




.. ·' ..... . 
„.· 

··--.•..•. -
.· 

.. ·-·· - • „„ -· -
„ 

'. 

. • ,., ,.. 
r 

• • .. 

, ..... 
' 

··--. 

tit\ 
--,.,_ . \ \. 

, . 
' 

,•\ 
. . . 

\ 

. • . . . 

. . . ' 



Warszawa uf. t<arasia. 

SEZON 1919·20„ 
pod dyr~,"!~ARNO.LOA SZYFMANA 

.-tf~~/F 
"""~ 1.zerwt:a t!ł'l'O r, 

Pitr ... ~zy raz 

MlESZCZftnln 
SZLACHCICEM 

(Le Bourgeois Gentilhomme) 
KóWid:::t w l, :;, "k.fa:h iikMii!?JM b.ai'ćtr.- 11 

"IO\,)', l!A 
łł·t~ll:.h;d T•1"'<i""'* l;f'l~1h.C.~;;, {R~f 

elłt' tt•ttH 

„.<\ )('I:,-~"<:)'}.. „i~"t~~--11! St•~ ~4„. 

f~~·:4,~~ i·~ · j!~ł:;::wG:i~~~:· 
Kk1~ lĄlt?. \u,~'°" !.t~:h .\l„u&t\J:t~ W~i ~-\ 
b-.~~-. ?<tU·Mł<\ ~ 1\''li{&.lh)'W• U~-ti 
ł_)o;t~i\t. .... b .• •·kit~\. 
{)~ _ _ ~1-4.~•w ij~~W~<ti 

w1.„d:-i*łu ~ ••• ~1 
T••<':•:O- Clł-"lt•• 
.ta!\oiU 5tth\oJri_ 
Jft,n' t~M•\• 
M~..:.tnfiu• 8\i."'f'd 
Sh>iillił•„ Piuir:•• 
lf:li~łl9ilf1111' 6 :trll.••fli+ 
J~l'e':! thfił• 

.M~ty~"- •hfłł/·'°'*·"* h~~<'ft:hłi• "t: •l•r-~•,k• 
c,,,,ł,~u. tti1~,('f Klf'}>\l'• !'!ta~l:ł'.•• &1~l'!\$:1d 

~f'<Heyłb~~-tlr;\ ~..;;:.:1..,.#f._,tit~ I ło\:i'lt:h""lJ!'t \h.•~ 
'r•"K#f'l'" p•l•-:b'it:t k~aw-1:i:· :'t tti'h ~•· ·:t Jii;~." -i.•t.i:.-: ta:t\i-~J..:, v, 1"ti.>• t. jJ"łij K ... .<tlui\t 

Q-łOłY tt:lłt •łt- J4 tt•le.llł.# 
a,,.~~l JIDd ~-1 ,...._.h~-A,~•~ 
~~'4'' p,„~w:U" l1J\t:"-<<''*' p4,k,mnk· 

ę~~ !~v~k~ ~~•6\tt! ~~~~~~ ~:tk~L„1-~ 
T !!-C\: l hti tj>;,li',1 4~-~w•*• V ~i« <V?~• ). !'11.1~t;

l!tt$·~V-m~ 

Rt"'"'·*' Ą.;,,~i"' łt: w P..~, w: ł:„J\·~ "~~ hn.i4il\ 

W wktk trndm 

MAtłDRAGORA 
ł},ąU-.)Mit!ł _'W h ~- f}f''1SW~< ':,, 

"h:tfk1' (afłi• lt1•1:1iłił1ttltłfł 
<r;,~"-„f':U 'it'(1:U:-.:i~ l\•!,.t<:,J:;1:oif&>li.iłc <I. '). -S-d\ 

°*~"'"" 
I> ;J;j:U Vi{ f'\ .lll::i -----lht~~o~a ..... fl:littt.;,~ ... 

ł\!1 ··u.;) .., " tc~.Jr1~ 
: ( t 4 „. 
w' 
... -~~ 

CENY Mlt;JSC: 
„_j'if«:: 

• 6 

ł~ 

i!; 1 "~ •• * t'f~1 .;,, $ 
• „ ,._ -łi'i 

l':':t ":-al 'łł<-:::.::..-•.t 

' „ l"-1f$ ~l\ł ' 

I 
• -i" 

4'l 

~ :l" 
Ili • 

) „ 

s. 

,~,.,. 

i$~' 

q 

Afisz prapremiery 
„Mandragory", 1920 

„MANDRAGORA" 

Tadeusz Marek 

24 grudnia 1919 r. Szymanowski przyjeżdża do Warsza
wy, na razie sam, bowiem reszta rodziny przybędzie do
piero w lutym 1920 r. Dnia 24.I.1920 daje z udziałem Sta
nisławy Szymanowskiej, Pawła Kochańskiego i Feliksa Szy
manowskiego (akompaniament) koncert kompozytorski, 
który wbrew oczekiwaniom nie wywołuje wielkiego za
interesowania. Kompozytor donosi Z. Jachimeckiemu: 
___ w Warszawie nie znalazło się 600 osób, które by zainte
resowało, co ja robiłem przez ostatnie 5 lat ... 

Koncerty kompozytorskie we Lwowie i w Krakowie cie
szą się jednak nieco większym powodzeniem. I w Warsza
wie stosunki zaczynają się układać pomyślniej, choć atmo
sfera lata 1920 nie sprzyja spokojnej twórczości. Iwaszkie
wicz, który ledwie co ukończył libretto Króla Rogera, pa
raduje w mundurze, Szymanowski zaś komponuje marsze 
przeznaczone na koncerty urządzane dla wojska przez Cen
tralny Komitet Propagandy. 

W kierowanym przez A. Szyfmana Teatrze Polskim 
Leon Schiller przystępuje do inscenizacji komedii Moliere'a 
Mieszczanin szlachcicem. Widowisko miał zakończyć grotes
kowy balet p.t. Mandragora wg scenariusza L. Schillera. 

O tym, jak narodził się pomysł wciągnięcia Szymanow
skiego do współpracy, jak powstała koncepcja scenariusza 
itp. - o tym wszystkim barwnie i ze swadą opowiada 
w swych wspomnieniach Leon Schiller. 

Nie ulega wątpliwości, że Szymanowskiemu propozycja 
i pomysł znakomitego reżysera od razu przypadły do serca. 
Umowę podpisano 1.V.1920, prapremiera odbyła się 15.VI. 
Sukces był wielki, skoro odbyło się aż 31 przedstawień, 

liczba na owe czasy wielka. 

Obawy, iż Szymanowski - o którym było wiadomo, iż 

komponuje powoli - nie dotrzyma terminu, okazały się 

tym razem płonne. Spora, bo obejmująca 124 strony partytu
ra powstała w czasie, jak na tempo pracy Szymanowskiego, 
rekordowym. Z brulionu listu do Universal Edition 
w Wiedniu dowiadujemy się: - Ende Mai in zehn Tagen 
habe ich filr eine Moliere-Auffilhrung im hiesigen Theater 
eine Arlekinade geschrieben, ein ganz liebes, lustiges Werk
chen filr Kammerorchester. (W końcu maja, w ciągu dzie
sięciu dni napisałem dla tutejszego teatru do molierowskie
go przedstawienia arlekinadę, całkiem mile, wesołe dzieł

ko na orkiestrę kameralną). 



Po premierze - pisze w swym wspomnieniu Schiller -
wszyscyśmy ( ... ) powitali w tej czarownej błahostce naro
dziny wybornego muzyka teatru. Istotnie, była to pierwsza 
„muzyka teatralna" Szymanowskiego i w tym rodzaju, 
niestety, jedyna. Na dnie tego żartu muzyczno-sceniczne
go - pisze Schiller - kryla się wspólna tajemnica. I Karol, 
i ja żywiliśmy szczególny sentyment dla komedii dell'arte, 
nie tej po tysiąc razy w różnych baletach i pantomimach 
podrabianej, lecz tej, z powodu której szaleli Carlo Gozzi 
i E. T. A. Hoffmann. 

Takie „żarty muzyczno-sceniczne" inscenizowano nieraz 
w Tymoszówce, z udziałem tymoszowieckiej młodzieży 

i gości. Jarosław Iwaszkiewicz, któremu zawdzięczamy tyle 
bezcennych, ożywiających życiorys Szymanowskiego szcze
gółów, pisze m.in.: Najbardziej jednak mnie zaciekawiło 

opowiadanie o zaimprowizowanej przez cale to towarzyst
wo komedii, prawdziwej commedia dell'arte, gdzie kostiu
my, dekoracje i tym podobne akcesoria zastępowala 

wyobraźnia i gdzie - szczególniej utkwil mi w pamięci 

ten szczegól - Katot, jako bohater calej tej historii, pory
wając piękną bohaterkę - zdaje się Halę Przyszychow
ską - skakał w balladowej ucieczce wraz ze swoją lubą 
na aksamitnym walku otomany. 

Zapewne Szymanowski odnalazł w scenariuszu Schille
ra niejedno, co mu przypominało tymoszowieckie „zabawy" . 

• 

Libretto Schillera, poszczególne jego zdarzenia i sytuacje 
są niezwykle dokładnie zsynchronizowane z muzyką Szy
manowskiego. Dlatego też wszelkie próby zastąpienia pier
wotnego libretta innym, nowym, nie powiodły się. Zresztą 

oryginalny scenariusz, mimo iż został tak drobiazgowo opra
cowany, pozostawia realizatorowi-choreografowi bardzo 
wiele swobody w charakteryzowaniu zarówno postaci, jak 
i sytuacji. 

Pod względem muzycznym Mandragora jest małym, uro
czym klejnocikiem. Partytura wyróżnia się wyjątkową 

przejrzystością i celowością użytych środków. Efektowne 
tutti orkiestry często przeplatają się z solistycznymi od
zywkami instrumentów. Krótkie i wyraziste motywy cha
rakteryzują poszczególne postacie. Nieco bardziej rozbu
dowane są „muzyki" ilustrujące wydarzenia. Są to prze
ważnie krótkie scenki pantomimiczne, które - jeśli się 

przedłużają - przechodzą w scenki taneczne lub w taniec. 

Ważną rolę odgrywa bardzo pomysłowa instrumentacja. 

Całość, mimo iż kompozytor tak ściśle trzymał się wska
zówek scenariusza, posiada przebieg płynny i jednolity. 
Duża w tym zasługa wspomnianych już „motywików prze
wodnich", które pojawiają się już w krótkiej uwerturze 
i którymi Szymanowski posługuje się w toku narracji mu
zycznej z imponującą muzyczną logiką. 
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Jednak moment ilustracyjny wysuwa się w muzyce 
Mandragory na plan pierwszy. Niekiedy ilustracyjność ta 
rozbraja celową naiwnością - ale właśnie dzięki temu 
muzyka staje się naprawdę śmieszna. Dla przykładu wy
mieńmy chociażby „motyw ziewania królewskiego'', „mo
tyw chrapania", „odzywki" papugi, tremolando ilustrują

ce gwałtowne działanie mandragory i rozsiane po party
turze „hiszpańszczyzny" (ilustrujące przeważnie wątpliwą 

dzielność Kapitana). Pozostałe efekty ilustracyjne są rów
nież tak czytelne, że widz odczyta je bez trudu. 

Dowcipna i wyrafinowanie naiwna jest również muzyka 
ilustrująca burzę (początek Sprawy II). Szymanowski pa
rodiuje tu wyraźnie niektóre sławne „burze muzyczne" 
(Beethoven, Rossini). 

Na oddzielną uwagę zasługują urocze, melodyjne (rze
czywiście nieoczekiwane u „demona fałszów", za jakiego 
uważali Szymanowskiego niektórzy konserwatywni kry
tycy warszawscy), dłuższe epizody taneczne: walc, menuet, 
polka oraz bardzo włoska, pełna wdzięku i zamierzonej 
„banalności" canzonetta Arlekina. 

Przyjaciele Szymanowskiego widzieli słusznie w Man
dragorze „narodziny wybornego muzyka teatru" ... Nieste
ty, Mandragora pozostała jedynym (a więc i „nietypo
wym") utworem tego rodzaju w całej twórczości kompo
zytora. 

A że teatr pociągał Szymanowskiego, świadczą o tym nie
zbicie m.in. korespondencja z Żeromskim na temat muzyki 
do Sulkowskiego (1910) i muzyka do dramatu Micińskiego 
Kniaź Patiomkin (1925). 

„NOKTURN I TARANTELA" 

Nokturn i Tarantela op. 28 - jak zauważa trafnie Stefa
nia Łobaczewska - stają wyraźnie na granicy dwu świa
tów w twórczości Szymanowskiego: dawnego i nowego. 
Oba utwory powstały w roku 1915 - i mimo iż wydane 
zostały jako op. 28, napisane zostały przed III Symfonią 
(op. 27). 

Muzyka Nokturnu i Taranteli odbija wyraźnie żywe za
interesowanie, a nawet przejęcie się muzyką Debussy'ego 
i Albeniza. Utwory fortepianowe tych kompozytorów, rów
nież i Granadosa, poznał wówczas Szymanowski w fascy
nującym wykonaniu swego przyjaciela, znakomitego pia
nisty Artura Rubinsteina. 

W tym samym mniej więcej czasie Szymanowski za
wiązuje serdeczną przyjaźń z innym znakomitym wirtuo
zem, skrzypkiem Pawłem Kochańskim. Dzięki Kochańskie
mu odkrył Szymanowski w skrzypcach nowe możliwości 
wyrazu i „podpatrzył" bogatą skalę nowych efektów wir
tuozowskich, które niebawem w pełni wykorzystał w Mi
tach. 
Cechą charakterystyczną muzyki Nokturnu i Taranteli 

jest, raz jeden tylko (nie licząc Mandragory) pojawiający 
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się w twórczości Szymanowskiego, „koloryt hiszpański". 
Szczególnie wyraźnie występuje on w improwizacyjnym 
Nokturnie. - W ten sposób Szymanowskiego „Nokturn i Ta
rantela" sq wypadkowq skrzyżowania się wrażeń, jakie mło
dy kompozytor wyniósł z najbardziej charakterystycznych 
zjawisk współczesnej twórczości i odtwórczości - pisze 
Łobaczew~ka w swej cennej monografii twórcy Harna-

siów. 
Do tej muzyk:>logicznej, obiektywnej oceny dorzućmy 

jeszcze charakterystyczny szczegół anegdotyczny, przeka
zany przez bliskiego przyjaciela kompozytora, Augusta 
Iwańskiego, który wspominając odwiedziny Szymanowskie
go i Kochańskiego w Zarudziu (majątek przyjaciela Szy
manowskiego, Jaroszyńskiego) pisze: 

- Tarantela powstała na podłożu doskonałego humoru, 
w który Szymanowskiego i Kochańskiego wprawiła bu
telka świetnego koniaku, wyciqgniętego gdzieś z głębi sza
fy nieobecnego gospodarza przez bezceremonialnych gości ... 

• 

Grzegorz Fitelberg (1879-1953), znakomity dyrygent 
i doskonale władający orkiestrą kompozytor oraz zasłuźo
ny propagator muzyki Szymanowskiego - opracował Nok

turn i Tarantelę na orkiestrę symfoniczną. 
Ten kongenialny „przekład" na orkiestrę utworu pisa

nego na skrzypce i fortepian nie mógł zachować oczywiś
cie zasady dialogu pomiędzy skrzypcami i fortepianem, 
nie o to też Fitelbergowi chodziło. Transkrypcji dokonał 
zarówno z odwagą, jak i maestrią, wykazując istotnie nie
zwykłą inwencję instrumentacyjną. Słuchając opracowa
nia Fitelberga trudno byłoby się domyślić, iż mamy do 
czynienia z transkrypcją. Partia skrzypiec została rozdzie
lona pomiędzy inne instrumenty (rożek angielski, fagot 
i in.) i wchłonięta przez barwną, świetnie brzmiącą or-

kiestrę. 

• 

W tej orkiestrowej metamorfozie Nokturn i Tarantela 
zwróciły uwagę choreografa. Rezygnując z literackiego li
bretta starał się uchwycić i wyrazić tańcem zarówno im
prowizacyjny klimat tej muzyki, jak jej hiszpański koloryt, 
jej atmosferę. Stworzył obraz choreograficzny będący wy
nikiem indywidualnego odczytania muzyki bez pośrednict
wa literackiego komentarza. 

TADEUSZ MAREK 

O NARODZINACH „MANDRAGORY" 

Leon Schiller 

(. .. ) Było to w Teatrze Polskim w maju 1920 roku po pre
mierze Mieszczanina szlachcicem, które to widowisko koń
czyło się baletem pt. Mandragora. Wszyscy odnieśliśmy 

wielki sukces, Karol oczywiście - największy. Gdy zro
dził się pomysł takiego zakończenia komedii molierowskiej, 
zakładano się ze mną, że Szymanowski zamówienia nie 
przyjmie. Przede wszystkim nie chce i nie umie pracować 
na zamówienie; po wtóre, komponuje wolno, instrumenta
cję retuszuje bez końca, a widowisko musi być zmontowa
ne w ciągu trzech tygodni; po trzecie, nie zna teatru, teatr 
mało go interesuje, a tu chodzi o lekką, swawolną gro
teskę, którą mają odegrać i odtańczyć aktorzy - nie tan
cerze. Obawy były płonne. W ciągu kilku godzin ułożyliś

my w trójkę, Szymanowski, Bolesławski i ja, kanwę w sty
lu włoskich komedii improwizowanych; wieczorem tego 
samego dnia wręczyłem Karolowi dokładny scenariusz 
z drobiazgowymi adnotacjami reżyserskimi, a nazajutrz 
otrzymaliśmy już jedną czwartą część całości i mogliśmy 
rozpocząć próby grając z mokrych niemal nut. Parę dni 
później partytura Mandragory była gotowa. Ku niepo
miernemu zdziwieniu zauważyłem, że kompozytor zastoso
wał się ściśle do wszystkich moich dezyderatów i informa
cji reźyserskich, że muzyka pokrywała się z akcją w stu 
procentach i że celem jej było wyłącznie wykonanie sce
niczne, nie koncertowe. Wszyscyśmy wtedy powitali w tej 
czarownej błahostce narodziny wybornego muzyka teatru. 
Publiczność i krytyka nie chciała wierzyć, że to małe arcy
dzieło wyszło spod pióra Szymanowskiego, taki hołd 

w nim złożył on melodii, takim tryskała humorem, tyle 
w nim było prostoty i sentymentu. Walce na motywach 
pozytywkowych osnute, piosenki jakby z oper Belliniego 
cytowane, recitativa i „ tempesty" parodystycznie przesa
dzone - wszystko brzmiało rozrzewniająco prymitywną 

radością. Mało kto zorientował się, jak kunsztowna jest ta 
prostota, jak drogocenny okrywa ją strój harmoniczny 
i instrumentalny. 

Na dnie tego żartu muzyczno-scenicznego kryła się wspól
na tajemnica. I Karol, i ja żywiliśmy szczególny sentyment 
dla komedii dell'arte, nie tej po tysiąc razy w różnych ba
letach i pantomimach podrabianej, lecz tej, z powodu któ
rej szaleli Carlo Gozzi i E. T. A. Hoffmann. W tym czasie 
mówiliśmy dużo o Księżniczce Brambilli: cóż za temat do 
mistycznej opery-buffo - bezdeń poezji, boski chaos 
sprzeczności i nieprawdopodobieństw, i wszystk:> tu dzieje 
się dla ducha i za jego sprawą! 
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• 
* * 

Zakładano się z nami, że Karol Szymanowski, choć przy
rzekł, muzyki do pantomimy kończącej Mieszczanina nigdy 
nie napisze. Przede wszystkim nigdy nie komponował na 
zamówienie, pisał długo, do pisania wymagał spokoju. A tu 
po wspólnym obiedzie w Astorii usiedliśmy w ogródku Tea
tru Polskiego przy czarnej kawie - upał był nieznośny, 

nic się robić nie chciało - i we dwójkę z Bolesławskim 
mieliśmy genialnego muzyka nakłonić, by na kolanie w cią
gu tygodnia, no, powiedzmy dziesięciu dni, napisał... ale 
co? Żaden z nas nie miał gotowego pomysłu. Ja ... przyzna
łem się po cichu Szymanowskiemu, że chodzi mi także 

o sentymenalne homagium, jakie raz ostatni pragnąłbym 
złożyć ukochanym maskom włoskim, o których w craigow
skim piśmie The Mask pisałem dydaktyczne poezje prozą, 
którym poświęciłem coś w rodzaju komedio-opery podług 
tekstu Floriana przerobionej i wystawionej przed dwoma 
laty ... Ale Bolesławskiemu sekretu mojego nie zdradziłem. 

- „To się tak mówi komedia dell'arte, „egzotyzm jar
marczny" - ale fabuła! Przecież musi być jakaś fabu
ła!..." - zawołał Bolesławski. 

- „Zaraz - odezwał się Szymanowski swym miękkim, 
nieco śpiewnym głosem - zacznijmy improwizować, tak 
jak się dzieciom bajki opowiada ... " 

I tak zaczęliśmy opowieść na trzy głosy podzieloną: 

- Było to na wyspie ... 
- Huhubambu, gdzie królowali... 
- Król Sindab i królowa .. . 
- · Gulinda, którzy bardzo .. . 
- Odwykli od siebie ... 
- W królowej jednak wszystkie żądze nie wygasły ... 
- Tańczy przed królem danse du ventre ohydny .. . 
- W momencie kulminacyjnym gżenia się królowej ... 
- Wpada Eunuch .. . 
- I oświadcza królowi, że ... 
- Schwytano brankę dla jego haremu ... 
- Branką tą jest naturalnie Kolombina ... 

Okazało się, że trzeba było tylko zacząć, bo potem już 

rzecz szła piorunem. Wszystkie konsekwencje artystyczne 
wypłynęły z zarodka tematu. Więc musiał za chwilę zja
wić się Arlekin z całą trupą włoskich komediantów, co 
w łupince z żaglem , na którym niezręcznie nagryzmolony 
był napis „Commedia dell'arte", na podbój świata się wy
brali i rozbili się u skalistych brzegów wyspy Huhubam
bu. Więc musiały potem nastąpić waleczne czyny rodo
montady Żołnierza-samochwała, kapitana Cocodrillo, zwa
nego także Spavento, albo chytre zabiegi Dottore di Bo
logna, co za pomocą eliksiru z korzenia mandragory spo
rządzonego całą sztuczkę szczęśliwie rozwiązał. 

- Tylko, żeby to nie była doczepka do komedii - mę

czył nas Bolesławski. - Pan Jourdain musi brać udział 

w akcji. 



Andrzej Majewski 
projekt dekoracji do 

„Mandragory'' 

- Dobrze - odpowiedziałem - pozwolimy panu Jour
dain interweniować w najkrytyczniejszej chwili. 

- Na jego wejście zacytuję kawałek tego ślicznego me
nuecika z I aktu - pu-pu-pu-pu-pu odezwie się zdziwio
ny król fagotem staccato - dodał Szymanowski. 

Honor i ciężar napisania libretta - do wieczora tego 
samego dnia! - spadł na mnie. Rano przyniosłem Szyma
nowskiemu (mieszkał wtedy w pełnym muzyki i poezji do
mu swego przyjaciela, Stefana Spiessa) rękopis pt. Man
dragora. Potem co dzień przychodziłem po arkusze party
tury, na których, ku mojemu zdziwieniu, znajdowały się 
obok tekstu opisującego akcję wszystkie moje „remarki" 
sceniczne, nieraz w bardzo... potocznym utrzymane tonie, 
bo pisane tylko dla mnie i dla niego. Zniżywszy się po raz 
pierwszy do kompozycji czysto użytkowej, chciał wielki 
kompozytor dowieść widocznie, że stać go na to, by być 
posłusznym wymaganiom sceny i by się stosować do naj
drobniejszych wskazówek reżyserii. Jakby na przekór tym, 
którzy póżniej podawali w wątpliwość jego poczucie teatru 
w Hagith czy w Królu Rogerze, dał w tej miniaturze in
strumentalnej tyle teatru, tyle myślał o jej scenicznym 
wykonaniu przez znanych mu aktorów, że może to i praw
da, iż Mandragora w wykonaniu koncertowym jest nie
jasna i mało interesująca. Nie tylko teatralnością i wyso
kogatunkowym humorem sprawił Szymanowski swym 
capricio niespodziankę. Widownia Teatru Pol~kiego nie 
mogła się nadziwić, że ta zupełnie w stylu Belliniego utrzy
mana canzonetta Arlekina, te walczyki, te niby polki, niby 
menuety, zresztą w bardzo nowoczesnym stroju harmo
nicznym i instrumentalnym, taką czarowną promieniują 
melodyjnością. Wyszły przecież spod pióra „demona fał

szów", za jakiego kompozytora Masek i Metop uważali mi
łośnicy pieśni Stanisława Niewiadomskiego i symfonicz
nych trudów Piotra Rytla ... 

. „ 

LEON SCHILLER 
(Teatr ogromny) 



MANDRAGORA 
(Treść baletu) 

SPRAWA I 

Król nudzi się. Wszelkie wysiłki Królowej, aby go roz
weselić, wywołują tylko jego wściekłość. Wbiega Eunuch, 
który z emfazą relacjonuje Królowi jakieś sensacyjne wy
darzenie. Na znak dany przez Króla Eunuch wybiega, by 
po chwili wrócić, prowadząc ze sobą piękną Kolombinę. 
Król wpada w zachwyt, a zazdrosną i oburzoną Królową 
każe zamknąć w klatce z papugą. Na prośbę Króla Kolom
bina zaczyna tańczyć. Nagle zza kulis słychać śpiew Arle
kina. Kolombina nadsłuchuje, twarz jej się rozwesela. Tym 
razem taniec jej jest pełen wdzięku, pustoty i zalotności. 
Tańcząc, Kolombina powoli ogołaca Króla z jego kosztow
ności. Król, będąc u szczytu adoracji, sam puszcza się 
w pląs. Królowa szaleje w klatce z rozpaczy i gniewu. Król 
uprowadza Kolombinę, która idzie za nim z pogardliwym 
uśmiechem, nadsłuchując dolatującego ją śpiewu Arleki
na. Rozwścieczona Królowa błaga o pomoc przechodzącego 
Eunucha. Eunuch otwiera wreszcie drzwi klatki, Królowa 

w zabawnych podskokach ucieka. 

SPRAWA li 

Brzeg morski. Burza. Rozbity okręt. Arlekin, Doktor 
i Kapitan, pomagając sobie wzajemnie, wydostają się na 
brzeg. Arlekin błaga dzielnego Kapitana o pomoc w wy
swobodzeniu Kolombiny. Kapitan, wywijając z brawurą 
mieczykiem, zamierza wyruszyć po uwięzioną dziewczynę. 
W wieży ukazuje się Kolombina, która skarży się na swoją 
niewolę i błaga o ratunek. Kapitan z mieczem wzniesionym 
rzuca się naprzód, ale w oknie wieży ukazuje się nagle 
Król. Przerażony Kapitan pada zemdlony. Doktor śpieszy 
mu z pomocą. Zza kulis skrada się Królowa, która daje Ar
lekinowi olbrzymi klucz od wieży, gdzie zamknięta jest 
Kolombina. Wszyscy wyrażają swą radość w rubasznie 

wesołym tańcu. 

SPRAWA Ili 

Sypialnia królewska. Król, wpatrzony miłośnie w Ko
lombinę, zasypia. Po cichu wbiegają Arlekin, Doktor i drżą
cy ze strachu Kapitan. Kolombina rzuca się w ramiona 
ukochanego, skarżąc się na Króla. Dcktor oświadcza, iż 
znajdzie na Króla sposób, wyciąga z podróżnej sakwy 
flakon i mówi patetycznie: MAN-DRA-GORA! 

Ogólna uciecha. Papuga swym wrzaskiem budzi Króla, 
który zrywa się i goni intruz0w wokół sceny. Dopadł Ar
lekina i walczy z nim. Arlekin wali się na ziemię. Nagle 
ukazuje się M. Jourdam i oświadczywszy zdumionemu 
Królowi, iż ma sposoby na rozwikłanie fatalnej sytuacji, 
odchodzi za kulisy. Po chwili wraca, prowadząc dwie ko-

biety okryte zasłonami, i gestem zachęca Króla, aby doko
nał wyboru. Król wybiera. Okazuje się, że wybrał Kró
lową. Jest rozczarowany i oburzony, ze wstrętu robi mu 
się słabo. Ale od czegóż cudowna mandragora? Pod wpły
wem tego znakomitego środka Król nie tylko odzyskuje 
przytomność, ale nawet budzi się w nim szalona namięt
ność do Królowej. Następuje ogólny taniec, w czasie któ
rego Król z Królową wycofują się do alkowy w jedno
znacznych zamiarach. Zgorszony tym M. Jourdain zasu
wa firankę alkowy. Wchodzi Eunuch z papugą na ra
mieniu. Przez chwilę nadsłuchuje odgłosów zza firanki, po 
czym z niesmakiem oddala się, nucąc półgłosem smętną 

piosenkę. 

M.f\H,D.P .f\f OP .f\ 
Co,!1.ep:1Ka1D1e 6ane-ra 

,l{eJIO I 
KopoJib TOCKyeT. Bcmrne yc11mre KopoJiesbr, 'iT06br ero pa3-

seceJIWrb, BbI3bIBaeT y Hero TOJibKO HPOCTb n men. B6erae-r 
E1myx n c rracl>ocoM .z:\OHOC'HT Kopomo o KaKOM-TO ceHcarzyr
.OHHOM co6bITHH. Ha .z:1aHHb1t1 KopoJJeM 3HaK, EBHyx Bbn6eraeT, 
HO BCKOpe B03Bpall{aeTCH, Be,z:\H 3a co6oi1 npeKpaCHyIO Ko
JIOM°611Hy. KopOJlb IIPHXO,!!.HT B BOCTOpr, a peBHHlByIO H Hero
.z:\YIOuzyKl KopoJiesy npmrn3bmaeT 3anepeTb B KJieTKy BMecTe 
c nonyraeM. Ha npocb6y KopoJIH KoJIOM611Ha Ha'iHHaeT TaH
QeBaTb. BHe3aIIHo H3-3a KYJil1CbI CJiblWHTCH rreHHe ApJieKHHa. 
KoJ10M6HHa BHHMaTeJibHO np11cJIYWHJ3aeTCH. Ee mr'!l1Ko pa3-
seceJ1He'l1CH. Tenepb ee TałleQ eCTb IIOJIOH rnaJJOCTH, KOKeTJIJf
BOCTH 11 oqapoBaHl1H. Bo npeMH TaHQa KOJIOM6HHa Me):{JieHHO 
11 nocTeneHHO Jin.11.iaeT KopoJIH scex evo ):{Par.oQeHHbIX sem:e'H. 
KopOJlb HaXO):{HCb y rrpe):\eJia 060JKaH11H, caM TOJKe nycKaeTCH 
B IIJIHCKy. KopOJieBa B KJleTKe 6e3yMCTByeT H npHXO,z:\HT B ,CJ'r

qamme 11 rnes. KopoJJb yBO.z:\HT KoJIOM6HHy, KOTopaH :11,!l.eT 
3a HHM c npe3pHTeJibHOH YJibI6KOH, O~OBpeMeHHO np:ncJiy
IIIH.BaHCb .z:1oxo,!l.Hll{eMY K Hei1 neH1110 Apm~K.WHa. Pa3'bHPemrnH 
KopoJJesa yMOJIHeT npoxo,z:\Hll{ero no6JJH30CTH Esuyxa, 'I'l106br 
np11weJI ei1 c IIOMOU{blO. EBHyx HaKOHeQ OTBOPHeT ):\Bepb 
KJieTKH. KopoJJeBa O'IeHb CMell!HO H BIIPHTipbIJ!{KY y6eraeT. 

,l{eJio II 

MopcKoi1 6eper. BypH. Pa36:11Tb1t1 Kopa6J1b. ApJieKHH, ,ll;oK
Top H Kan:nTaH, IIOMOraH 0,z:\11'H ):\pyrOMY, BbITaCKHBalOTCH Ha 
6eper. ApJieK11H yMoJmeT ):{eJibHOro KaITHTaHa, 'IT'06b1 OKa3aJI 
eMy IIOMOll{b np:n OCB060:>K):\eHMH KOJIOM6HHbI. KaIIHTaH, pa3-
MaxHBaH ÓPaBYPHO MaJJeHJ:,KOH IIInaroi1, HaMepeBaeTCH 60-
p::YrhCH 3a OC<B060JK,z:\eH11e 3aKJIIO'IeHHOH. B OK'He 6aIIIH11 IIOHB• 
JIHeTCH KOJIOM611Ha, KOTOpasr JKaJiyercH Ha CBOIO cy,z:µ,6y H 
30BeT Ha IIOMO~. KaIIHTaH c IIO):\HHTOtf BBepx 1mrnrot1: 6po
caeTCH Bnepe,!!., HO B OKHe HOOJKH):\aHHO ilOHBJIHe'I'CH KopOJib. 
KanMTaH, oxsaqeHHblW McnyroM, TepHeT C03Hatt:ne. ,ll;OK"I'OO 



cnell.ll1T eMY Ha noMo~. Jfa-3a KYJI~bl no,IQtpa,iv,maeTCSI Ko
poneBa H ,D;aeT ApneKMHy orpOMllbIB KJI!O'I OT ,u.sepe:i!i, 3a KO
TOpblMJ1 HaXO,lJ;HTCSI 3aKJIJO'IeHHaSI KOJIOM6H.Ha. Bee O'IeHb pa
,U.bI. J1 pa,IJ;OCTb OBO!O BbtCKa3bIBaIOT rpy6oBaTO-:seceno:i!i 

IlJISICKO:i!i. 

,neno PI 
KopOJieBCKaSI anaJibHaa KOMHaTa. KopOJib, JII060BHO BCMaT

p11:BaHCb B KonoM61ifHy, 3achmaeT. TuxoHhKO B6eraroT: Apne
KJ1H, ,Il;OKTOP .11, ,ZJ;poJKaJ.I.V'f:i!i OT cTPaxa, Kan11:TaH. KonoM6.mrn 
6pocaeTCa 'B o6'haTIDI B03JII06JieHaoro ApneKHRa .11 JKaJiye'l'C.R 
rrepe,ZJ; HKM Ha KopOJI.R. ,Il;OKTOP o6'haBJISieT, 'ITO OH HaW:,II.e'l 
,z:\JIH KopoJUI ,cpe,IJ;CTBO npc>TJ11B :no:i!i JIIOÓBJ1 J1 B TOM-2Ke MO
MeHTe BbITaCKHBaeT J13 TJ'lP11'.CTH'leCKoro caKBOHJKa cPJiaKOH J1 
noKa3hmaa sceM ie naciJocoM rosop11:T: MAH,ll;PArOPA! 

06mee Becenbe. Ilonyra:i!i csol1'.iM KpHKOM 6y,ll,J1T Kopona, 
KOTOpbIB cpbmaeTCH H l'OHReT HenpOilleHHbIX rocTeli BOKPYl' 
c~e<HhI. ,n;ocT.11rnyi13 Apne101iHa, 6opeTca c HJ1M. Apne.K'HH na
.z:1aeT Ha 3eMJIIO. HeoJKH,D;amrn noaBJiaeTca MIP 2KYP.z:1eH .11 3a
.RBJI.Re'l' JOyMJieHHOMY KopOJI!O, 'ITO OH ecTb B COCTO.RH.1111 pac
nyraTb 3TO ciJaTaJibHOe nonoJKeHHe. Mp. 2Kyp,IJ;3H o'l',U.aJmeTCa 
3a KYID1ChI. HeMHoro noro,D;a Bo:mpamaeTca- o6paTHo, BeAR 3a 
c.o6oi1 ,D;Be JKeHmHHbI, npHJCphITbre 3acnOHaM11:. 2KecTOM noom
p.ReT Kopon.11, 'ITOObI OAHY m moc BbJ6paJI ,u.na ce6sr. KopoJib 
BhI6J1PaeT. 0Ka3bmae'I1ca, 'łTO Koponb BbropaJI KoponeiBy. 
Pa30-qapoBaHHbI:i!i .11 B03MYmeHHhlli Koponb qyBC'I1ByeT oTBpa
meH.11e M eMy ,u.enaeTCII IIJ1oxo. Ho llO'IeMy-JKe ecTb qapo,ZJ;eli
cKaa MAH,D;PArOPA? l1 BOT no.z:1 BJIHaH11eM 3TOro -qy,u.ecHo
ro cpe,D;CTBa KopOJih npMXO.z:IHT B co3HaH.11e, HD 3TOro MaJio. B 
HeM ,u.aJKe pa36yJK,IJ.aeTca 6e3y1MHaa CTIJaCTb K KoponeBe. Te
rreph Ha'IMHaeTcJI o6mH11 TaHe~. BO BpeM.11 KOToporo KopoJih 
c KoponeBOi1 OTilipaBJISl!OTCH B aJibKOB c COBepllleHHO O,z:\'lł0-

3Ha'IHblMJ1 HaMepeHH.IIMH. Bo3MYmeHHbil1 3TMM co6hITJ1eM Mp 
2Kyp,u.:m 3aT.RrMBaeT 3aHaseic. Bxo,ll;J1T EsHyx c rronyraeM Ha 
rIJietiax. KopO'I1KOe speM.R OH CTOHT J1 npucJcyUIHBaeTC.R 3By
KaM, ,D;OXO~ 1't3 aJibKOBa, 3areM c OTBpameHJ1eM Ha JIH~e 
OTXO,l(Wl'. Harresa.11 srroJironoca rreqaJihHY!O neceHKy. 

MANDRAGORE 
(Livret du ballet) 

AFFAIRE I 

Le Roi s'ennuie. Les efforts de la Reine pour le distraire 
ne font que susciter sa colere. Arrive l'Eunuque qui relate 
au Roi avec emphase quelqu'evenement sensationnel. Sur 
un signe du Roi, l'Eunuque sort pour revenir aussitót, sui
vi de la belle Colombine. Le Roi tombe en admiration, en 
ordonnant en meme temps d'enfermer la Reine, indignee et 
jalouse, dans une cage, ou se trouve un perroquet. Sur la 

priere du Roi, Colombine se met a danser. Soudain, on en
tend Arlequin chanter dans les coulisses. Colombine ecou
te, son visage rayonne. Cette fois sa danse est pleine de 
charme et de coquetterie. Tout en dansant, Colombine de
pouille petit a petit le Roi de ses bijoux. Le Roi, au com
ble de l'admiration, se met lui-meme a danser. La Reine 
dans sa cage, est folle de desespoir et de fureur. Le Roi 
emmene Colombine qui le suit, un sourire moqueur aux 
levres, tout en pretant l'oreille a la chanson d'Arlequin. 
La Reine, au comble de la colere, supplie l'Eunuque, qui 
vient de passer, de la faire sortir de sa cage. L'Eunuque 
ouvre enfin la cage. La Reine se sauve, en faisant des 
sauts grotesques. 

AFFAIRE II 

Bord de la mer. Tempete. Naufrage. Arlequin, le Do
cteur et le Capitaine s'entr'aident mutuellement a atteindre 
la cóte. Arlequin supplie le brave Capitaine de l'aider 
~ liberer Colombine. Le Capitaine, tout en brandissant son 
sabre avec bravoure, veut se mettre en route pour sauver 
la jeune fille emprisonnee. Colombine apparait dans une 
fenetre de la tour, en se plaignant de son sort et en sup
pliant de lui venir en aide. Le Capitaine, son sabre levee 
haut, se jette en avant, mais soudain voila le Roi qui ap
parait dans la fenetre de la tour. Le Capitaine, terrifie, 
tombe evanoui. Le Docteur lui porte secours. La Reine 
s'approche a pas de loup, en tendant a Arlequin la clef de 
la tour, ou est enfermee Colombine. Gaite generale, expri
mee dans une danse joyeuse. 

AFFAIRE III 

Chambre a coucher royale. Le Roi, contemplant Colom
bine avec amour, s'endort. Arlequin, le Docteur et le Ca
pitaine, tremblant de peur, entrent sur la pointe des pieds. 
Colombine tombe dans les bras de son bien-aime, en se 
plaignant du Roi. Le Docteur declare avoir trouver un 
moyen pour rendre le Roi inoffensif. Il tire de son sac de 
voyage un flacon et annonce pathetiquement: MAN-DRA
-GORE! 

Gaite generale. Le perroquet reveille le Roi par le va
carme qu'il fait. Le Roi s'elance a la poursuite des intrus 
qu'il voit autour de la scene. Il atteint Arlequin et se bat 
avec lui. Arlequin tombe par terre. Tout d'un coup appa
rait M. Jourdain et annonce au Roi ebahi qu'il possecie un 
moyen de trouver une issue de cette situation fatale, puis 
il se retire dans les coulisses. n rentre aussitót en ame
nant deux femmes couvertes de voiles. Il engage le Roi 
de choisir l'une d'elles. Le Roi fait son choix. C'est la 
Reine. Le Roi est decu et indigne. De degoti.t, il est pret 
a s'evanouir. Mais ou donc est la miraculeuse mandra
gore? Sous l'effet de cet excellent remede, le Roi non seu
lement reprend ses sens, mais il commence a eprouver une 
folle passion pour la Reine. Tout le monde danse, tandis 



que le Roi et la Reine se retirent vers l'alcóve, ne lais
sant aucun doute quant a leurs intentions. M. Jourdain, 
scandalise, tire le rideau de l'alcóve. L'Eunuque parait, 
avec le perroquet sur son epaule. Pendant un moment il 
ecoute les bruits venant de derriere le rideau, puis avec 
une grimace de degóut il s'en va en chantonnant un air 

melancolique. 

MANDRAGORA 
(Story of the ballet) 

PART I 

The King feels bored. The Queen's efforts to cheer him 
up only provoke his fury.An Eunuch runs in. He tells the 
King emphatically about same sensational event. The King 
gives him an order and he runs out, but after a while re
turns bringing with him the beautiful Colombina. The 
King is enraptured, and as the Queen does not conceal her 
jealousy and indignation - he orders that she be caged 
with a parrot. On King's request Colombina starts to 
dance. Suddenly the song of Arlequin is heard from beh
ind the scenes. Colombina listens, her face cheers up. This 
time her dance is full of charm, frolicsomeness and co
quetry. When dancing, Colombina, little by little, strips the 
King off from his jewels. The King, at the summit of ado
ration, starts to dance himself. The Queen, mad with des
pair and anger, rages in her cage. The King takes Colomb
ina away; she follows him with a contemptuous smile, 
listening to Arlequin's singing. The Queen, mad with fury, 
implores the Eunuch to help her. At last, the Eunuch 
opens the door of the cage and the Queen escapes, leaping 

funnily. 

PART Il 

At the seashore. There is a storm, a wrecked ship. Arle
quin, the Doctor and the Captain help one another to ex
tricate themselves from the wreck and to reach the shore. 
Arlequin implores the brave Captain to assist him in liber
ating Colombina. The Captain, brandishing bravely his 
small sword, intends to set out to free the incarcerated 
girl. Colombina appears in the tower. She complains of 
her misery and begs them for rescue. The Captain raises 
his sword and rushes forward, but in the window of the 
towar suddenly appears the King. The terrified Captain 
faints. The Doctor hurries to help him. The Queen sneaks 
in from behind the scenes; she hands Arlequin an enor
mous key of the tower where Colombina is confined. All 
express their joy by a rudely mirthful dance. 

PART III 

The King's bedroom. The King, gazing at Colombina lov· 
ingly, falls asleep. Arlequin, the Doctor and the Captain, 

who is shivering with fear, run silently in. Colombina 
throws herself in the arms of her beloved, complaining of 
the King. The Doctor declares that he will find a means 
to deal with the King. He takes a phial from his travelling 
bag and says emphatically: MAN-DRA-GORA! 

There is a general rejoicing. But the parrot shrieks and 
the King awakes. He starts from his bed and chases the 
intruders around the stage. He catches Arlequin and fights 
with him. Arlequin falls to the floor. Suddenly Mr Jour
dain appears. He declares to the astonished King that he 
has a means to disentangle this intolerable situation; then 
he disappears behind the scenes. After a while, he returns 
bringing with him two veiled women and encourages the 
King with a gesture to make a choice. The King choses 
one of them and it appears that he has chosen the Queen. 
He is disappointed and indignant, he nearly faints. But 
there is the miraculom: mandragora! Thanks to this emin
ent drug, the King not only recovers consciousness but 
feels suddenly a mad passion for the Queen. Now follows 
a general dance, during which the King and the Queen 
withdraw to the alcove with a quite unequivocal inten
tion. Mr Jourdain, shocked at this behaviour, drafs the 
curtain of the alcove. Enter the Eunuch with the parrot 
on his shoulder. For a while, he listens to the sounds com
ing from behind the curtain, then, disgusted, he retires, 
humming in an undertone a melancholy ditty. 

MANDRAGORA 

(Inhaltsangabe des Balletts) 

TEIL I 

Der Konig langweilt sich. Samtliche Versuche der Ko
nigin, ihn zu zerstreuen, rufen bei ihm nur Wut hervor. 
Da kommt der Eunuch herbeigelaufen und erzahlt voller 
Erregung dem Konig ein sensationelles Ereignis. Auf ein 
Zeichen des Konig verschwindet der Eunuch, urn nach 
einem Augenblick mit einer wunderschonen Kolombine zu
ri.ickzukommen. Der Konig gerat in Begeisterung, lasst je
doch die eifersi.ichtige und emporte Konigin in den Kafig 
mit dem Papagei einsperren. Auf des Konigs Bitte hin, be
ginnt die Kolombine zu tanzen. PlOtzlich erklingt hinter den 
Kulissen der Gesang des Harlekins. Kolombine horcht auf 
und ihr Gesicht erhellt sich. Jetzt ist ihr Tanz voller 
Zauber, Mutwillen und Koketterie. Tanzend entblOsst sie 
langsam den Konig seines Schmucks. Restlos von ihr ent
zi.ickt, beginnt der Konig selber hi.ipfend zu tanzen. In 
ihrem Kafig tobt die Konigin, vor Verzweiflung und Wut. 
Der Konig entfi.ihrt Kolombine, welche mit einem ver
achtlichen Lacheln dem Gesang des Harlekins lauschend, 
dem Konig folgt. Die wi.itende Konigin fleht den vori.iberei-



lenden Eunuch urn Hilfe an. Schliesslich offnet er die Tiir 
des Kafigs. Mit drolligen Spriingen hiipft die Konigin da
von. 

TEIL II 

Am Meeresufer. Gewitter. Ein gescheitertes Schiff. Har
lekin, der Doktor und der Kapitan helfen einander, das 
Ufer zu erreichen. Harlekin fleht den tapfern Kapitan an, 
ihm zu helfen, Kolombina zu befreien. Heldenhaft schwingt 
der Kapitan seinen kleinen Dolch und macht sich auf den 
Weg zum gefangenen Madchen. Im Turm wird Kolombine 
sichtbar, sie klagt liber ihre Gefangenschaft und fleht, dass 
man sie rette. Den Dolch schwingend sturmt der Kapitan 
nach vorne, aber da erscheint plOtzlich der Konig im Fen
ster. Ensetzt fant der Kapitan ohnmachtig zu Baden. Der 
Doktor eilt ihm zu Hilfe. Aus den Kulissen schleicht sich 
die Konigin heraus und gibt Harlekin einen riesigen 
Schliissel zum Turm, in dem Kolombine eingesperrt ist. In 
einem derben, lustigen Tanz geben alle ihrer Freude Aus
druck. 

TEIL III 

Das konigliche Schlafgemach. Der Konig starrt Kolombi
ne verliebt an und schlaft dabei ein. Leise schleicht Harle
kin herein, ihm folgen der Doktor und der vor Angst zit
ternde Kapitan. Kolombine wirft sich in die Arme des Ge
liebten und beklagt sich liber den Konig. Der Doktor er
klart, dass er dem Konig schon beikommen werde, er zieht 
aus seinem Reisebeutel eine Flasche und sagt pathetisch: 
MAN-DRA-GO RA! 

Allgemeine Freude. Der Papagei weckt mit seinem Ge
schrei den Konig, der jagt die Eindringlinge urn die Blih
ne herum. Er erwischt Harlekin und kampft mit ihm. Har
lekin fant zu Boden. PlOtzlich erscheint M. Jourdain und 
erklart dem erstaunten Konig, er hatte Mittel, die fatale 
Situation zu lOsen, dann verschwindet er hinter der Ku
lisse. Nach einer Weile erscheint er mit zwei verschleier
ten Frauen und fordert den Konig mit einer Geste auf, 
seine Wahl zu treffen. Der Konig wahlt. Es is die Konigin. 
Er ist enttauscht und emport, vor Abscheu wird ihm 
schwach. Aber wozu dienst die wunderbare Mandragora? 
Unter der Wirkung dieses ausgezeichneten Mittels erlangt 
der Konig nicht nur die Besinnung, es erwacht in ihrn 
sogar eine wilde Leidenschaft flir die Konigin ! Es folgt 
ein allgemeiner Tanz und wahrend des Tanzes ziehen sich 
der Konig und die Konigin, zu vollkommen eindeutigen 
Zwecken, in den Alkoven, zurlick. Entrlistet zieht M. 
Jourdain den Vorhang vor dem Alkoven zu. Mit dem Pa
pagei auf der Schulter erscheint der Eunuch. Einen Augen
blick lang lauscht er auf die Laute hinter dem Vorhang, 
worauf er, ein trauriges Lied vor sich hinsummend, mit 
einem Ausdruck des Abscheus, sich entfernt. 

~ 
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Chciałbym kategorycznie zaprotestować przeciw legen
dzie o „niemuzykalności" górali, stworzonej - przypusz• 
czam - przez pierwszych przybyszów z „nizin", przerażo
nych do głębi w y kr z y ki w a n i em z wirchu do wir
chu, z hali do hali pieśni juhasów. Oczywiście, nie ma 
metoda ta nic wspólnego z pieściwym bel canto weneckich 
gondolierów. Jednak czy można mówić o „niemuzykalnoś
ci" ludu, który poza niezmiernym bogactwem pieśni, cza
rujących nieraz niezwykłą, kapryśną linią melodii, zdobył 
się j e d y n y w Polsce (a może i gdzie indziej!) na stwo
rzenie zespołowo-instrumentalnej muzyki, opartej o ory
ginalny system harmoniczny i rytmiczny ... „Muzyczne pięk
noduchy" i tzw. „subtelne natury" uciekają od tej „kako
fonicznej" muzyki, widząc w niej jedynie barbarzyński 
prymityw. Być może, że tak jest w istocie. Jednak jakże 
jest on ożywczym - w przeciwieństwie do wielu nie zaw
sze subtelnych „subtelności" naszej współczesnej artystycz
nej kultury - swoją bliskością natury, siłą i bezpośred
niością temperamentu!. .. Pragnąłbym, by młoda generacja 
muzyków polskich zrozumiała, jakie bogactwo odradzające 
naszą anemiczną muzykę kryje się w t ym polskim „barba
rzyństwie", które ja już ostatecznie odkryłem i po
j ą ł e m - d 1 a s i e b i e. 

KAROL SZYMANOWSKI 
O muzyce góralskiej , 1924 

O MUZYCE „HARNASIÓW" 
... Sposób zużytkowania tematyki góralskiej przez Szyma
nowskiego w tym dziele nie równa się z niczym dotychczas 
na tle folkloru powstałym. Najbliższy byłby tu Strawiński 
ze swym świętem w iosny. W Harnasiach jest jednak więcej 
organicznego przetopienia materiału i „unarodowienia" tego, 
co było tylko „ludowym" .. . 

STANISŁAW WIECHOWIC Z, 1931 
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... Harnasie pozostaną zawsze genialnym wzorem stylizacji 
folkloru tatrzańskiego i wczucia się w rdzenne cechy cha
rakteru Górali. Szymanowski dokonał tego, co próżno usi
łował uczynić jeszcze Moniuszko (w Halce) i na co nie 
umiał się zdobyć Karłowicz: wystawił żywy pomnik góral
szczyźnie ... 

MICHAŁ KONDRACKI, 1936 
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... Muzyka Harnasiów daje wymowny przykład skrystalizo
wania się środków wyrazu Szymanowskiego. Mniej mis
tyczna od III Symfonii, nie rozpuszczająca tak szeroko po
lotu fantazji jak w I Koncercie skrzypcowym, nie tak nie
materialna jak w Stabat Mater, czerpie soki życiowe z mu
zyki podhalańskiej, aby dać jasnowidzącą syntezę jej 
koloru, liryki, charakteru i rytmu. Esencjonalność muzyki 
Harnasiów daje jej pełne prawo samodzielnej symfonicz
nej egzystencji, równie dobrze, jak egzystencji baletowej ... 

ZBIGNIEW DRZEWIECKI, 1936 



... Mimo, że w całości ewolucji twórczej Szymanowskiego 
oznaczają Harnasie zwrot ku realizmowi, tkwią tu jednak 
równocześnie i inne cechy talentu Szymanowskiego, które 
na tle ogólnego obrazu muzycznego XX wieku musimy 
określać jako cechy romantyczne. Romantyczny jest w Har
nasiach nie tylko baśniowy charakter scenariusza, ale -
co więcej - specyficzne jego traktowanie, które można by 
określić jako mitologizowanie góralszczyzny. Postacie bale
tu nie mają w sobie nic realnego, nie są indywidualnymi 
jednostkami, są częścią bajki, podania, w którym główną 
rolę odgrywa nie ten czy ów człowiek i jego losy, ale lud 
Podhala z czasów mitycznych, jego zwyczaje, jego swoista 
odrębność etniczna. Jest też - mimo całego realizmu od 
strony technicznej - także i pewien rys romantyzmu 
w traktowaniu przez kompozytora samej muzyki podhalań
skiej z perspektywy emocjonalnej: folklor podhalański, sta
nowiący w rzeczywistości tylko wycinek z polskiej pieśni 
ludowej dla pewnego określonego terytorium, reprezentuje 
dla Szymanowskiego w Harnasiach całą polską muzykę lu
dową jako taką i staje się dzięki temu symbolem 
tej wymarzonej przez niego „prapolskości" w muzyce. 
W pierwszych chwilach swego zbliżenia się do muzyki pod
halańskiej Szymanowski istotnie wierzył w to, jak opowia
da prof. Chybiński że muz11ka ta jest jakąś z zamierzchłej 
przeszłości uratowaną „prapolską" muzyką. I choć później 
badacze folkloru podhalańskiego uświadomili go, że mu
zyka Podhala wchłonęła wraz z całą kulturą - jako kul
tura regionu typowo pogranicznego - także i różne wpły
wy obce, przyjął to Szymanowski do świadomości tylko 
jakby jedną częścią swego „ja". Uczuciowo pozostał przy 
swoim dawnym ujęciu muzyki podhalańskiej jako jakiegoś 
wyidealizowanego obrazu „prapolskości", kwintensencji 
„ludowości" w całej muzyce polskiej, i zachował je pomimo 
realistycznego ustosunkowania się do niej pod względem 
technicznym. 

STEFANIA ŁOBACZEWSKA 
(„Karol Szymanowski", PWM - 1950) 

.. Ta niewielka, choć smukła partycja licząca w wyciągu 
fortepianowym :i;aledwie 86 stron, mknących ponadto 
w szybkim tempie, jest naładowana szczelnie tak bardzo 
skondensowaną i rzeczową treścią o tak przejmującym 
i porywającym wyrazie, zrodzonym z płomiennej fantazji 
i nastrojowo-malowniczego słyszenia i widzenia piękna 
Podhala i Tatr, że nawet najchłonniejszy umysł muzycz
ny musi słuchać tej muzyki z zapartym oddechem. Tu nie 
ma czasu na żadne refleksje i spoczynki w emocji... Na 
stosunkowo niewielkiej przestrzeni, potraktowanej przez 
mistrza z maksymalną, wręcz klasyczną ekonomią treści 
i formy, skoncentrowane są największe energie, jakie są 
właściwe wielkiemu mistrzostwu Szymanowskiego w jego 
najdojrzalszym okresie twórczości. 

ADOLF CHYBIŃSKI 
(„Szymanowski a Podhale", Kraków 1~58) 

KAROL SZYMANOWSKI O SWOICH „HARNASIACH" 
Leonia Gradstein 

„Cóż to za dziwna, omal że dwuznaczna 
rzecz: muzyka! Wymienia się ją za
zwyczaj jednym tchem, wśród innych 
sztuk pięknych, a w istocie jest ona zu
pełnie samotną wyspą na morzu ludz
kich wrażeń. - Samotna, a tak łatwo 
dostępna w pośledniejszych swych ob
jawach i to jest właśnie niepokojące ... " 

(Karol Szymanowski, „Muzyka" - Nr 100) 

Szymanowski pisał: Do serca własnego narodu dotrzeć 
może artysta jedynie drogą stwarzania wszechludzkich war
tości; w inny sposób pojęta odrębność rasowa, zakreślenie 
ciasnych granic sferze najtajemniejszych ludzkich wzruszeń, 
lokalny utoylitaryzm sztuki mści się zawsze na bezwzględnej 
wartości dzieła. 

Dewizie tej pozostał Szymanowski wierny przez całe swe 
życie, być może Harnasie - jako że wyjątek potwierdza 
regułę - są jedynym odstępstwem artystycznym od tej 
dewizy. 

Harnasie - znamy wszyscy ten balet, zachwycamy się 
nim„ wiemy to i owo o obu premierach: w Pradze i w Pa
ryżu. Znamy go nawet trochę od strony anegdotycznej, od 
strony trudności związanych z jego prawykonaniem, przede 
wszystkim w Operze Paryskiej - a przecież mało kto wie 
o tym, że przez bez mała 3 lata Harnasie były leitmotivem 
prawie całej korespondencji kompozytora z osobami w ten 
czy inny sposób związanymi ze sprawą tego baletu. 
Sądzę, że podanie w porządku chronologicznym frag

mentów listów Szymanowskiego do mnie będzie najbardziej 
dokładnym i interesującym obrazem „zmagań harnasio
wych". Były to bowiem prawdziwe zmagania, które trwały 
przez trzy niemal lata i osiągnęły swe apogeum w czasie 
miesięcy przedpremierowych, wiodących od nadziei i zado
wolenia do desperacji prawie, by potem, gdy paryska pre
miera już się odbyła, stać się źródłem nowych planów na 
przyszłość, łączonych z tym dziełem. 

Geneza Harnasiów sięga 1921 roku, kiedy to Szymanowski 
zetknął się po raz pierwszy z melodiami ludowymi Pod
hala, zebranymi przez prof. Chybińskiego, z którym był 
zaprzyjaźniony. 

Stopniowo muzyka Podhala stawała mu się coraz bliższa, 
zapoznawał się z nią już „na miejscu", aż wreszcie osiadł 
w Zakopanem, gdzie w swojej ulubionej Atmie prze
mieszkał kilka, ważkich dla życia i twórczości, lat. 

Poznanie sztuki tanecznej Podhala było niewątpliwie 
impulsem do stworzenia baletu Harnasie. 
Pracowałam już z Karolem Szymanowskim, gdy tworzył 

swój II koncert skrzypcowy i gdy, wkrótce potem, na estra
dy koncertowe w wielu stolicach świata weszła IV Sym
fonia koncertująca. Z żadnym jednak z tych dzieł, gdy 
gotowe oddawał je światu, nie miał tylu kłopotów i kom
plikacji, za żaden ze swych utworów nie czuł się tak odpo
wiedzialny. 

Harnasie trzymały go jak w sieci, z której czasami nie 
widziało się już wyjścia. 

W moich wspomnieniach Harnasie łączą się najsilniej 
z okresem poprzedzającym ostatnie miesiące choroby Szy
manowskiego. Wtedy to właśnie Harnasie i sprawy bezpo-



średnio lub pośrednio z nimi związane tak żywo wplatały 
się w w ydarzenia życia codziennego. Trzeba było pozostać 
'w Paryżu, zamiast jechać do sanatorium, bo Harnasie były 
w przygotowaniu. - Nie można było wypocząć nawet po 
premierze, bo należało - jak pisał Szymanowski - dyskon
tować na gorąco rezultaty ich powodzenia. Zły lub dobry 
humor, lepsze i gorsze samopoczucie zależały w tym czasie 
w dużym stopniu od „spraw harnasiowych". Dlatego też 
w listach ówczesnych tak o nich pełno . 

Z a k o p a n e, 28 VI 1934 

„„. W tej chwili otrzymuję z Paryża list „u r gen t". 
N a leży n i e z w ł o c z n i e w y s ł a ć p a r t y t u r ę H a r
n as i ów do Paryża. Najlepiej pod adresem: Helena Kahn 
Casella 22 rue d'Orleans Neuilly - Paris. Poza tym oni 
wymagają scen ar ius z a. Zupełnie nie wiem, co zrobić!! 
Proszę na g w a ł t się dostać do S c h i l l e r a, on pewnie 
ma już gotowy. Tylko że go trzeba przetłumaczyć n a 
f ran c us ki. Proszę mi zatelegrafować czy to wszystko 
możliwe do zrobienia. Do Paryża należy również wysłać 
partycję fortepian ową, tę którą (już " zapewne?) 
przysłali z Pragi. S ą t o r z e cz y p i e r w s z o r z ę d n e j 
w ag i, wobec których wszystkie inne plany co do Ha r
n as i ów (Warszawa) muszą ustąp i ć ! ! Proszę natych
miast to zakomunikować Ficiowi *), do którego pisałem 
w sprawie Har. w Warszawie. Przez to przeklęte Un-Edition 
wszystko do góry nogami. N i e c h Pa n i zrozum i e 
n ie be z piec zeń st w o. Jeżeli nie dostarczę tego Pary
żowi natychmiast, wszystko może wziąć w łeb, i jestem pod 
każdym względem skończony w Paryżu. Ja ze swej strony 
skomunikuję się listownie z Paryżem i zrobię co należy. 
N a j w a ż n i e j s z y s c e n a r i u s z, bo tu sam nic na 
to nie poradzę„. Bez względu, co by się postanowiło dla 
Warszawy, Harnasie muszą być wysłane do 
Paryża„." 

I oto już zaczyna się to, co później nazwaliśmy „piekłem 
z Harnasiami". A przecież jest dopiero czerwiec 1934 roku, 
a więc prawie dwa lata do premiery baletu. Ale te długie 
miesiące pod harnasiowym znakiem, przez cały czas trzy
mały w napięciu szereg osób. Trudność koordynacji, waha
nia Opery Paryskiej, obawy, że właśnie w momentach 
niepewności Opera skorzysta z najmniejszego opóźnienia 
czy uchybienia, żeby się wycofać, oto klimat tego okresu, 
spotęgowany jeszcze złym stanem nerwów kompozytora, 
łatwością załamywania się przy lada sposobności. 

10 października tegoż 1934 roku otrzymuję list-ekspres 
z Zakopanego: 

„. Nasze listy stale się rozmijają, dosłownie w 5 minut po 
wysłaniu mego ekspresu - dostałem list Pani!„ . 
N aj w aż n i ej sza r ze cz to li$t, którego szkic polski 
też załączam (nie mam dość inteligencji i energii, żeby go 
w całości po francusku napisać), list do Dyr. R o u c h e 
z Opery Francuskiej - pisany w porozumieniu z Lecho
niem. Błagam o opiekę nad tym listem! Proszę go przetłu
maczyć i wysłać - adres - „Opera" to wystarczy- (pole
cony), imienia jego nie znam (zdaje się Jacques). Zeby za
oszczędzić czasu (list jest spieszny), już go nie podpiszę -
proszę wydrukować (-Karol Szymanowski), a nad tym jakoś 
podobnie do mnie się podpisać„ . Kończę i zaraz ekspresem 
wysyłam. 

") Grzegorzowi Fitelbergowi (przyp. red.). 

, 

\ fisz p a ryskie j inscea i
zacji „ Harnasiów ", 1936 

A oto załącznik tego listu: 

M.le Directeur Ro u c h e, Op er a 
Szanowny Panie Dyrektorze, 

Z listów moich paryskich przyjaciół dowiedziałem się 
o ogłoszeniu mego baletu „Harnasie" w oficjalnym reper
tuarze Opery na bieżący sezon, i jakkolwiek P. Dyr. w 
swoim czasie już osobiście zawiadomił mię o swojej decyzji, 
to jednak wiadomość ta od osób trzecich (postronnych) zro
biła mi wielką przyjemność - stwierdzając niejako aktual
ność tego, tak dla mnie ważnego, faktu. W związku z tym 
muszę tu zaznaczyć, że przysłany przeze mnie wraz z ma
teriałem orkiestrowym 

muzycznym 
nutowym 

szkic scenariusza należy uważać za prowizoryczny, dający 
najogólniejsze tylko pojęcie o scenicznej realizacji tego 
dzieła, i że w każdej chwili gotów jestem służyć dalszymi 
informacjami, szczegółami inscenizacji i strony dekoracyjnej. 
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Caly mój balet jest zarówno muzycznie, jak scenicznie 
i choreograficznie zaczerpnięty z folkloru pewnej określonej 
części Polski (de la region de la Montagne Polonaise). Jak
kolwiek więc nie uznaję mechanicznego i fotograficznego 
przenoszenia pierwiastków folkloru (des ezements folklori
stiques) do dzieła sztuki, a więc i na scenę, to jednak w ta
kim wypadku pewna stylizacja i oparcie się na autentycz
nych źródłach jest oczywiście nieuniknione. Dlatego uwa
żałbym za konieczne zaznaczyć tu, że istnieje już scenariusz 
szczegółowo opracowany przez jednego z naszych najlep
szych reżyserów, a zarazem znawców folkloru, p. Leona 
Schillera, który na żądanie pana Dyr. mógłby w każdej 
chwili dostarczyć. Istnieje również makieta dekoracji i ko
stiumów do Harnasiów zrobiona przez najwybitniej
szą naszą malarkę, p. Z. Stryjeńską. Proponuję również 
przysłanie ich Panu Dyrektorowi, bo bez względu, czy będą 
w całości zaaprobowane przez Pana, czy nie, to w każdym 
razie mogą służyć ja.ko punkt wyjścia (point de depart) dla 
inscenizacji (mise en scene) Paryskiej i w ten sposób unik
nęłoby się zbyt już wielkiego oddalenia od źródeł ludo
wych, z których powstało moje dzieło. Najbardziej trudna 
do rozwiązania wydaje mi się strona choreograficzna Har
nasiów, najbardziej już związana z pewnym typem tańca 
ludowego może: une forme precise d'une certaine danse 

populaire polonaise. 

„Harnasie'~93if Paryżu, Nie wchodząc oczywiście w to, komu Pan Dyr. ma zamiar 
powierzyć choreograficzne opracowanie Harnasiów, czuję 
się w obowiązku nadmienić, że w czasie moich kilkakrot
nych pobytów w Paryżu wiele razy omawiałem sprawę 

Harnasiów z Sergem Lifarem, przedstawiając całość dzieła 

i zasięgając jego bardzo kompetentnej opinii, jakby on 
sobie wyobrażał sceniczną realizację tego dzieła (w związku 
z zamierzonym wystawieniem go w Warszawie) - jest on 
więc najlepiej poinformowany, zarówno o charakterze bale
tu, jak i o moich zamierzeniach. 

Proszę mi wybaczyć, Panie Dyrekt0rze, tę troskę oj
e o ws ką o moje dzieło, która oczywiście nie miałaby racji 
bytu w stosunku do tak wspanialej instytucji jak Opera 
Paryska, gdyby temat tego baletu (le sujet de mon ballet) 
miał charakter oderwany (abstrait), międzynarodowy czy 
klasyczny. 

Nadmieniam jeszcze, że mój przyjaciel, radca Ambasady 
p. Lechoń, z którym jestem w stałej korespondencji, do
starczy Panu na żądanie każdej potrzebnej informacji -
ja zaś będę w Par11żu w pierwszej połowie listopada i słu

żyć będę Panu na każde wezwanie„ . 
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Jak widzimy, już w październiku 1935 r. wystawienie 
Harnasiów wydawało się bliskie. Zdawało się, że nawet 
kilkudniowe opóźnienie, niedosłanie potrzebnych szczegó
łów, brak odpowiedzi na zapytanie grozi katastrofą. Tych 
drobnych i większych katastrof miało być zresztą jeszcze 
sporo. 

Zofia Stryjeńska, która otrzymała od Ambasady zamó
wienie na zaprojektowanie zarówno dekoracji, jak i kostiu
mów, zwlekała przez długi czas z dostarczeniem ich. Amba
sada monitowała. Opera niecierpliwiła się. Szymanowski żył 
w ciągłej obawie, że zaciąży to na decyzji dyrektora Rouche 
- a tu nic! Ani listy, ani depesze, ani telefony nie odno
siły skutku. Było to jakieś niepokojące granie na zwłokę. 

Plakat paryskiej insce
nizacji „Harnasiów'', 

1936 

„ 
· 4' 

I 

' 

Sergiusz Lifar w „Har
nasiach" paryskich, 1936 

Aż wreszcie, gdy doprowadzony do ostateczności Lechoń 
postawił definitywny termin, Stryjeńska przysłała coś, co 
- cytuję tu Lechonia z pami~ci - przypominało krakow
skie wesele z ludowego widowiska. Co gorsza, gdy Lechoń 
zaintrygowany odlepił kartki z napisami na makietach, oka
zało się, że były to rzeczywiście projekty do jakiejś innej 
sztuki, że Stryjeńska, jak się okazało, nie spodziewając się 
już wystawienia Harnasiów w Paryżu, odstąpiła warszaw
skiej Operze zamówione, podobno bardzo piękne, projekty, 
do Paryża zaś przysłała to, co miała pod ręką. Zrezygnowa
no więc ze współpracy z Stryjeńską, ogłoszono konkurs na 
scenografię i kostiumy, z którego wyszła zwycięsko Irena 
Lorentowicz. 

Zaczyna się rok 1935. Właściwie według przewidywań 
balet Szymanowskiego powinien był już być przedstawiony 



paryskiej publiczności. Sezon w pełni, a balet ani w pró
bach, ani nawet w pierwszych przygotowaniach jeszcze. 

Pierwszy list w 1935 roku: 

z a k op a n e, 17 I 1935 

„. Te Harnasie to naprawdę już mi kością w gardle stoją! 
Mieć z rodakami do czynienia, to lepiej kamienie tluc na 
drodze! Do czego te wszystkie Szerzenia, te Tretery, te 
cholery, kiedy nic nie potrafią załatwić i ciągle udają się 
do mnie, to do Pani. Okazuje się, że i tym razem niewiele 
„rozszerzą". Na dowód przysyłam list właśnie Tretera. Nie 
będę do niego osobno pisał. Niech mu Pani łaskawie za
telefonuje, że z Malczewskim załatwiłem już, że on część 
wysłał i wysyła dalszy ciąg. Niech się więc nie niepokoi 
i nie nudzi więcej. I z Schillerem załatwiła Pani sądząc 
z listu, tylko że go trzeba nękać nadal aż do skutku, o co 
niniejszym proszę, bowiem „wir kennen unsere Pappenhei
mer" i nie wiadomo, co mu jeszcze do głowy strzeli. Ale 
mam nadzieję, że tym razem on to serio bierze. Co do tego 
projektu, który opracowuje w jego Instytucie, to wcale nie 
koliduje z Malczewskim. Obiecaliśmy z Lechoniem Operze 

„Harnasie" w Paryżu, 
1936 

„Harnasie" w 
1936 

Paryżu, 

dostarczyć kilka projektów do wyboru. Proszę więc zako
munikować Schillerowi, żeby jak najprędzej wykończyli 
i wysłali. To bardzo ważne. Osobiście mam wrażenie, że ten 
właśnie będzie przyjęty, jako jedyny fachowy, prawdziwie 
teatralny. Może Pani to poufnie Schill. powiedzieć. Miałem 
dziś list lakoniczny od Stryjeńskiej. Zresztą z wyrazami 
uwielbienia dla mojej sztuki. Przy końcu co do Harnasiów 
w Paryżu, „czy ... kiedy ... i z kim?" Widocznie się biedna 
niepokoi o swój los. Odpowiem jej „ogólnikowo" (jak w tej 

anegdocie„.) 



z a k o p a n e, 23 I 1935 

... Poza tym sprawa Harnasiów. Otóż dotychczas nie wiem, 
czy Schiller już wysłał scenariusz, czy nie (zresztą telegra
fowałem o tym do Pani). Lechoń bombarduje mię depesza
mi - a ja naprawdę nie wiem, co robić! Błagam Panią 
o wiadomość o tym. Z tym Schillerem to można istotnie 
zbzikować! A potem wszystko będzie na mnie!! Wer ist 
Schuld daran-Pauline! ! Znam się już na tym.„ 

z a k o p a n e, 4 II 1935 

„. To zdumiewające, że Lechoń po swoich naglących depe
szach, ekspresach nagle zamilkł i teraz naprawdę już nie 
wiem, czego się trzymać. Stryjeńska przysłała ogromnie 
zdenerowowaną depeszę z zapytaniem o Harnasie, odpowie
działem (telegraficznie), że ostatnio nic nie wiem, obawiam 
się k om p lik ac j i i żeby się zwróciła do Lechonia. Niech 
się sobie kłócą, mnie już to wszystko tak znudziło - że 
myśleć o tych Harnasiach mi się nie chce! Będzie, co bę
dzie!.„ 

Zaczęły się tygodnie dręczących kontaktów ze Stryjeńską. 
Po kompromitacji z przysłanym materiałem Stryjeńska na
desłała nowe projekty. Nie podobały się one Lechoniowi, 
a przede wszystkim odrzucił je Rouche. A tymczasem Stry
jeńska szturmowała na wszystkie strony. Dla Szymanow
skiego, który nawet w osobistych sprawach nie umiał być 
stanowczy w odmowach, cały ten okres był prawdziwą 
udręką. Ciągły lęk, czy Stryjeńska nie napisze, a podczas 
pobytu w Warszawie, czy nie będzie od niej telefonu, 
wykrętne odpowiedzi, to wszystko było prawie codzienną 
dawką przykrości. W lutym 1935 Szymanowski przebywa 
stale w Zakopanem. Stamtąd też otrzymuję list, datowany: 

z a k o p a n e, niedziela 9 II 1935 

„. 2) Lifar! Bardzo się ucieszyłem z tego, co Pani pisze! 
T e l e g r a f u j ę do Lechonia, by Lifar w sprawie występu 
porozumiał się z Panią (na list nie ma już czasu). A l e 
n i e c h że. Pa n i to z ro b i! żeby nie było jakiegoś za
wodu - bo znowu będzie wszystko na mnie (no i na Panią). 
Na wszelki wypadek daję jego adres: Hotel Vouillmont, rue 
Boissy d' Ang las - Można też do Opery, ale może się zda
rzyć, że jeżeli nie ma prób lub występów, może tam nie być 
parę dni. Z tego wynika następująca sprawa: Oczywiście po 
koncercie 15-go będę z Lifarem mus i a ł wrócić do 
Zakopanego, by zorganizować to, o co mu chodzi (góralskie 
tańce etc.). Ponieważ ja muszę najpóźniej 2 marca wyjechać 
do Szwecji, a przedtem pobyć kilka dni w Warszawie, to 
lepiej by było, ż e b y występ Lifara w Operze miał miejsce 
około 25-26, w ten sposób on by pobył kilka dni ze mną 
w Zakopanem, a około 22 wrócilibyśmy do Warszawy. Bar
dzo bym pragnął, by udało się zorganizować ten występ, bo 
on o tym marzy i to by go dobrze usposobiło do innych 
rzeczy. Niech Pani zaraz zobaczy się z Kor ole w i cz 
i trzyma mię au courant, gdyby ewent. zaszła jakaś potrze-

Projekt dekoracji do 
„Harnasiów" w Pradze, 

1935 

ba mojej interwencji. Na razie 
Pani miała jutro z rana ten 
działania„. 

tylko tyle - chciałbym, by 
list i zaraz przystąpiła do 

Problem Lifara skwituję kilkoma zdaniami, wiele już 
o tym mówiono i pisano. Wraz z Janem Tarnowskim, 
przyjacielem Szymanowskiego, z którym i ja byłam za
przyjaźniona i który wydatnie pomagał mi przy organizo
waniu występu Lifara . w Operze Warszawskiej, staraliśmy 
się przekonać dyrektorkę Opery, p. Korolewicz-Waydową. 
Była nieustępliwa, pod wpływem swego baletmistrza Cie
plińskiego odmawiała kategorycznie. Wobec tego zwróciliś
my się do znanego w Warszawie impresaria, p. Orensteina. 
Znalazł radę - po prostu wynajął salę Opery na jeden 
wieczór. Wydawało się, że wszystko jest w porządku. Le
choń przywiózł Lifara i razem z Tarnowskim zawiózł go 
do Zakopanego. Wrócili po kilku dniach z Szymanowskim. 
Pierwsza próba - chłód ze strony pani dyrektor i balet
mistrza Opery, Cieplińskiego, który był kolegą Lifara od 
Diagilewa - przeszła bez incydentów, po drugiej próbie -
słynny już po trosze policzek: Ciepliński policzkuje Lifara 
trzymaną w ręku gazetą z jego wywiadem! Skandal! Wy
daje się, że z występu nici. Mimo wszystko udaje się go 
zmontować dzięki pomocy ów.czesnego Komisarza Rządu, 
Władysława Jaroszewicza, i jego sekretarza Juliana God
lewskiego, którzy byli zaprzyjaźnieni z całą grupką nie
szczęsnych organizatorów. Nie zatrzymuję się na tym epi
zodzie dłużej, gdyż jest tylko marginesowo związany z Har
nasiami. 



: 

A tymczasem akcja tego prawie melodramatu, czyli „spra
wa Harnasiów", toczy się dalej: 

22 kwietnia Szymanowski pisze z Rzymu, zapowiadając 
swój przyjazd do Warszawy: 

... Należy o ile możności z a konspir o w a ć mój krótki 
pobyt (poza ludźmi, których ewentualnie będę musiał zo
baczyć, ale ich prosić o dyskrecję) - ze względu na Stry
jeńską, która mię będzie łapać ... 

... Będę więc trzy dni w Warszawie - bardzo pełne róż
nych spraw - najważniejsza na razie następująca, muszę 
mieć długą konferencję z Schillerem „z powodu Harnasie". 
Ponieważ on jest trudno uchwytny, proszę więc, złotko, 
doslownie chwycić go za mordę i zmusić do wyznaczenia 
niezawodnego rendez-vous - kiedy mu będzie wygodniej, 
bo mnie ostatecznie wszystko jedno. Żeby już tak na 
27-go - gdyby ewentualnie drugi raz trzeba go bylo zo
baczyć ... " 

W kwietniu 1935, przed swoim koncertem w Rzymie, kom
pozytor zatrzymuje się na krótko w Paryżu, później, po 
krótkim pobycie w Warszawie, wpada do Paryża, aby na 
resztę lata przyjechać znów do Warszawy. Sprawy związa
ne z baletem załatwiało się więc „na gorąco", na miejscu. 

Wrzesień spędza Szymanowski w Zakopanem, w swojej 
kochanej Atmie. 5 września pisze do mnie: „. Druga sprawa, 
która mię str a s z li w i e n ie p ok o i - to zawiadomie-

„Harnasie" w Teatr~e 
Wielkim w Poznaniu, 

1938 

„Harnasie" w zespole 
Baletu Polskiego, Wój
cikowska i Kiliński ,1939 

nie Schillera o liście R o u c h e. To już dwa tygodnie, jak 
o tym do Pani pisalem. Ostatecznie sam móglbym do Schil
lera napisać - żebym wiedztal, gdzie on jest - Rouche 
może wykorzystać tę zwlokę dla dalszego odlożenia Harna
siów. A wtedy Leszek na pewno mię zamorduje. (I będzie 
mial rację). W ogóle uporczywość Leszka i M.[ilhlsteina] 
zaczyna mię mocno niepokoić. Bardzo mi przykro, że Panią 
zanudzam wlasnymi sprawami, w chwili kiedy Pani jest 
taka zajęta, ale cóż robić. To wszyst~o pachnie ostateczną 
katastrofą ... 

Piekło z Schillerem mnie przypadło w udziale. W końcu 
nazwaliśmy go „nieuchwytnym James'em". Telefon albo 
wyłączony, albo Schillera nie ma. Jeżeli już udało mi się 
go przyłapać, umawiał się „na pewno" na jakiś dzień, chyba 
tylko po to, by mu dać kilka dni spokoju, bo nigdy nie 
dotrzymywał terminu i cała zabawa zaczynała się od nowa. 

A Szymanowski, wciąż jeszcze w Zakopanem, denerwuje 
się, niepokoi i jest bardziej bezsilny ode mnie, bo Schiller 
z reguły nie odpowiada ani na listy, ani na telegramy. 

21 września 1935 Szymanowski pisze z Zakopanego: 

„. Teraz druga rzecz, co mię niepokoi: Od R o uch e nie 
otrzymalem żadnej odpowiedzi. Z drugiej strony, mialem 
list od kogoś, kto spotkal w Wenecji Lifar a, który jako
by wyrażał oburzenie, że R o u c h e nie wlączyl H ar n a-
s i ów do repertuaru. Wygląda to b. niepokojąco. Z dru
giej jednak strony niepodobna wprost przypuścić, aby Rou
che postąpił w stosunku do mnie w sposób tak chamsko-



-lekceważący, żeby mię nawet nie zawiadomił, że z tych 
czy innych względów usunął Harnasie z repertuaru. 
N a st ę pn i e na mój list do Lechonia w sprawie wyjazdu 
Schmera, wysłany mniej więcej przed 10 dniami, dot y c h
e z a s n i e m a m o d p o w i e d z i ! ! Czy nie wie Pani, 
czy SchiUer w tej sprawie nic nie otrzymał od Lechonia? ... 
... Jeżeli nie, to może by Pani jednak zupełnie of i
e j a lnie napisała do Lechonia. Osobiście jestem bardzo 
urażony jego miiczeniem. On doskonale wie, jak się sprawy 
u mnie przedstawiają, że chodzi wprost o samą m oż li
w o ś ć ż y ci a, dalszej egzystencji, że to nie żadne kapry
sy i dąsy z mej strony ... 

W listopadzie 1935 r. Szymanowski, po koncertach w Bel
gii i Holandii, jest znowu w Paryżu. I od razu, bo już dru
giego dnia pobytu w tym mieście - pierwszy list o Harna
siach: 

P a r y ż, 24 XI 1935 

... Teraz co do Harnasiów. Właśnie wracam od Lifara, który 
jest niezdrów. Byłem tam z Schmerem, Lorentowiczówną 
i Leszkiem. Pani słyszała o tej jego nowej awanturze 
w Operze. Zdaje się jednak, że wszystko będzie mu zapom
niane, przebaczone i że on zostanie i zajmie się nadal Har
nasiami. Jestem zachwycony Schmerem, który bardzo pra
cuje, na razie poza Operą z Lorentowiczówną. W tym ty
godniu próby mają się rozpocząć. Ja powiedziałem, że na 
mnie nie mogą liczyć i „qu'ils se debroument" beze mnie, 
co oczywiście wyjdzie tylko na korzyść Harnasiów. Co do 

Hotel „Atala" w Pa
ryżu, miejsce zamiesz
kania Szymanowskiego 

w 1936 
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daty premiery, trudno dziś jeszcze określić! Schiller chce 
puścić w ruch próby, potem musi wrócić do Warszawy 

przyjedzie tylko na jakieś 10 dni przed premierą ... 

A więc nareszcie Harnasie wkraczają w fazę ostateczną. 
Irena Lorentowicz jest w Paryżu, zdobywa sobie wielką 
sympatię dyr. Rouche i podziw Schillera dla swojej pracy. 
W tym czasie i ja przyjeżdżam do Paryża i zostaję we 
Francji: w Paryżu, a potem w Grasse z Szymanowskim do 
lutego 1936 roku. A więc znowu przerwa w korespondencji 
i dość spokojny okres harnasiowy. Oczywiście częste kon
ferencje u Rouche, w których asystuję jako niemy świadek. 
Na ogół można tygodnie te nazwać idyllicznymi. Szyma
nowski uspokojony nerwowo, ożywiony, trochę tylko oba
wia się, że nie wszystkie jego założenia, dotyczące Harna
siów od strony choreograficzna-stylowej, są dobrze zrozu
miane. 

Szymanowskiego zostawiam w lutym 1936 r. w Grasse. 
W kwietniu jest znów w Paryżu. Pierwszy list stamtąd 
porusza sprawę Harnasiów: 

P a r y ż, 4 kwietnia 1936 

... Co do Harnasi (przedstawienia) to zdaje się, że pomimo 
wszystkich tych trudności przedstawienie będzie bardzo 
piękne. Inna sprawa, że (ściśle entre nous) to będą nie bar
dzo Harnasie, a taki sobie bardzo piękny balet. Ale jako 
taki może mieć powodzenie, a o to właściwie chodzi. To, 
że górale w rzeczywistości inaczej tańczą, mogę stwierdzić 
ja i jeszcze kilku Polaków, znających Zakopane - mais 
<;a n'a aucune importance dla reszty publiczności. Pod 
względem muzycznym będzie n a pe w n o świetnie, 
a to mię najbardziej obchodzi. Pani nie ma pojęcia, jak tu 
niektóre rzeczy brzmią z tą cudowną orkiestrą ... 

. .. Co do tego, co Pani pisze o moim powrocie do Warsza
wy, póki sprawa Harnasi jest jeszcze - jeżeli nie gorąca, 
to ciepła - to właśnie tego najwięcej się obawiam. Właści
wie pragnąłbym być jak najprędzej „incognito", widzieć 

poza rodziną tylko najbliższych ludzi i możliwie unikać 
wszelkich ostentacji i tego rodzaju rzeczy ... 

... Ale poza tym mam okropny strach i nawet wstręt do 
tego oficjalnego „huczku" wokół mnie i do fałszywej (nie 
wątpię) celebracji ... 

Zaczynają się gorące dni przedpremierowe. Szymanowski 
bierze żywy udział w wielu poprzedzających premierę im
prezach. Mam z nich częste relacje: 

P a r y ż, 9 kwietnia 1936 

... Wczoraj była pierwsza próba na scenie, jeszcze bez ko
stiumów, dekoracji i orkiestry - było trochę osób, Leszek 
był zachwycony. Mam nadzieję, że to będzie b. ładne (cho
ciaż nie b. Harnasie). Paczkowski też widział i był napraw
dę zachwycony. Najdziwniejsza jest sytuacja Schmera, któ
ry na żadne depesze i nawet na posłane pieniądze nie od

powiada ... 



Premiera naznaczona na 27 kwietnia, ale jeszcze przed 
nią otrzymuję dwa listy od kompozytora: 

P a r y ż, 21 kwietnia 1936 (wtorek) 

... bywają takie dni, jak np. dziś: będę w Operze od 2 do 
5 - później o 5 112 jakiś odczyt o mnie, o 8-ej znów calko
wita próba do jakiejś wpół do 12. Poza tym masa rzeczy 
pośrednio związanych z Harnasiami (jako sztuką), a więc 

jakaś odnośna wystawka (bardzo dobra), jakieś sprawy 
„publicite" - dziennikarze etc. - Eschig, Sacem (Towarz. 
Autorów - sprawy tantiem - kontrakty), w tym wszyst
kim codzienny doktór. Wczoraj musiałem naprędce dopisać 
stronę partytury (bo dla Paryża zmieniam, żeby Lifar miał 
więcej do tańczenia) ... 

Chciałabym tu tylko dodać, że sprawa dopisania stronicy, 
o której Szymanowski wspomina jakby od niechcenia, ciąg
nęła się przez dłuższy czas i bardzo go dręczyła. Lifar i bez 
tego niesłychanie zarozumiały i na domiar złego psuty bez 
umiaru przez Dyrekcję Opery, która ustępowała mu niemal 
we wszystkim, stwierdził, że ma za mało do tańczenia, na
leży zatem dopisać mu jeszcze kilkanaście taktów. Szyma
nowski bronił się przed tym ze względów muzycznych. Wal
ka ta, prowadzona ze strony Lifara dość brzydkimi chwyta
mi, skończyła się ostatecznie jego zwycięstwem. Szyma
nowski ustąpił, bojąc się, że Lifar, urażony w swej miłości 
własnej, położy jego dzieło, na złość, niedbałym tańcem. 
Los sprawił, że ta właśnie stronica stała się jednym z naj
piękniejszych fragmentów baletu. 

Za sześć dni, za sześć męczących, zapełnionych po brzegi 
dni - Pr em ie r a. Szymanowski zachrypnięty, bardzo 
fizycznie zmęczony, robi nadludzkie prawie wysiłki, żeby 
utrzymać się w formie. 

Już po Wielkim Dniu, 29 kwietnia 1936 roku, Szyma
nowski zabiera się do pierwszego popremierowego listu: 

Re~idence Atala, pa ryż 

„.Na razie parę słów tylko, bo jest bardzo późno. Przez te 
dwa dni od premiery dosłownie nie miałem chwili czasu. 
Dziś programowo leżałem cały dzień w łóżku i niemal 
chwili nie bylem sam - nie moglem nie przyjmować ludzi, 
którzy mię chcieli zobaczyć. Rezultaty sukcesu, rzeczywiście, 
jak Pani pisze, przeszły wszelkie oczekiwania, zaczynając 
od wyprzedaży i bardzo szykownej sali, kończąc na frene
tycznych oklaskach po końcu. Najważniejsze, że Rouche we 
wspaniałym humorze i twierdzi, że powodzenie zupełnie 
niezwykle. Szczegóły ustnie, bo nie wątpię, że Pani przy
jedzie na te dwa dni tylko na drugie przedstawienie (8), 
chociaż Pani o tym wyraźnie nie pisze. „. Bardzo ważne, 
żeby Pani przyjechała„. 

„. Później był u nas w Atali wspaniały raut (około 80 osób) 
- gdzie było bardzo wesoło i Pani by się świetnie bawiła. 
Ja bylem w loży Chłapowskich. W oficjalnościach, których 
od jutra mam całą kupę, Pani by mi wcale nie przeszka
dzała! Jutro mam uroczyste śniadanie u Chłapowskich z 
Rauche etc. - obiad u Miihlsteinów taki sam. W sobotę 

„Harnasie" w War ... ..,:ł.
wie, 1951: Barbara Bitt
nerówna (Panna Młodn), 
Zbigniew Kiliński (Har-

naś). 

• 

mam dość niezwykle oficjalne śniadanie, wydane dla mnie 
przez „Directeur General des Beaux-Arts" Huismana (ro
dzaj Ministerstwa Sztuki), co bardzo dobitnie świadczy 
o tym, jak mnie szanują, i o moim sukcesie w Operze. On 
bardzo miły, dość jeszcze · młody. Byli z żoną też w loży 
Chłapowskich. Oczywiście w antrakcie starałem się go 
umyślnie skokietować, co sądzę, że nieźle mi się udało, bo 
był bardzo miły! Co do chrypki, to nic ważnego - tak jak 
zwykle. Jestem bardzo zmęczony, ale mam wrażenie, że bez 
wyraźnego pogorszenia. Jutro znów będę u GZaza. 

Resztę w następnym Ziście. Proszę mi zaraz napisać o pla
nach, czy Pani jednak będzie mogla przyjechać. Lorento
wiczówna jeszcze nie mówi o wyjeździe. Nie mam dla niej 
słów - tak bardzo była na wysokości zadania, jako artyst

ka i człowiek„. 

30 rano 

„. Dopisuję jeszcze parę słów„. 

.„ Miałem (poza rodziną, przyjaciółmi i kwiatami od nich 
prześlicznymi! - za które i Pani serdecznie dziękuję) -
taki stos depesz gratulacyjnych od różnych osób i instytucji 
muzycznych, że nie wiem, jak zareagować. Chyba list z po
dziękowaniem w pismach! 



Do widzenia, bo już muszę iść na to śniadanie. 

Czekam wiadomości o Pani przyjeździe. 

Krytyki, niektóre zwłaszcza, wspaniale! 

Następny list z Paryża, 4 maja 1936: 

... Przede wszystkim czy Pani wybiera się na 8-go do Pa
ryża. Już z praktycznych względów nawet chciałbym o tym 
wiedzieć, żeby zapewnić Pani dobre miejsce, bo już teraz 
nie sypną mi biletów tak hojną ręką jak na premierę (coś 
około 50) - a jak się Pani domyśla, na tych kilka, które 
dostanę, amatorów jest dużo! Co do mnie, poza tym, że 

jestem bardzo zmęczony i że nie mam pieniędzy, na razie 
wszystko jest doskonale. Zbieram laury - o „Harnasiach" 
mówią masę i dobrze. Krytyki w dziewięćdziesięciu procen
tach wspaniale, a te 10% wydziwiań są konieczne i byłoby 

nawet gorzej, żeby tego nie było. Wczoraj odbyło się to 
uroczyste śniadanie „Directeur des Beaux Arts" - było 

z 50 osób i różne dostojniki (Chłapowscy też). Trzymali do 
mnie mowę i ja musiałem (o zgrozo!) odpowiadać po fran
cusku, ale jakoby wszystko odbyło się doskonale i bardzo 
honorowo! Ten tydzień bylem ciągle gdzieś zapraszany 
dziś wielka feta w Ambasadzie z Prezydentem etc. 

Dotychczas jeszcze nie mogę jakoś myśli zebrać, coś po
stanowić. Bardzo mię tu zatrzymują (Leszek) choć na parę 
jeszcze tygodni i sam wiem, że nie należy jeszcze teraz 
wyjechać - przyjrzeć się, poczekać - może coś z tego wy
niknie, póki jestem trochę „en vogue". Najlepiej by było, 
gdyby Pani choć na parę dni przyjechała - można by 
o wszystkim spokojnie pomówić ... 

Ostatni list z Paryża, przed przyjazdem do Warszawy: 

P a r y ż, 3 lipca 1936 

... Jedyna sprawa „urgente" to list z Wiednia (ci Niemcy 
tak zawsze nudzą tą swoją ścisłością! i drobiazgowością!!!) 

Dla spokoju sumienia podaję Pani parę następujących 
szczegółów: 

1) Partytura Harnasi została wykończona w 1930 roku i w 
tymże roku wykonana na koncercie w Warszawie pod dy
rekcją Fitelberga, następnie wiele razy wykonywana jako 
dzieło symfoniczne. 

2) Na scenie ukazała się po raz pierwszy w Pradze (Na
rodni Divadlo) 11 maja 1935. 27 kwietnia 1936 premiera 
w Operze Paryskiej, gdzie weszła do stałego repertuaru 
(z Lifarem). 

3) Jako Musik-Stilist(ische Charakteristik) jedyne z moich 
dziel (nie licząc opracowania pieśni ludowych polskich) 
op a r t e na folklorze górali tatrzańskich nie tylko w mu
zyce, ale jako widowisko sceniczne, będące obrazem życia 
' flbyczajów tychże górali. Oczywiście nie jest to wierne 
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naśladowanie ludowej muzyki i tańców, a swobodna styli
zacja o p a r t a n a m o t y w a c h i r y t m a c h m u
z y k i l u d o w e j - symfonicznie rozwinięta ... 

Szczegóły te podane były dla Universal Edition w Wied
niu, do katalogu nowo drukowanego. 

Następuje bardzo długa przerwa w korespondencji 
Szymanowski jest w tym czasie w Warszawie. 

W listopadzie znajduje się znów na krótko w Paryżu, 
przed wyjazdem do Grasse. Są to ostatnie miesiące życia 
kompozytora. 

Ostatni list Szymanowskiego z Paryża, ostatni jego pobyt 
w tym mieście, które z zagranicznych stolic najbardziej 
ukochał: 

P a r y ż, 18 listopada 1936 

... Na przyjęciu Leszka spotkałem oczywiście masę ludzi. 
Przede wszystkim Lifara, który rzucił się na mnie z wielką 
czułością. Twierdzi, że wznowienie Harnasi jest pewne, i to 
zapewne już w Theatre des Champs Elysees, gdzie Opera 
przenosi się od 1 grudnia (do swego lokalu powraca dopiero 
w końcu stycznia). Lifar mówił mi, żebym koniecznie od
wiedził Rouche („le vieux t'adore"), jak twierdzi,. choć ja 
nie bardzo w to wierzę - ale raczej jako k ur t u a z y j n ą 
w i z y t ę, bo jak zrozumiałem, wznowienie Ha r n a si 
jest sprawą przesądzoną. „T a n t mieux" ... 

... 

„Harnasie" w Warsza„ 
szawie, 1951 

Stan zdrowia Szymanowskiego bardzo się pogarsza. Ro
zumie już, że musi natychmiast rzucić to zbyt czynne ży
cie w Paryżu. Jeszcze wymawia się od sanatorium. Jedzie 
do Grasse, ale zatrzymuje się w Grand Hotelu. Stamtąd 
pierwszy list już 26 listopada 1936 r., a zarazem jeden 
z ostatnich. Czuje się coraz gorzej, słabnie, stale gorączku
je ... W ostatnich miesiącach życia jestem przy nim w Grasse 
i w Lozannie, aż do chwili śmierci. 

Ale na 4 miesiące przed śmiercią Harnasie wciąż jeszcze 
są zagadnieniem żywym i ważnym: 

G r a s s e, 26 listopada 1936 

... Co do „Harnasi" w Ameryce, niech Pani łaskawie wyszle 
Rodzińskiemu jakieś takie libretto, jakie Pani ma, bo niech 
mi Pani wierzy, że w obecnej zwłaszcza chwili nie jestem 
w stanie jeszcze raz (ileż to razy już było!!) wypi
sywać te idiotyczne historie o góralach i harnasiach i wszy
stko to kombinować - taki już jestem od tego daleki, że 

sam nie wiem, o co tam chodzi ... 

Rodziński nosił się z zamiarem wystawienia Harnasiów 
w Ameryce. Jeszcze w lutym 1937, mniej więcej na miesiąc 
przed śmiercią, otrzymał kompozytor w Grasse list od Ro
dzińskiego, w którym wracał on do tej sprawy, bliskiej ja
koby już realizacji. 

O Harnasiach pisano jeszcze wiele i przy różnych oka
zjach. Ja pragnę na zakończenie podać tylko kilka zdań 
z artykułu krytyka i muzykologa francuskiego Henri Pru
nieres, przesłanego po śmierci Karola Szymanowskiego do 
miesięcznika Muzyka z dnia 15 maja 1937 r.: ... i wreszcie 
przepiękny balet „Harnasie" przepojony czarem muzyki lu
dowej, posiadający olbrzymią silę wyrazu, nieporównany 

pod względem bezpośredniości inwencji ... 

Artykuł swój Henri Prunieres kończy tak: 

... Czy możliwe jest, że już nie ujrzymy nigdy tej wytwor
nej postaci, która, jak niegdyś Fryderyk Chopin, uosabiała 
najszlachetniejsze cechy swego narodu i swej rasy? Jakiś 
czar specjalny, ujmu;ący, zniewalający posiadał ten czło
wiek. Ci, którzy mieli szczęście obcować z nim bliżej, za
chowają aż do końca życia wzruszające wspomnienie jego 
głosu, w ostatnich latach jakby zamglonego, jego głębokiego 
i wyrazistego spojrzenia, jego cudownej inteligencji, jego 
szlachetności, subtelności. Był to jeden z największych kom
pozytorów naszej epoki i najpełniejszy wyraziciel muzyki 

polskiej ... 

Leonia Gradstein 

Autografy wszystkich listów, których fragmenty są cytowa
ne w artykule, znajdują się w OSSOLINEUM we Wro
cławiu.*) 

•) Podkreślenia dokonane przez autora listów zostały zaznaczo
ne rozstrzelonym drukiem (przyp. red.). 
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... Jeżeli pomysł „polskiego" baletu urodził się w głowie 
Szymanowskiego prawie jednocześnie z Rogerem, to na 
ostateczne skrystalizowanie się jego trzeba było długo po
czekać! Z początku błąkał mu się po głowie pomysł Jano
sika; Szymanowski kazał mi czytać Tetmajera. Kiedy po 
moim ślubie spotkaliśmy się we wrześniu 1922 w Zakopa
nem, · Szymanowski, wykańczając partyturę Króla Rogera 
(wykańczał ją potem przez lat parę), omawiał już ów dra
mat-balet góralski i zbierał do niego materiały u Eli Ry
tardowej, Bartusia, Zborowskiego i Mierczyńskiego. Zwra
cał się z pcopozycją napisania tego libretta do mnie i do 
Rytardów - i w początkowej epoce omawialiśmy treść 
baletu we czwórkę. 

Sam wątek treściowy - chociaż przechodził różne kole
je - urodził się w głowie samego Szymanowskiego. To, co 
napisali Rytardowie, co potem z tego zrobił Leon Schiller, 
były tylko hafty, na od razu ustalonym przez Szymanows
kiego tle. Ostatecznie pomysł wykrystalizował się w czasie 
wesela Rytardów w Zakopanem, na przełomie kwietnia i 
maja 1923. W naradach dotyczących baletu brała udział i 
moja żona, rolę główną odgrywała zaś Ela Rytardowa, która 
w owym czasie pisała i organizowała ludowe widowiska 
podhalańskie o treści zbliżonej do późniejszego libretta 
Harnasiów. 9 maja 19,23 roku mógł mi już napisać: „Co do 
naszych planów teatralnych, to wolałbym poprzednią ko·n
cepcję (proponowałem mu inne prowadzenie akcji) - z lek
kim zabarwieniem dramatycznym (to jest wyraźniejszą ak
cją, chociażby komiczną). Myślałbym, że wystarczy dwa 
obrazy: 1. górski czy leśny, 2. wnętrze (karczmy czy chału
py) (dla symetrii wolałbym 3 - ale dekoracyjnie nie wiem, 
gdzie ten trzeci umieścić). To zresztą nie powinno być 
długie ... " Jest to już prawie gotowy plan baletu. Taki się 
okazał po wielu zmianach, omówieniach, przesunięciach 
i wahaniach. Powrócono wreszcie do pierwotnego pomy
słu - i pozostano przy nim z jedną tylko zmianą, o czym 
będzie jeszcze mowa. Tyle tylko, że praca ta trwała bardzo 
długo. Z maja 1923 roku pochodzi list powyższy, w czerwcu 
tegoż roku Szymanowski pisze do Iwańskiego z Sierkan, od 
Tomasza Zana: „Ponadto zacząłem szkicować tę zakopiań
ską historię" - a w całości skończone zostały Harnasie do
piero w roku 1931. Osiem lat pracy nad tą niedużą party
turą. 

Jarosław Iwaszkiewicz 

(Harnasie Szymanowskiego, PWM, 1964) 

Hej! Krzywaniu! Krzywaniu! Krzywaniu! 
Hej! Wy góry, wy bory szumiące! 
Wy umiałybyście śpiewające 
o zbójeckim powiedzieć kochaniu! 

Jako lasem we świetle chadzali, 
jak koło nich błyskiwało słońce, 
jako w gęstwie śródleśnej śpiewali... 

Jak maliny jasnobarwne jedli, 
jako usta stulali gorące, 
z wysokiej się zwoływali jedli... 

Jak im płynął głos w świat na hukaniu ... 

Hej! Krzywaniu! Krzywaniu! Krzywaniu! 

KAZIMIERZ TETMAJER 

Legenda o Janosikowej śmierci - tr::igm„nt 



MALARKA O PARYSKICH „HARNASIACH" 
(Kartki z pamiętnika) 

Irena Lorentowicz 

Gdzieś pod wiosnę tysiąc dziewięćset trzydziestego piąte
go roku ... 

Leon Schiller miał pomóc nieoficjalnie w inscenizacji 
Harnasiów i zaopiekować się pomysłami Lifara. W tym 
celu jesienią miał wyjechać do Paryża. T ymczasem dano 
nam opracowanie projektów do Harnasiów jako szkolne za
danie, z krótkim bardzo terminem. I pewnego dnia wszyst
ko poszło do Paryża. Wraz z innymi projektami polskich 
malarzy, wśród których pamiętam, oprócz - raz jeszcze -
Stryjeńskiej, nazwiska Golusa, Zielenkiewicza, Roszkows
kiej, Cegielskiego, Rafała Malczewskiego, Sigmunda, 
Obrębskiej, Sliwińskiego itd. Manteufel i Kosiński także coś 
projektowali na temat Harnasiów. 
Spędziłam wówczas sporo czasu na wyszukiwaniu daw

nych drzeworytów góralskich i malowideł na szkle, stara
jąc się wzorować w zakresie szczegółów ikonograficznych 
na specyficznej ornamentyce starego stroju góralskiego, 
stylizując syntetycznie w modnej naówczas konwencji Schil
lerowskiego neorealizmu. Każdy góral w wysokiej czapie 
zbójnickiej mógł się w tych czasach wydawać powtórzeniem 
Skoczylasa, który też sięgał do źródeł malowideł na szkle. 

Ale ja szukałam innego sparzenia na tę tak trudną te
matykę i pogrążona w góralszczyźnie, zaczadzona poetyką 
starej legendy, ani się spostrzegłam, jak szybko czas minął 
i jak pewnego dnia wszedł do klasy Schiller z telegramem 
w ręku o wygranym konkursie. 

Trudno mi było uwierzyć, że to właśnie ja .. . 
Ten telegram przełamał kawał życia i zmienił je całkowi

cie. Ale teź jeszcze wówczas nie zdawałam sobie z tego 
sprawy. 

I wreszcie pażdziernik. Wyjazd do Paryża . Dworzec pół
nocny. Nikt mnie wtedy nie witał, dopiero w pół roku póź
niej, gdy wracałam do Warszawy, na krótko zresztą, żegna
ło mnie w Paryżu mnóstwo znajomych i siedziałam w prze
dziale ukwieconym jak w dużym, kolorowym klombie. Ale 
wtedy ten wieczór wydał mi się samotny i ogromny jakiś, 
chociaż właściwie w Paryżu uczucie samotności prawie nie 
istnieje. Zamieszkałam na Wyspie Sw. Ludwika w Bibliote
ce Polskiej, jako że ojciec nie chciał, żebym mieszkała 
w hotelu. Okno wychodziło na rzekę i most - nie zmienio
ny od setek lat widok staroparyski. Było cicho i ślicznie. 

Wierzyłam wówczas, że dam sobie radę ze wszystkimi 
przeciwnościami, że zdołam pokonać strach i nieśmiałość. 
Gdy się jednak znalazłam przed wejściem do Wielkiej 
Opery nazajutrz rano, długo nie mogłam opanować panicz
nego lęku. Schody, schodki, zakamarki, korytarze, schowki 
i tajemne przejścia, jak w każdej operze, ale tu najbardziej 
osławione, najgęściej kurzem dziewiętnastowiecznym przy
kryte. 
Przyjął mnie ów „grand monsieur", siwobrody Jacques 

Rouche. Sam mnie wprowadził we wszystkie tajemnice ope
rowej pracy. Zabrałam się do makiety. Przyjechał Schiller 
i zaczęły się najciekawsze godziny rozmyślania nad każdym 
szczegółem. Schiller nie był oficjalnym reżyserem widowis
ka, nie chciał, żeby jego nazwisko figurowało na afiszu i w 
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programie, mimo to jego dziełem były pomysły insceniza
cyjne narzucone Lifarowi - choreografowi. Te kilka ty
godni na początku samym spędził na opracowaniu kompo
zycji widowiska. Pracował poza tym z Szymanowskim i Le
choniem nad scenariuszem, z Lifarem nad układem scen 
na przestrzeni pudła scenicznego, ze mną nad „umuzykal-
nieniem rysunku i koloru". 

Ze mną pracował dopiero wieczorem. Przychodził do me
go pokoiku na Quai d'Orleans, rozkładałam przy nim pa
piery, przeważnie na ziemi, i malowaliśmy, jeśli nie do
słownie razem, to w jakimś głębszym sensie na pewno ra
zem. Każdy kolor kostiumu, każda barwa zjawiającej się 
grupy na scenie musiała odpowiadać kompozycji muzycznej. 
Schiller mówił: Skupione większymi grupami kompozycyj
nymi, muszą tworzyć szerokie, rytmiczne, ruchome plamy 
wielobarwne, utrzymane w szerokiej gamie dobrze ze sobą 
zorkiestrowanych tonów i półtonów. Natomiast w momen
tach nasilenia melodii lub tempa tanecznego zjawiają się 
jaskrawsze plamy kolorystyczne, komponując sylwetkę w 
sposób na wskroś syntetyczny. 



,. 

Szymanowski takiej koncepcji bardzo był rad, cieszył 
się, że stylizacja unika etnografii, mówiąc: bo przecież ja nie 
chcę „Weseia na Kurpiach" (było to popularne ludowe wi
dowisko objazdowe, jedno z pierwszych tego rodzaju o cha
rakterze wybitnie obrzędowo-regionalnym). A poza tym -
mówił - proszę pamiętać, że to się dzieje w końcu osiem
nastego Łub na początku dziewiętnastego wieku! Tak chciał 
to widzieć. Wówczas to przyszła sprawa obrazu trzeciego, 
którego, jak wiadomo, w początkowej koncepcji nie było. 
Obecna byłam przecież przy tym, jak Szymanowski, Lechoń 
i Schiller układali do trzeciego obrazu scenariusz, sprzecza
li się, zaperzali, lub żartowali, snując jakieś marzenie o wy
sokiej hali w świetle srebrzystym. Byłam przy tej dyskusji, 
kiedy Szymanowski rozkładał ręce i mówił: No cóż, Lifar 
koniecznie chce więcej tańczyć! Gdy potem słuchałam tej 
trzeciej części i uprzytomniłam sobie, że asystowałam przy 
narodzinach tego cudu - ogarniało mnie głębokie drżenie 
wewnętrzne ... 
Cały ten okres jesieni i zimy ówczesnej przeszedł jak 

jakaś dziwna przechadzka po nierzeczywistym świecie. Kie
dyś póżno w noc, po wytężonej pracy, której termin ukoń
czenia bardzo naglił, wyszliśmy z Schillerem na most, nad 
Sekwanę. Swiatła były dziwnie przeżroczyste i jasne. Schil
ler oparł się o balustradę i mówił o sobie, jak nigdy przed
tem ani potem. Takie jakieś krótkie momenty wśród chao
su długich, ciężkich lat pamięta się całe życie: jak się świa
tła odbijały niby zatopione świece w wodzie, jak pachniał 
mokry bruk. 
Było to - w listopadzie. 
Ale Schiller wkrótce już wyjechał - potem na premie

rze nie był, pozostawiając wszystko Lifarowi. Tymczasem 
data tej premiery bardzo się odwlokła z przyczyny zawie
szenia Lifara w pracy na okres dwóch miesięcy. Ogromnie 
się tym Szymanowski denerwował. Okazuje się, że Lifar 
miał wystąpić na galowym jakimś przedstawieniu w Ope
rze, na którym był obecny prezydent Francji. Przed pod
niesieniem kurtyny Lifar stanął na proscenium oświadcza
jąc, że wobec złośliwie niewłaściwego ustawienia dekoracji, 
nie może tańczyć ze swoim zespołem. Uważano to za obrazę 
prezydenta i była cała sprawa. Ale jakże balet mógł tań
czyć na zmienionej przestrzeni scenicznej! Przebaczono w 
końcu Lifarowi, któremu groziło wyrzucenie z teatru, i wy
czekiwane próby z Harnasiów zaczęły się u schyłku zimy. 

Szymanowski wtedy przebywał na południu, w Grasse, 
wśród pól różanych, chory, niespokojny, prawie zniechęco
ny. Otrzymywałam pełne niepokoju listy i szczegółowo 
zdawałam sprawę z przebiegu prac. Afisze w druku mówiły 
o Balecie Harnasie w 2 aktach i trzech obrazach. Trzeci 
obraz wykończył Szymanowski ostatecznie w kwietniu, w 
Paryżu. Pisał o tym do panny Gradstein 21 kwietnia (Ruch 
Muzyczny, luty 1948): ... Wczoraj musiałem na prędce dopi
sać stronicę partytury (bo dŁa Paryża trochę zmieniam, że
by Lifar miał więcej do tańczenia). 

Zanim premiera wreszcie się odbyła, przyszła wczesna 
wiosna. Zawsze pamiętna „harnasiowa wiosna". Pełna za
pachów, młodości, wąskich uliczek, szerokich rozkwitłych 
alei. Jak przyjdzie wiosna - mówił zimą Szymanowski -
to idą Paryżem takie podmuchy, takie smugi zapachów, ta
kie westchnienia ... 

A praca była w toku, w największym tempie. Premiera 
niedługo. Przez sale, schody, korytarze, zakamarki biegną 
małe duszki operowe, białe paczki degasowskie, cieniutkie 
i lotne, a czekający na lustrzanych schodach starsi panowie 
z nieśmiertelnymi białymi goździkami w butonierkach słu
chają ze zdumieniem dolatujących z sal prób dziwnych, 
nigdy nie słyszanych tonów muzyki tak nowej i tak bardzo 
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odmiennej. To Lifar w czarnym trykocie ....,.- efeb fruwają
cy - pokazuje tańczących górali tatrzańskich. Chyba ten 
to czar absurdu - góralskie dzwonki w Operze Maupassan
ta - sprawiły, że chodzimy wszyscy dookoła Harnasiów 
niby lekko zaczadzeni. 

Dekoracje malowało się nie w Operze, bo Opera, jak 
większość teatrów na Zachodzie, do dziś dnia zresztą -
swej malarni nie posiadała. Dekoracje bywały zamawiane 
w prywatnych firmach mających swe szopy na krańcach 
miasta. Firmy takie, prowadzone przez specjalistów, techni
ków teatralnych, wykonywały zamówienia według projek
tów scenograficznych i figurowały na afiszach jako wy
konawczynie szkiców takiego to a takiego artysty. Har
nasie malowała firma Darlot, gdzie musiałam spędzać całe 
dnie przy zastosowywaniu faktur nieznanych starej rutynie 
operowej. Dużo też było targów i kłopotów przy wprowa
dzeniu dekoracji całkowicie konstruowanych, trójwymiaro
wych. Np. drzewo - smrek fakturowany kaszą, piaskiem, 
trocinami, o pniu okrągłym, pokrytym korą i gałężmi pla
stycznymi - miało dwadzieścia cztery metry wysokości. 
W. owych czasach zerwanie z płaskim malowaniem fer
mów było czymś dość nowym. 

Kostiumy szyto natomiast częściowo w pracowniach tea
tralnych, częściowo w prywatnych na mieście. Trudno było 
wytłumaczyć charakter góralszczyzny i zastosować zamiast 
jedwabiów - wełnę, filce, płótno, a nawet jutę. Uproszcze
nie ornamentacji, brak wszelkiego rodzaju wstążek, falban 
itd - z trudem mieściło się to w głowach starych rutynia
rzy. Jednak mili i chętni pracownicy przebrnęli przez te 
początkowe trudności i wszystko przy obopólnym zadowo
leniu wypadło dobrze. 

Szymanowski ciężko oddychając obszedł te pracownie -
chciał wszystko widzieć. Taka współpraca, przy takich zain
teresowaniach wydawała mi się szczytem ideału. Byłam mu 
głęboko wdzięczna za ten stosunek do strony malarskiej 
przedstawienia. 



A dookoła Harnasiów szumiał wtedy ten przedwojenny 
Paryż wszystkimi urok;:imi i niezmiernie ciężko było izo
lować się tak zupełnie od niego, i uciekać między konstruk
cje drewniane gór i smugi księżycowych poświat na gu
niach góralskich. 
Pamiętam, kiedyś wracałam z Szymanowskim od przyja

ciół malarzy z Montparnassu. Szliśmy brzegiem Sekwany 
koło bukinistów. Urok starych druków, książek, gratów, 
ciągnął przemożnie. Z daleka życie bulwarów huczało bez
myślnie radosne - jeszcze cień czterech jeźdźców nie padł 
na ziemię. „Fouiller, messieurs dames - fouiller - szu
kajcie, grzebcie, szperajcie! Każdy znajdzie książkę dia sie
bie. Nuty? I nuty, i mapy, i druki. I sztychy - proszę tyiko 
patrzeć!" „Och, ciekawym - powiada Szymanowski - czy 
znajdą się tu kiedy i moje nuty?" 

Generalna! 
Nareszcie, nareszcie! Na tej pierwszej generalnej tylko 

ludzie teatru i Polacy z z Ambasady. (Siicznie, cudownie -
mówi żona konsula - tyiko za mało tupią!). 

Dopiero ta druga generalna jest właściwą premierą. To 
tak jakby dwie premiery. Na tej drugiej też taka sama gala, 
długie suknie, diademy, ale jeszcze do tego prezydent Fran
cji w loży naprzeciwko. Jakoś dookoła bardzo świetliście, 
różowo, kryształowo. Obcy tłum, zadziwiony i porwany 
muzyką, przestaje być obcym. Orkiestra wspaniała. Chór 
częściowo na scenie, częściowo w orkiestrze. Jest coś nie
słychanego w polskości tej muzyki. Polacy płaczą. Podział 
na trzy obrazy wygląda w ten sposób, że po każdym obra
zie jest normalna przerwa z zapalonymi wszystkimi świat
łami. W ten sposób możliwa była całkowicie do każdego 
obrazu zmiana scenerii i za każdym razem Lifar wychodził 
przed kurtynę w burzy oklasków. O nim to najlepszy kry
tyk muzyczny Paryża, Emile Vuillermoz, pisał: Sergiusz 
Lifar jakąś cudowną boską intuicją stal się typem Harna
sia, którego siła, brawura i zręczność tworzą jak gdyby 
nadczłowieka. Jego syiwetka posiada jakąś dziką wytwor
ność. Plastycznej stronie i Vuillermoz, i Andre Salmon, i 
Andre George, i mnóstwo innych wybitnych krytyków po
święciło bardzo wiele miejsca w swoich artykułach. „Les 
decors et surtout les costumes possedent la meme richesse, 
forte et delicate que la choreographie et que la musique ... " 
Czytałam to siedząc na ziemi wśród stosu wycinków, które 
wybieram dla przesłania ojcu. Nie bardzo wierzę, że to 
o mnie. Wszystkie wspomnienia z tamtych czasów docho
dzą do mnie jak przez mgłę bardzo oszałamiającego snu. 

Po generalnej, w loży z Szymanowskim płaczemy oboje 
i całujemy się płacząc. Do sukni mam przypięty żółty duży 
kwiat kalii - rozgniata się w tym uścisku, plami śnieżny 
gors fraka. To po generalnej za kulisami znajduje mnie 
Monsieur Huismans, coś w rndzaju ministra sztuki, i ofia
rowuje mi stypendium francuskie na pozostanie w Paryżu 
(studia teatru średniowiecznego u profesora Cohena na Sor
bonie). 

I zaczynają się rauty, kwiaty, mowy, przyjęcia, kwiaty 
i znów rauty i kwiaty. Przepełniona sala na Harnasiach 
unosi się z miejsc porwana czarem nieznanej muzyki. 
O ostatnim przed wakacjami przedstawieniu Szymanow
ski mówił, że było świetne, najlepsze ze wszystkich. 

Jest bardzo zmęczony. Przychodzę do niego pożegnać się, 
wyjeżdżam. Ale jesienią wracam. To się chyba zobaczymy. 
Tak myślałam. Ale stało się przecież inaczej ... A teraz jesz
cze Harnasie, Szymanowski wpół leży, jest blady. Mówi 
swym lekko zachrypniętym, cichym, pełnym nieopisanego 
wdzięku głosem. I dość niespodziewanym ruchem wyjmuje 
z ramki stojącej na stoliku dużą fotografię: - Niech się 
pani, pani Reniu, nie gniewa, aie nie mam siły iepiej się 

Irena Lorentowicz 
projekty kostiumów do 
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sfotografować, czuję się jak Traviata w ostatnim akcie. -
- A to zdjęcie, to jeszcze z Zakopanego, z wilti Atma. Lu
bię je bardzo, więc „. - I pisze. Jedno długie zdanie -
dla mnie: 

„. ze szczerą wdzięcznością, przyjaźnią i zachwytem, na 
pamiątkę wspólnej pracy nad realizacją „Harnasiów" -
wspólnych wzruszeń i niepokojów - wreszcie radości i po
wodzeń w niezapomnianych dniach kwietnia i maja 1936 
roku w Paryżu. 

Karol Szymanowski 

Tę fotografię wraz z kilkoma fotografiami z Harnasiów 
i listami schowałam w piwnicy domu, gdzie miałam pra
cownię w Paryżu. Poczciwa konsjerżka odesłała mi to 
wszystko po wojnie do Nowego Jorku. I przywędrowało ze 
mną do kraju po wielu, wielu latach. 

IRENA LORENTOWICZ 

HARNASIE 
(Treść baletu) 

OBRAZ 1 

Na hali 

Dziewczyna góralska ucieka w dniu swego ślubu na halę, 
pragnąc spotkać tam młodego Harnasia i użalić się przed 
nim na swój los. Siostra Pana Młodego, Pan Młody z Graj
kiem oraz dziewczęta ze wsi odnajdują jednak dziewczynę, 
przypominając jej o ślubie. Ale Dziewczynie udaje się po
nownie wymknąć z korowodu zdążającego ku wsi. Duet 
miłosny z Harnasiem i tańce zbójników kończą pierwszy 
obraz baletu. Dziewczyna biegnie do wsi. 

OBRAZ 2 

Chata, wesele 

Oczekiwanie na młodą parę wypełniają śpiewy, sceny 
obrzędowe, tańce góralskie. Wszystko to podkreśla uro
czysty charakter weseliska. Po „cepinach" zabawa przenosi 
się do drugiej izby, a na scenę wbiegają zbójnicy rozpo
czynając dzikie tańce z dziewczętami. W tańcach nie biorą 
jednak udziału Harnaś, Dziewczyna i siostra Pana Młodego. 
Atmosfera staje się zagęszczona, dramat wisi w powietrzu. 
Wraca na scenę rozśpiewany, roztańczony tłum gości we
selnych. W kulminacyjnym momencie zabawy Dziewczyna 
zrzuca czepiec i biegnie w ramiona Harnasia. Wbiega Pan 
Młody. Rozpoczyna się walka, którą Pan Młody przegrywa. 
Harnaś porywa Dziewczynę i ucieka wraz z nią w góry. 

OIBRAZ 3 

Na hali 

Duet miłosny Dziewczyny z Harnasiem do słów góral
skiej piosenki: Powjidzze mi, powjidz„. 

rf\PH.f\CE 
KapTHHa I 

Ila ropnoM nyry 

ropHaa ,ll;eBymKa B AeHb ClBOel"O 6paKOCO~IeTairn:a y6eraeT 
Ha ropHbliil :rryr, m:eJiaa BCTPeTHTbCH TaM c MOJIOAbIM rapHa
ceM H nom:aJIOBaTbCH rrepeA HHM Ha CBOJO CyAb6y. 

0,lµłaKO ceCTpa HOB06pa~Horo, OH caM c MY3bIKaHTaMJ1 H 
ceJibCKHe AeByllIKH OTbtCKiHBaJOT c6em:aBlllY!O H np1'11II.OMIDła
JOT etł o cerO)l;HRlllHeM o6paAe BeH~aHHSL Ho ,ll;eBYlllKa OHOBa 
YAHpaeT H3 xopOBOAa, IWTOpbrH HanpaBJI.fłeTCH B CTOPOHY lI,e

peBHH. 
,D;esymKa c rapHaceM B .zzy:ne noJOT JIJ060BHYJO ne.:HJO. Pa3-

6ot1HHKH nJI.fllllYT. Jil TaK KOH~aeTCH nepBaa Kap'l"HHa 6aJie-ra. 

IIOTOM ,ll;e.BylllKa 6e'2KHT B AepeBHJO. 



KapT11tHa II 

XaTa. Cuaw.6a. 

BpeMH o:nrn:.n;aH11H Ha MOJIOJIYIO napy 3anOJIHHe'l1CH, no Ha
po.n;!fOMy o6hl'łaro, pa3JIW!Hh1Ml1 o6pJI,D;HhrMH c4eHaM11 - rre
Hl1eM 11 IlJIHCKOH rQpCKOro TaH4a. Bee :no He06hlKHOBeHHO 
no.n;qepKHBaeT TOp:lKeCTBeHHbIB CBa.n;e6HhUi: xapaKTep. I!OTOM 
HacTynaeT o6pn.n;, K!OTOphrtl: no Hapo,D;.HOMY 06h1'l'.a10 Ha3bllBa
eTCH «'l'.erIWHhI», a noCJie 3TOro Bee rrp11cyTCTBYIOll.1l1e nepeMe
ll.1aIOTCH B J1lPYryI0 KOMHary, r.n;e CJie.zzyeT rrpo.n;OJI:lKeH11e CBa
~e5Roro ryJIHHhH. Ha c11eey B5eraroT pa360J:urnx11 11 BMecTe 
c .n;eByur1rnM11 rrycKaIO'I1CH B .n;mcyro IIJIHCKY. B 3TOH IIJIHCKe 
o.n;Ha1m He npWH11Ma10T yqaCTHJI rapHaC'h, ,ll;eBywxa 11 cecTpa 
:lKeH11xa. ATMoccpepa CTaHOBHTCH cryu~eHHaH, .n;paMa Bl1CWI' Ha 
BOJIOCKe. Ha c4eHy B03BPall1aeTCH c nemretl: l1 IIJIHCKOH Bece
JiaH TOJIIIa CBa,D;e6HbIX rocreti:. 

Bo BpeMJI BeCeJIOH 3a6aBbI, B ee KYJibM11Ha4110H1HOM IlYHK
Te, ,ll;eByunrn c5pacbrnaeT c roJLOBhI qerre11 H rro.n;6eraH K fap
Hacro 5pocaeTcH B ero o6'bHTHR. B6eraeT :lKeHI1X. Ha'l'.11HaeTcH 
60pb6a, KOTOpyro rrpOm'pbIBaeT HOB06pa'!HhrH. fapHaCb XBa
TaeT ,[(esyurey w: y5eraeT c Heti: B rophr. 

KapTHHa III 

Ha ropHOM Jiyry 

.n;esyUIK:a 11 rapHacb B .n;y3Te noroT mo6oBHyIO ropceyro Fiec
HIO co CJIOBaMH: II o Be .n; a H - }!{ e M He, II o Be .n; a H„. 

HARNASIE 
(Livret du ballet) 

TABLEAU I 

Prairie dans la montagne 

Le jour de son mariage, une jeune montagnarde se sauve 
dans la montagne pour y rencontrer le jeune Harnaś et se 
plaindre a lui de son sort. Le Jeune Marie, sa Soeur et le 
Musicien, ainsi que les filles du village retrouvent la Fille 
en lui rappelant son proche mariage. Mais la Fille reussit 
a s'echapper encore une fois de la farandolle qui s'avance 
vers le village. Un duo d'amour de la Fille et de Harnaś, 
et des danses des brigands terminent le premier tableau 
du ballet. La Fille revient au village en courant. 

TABLEAU II 

La noce 

En attendant les jeunes maries, on chante, on danse 
des danses montagnardes, on se prete a des ceremonies 
traditionnelles, ce qui donne a la noce un caractere sollen
nel. Apres la ceremonie de la „mise du bonnet", tout le 
monde passe dans une autre piece, tandis que sur la scene 
apparaissent les brigands et commencent des danses 
sauvages avec les filles du village. Cependant la Fille, 

Harnaś et la Soeur du Marie se tiennent a l'ecart, sans 
prendre part aux danses. L'atmosphere devient tendue, 
on sent approcher un drame. La foule des invites revient 
sur la scene en chantant et en dansant avec une gaite 
folle. Au point culminent de la fete, la Fille enleve son 
bonnet en le lanc;ant au loin et se jette dans les bras de 
Harnaś. Le Marie accourt. Une lutte s'engage, dont Harnaś 
sort vainqueur. Il enleve la Fille et l'emporte dans la 

montagne. 

TABLEAU III 

Prairie dans la montagne 
Duo d'amour de la Fille et de Harnaś, avec accompagne

ment d'une chanson montagnarde: Dis-moi donc, dis-le 

moi„. 

HARNASIE 
(Story of the ballet) 

SCENE 1 

In the coomb. 
On her wedding day, the Girl, a young mountaineer, 

escapes to a coomb where she wants to meet a young 
Harnaś and complain to him of her lot. But the Bridegroom 
with the Piper, the Bridegroom's Sister and with country 
girls find her and remind her of her wedding. Yet the Girl 
again succeeds in stealing away from the procession which 
proceeds towards the village. The first scene of the ballet 
ends with the Girl's love duett with the Harnaś and with 
dances of the "zbójnicy" (Polish Robin Hood). The Girl 

runs to the village. 

SCENE 2 

The wedding at the cottage. 
The wait for the young couple is filled with songs, ritual 

scenes and mountaineers'dances. All this emphasizes the 
solemn character of the wedding. After the "cepiny" 
(ceremony consisting in taking off the bride's wedding 
wreath and putting on her head a wife's bonnet instead), 
the guests move to an other room and on the stage appear 
the "zbójnicy" who start a wild dance with the girls. But 
neither the Harnaś nor the Girl or the Bridegroom's Sister 
take part in it. There is a feeling of growing tension and 
of impending tragedy. The crowd of wedding guests, sing
ing and dancing, returns on the stage. When the gaiety 
reaches its culmination, the Girl throws her bonnet off and 
rushes in the arms of the Harnaś. The Bridegroom runs in. 
A fights starts and the Bridegroom loses it. The Harnaś 
snatches the Girl and runs away with her to the mountains. 

SCENE 3 

In the coomb. 
A love duett of the Girl and the Harnaś to the 

accompaniment of the mountaineers'song: Do tell me„. 



HARNASIE 

(lnhalt des Balletts) 

BILD 1 

Auf der Alm. 

Ein goralisches Madchen flieht am Tage seiner Hochzeit 
auf die Alm, urn dort den jungen Harnas zu treffen und 
ihm ihr Leid liber ihr Los zu klagen. Die Schwester des 
Brautigams, der Brautigam mit dem Musikanten, als auch 
die Madchen aus dem Dorfe finden jedoch das Madchen 
und erinnern sie an ihre Hochzeit. Dennoch gelingt es dem 
Madchen, dem Reigen, der sich ins Dorf begibt, nochmals 
zu entfliehen. Ein Liebesduett mit Hamas und Tanze der 
goralischen Rauber beenden das erste Bild des Balletts. 
Das Madchen lauft ins Dorf. 

BILD 2 

Hochzeit in der Bauernhiitte. 

In Erwartung des jungen Paares ertłinen Lieder, finden 
Szenen aus dem Volksbrauch statt, werden goralische Tanze 
getanzt. All das unterstreicht den feierlichen Charakter der 
Hochzeit. Nach dem „Haubenritual" begibt sich die 
Hochzeitsgesellschaft ins Nebenzimmer. Auf der Bilhne 
erscheinen die goralischen Rauber und zusammen mit den 
Madchen beginnen sie ihre wilden Tanze. Hamas, das 
Madchen und die Schwester des Brautigams n'ehmen an 
den Tanzen jedoch nicht teil. Die Atmosphare wird all
mahlich schwill, ein Drama hangt in der Luft. Mit Gesang 
und Tanz kehrt die Schar der Hochzeitsgaste auf die Bilhne 
zurilck Auf dem Hohepunkt des Festes, reisst sich das 
Madchen die Haube vom Kopf und wirft sich in die Arme 
von Hamas. Der Brautigam lauft herbei. Ein Kampf be
ginnt, in dem der Brautigam unterliegt. Hamas entfilhrt 
das Madchen und flieht mit ihm in die Berge. 

BILD 3 

Auf der Alm. 

Liebesduett des Madchens und Hamas zu den Worten 
des goralischen Liedes: Sag mir dach, sag„. 
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