriot1J?mem. 

I 
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TREŚĆ LIBRETTA 
AKT I 

Dzidzi, fircyk, sfrancuziały „lew salonów", organizuje w domu Hra
biny, młode.i i bogatej wdówki, wielki wieczór maskaradowy ze scenami 
baletowymi. Naleźy do licznego grona wielbicieli Hrabiny i... jej majątku, 
gdyż sam jest już goły jak święty turecki. Poniewaź konkury te są jednak 
kosztowne, sprowadza sobie do Warszawy wuja, Podczaszyca, którego 
przybiera w francuski frak i wciąga w program dzisiejszej zabawy, wy
znaczywszy mu rolę Neptuna. • Wiej ski szb chciura nie t go czuje się 
w swofej nowej skórze i nie bardzo się jeszcze ori.entuje w tym, że 
siost rzeniec chce go po prostu naciągnąć na „dukacików najmniej setkę" . 

Dzidzi sch lebia mu jak może, wmawia w niego, ż'e rola Neptuna jest nie
słych anie ważna, a w dodatku zachęca go - jako że Podczaszyc jest sta
rym kawalerem - do konkurów o rękq pięknej Broni, która przyjechała 
ze wsi i znajduje się na czas warszawskiego karnawału pod opieką Hra
biny. Sensacją wieczoru u Hrabiny będzie udział w nim ks. Józefa Po
niatowski~go i pani Vauban wraz z kwiatem towarzystwa bywającego 
w pałacu pod Blachą. 

Zabiegi Dzidziego wokół Podczaszyca przerywa zjawienie się kontu
szowego szlachcica, w którym pan Walenty z Kociej Woli (Podczasyc) 
poznaje swojego bliskiego sąsiada, dziadka i opiekuna Broni - Chorą

żego. Chorąży przybył do Warszawy wiedziony i tęsknotą za wnuczką, 
i zapewne z chęci zapoznania się z bliska z ważnymi wydarzeniami poli
tycznymi (pobyt Napoleona, powstanie Księstwa Warszawskiego, tworze
nie armii). Chorąźy dziwi się przemianie Podczaszyca, a w jeszcze więk
sze zdumienie wprawia go wiadomość, że pan Waletny myśli o jakiejś 
żeniaczce na stare lata. Oczy\viście Chorążemu ani na myśl nie przy
chodzi, żeby celem konkurów Podczaszyca miała być Bronia. Posądza 
go o smalenie cholewek do Hrabiny, koło której wśród czeredy konku
rentów kręci się także Kazimierz. 

Chorąży spotyka się z Broni ą. Zauważa dziwny smutek wnuczki. 
Bronia zapytana o powód tego smutku tłumaczy go tęsknotą za wsi.ą 
i domem rodzinnym: 
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$piew Broni 
(akt I, scena 7) 

Ach, dziaduniu - w blasku cal11m 
i w przepychu świetnych sal 
Zal mi cisz11 w dworku bial11m, 

w alkierz11ku kwiatków żaU 
Żal kościólka, na glos dzwonka, 
Gd11 -się lud gromadzi tak, 
Mogil dwojga, drzew i slonka, 
I dziadunia tutaj brak. 

Gdybyż na skinienie mgje 
Wypadł nagle taki sąd: 
Masz bogactwa, bierz jak swoje, 
Lecz na zawsze wyjedź stąd -
Bogactw ani bym nie tknęla, 
Ale, jak mnie dziadziu znasz, 
Zaraz ptaszki em bym frttnęla, 
Gdzie ten bialy dworek nasz. 

Bo gdzie świetnych balów krocie, 
Stroje, tańce, żarty, śmiech, 
Samej jednej mnie sierocie, 
Dziadziu, smutno pośród nich. 
Wrzawa nieraz mnie okoli, 
A ja tak plakalabym. 
Jest się naśmiać z kim dowoli, 
Lecz zapłakać nie ma z kim. 

Chorąży nie da się jednak oszukać. Zmieszanie Broni na dźwięk 
imienia Kazimierza budzi w nim podejrzenie. Ucieczka Broni na widok 
wchodzącego Kazimierza utwierdza go w tym podejrzeniu. Ale i Kazi
mierz jest niewesoły. Na pytanie Chorążego odpowiada wykrętnie. Wy
słuchawszy myśliwskiej recepty Chorążego na wszelkie smutki i troski, 
zostaje sam. T.eraz odkrywa przyczynę swojego stanu. Jest nią nieod
wzajemniona miłość do Hrabiny, której asystuje, podczas g d;· 

Tam bracia, tam święta 
Powinność mnie wola. 
A mnie tu wiąże niepewność przeklęta, 
Ja się tu dręczę rozpaczq 
U stóp szatana czy też anioła? 

$piew Kazimierza 
(akt I, scena 9) 

Od twojej •vol i , by z niepoko j u, 
Aby z wątpienia co w serctt boli, 
Blyslo mi szczęście w świetlanym zdroju, 
Od twojej woli, od twojej woli. 

Czyli ci rozpacz moja potrzebna, 
Ciągle męczarnie, czy cię zachwycą? 
Zamiast mi świecić jak gwiazda srebrna, 
Tyś tylko burz11 wciąż b~yskawicą. 
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Więc już 11iech lepiej bur:.a za.wuje, 
Marzen u roki nieckaj obali, 
I n ieC' h od r azu gorycz wypiję, 
Która mi serce krwawi i pali. 

Może te:i. . zczerz e choć w owej chwili 
O mnie poduma :o z żalo:m111n czolem 
I T w ój Str6.::-Aniot skrzyd la pochyli -
Wy j r::y c i :: oczu smutliym aniołem. 

O . r o:cpac<J jes:::cze bltdni ć gotowa, 
Serce w niej żali się mimo w oli. 
By j e ukoić - dość tylko slowa, 
A wszak to słowo od twojej woli. 

Hra bin ie I' azim icTz n ·c jest obojętny, ale razi j ą ·ego brak manier. 
jego obcość w ty m Ś\ · .ie, który ją otacza Związek z Kazimi t2'em 

oznaczałby zerw anie z dotychczasowym życiem, ale ;:tracić tego adora.
tora też by nie chciała. Trzyma go więc przy sobie obietnicami przy
szłych łask. i 'adzieje te , choc bardzo mgliste, uszczt;śliwiają Kazimierza 
i każą mu czekać. 

Wieczorny bal się zbliża . Hrabinie przynoszą nową wspaniałą suknię. 
Jej otoczenie - z Dzidzim na czele - rozpływa się w zachwytach n ad 
tym cudem sztuki krawieckiej . Tylko Kazimierz, Chorąży i Bronia nie 
dzielą ogólnego nastroju. Bronia z żalem patrzy na Kazimierza, który 
zżyma się na zgraję otaczającą Hrabinę. Kazimierzowi smutek Broni też 
nie jest obojętny, łączy ich przecież przyjaźń od dzieciństwa. Wesołość 
towa ilstwa Hrabiny rośnie, gdy do salonu wpada Podczaszyc w stroju 
przeznaczonym do występu w balecie. Wszyscy śpieszą na generalną pró
bę baletu. Na scenie pozostają zadumani o swoich sprawach Kazimierz 
i Bronia 

AKT II 

W sali balowej próba za chwilę się rozpocznie. Hrabina jest już 
w swojej niezwykłej sukni, przygotowana do roli bogini Diany. W duszy 
jej budzą się jednak pewne refleksje, ale wciąż jeszcze górę bier.le nad 
nimi próżność światowej, nawykłej do hołdów damy: 
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Recitativo i śpiew Hrabiny 
(akt II, scena 2) 

Suknio, coś mię tak ubrała, 
Jakby posąg w greckim stylu, 
Holdy tylu, zawiść tylu 
Będę, będę dziś widziała. 

Suknio moja! Dzięki tobie 
Od dziś dnia w najpierwszych rzędzie 
Salon mój ton daw ac bi:cLie, 
Co chcę, to w sosjecie zrobię. 

W t ... kim w irze - ach to 11- 1: 
·1y~: · hold11 ,.- Ji e l wo, 

l , cc· 11•H od strc j n11„h, pif?k:TI Yc1 li · 
Wd: : •kn, stro j u być królową. 
T ak·e berło mHo nieść, 
Cz11tać u' ocrnch. : c:eść j ej, c2eśc! 

Spływa pu m n ie D •any • trri i 
Jak wiosenna chm urka l.iiala , 
Aie skromny 1tklad m ój, 
Jakbym o t ym nie wied::iała, 
:t~e mi nieźle w stroju tvm , 
że mi do brze, pięknie w n;m. 

•1 .: d I 1••!/,.0 bal 
Blasku jeszcze pragnę szczerze, 
Potem ujść od miasta w dal 
Z tym, co serce go wybierze, 
Pośród s?elskich marzyć chat, 
.4lc cześć niech odda świat. 

Domyślamy się, że w tych sielskich tęsknotach Hrabiny owym wy

branym jp~t Kazimierz, którego ona nadal omotuje i paralimje swoją 

kokieterią. 

R zpoczyna się próba. Zebrani podziwiają balet „Zefir i Flora" 
a as tw ni12 ,,_-n ept m a a \v' Ll !t:", w k tó . e.1 wv tGpuje Podczaszyc 
w r li trzvm · j ącego się niepewnie na nogach Neptuna (stafo jest pod
chrnit>lony), drżąc go, by n ie wyp& 'ć , chv. iei ąccgo si<;> rydwanu. Sły 

szymy między dwoma obrazami śpiew panny Ewy, przyjaciółki Hrabiny, 
a gdy okazuJC _ię , że mająca spiewać następną arię kasztelanka zacho
r o ~ła. K azimierz nieśm iało propom1 je w tym pun cie program u pro
sić o :ipiew Bronię. 

Bron li.i k tóra w tym towarzystwie czuje się obco i wyróżnia się na-
wet strojem , da je się n am ' w ić \V ,;cudzrizicm ałym 

wa je j .la splewka 

Spiewka Broni 
1• rt U, scena 81 

Szemr2e strum!fk pod jaworem, 
P o !wmykach zwoln<i 'cielca, 
~" J d~ ietvc r: pr 1 d dl.JO„(. 11 

I łzy tlu11ii, i narzeka. 

Po toż matka m nie wolała, 
że przyjechał pan bogaty, 
Po to warkocz mi czesała. 
Ustroiła w świetn e sza t y ? 

łon\!:: • oT.Lr.lmie-
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I pieściła, i prosiła, 
„Dziewczę tylko się zastanów, 
Jakie szczęście Bóg ci zsyła'." 
Ale co mi tam do panów. 

Jaś mial tylko mężne dłonie, 
Wą.sik, szablę, konia, siodło, 
Oczy, w których niebo plonie, 
Serce, które nie zawiodło. 

Na wojenkę, wielki Boże, 
Poźegnalam go spłakana, 
On tam walczy, zginął może, 
A mnie swatać chcą za pana! 

Próżno szuka pan sposobu, 
Próżno matka do mnie zmierza! 
Kocham, kocham i do grobu 
Będę wierną dla żołnierza. 

Dzidzi i goście są zaskoczeni tym gminnym śpiewem, ale Hrabina 
uważa, że piosenka, choć pospolita nie jest zła, więc włączono ją do pro
gramu. Zachwy cony Podczaszyc wpada do salonu \V me,;tosownym stroju 
Neptuna i wyraża Broni swój entuzjazm. 

Jako następny punkt programu całe towarzystwo wykonuje walca 
kotylionowego. Pod koniec tańca Dzidzi nadbiega z wiadomościA, że 

przyjechali goście spod Blachy. 
W ogólnym zamieszaniu, gdy Hrabina chcąc wyjść na powitanie 

znakomitych gości wybiera sobie za towarzysza Kazimierza - następuje 
katastrofa. Nienawykły do takich ceremonii Kazimierz przydeptuje ślicz
ną sukn ię Hrabiny. Suknia rozdzi0ra si . Goście są przerażeni. Hrabi!la 
z gniewem odtrąca Kazimierza, odsłaniając prz<ed nim i Chorążym całą 
swoją próżność. Kazimierz jest przygnębiony, ale upokorzenie, jakie go 
spotkało, każe mu wysnuć wniosek, że nie tutaj jest jego miejsce, że 
„dłużej zostać tu nre można - ubliżyłoby mi to." Bronia serde znie mu 
współczuje. To nie uszło uwagi Podczaszyca, który orientuje się, że 

Bronia kocha Kazimierza. Dzidzi nie posiada się z radości, uważa bo
wiem, że Hrabina została ukarana za obojętność względem niego. Zde
nerwowana Hrabina dostaje „spazmów modnych", a gdy Kazimierz p Dd
biega, by jej pomóc - raz jeszcze odtrąca go z gniewem. 

AKT III 

Upłynęło z górą pięć lat. Jes~my w dworku Chorążego, gdzie nie
oczekiwanie zjawia się znów ubrany z francuska Podczaszyc. Wywołał 

Chorążego z polowania, by mu zakomunikować ważną wiadomość. Ktoś 

przybył do niego i zamierza odwiedzić także dwór Chorążego. Podczaszyc 
jest tajemniczy i Chorąży ani rusz nie może się od niego dowiedzieć, k to 
jest tym niezwykłym gościem. Domyśla, się, że to może Kazimierz, ale 
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Podczaszyc zaprzecza. W toku tego przekomarzania się ~odczaszy.c us~
szał odgłosy łowów. Zapragnął wziąć udział w polowaniu. Chorązy kaze 
mu się przebrać, a sam udaje się do lasu. 

Okazuje się, że Podczaszyc, który zapomniał już o swoich występach 
warszawskich i od kilku lat siedzi na wsi, umknął ze swego domu przed 
Hrabiną która się tam nagle zjawiła. Przebrany już do polowania spo
strzega Bronię i staje się mimo woli świadkiem jej zwierzeń. Bronia na
dal kocha Kazimierza i tęskni za nim. 

$PIEW BRONI 
(akt III, scena 4) 

Gdy mi ktoś z boku 
Wspomni Kaźmierza, 

Łez nagle w oku 
Potok uderza, 
Dziadzio połaje, 
że płakać grzech, 
Serce się kraje, 
Gdy udam śmiech. 

Najświętszej Pann11 
Takem prosiła, 
Od ciężkiej rany 
By go chroniła, 
Aby nie zginąl, 
Gdzie krwawy bój, 
By nam zasłynąl 
Najdroższy mój. 

Lecz jeśli kiedy 
Do nas zaświta, 
Wszystko mi wtedy 
Rajem zakwita, 
Choćby byl dla mnie 
Zimny jak głaz, 
Dość - niechaj na mnie 
Spojrzy choć raz. 

Najświętszej Matki 
Blagam sierota, 
Żal nieustanny 
Sercem mym miota. 
Boleśnie smuci 
M nie krwawy bój, 
Ach, czy on wróci, 
Najdroższy ·mój, 
Tnm taki strasz111u 
Krwawy bój. 
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Wzruszony tymi zwierzeniami Broni Podczaszyc, postanawia sobie. 
że gdy tylko Kazimierz powróci, on już postara się o to, by dawny wiel
biciel Hrabiny zakochał się w Broni 

Nagle spostrzega przez okno zajeżdżającą przed dwór jego końmi 
Hrabinę. Umyka przed nią na polowanie. Hrabina zjawia si~ w towa
rzystwie zaaferowanego Dzidziego, który zaniepokoił się jej nagłą eska
padą w te zapadłe strony, m bardzi ej że Hrabina wyjazd ten przed 
nim zataiła. 

Ale przed nami Hrabina nie ukrywa celu swąjej podróży . Przyczyna 
jej była wiadomość, którą otrzymała zapewne od księcia Józefa. 

On tu przybywa, wiem niezawodnie, 
Jakżem szczęśliwa, ujrzę go znów! 
Ach, jak niegodnie jam zawiniła, 
Takem zgrzeszyła pośpiechem słów. 

Pierzchło lat kilka jakby marzenie, 
Jak lot motylka, jak tęczy znak. 
Jam to wspomnienie ł"'ami oblala, 
Jam pokochała namiętn ie tak! 
W stolicy nud ;;i za bawa płocha, 
Wietr znicu modn i wzbudzaja. śm.iPch . 

Kiedy kto kocha i kocha szczerze, 
o„. nie wybierze żadnego z n i ch! 
Minąl bój krwawy, on wraca przecie 
W wawrzynie sławy do swoich stron, 
Slabej kobiecie, gdy ją zobaczy -
.4.ch, on przebaczy, rozgrzeszy on! 

Hrabina wybiega do ogrodu, by spotkać się z Bronią. O~ Dzidzi~go 
dowiadujemy się tymczasem , że z dawnego gron~ adora:o_row H~abmy 
on jeden tylko został na placu. Wiąże z tym duze. na~z1e)'~ . Zda1e .mu 
się, że Hrabina gwałtem potrzebuje męża. Jest pewien, . ze n.im w ~r?t~e 
zostanie, więc gotów jest znieść wszystkie fochy Hrabmy, zeby UJąc Ją 
potem krótko, uczynić z niej „trusiątko i owieczkę" . 

Na odgłos tętentu koni wybiega, Do dworu przybywa Kazimien 
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Recitativo i śpiew Kazimierza 
(akt III, scena 9) 

Rodzinna wioska już się uśmiecha, 
Po latach tylu matkę zobaczę. „ 

Boże! Już teraz płaczę, 
Chociaż to obca, sąsiedzka strzecha.. 
Matka boleje w ciężkiej żalobie, 
Nagle, żem zginql, wieść tutaj krąży, 

Zacny Chorąży 
Jakby swej córki strzegl jej w chorobte. 
A w tych samotnych chwHach goryczy, 
Kiedy lza każda bólu dotknięciem. 

Pocieszai matkę anioł dzieunczv -
Bronia, co ślicznym znalem dzieiqczęciem ... 
O zacni ludzie! Kied11 niedola, 
W11 Ją koiLi szczerze; niż krewni. 
O moje las11, o moje pola, 
Gd11 do was wracam, coraz mi rzewniej! 

Nieraz pośród zgiełku bitwy, 
Gdy po strzale padał s trzał, 
Jakiś cichy glos modlitwy, 
Jęk niewieści przy mnie brzmiał, 
Jakby mi z rodzinnych stron 
Po powietrzu spływał on! 

Lub gdy ognie zapalone, 
Przy biwaku wszyscy w śnie, 
Jakieś lico zasmucone 
Mknęło przy m nie w marzeń mgle. 
Cudnych oczu nieba dwa 
Zachmurzała rzewna lza. 

O, to matki jęk słyszałem, 
Lecz i inny dźwięczał w nim 
I z tym tęsknym Licem białym, 
Z wielkich oczu blaskiem tym 
łączył, zlewał wspomnień mrok 
Jeszcze inną twarz i w zrok. 

Nie t e) prózne3 zalotnicy, 
Co mi nie tkwi w sercu, 11il!, 

Ale bul to iej dziewicu 
Dźwięczny głos 1 urok lic. 
Wszystkie tętna w sercu drżq, 
Takb11 m pragnął ujrzeć ją. 

Ale zamiast Broni wchodzi Hrabina, za nią zaś niedostępny Dzidzi. 
Hrabina prosi Kazimierza o darowanie jej urazy, ale Kazimierz chłodno 
przyjmuje jej zaloty. Dzidzi ujrzawszy Kazimierza - odkrywa cel eska
pady Hrabiny . .T-est wściekły. Po chwili nadchodzi Bronia. Ujrzawszy 
Hrabinę i Kazimierza jest pewna, że nie zdoła pozyskać serca Kazimierza. 
Ale Kazim' erz już o niej tylko myśli. Zresztą na urodę Broni, ·która 
przez te lata dojrzała, nie jest obojętny nawet Dzidzi. 

Powracają myśliwi, szaraczkowa szlachta okoliczna, sąsiedzi Cho
rążego. Hrabina i Dzidzi wycofują się na widok tego tłumu pospolitaków. 
Chorąży wita się serdecznie z Kazimier:z:em, który jemu i Broni dzię
kuje za opiekę nad matką. Powraca Hrabina. Jej zjawienie się zaskakuje 
Chorążego. Podejrzewa zmowę z Kazimierzem. Ale za chwilę Podczaszyc 
- wierny swoim postanowieniom - przecina wątpliwości. Podchmie
liwszy sobie tęgo, wygłasza wielką orację i mimo protestów onieśmfelo
nego Kazimierza oświadcza się w jego imieniu o rękę Broni. 
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Kazimierz z radością potwierdza te oświadczyny. Dzidzi jest w siOd
mym niebie. Hrabina czuje się głęboko dotknięta, a przede wszystkim 
boleśnie zawiedziona. Za późno uświadomiła sobie miłość do Kazimierza 

Spiew Hrabiny 
(akt III, scena 18) 

Zbudzić się z ułudnych snów, 
Stłumić jęk, co w sercu wre, 
Wracać więc samotnie znów 
W modny tłum, w to życie czcze. 

Za chwilę szalu straszna ofiara, 
Za kaprys gniewu - zbyt wielka kara, 
Bo kocham, będę kochała go. 

Ale żal okazać mu, 
Wstydu łzy wylewać tu • 
Byłby to poniżeń kres -
Chyba gniew - lecz nigdy łez! 

Cieszą się, śmieją się, raj dla nich świta, 
A dla mnie boleść gorzko ukryta, 
Bo kocham, będę kochała go. 

Dumna Hrabina zabiera z sobą wiernego i pewrn~go już sukcesu 
Dzidziego i mimo serdecznych zaproszeń - wyjeżdża. 

Podczaszyc oddycha z ulią I wznosi toast na cześć młodej pary . 

• 
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STANISŁAW MONIUSZKO 

Hrabina 
opera w 3-ch aktach 
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