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IGNACY 
PADEREWSKI, 

Francuski kompozytor Kamil Saint-Saens powiedział 
kiedyś o nim: „Jest to geniusz, który przypadkowo gra 
również na fortepianie". Trudno znaleźć inne określenie, 
któreby w równie lapidarny a trafny sposób charaktery
zowało całą niezwykłość i wyjątkowość postaci Ignacego 
Paderewskiego, oraz fakt, że jego wielka sztuka piani
styczna i talent kompozytorski nie były wcale jedyną ani 
też najważniejszą podstawą owej niezwykłości i wyjąt

kowości. 

Ignacy Paderewski _ przyszedł na świat 6 listopada 
1860 roku we wsi Kuryłówka na Podolu. W przeciwień
stwie do wielu słynnych artystów nie był on wcale tzw. 
„cudownym dzieckiem". 

Niewątpliwie przejawiał już w bardzo wczesnych la
tach duże zdolności i zamiłowanie do muzyki, w szczegól
ności dar improwizacji, nie można jednak w żadnym 

wypadku powiedzieć o nim, że swoją sztukę gotową przy
niósł ze sobą na świat. Przyniósł natomiast niepospolite :Mt

lety serca i umysłu a przede wszystkim żelazną wolę, która 
dopomogła mu w pracy tak wytężonej, na jaką niewielu 
ludzi potrafi się zdobyc, przez którą doszedł on w dzie
dzinie kompozycji do s tworzenia monumentalnej Sym
fonii h-moll, a jako pianista stanął w oczach setek tysięcy 
wielbicieli wyżej od takich tytanów klawiatury jak Sauer, 
Rosenthal, Godowski, Friedman czy Marek Hambourg, 
a nawet Busoni i Rachmaninow. 

Na razie jednak nic nie zv.:iastowalo przyszłych laurów. 
Profesorowie Warszawskiego Konserwatorium, do któ

rego zapisał ojciec dwunastoletniego Ignasia, przez dłuższy 
czas nie potrafili dopatrzyć się u chłopca szczególnego 
talentu. Więcej intuicji okazał w tyn1 względzie Edward 
Kerntopf, właściciel znanej fabryki fortepianów, w któ
rego domu młodzieniec zamieszkał na czas studiów, znaj
dując troskliwą i przyjazną opiekę oraz atmosferę w pełni 
sprzyjającą pracy rtystycznej. 

Mając zaledwie 18 lat Paderewski kończy Konserwa
torium z doskonałym wynikiem i wnet potem obejmuje 
posadę profesora klasy fortep~anu w tej samej uczelni. 
Stopniowo daje się poznać na koncertach jako pianista, 
a także kompozytor. W tym czasie spada nie niego cios -
śmierć młodz~i.ltkiej, przed rokiem zaledvvie poślubionej 
małżonki. Paderewski nie załamuje się jednak - przeciw
nie, w intensywniejszej jeszcze pracy wydaje się szukać 
ukojenia. Nie uważając swego wykształcenia za dosta
teczne, wyrusza do Berlina, aby nadal zgłębiać tajniki 
rzemiosła kompozytorskiego. Szczególne znaczenie miały 
dla Paderewskiego studia pianistyczne w Wiedniu u słyn
nego pedagoga Teodora Leszetyckiego, pod kierunkiem 
którego wydoskonalił ostatecznie swą technikę i metody 
pracy. 

Jesienią 1887 roku Paderewski debiutuje przed wie
deńską publicznością uzupemiaJąc swymi Wariacjami 
a-moll op. 11 program występu slynnej śpiewaczki Pauliny 
Lucca. Miał to być niejako dodatek do koncertu; tymcza
sem ku zdumieniu słuchaczy, nieznany prawie nikomu 
młody muzyk okazał się fenomenalnym wirtuozem, odno
sząc wspaniały sukces. Od tego dnia rozpoczyna się fan
tastyczna kariera Paderewskiego. Koncertuje w Paryżu 

ze słynnymi orkiestrami Lamoureux i Conservatoire, pod
bija szereg miast niemieckich, olśniewa londyńczyków, 

budząc podziw i zachwyt samej królowej Wiktorii, która 
jako uczennica Mendelssohna była nie byle jaką znaw-
czynią muzyki. 

Jesienią 1893 roku Paderewski po triumfach europej
skich udaje się na podbój Ameryki. I znów występy jego 
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wywołują nieopisany entuzjazm publiczności, a krytyka 
początkowo nieufna, wkrótce już prześciga się w superla
tywach. Podczas jednej tylko podróży artystycznej Pade
rewski daje osiemnaście koncertów w samym Nowym 
Jorku i sto w innych miastach Stanów Zjednoczonych . 

Sukcesy jego rosną jeszcze w latach następnych. Opro
mieniony blaskiem sławy zjawia się Paderewski w swym 
ojczystym kraju, o którym myśl nie opuszczała go nigdy , 
a jego koncert zmienia się w żywiołową manifestację na 
cześć mistrza. 

W roku 1899 Paderewski wstępuje w związek małżeń
ski z panią Heleną Górską i w tymże roku nabywa 
w Szwajcarii posiadłość Riond-Bosson, która z czasem 
stała się prawdziwym sanktuarium wielkiej sztuki i miej
scem spotkań najwybitniejszych umysłów owej epoki. 

Wraz ze sławą wirtuoza rośnie też znaczenie Paderew
skiego jako kompozytora. 29 maja 1901 roku świat mu
zyczny przyjmuje z uznaniem wystawioną w Dreźnie 

jego operę „Manru" osnutą na tle powieści Kraszewskiego 
,.Chata za wsią". Wkrótce potem wystawiają operę Pade
rewskiego inne teatry operowe, kulminacyjnym zaś suk
cesem staje si ę jej wejście na scenę nowojorskiej Op2ry 
Metropolitan . .Jest to , nota bene, jedyna jak dotąd opera 
polskiego kompozytora wystawiona na tej scenie. 

Gorąca miłość ojczyzny i wyjątkowy dar słowa spra
wiły, iż czar osobowości Paderewskiego przejawiał się nie 
tylko na estradzie koncertowej i w życiu towarzyskim. 

Słynne było jego wspaniałe przemówienie, wygłoszone 

w 1910 roku w Krakowie z okazji pięćsetlecia bitwy pod 
Grunwaldem. A kiedy wybuchła pierwsza wojna świa

towa, Paderewski cały swój ogromny autorytet rzucił na 
szalę walki o wolną Polskę . Zostawszy z ramienia Komi
tetu Narodowego, mającego swą siedzibę w Paryżu, dele
gatem Polski na S tany Zjednoczone, Paderewski wyjeż
dża do Ameryki gdzie daje ponad 300 koncertów i na 
każdym z nich przemawia o Polsce i jej sprawach. 

Po zakończeniu wojny Paderewskiemu ze względu na 
jego wielki autorytet w całym świecie - przypada misja 
utworzeni9 rządu w Polsce. Z końcem 1919 roku podaje 
się do dymisji i opuszcza kraj, nie zaprzestaje jednak 
działalności politycznej, zostając pierwszym delegatem Pol
ski przy Lidze Narodów. Dopiero w roku 1922 powrócił 
do przerwanej na szereg lat działalności koncertowej. 

Wypracowując na drodze niezwykle wytężonej pracy 
każdy szczegół swej gry zwracał Paderewski także bar
dzo uwagę na sprawy zewnętrzne , jak szczegóły ubioru, 
oświetlenie, ukłon czy poruszenie na estradzie. Zdawał 
sobie sprawę z wielkiej roli wrażeń wzrokowych i dbał 
o to , aby słuchacze widzieli go zawsze takim, jakim go 
sobie wyobrażali. 

Niezwykły czar osobowości Paderewskiego, wyjątkowe 

walory umysłu oraz wytworność i rycerskość obejścia jed
nały mu wszystkie serca. Mówiono o nim, iż „potraf i 
przypomnieć królowej, że jest kobietą, a każdej innej 
kobiecie pozwala zapomnieć, że nie jest królową". Jego 
wielkoduszność znajdowała między innymi wyraz w pm-
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wadzonej na szeroką skalę akcji dobroczynnej, na którą 
przeznaczał zawsze wielkie sumy ze swych milionowych 
dochodów. 

Pedagogiką Paderewski w zasadzie nie trudnił się -
poza pierwszymi latami swej kariery. Mając jednak blisko 
lat siedemdziesiąt zapragnął znaleźć kilku młodych pol
skich pianistów i przekazać im swe olbrzymie doświad
czenie, metody pracy oraz kunszt wirtuozowski. Do tego 
szczupłego grona należeli m.in. Henryk Sztompka i Sta
nisław Szpinalski. 

Działalność kompozytorska Paderewskiego przypada 
niemal wyłącznie na lata 1877-1912. W latach później
szych na skutek nieodgadnionych dziś dla nas procesów 
psychicznych zarzucił twórczość i aż do śmierci, która 
nastąpiła w Ameryce 1 lipca 1941 roku nie pisał już nic. 
Jedynym jego dziełem scenicznym pozostała opera „Man
ru". Niesłusznie do niedawna zapomniana, jest ona na 
pewno pełnowartościową pozycją repertuarową, świad

czącą o nie byle jakim mistrzostwie kompozytora i mogącą 
iść w porównanie z całym szeregiem powstałych w tym 
samym mniej więcej czasie oper niemieckich, czeskich 
czy francuskich - włącznie z ostatnimi dziełami Juliusza 
Masseneta. 

Wykorzystując w „Manru" niektóre elementy techniki 
kompozytorskiej Ryszarda Wagnera - przede wszystkim 
symfoniczne traktowanie partii orkiestrowej oraz wpro
wadzenie w pełnym zakresie zasady motywów przewod
nich jako czynnika jednoczącego formę dzieła - nie stał 
się Paderewski, jak wielu współczesnych mu kompozyto
rów, naśladowcą wagnerowskiego stylu. Wytworzył on 
w swej operze swoisty, indywidualny typ melodyki; dużą 
oryginalnością odznaczają się sceny oparte na intonacjach 
właściwych ludowej muzyce góralskiej i folklorowi cy
gańskiemu, w których jednak ani razu nie ucieka się 

kompozytor do bezpośrednich cytatów z owego folkloru. 
„W partyturze tej - pisał krytyk E. Pierson po drezdeń
skiej prapremierze opery Paderewskk~go - przebija ta
lent samodzielny, pomysłowość melodyczna i porywająca 
żywiołowość ... 

Gdyby partycja „Manru" przyniosła nam tylko scenr=; 
z aktu drugiego pomiędzy Manru a Ulana, czarującą pieśń 
miłosną, duet kochanków, wstęp do aktu trzeciego i marsz 
cygański, już przyznać by jej można arcvzaszczytne miej
sce we swpółczesnej literaturze operowej" ... 
:- 1 ·· J.K. 9 
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DZ I EJ E 
SCENICZNE 
MAN RU 
JÓZEF GRUBOWSKI 

Pierwsze przedstawienie „Manru" Ignacego Pa:ierew
skiego odbyło się na scenie opery drezdeńskiej dnia 29 
maja 1901 roku. Intendentura teatru królewskiego wysta
wiła dzieło naszego mistrza z wielkim pietyzmem. Próby 
trwały około 6 tygodni i odbywały się pod osobistym 
kierownictwem dyrektora opery, znakomitego dyryg::mta 
Ernesta Schucha. Oprawę sceniczną przygotował nadwor
ny dekorator wiedeński Rieck, a tańce ułożył Czech Ber
ger, ten sam co w Warszawie znany był z układu tańców 
do „Sprzedanej narzeczonej". Główne partie wykonali: 
Ulanę - panna Krull, Manru - tenorzysta Anthes, Uro
ka - słynny baryton Scheidemantel, który stworzył zda
niem ówczesnych wspaniałą kreację sceniczną, oraz p. Kra
mer - Azę, p. Chavanne - Jadwigę, p. Hopfl - Orosa 
i Amerykanin Reins - J agu. Solo skrzypcowe w I I akcie 
wykonał Henryk Petri - koncertmistrz orkiestry drez
deńskiej. Na premierę zjechał się cały świat muzyczny 
Niemiec. Z miast polskich tylko Lwów przysłał grupę 

artystów przygotowujących „Manru" na swojej scenie 
z Pawlikowskim i Spettrino na czele. 

Równolegle ~ przygotowaniami do premiery drezdeń
skiej, próby tej opery odbywały się na scenie lwowskiej. 
Libretto polskie opracował wspólnie z kompozytorem St. 
Rossowski. W 10 dni po premierze niemieckiej, dnia 8 
czerwca 1901 r. odbyła się premiera polska, w reżyserii 

Pawlikowskiego i pod dyrekcją muzyczną Włocha Spet
trino. Partie wokalne wykonali: Bandrowski - Manru, 
Roszkowska - Ulanę, Szymański - Uroka, Strassernowa 
- Azę, Kasprowicz - Jadwigę, Jeromin - Orosa, Pasz
kowski - .Jagu. 

Opieński w swej książce o Paderewskim przytacza 
zdanie Żeleńskiego, który o premierze lwowskiej pisał 

później w „Czasie" : „A cóż to za wielkie święto, cóż za 
Olimpiada. Zjazd liczny, owacje, zadowolenie i zacieka-

wienie ogólne, hołdy, w1ence, kwiaty, oklaski. To Lwów 
wita wielkiego gościa, to opera Paderewskiego ukazuje siq 
na scenie teatru lwowskiego". 

W 1930 roku, Felicjan Szopski tak wspomina to wy
darzenie: „Był na tym wszystkim jasny promień słoń~a 
i pogody, nie było zazdrości i złości. Bo któż mógł wtedy 
z polskich twórców stawiać~ się obok Paderewskiego? -
Żeleński? - Ten z uczuciem prawego artysty i człowieka 
mówił tylko te słowa, które słyszałem: O ileż to bogatsze 
w środki od mojej muzyki, jakież to wszystko pi{::kne 
i szlachetne, jak to wszystko świetnie napisane". 

Tego samego roku, latem. usłyszał tę operę Kraków 
podczas gościnych występów zespołu lwowskiego. 

W następnych miesiącach opera Paderewskiego, która 
zdobyła sobie duże uznanie krytyki, została wystawiona 
w języku niemieckim na scenach operowych: Pragi -
24 listopada 1901 r., Zurichu - 30 stycznia 1902 r., 
i nowojorskiej Metropolitan Opera - dnia 14 lutego 
1902 r. Prasa amerykańska doniosła o wielkim sukcesie 
Aleksandra Bandrowskiego w roli tytułowej. Trudno jest 
w tej chwili ustalić dokładną obsadę tego przedstawienia, 
ale należy przypuszczać, że był to ten sam zespół, który 
wykonał operę Paderewskiego na scenie opery w Filadelfii 
dnia 18 lutego tego roku. Impresario Damrosch zaprezen
tował następujących wykonawców: Marcelinę Sembrich
Kochańską -- Ulanę, Aleksandra Bandrowskiego - Man-
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ru, oraz Bisphama - Uroka, Homer - Jadwigę , Scheff -
Azę, Miihlmanna - Orosa, Blassa - J agu. Ten sam zespół 

dał następnie występy w Bostonie - 15 marca 1902 r ., 
w Chicago - 5 kwietnia, w Pittsburghu - 15 kwietnia 
(rolę Azy objęła p . Seygard) , oraz w Baltimore - 19 
kwietnia 1902 roku . 

Dopiero po sukcesach amerykańskich , wprowadzono 
na scenę warszawską „JVIanru" pod muzyczną dyrekcj ą 
Vittorio Podesti'ego. Jako reżyser zadebiutował Władysław 
Floriański. Premiera, która odbyła się dnia 24 m aja 
1902 roku miała następującą obsadę: 

Ulana Korolewicz 
Aza Skulska 
Jadwiga Frenklówna 
Dziewczyna Kamińska 

Manru Bandrowski 
Urok Gorski 
.Jagu Kawalski 
O ros Dy liński 

Po 10 przedstawieniach rolę Ulany obj ęła wybijająca 

się swym talentem Helena Zboińska. Prasa warszawska 
tak oceniła premierę tego dzieła: „Pu blio:::zność szczelnie 
wypełniająca salę przyjmowała dzielnych wykonawców 
jak i przepiękną operę Paderewskiego. Nie dziwimy się 

temu. „Manru" jest utworem tak wspaniałym, tak pory-

wającym, że czarom jego musi ulec każdy. A ktoby się 

sile tych czarów oprzeć zdołał, ten, jedno z dwojga, albo 
nie ma poczucia piękna rzetelnego, albo też sam jest 
kompozytorem oper. O lepszym Manru (Bandrowski) wol
no tylko marzyć. Postawa wspaniała, pozy naturalne, głos 
dźwięczny, silny i świetnie wyszkolony, umiejętność fra
zowania artystycznego i wyczuwania nastroju sytuacji, 
wreszcie przepyszna deklamacja i znakomita gra scenicz
na, wszystko to złożyło się szczęśliwie na całość idealnej, 
interpretacji roli Manru, zarówno pod względem śpie

waczym jak i aktorskim". 
W orkiestrze działy się również rzeczy wspaniałe: 

wielkie solo skrzypcowe grał sam Stanisław Barcewicz, 
a solo na wielkich cymbałach wykonał specjalnie spro
wadzony do odegrania melodii cygaiiskich Rumun -
Dino J onesko. 

Po wyjeździe Bandrowskiego opera ta musiała zeJSC 
z afisza w pełni powodzenia. Wznowiono ją po dwóch la
tach, w roku 1904, gdy rolę tytułową objął Władysław 
Floriański. 

Ostatnią sceną, która wystawiła „Manru" Paderew
skiego, była scena kijowska. Premiera odbyła się w listo
padzie 1902 roku. W korespondencji z Kijowa, Zygmunt 
Głuchowski pisze m.in.: „Paderewski obdarzył operę dzie
łem trwałej wartości, obfitującym w prawdziwe klejnoty 
muzyki. „Manru" odznacza się polotem poetycznym i sil-
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ną akcją, nosi stempel oryginalności, bije silnie nerwem 
dramatycznym, posiada instrumentację mistrzowską, bo
gactwo harmonii i kolorytu orkiestralnego". Poszczególne 
partie wykonali : Antoni Sequard-Rożański - Manru. 
Kamionski - Urok, Brun - Ulana, Szychucka - .Jad
wiga, Szulgina - Aza, Engel-Kron - Oros, Gałecki -
Jagu. 

Dzieło Paderewskiego uległo powoli zapomnieniu. Zło
żyła się na to wielka kreacja roli Manru, jaką stworzył 
Bandrowski i wszelkie próby podejmowane przez tenorów 
spotykały się momentalnie z porównaniem ich wysiłków 
z rolą niezapomnianego poprzednika. Dopiero w 1930 roku 
opera ta doczekała się dwóch wystawień: w Poznani u 

i Warszawie. Dnia 27 września odbyła się premiera w Ope
rze Poznańskiej pod dyrekcją Zygmunta Wojciechowskiego 
i w reżyserii Karola Urbanowicza. Dekoracje projektował 
artysta malarz Nowicki, tańc~ ułożył J. Ciesielski. Obsada 
poszczególnych ról była następująca: Stanisław Drabik -
Manru, Bojar-Przemieniecka - Ulana, Szafrańska - Ja
dwiga, Karpacki - Urok, Maj - Oros, Zathey - Jagu, 
Tylewska - Aza. Do końca sezonu dano 13 przedstawień. 

W trzy tygodnie później, dnia 18 października wystą
piła z premierą Opera Warszawska, będąca wówczas pod 
dyrekcją Adolfa Popławskiego, który to przedstawienie 
reżyserował. Dyrygował Adam Dołżycki, dekoracje i ko
stiumy projektował .Józef Wodyński, tańce ułożył Piotr 

Zajlich. Wykonawcami poszczególnych ról byli: Stanisław 
Gruszczyński - Manru, Platówna - Ulana, Jaroszówna
Jadwiga, Wiśniewski - Urok, Brodnicki - Oros, Mos
soczy - Jagu, Karwowska - Aza. Kreację Gruszczyń
skiego uznano za zbliżoną do pierwowzoru (Bandrow
skiego), zwłaszcza pod względem aktorskim. Felicjan Szop
ski zanotował: „Śpiew'ił nasz artysta z wielkim przeję
ciem, nadając swej roi~ siłę właściwego wyrazu i intere
sując w wysokim stopniu słuchaczy". Niestety, po 12 
przedstawieniach, które dano do końca sezonu, Opera 
Warszawska uległa likwidacji, zawieszając całą działal

ność artystyczną. Ostatnim akordem w dziejach „Manru" 
przed drugą wojną światową jest wznowienie tej opery na 
scenie poznańskiej w nowych dekoracjach Zygmunta 
Szpingiera. Tańce ułożył Maksymilian Statkiewicz, dyry
gował Stefan Barański. W tytułowej roli Manru wystąpił 
ponownie Stanisław Drabik, Ulanę śpiewała Fedyczkow
ska, Jadwigę - Janowska, Azę - Szabrańska. W pozo
stałych rolach wystąpili bez zmiany: Karpacki, Maj 
i Zathey. 

Dzieje „Manru" po drugiej wojnie światowej są wszyst
kim znane: z okazji 1 OO rocznicy urodzin Ignacego Pade
rewskiego, jedyną jego operę wystawiają opery we Wro
cławiu i Poznaniu. 
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REALIZATORZY I WYKONAWCY „MANRU" 
NA SCENIE WARSZAWSKIEJ 

Dyrygenci: 
1. Vittorio Podesti 
2. Adam Dołżycki 

Reżyserzy: 

1. Władysław Floriański 

2. Adolf Popławski 
3. Zygmunt Zaleski 

Scenografowie: 
1. Kozłowski i Klopfer 
2. Józef Wodyński 

Mannt: 
1. Aleksander Bandrowski 
2. Władysław Floriański 

3. Stanisław Gruszczyński 

4. Stanisław Drabik 

Ulana: 
1. Janina Korolewicz 
2. Helena Zboińska 

3. Franciszka Pla tównc. 
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1. Gabriel Garski 
2. August Wiśniewski 
3. Stanisław Znicz 
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Jagu: 
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2. Janusz Brodnicki 
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M A N R 
treść opery 

AKT l Obr a z 1. Stara Jadwiga skarży się na zły los i hańbę, 
za jaką uważa małżeństwo córki, Ulany, z obcym przy

błędą, Cyganem Manru. 
Obr a z 2. Wiejski włóczęga i znachor, Urok, zakochany 
skrycie w Ulanie, bezskutecznie namawia Jadwigę do po
jednania się z córką. Wieśniacy drwią z niefortunnego 
obrońcy wzgardzonej przez wszystkich „cyganichy". 
Obr a z 3. Ulana przyszła do chaty, by prosić matkę 
o przebaczenie i pomoc, gdyż wraz z mężem i dzieckiem 
żyją w wielkiej biedzie. Jadwiga jest jednak nieubłagana: 
przebaczy córce i przyjmie ją spowrotem do swego domu, 
jeżeli wyrzeknie się swego męża, Cygana. Ulana z obu
rzeniem odmawia i wtedy matka wygania ją z chaty. 
Ob r a z 4. Ulana czuje, że serce Manru zaczyna odwra
cać się od niej, błaga więc Uroka, by dał jej czarodziejski 
napój miłosny - lubczyk. Po dłuższej walce wewnętrznej 
Urok zgadza się spełnić życzenie Ulany. We wsi rozpo
czyna się zabawa. Młodzież, tańcząc ochoczo, wciąga Ulanę 
w krąg pląsających dziewcząt. Zjawia się Manru szukający 
swoJeJ żony. Ujrzawszy Ulanę w kole tańczących, chce 
zabrać ją do ·domu, napotyka jednak gwałtowny opór 
górali. Ulana bezskutecznie usiłuje bronić Manru przed 
gniewem tłumu. W porę zjawia się Jadwiga, ratując Cy
gana od grożącej mu śmierci. Rzuca jednak na niego i na 
swą wyrodną córkę matczyne przekleństwo. 

AKT II Manru wraz z rodziną mieszka w samotnej chacie, stojącej 
na uboczu za wsią. Dla Ulany porzucił swych towarzyszy 
i wędrowne życie Cyganów. Osiadł we wsi i zajął się ko
walstwem. Tęsknił jednak za utraconą wolnością, podnieca 
go i rozrzewnia melodia grana przez przybyłego z Cyga-
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nami starego grajka Jagu. Jagu namawia Manru do po
rzucenia Ulany i powrotu do bandy Cyganów wśród 

których żyje piękna Aza . Manru nie umie pozostać obo
jętny wobec jej wdzięków i decyduje się opuścić dom. Po
wstrzymuje go jednak rozpacz i łzy Ulany, która, chcąc 
odzyskać miłość męża, podaje mu otrzymany od Uroka 
lubczyk. Po wypiciu czarodziejskiego płynu Manru znów 
zwraca serce ku żonie; namiętne uczucie ogarnia go całego. 

AKT III Udręczony nędznym życiem w dusznej chacie i ciągłymi 
łzami Ulany, Manru ucieka z domu, aby odzyskać spokój 
na łonie górskiej przyrody. Zmęczenie ogarnia go ; opadł
szy na ziemię zasypia mocno. Nawiedzają go dręczące 

zjawy senne. Nadciągająca banda cyganów znajduje śpią
cego i poznaje w nim swego dawnego towarzysza . Piękna 
Aza namawia Manru, aby powrócił do wolnego życia, 

kusząc jednocześnie obietnicą swojej miłości . Daremnie 
Oros, przywódca bandy, zazdrosny o Azę, usiłuje prze
ciwstawić się jej zamiarom. Widząc, że cyganie sprzyjają 
Manru, rezygnuje z władzy i odchodzi. Po dłuższym waha
niu Manru ulega namowom Azy i decyduje się pozostać 
z Cyganami, którzy obierają go swoim wodzem. 
Banda wyrusza w dalszą drogę, gruchająca para Manru 
i Aza kryje się w pobliskim lesie. Nadbiega Ulana darem
nie szukająca swego męża. Sądząc, że opuścił ją na zaw
sze, w porywie rozpaczy popełnia samobójstwo. Urok, 
który nie mógł zapobiec nieszczęściom Ulany, pragnie 
przynajmniej ją pomścić . Właśnie spostrzega wychodzącą 
z lasu parę kochanków, rzuca się znienacka na wiarołom
nego Manru i po krótkiej walce strąca go z wyniosłej skały 
w głębię jeziora. 
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