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G. Puccini w Torre del Lago (1905) 

I. Literatura 

Od swego zarania opera karmi się literaturą: mitolo~czną, baśniową, 
epicką, dramatyczną; wszak z rzeczywistości literackiej, poetyckiej rów
meż i opera się narodziła: jako nieco dziwaczna i sztuczna latorośl lite
ratury teatralnej, dramatycznej, sfery teatru i poezji. Owa naturalna 
praktyka wykorzystywania przez librecistów różnych wątków literackich 
(zazwyczaj bez żadnych ambicji artystycznych) po prostu jako materiału 
do „pięknego śpiewu" na scenie (francuska „tragedia liryczna" XVII 
wieku jest tu chfubnym wyjątkiem), staje się w XIX wieku fascynującym 
problemem dla historyka opery. Wtedy to bowiem niebywale rozkwitają 
1 osiągają apogeum gatunki: muzyczne - opera i dramat, i literackie 
- powieść 1 nowela (formy narracyjne). Powieść - i gatunek nierównie 
starszy - dramat sceniczny staje się już w I połowie stulecia ważkim 
materiałem dla opery. Zawiązują się osobliwe trojstronne związki między 
pisarzem Gako dawcą materiału), librecistą a kompozytorem. Librecista, 
Jako literacki pośrednik, kroi i preparuje materiał (podobny w tym nieco 
do scenarzysty filmowego dzisiaj, lub do adaptatora powieści na scenę). 
Istotny i intrygujący jest tu związek kompozytora z pisarzem, który 
dostarczy materiału i tematów - świadomie, za życia lub pośmiertnie: 
Verdi - Szekspir, Gounod - Goethe, Berlioz - Goethe, Verdi -
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Dumas, Bizet - Merimee, Puccini - Prevost, Puccini - Murger. 
Niezależnie od tego, co librecista i kompozytor biorą z utworu literac
kiego (dramatu, komedii, powieści, noweli), są to już związki, w porów
naniu z relacjami dawniejszymi, bardziej świadome, wyższego stopnia, 
często też na poziomie świadomego artyzmu. Literatura bowiem w swym 
rozwoju osiąga w XIX wieku stadium dzieł wybitnych a kompozytor 
staje się ich świadomym a często i wybrednie oceniającym czytelnikiem. 
Formy narracyjne (powieść, opowiadanie) sięgają poziomu arcydzieł: 
wiek ów zapisał się przecież w historii kultury Zachodu jako epoka he
gemonii literatury i muzyki, także muzyki inspirowanej literaturą. 
Kompozytor operowy jako czytelnik. Ten zwłaszcza problem winien nas 
zainteresować w punkcie wyjścia tych uwag o Cyganerii Pucinniego. Cho
dzi zresztą o dwie sprawy. Powieść inspiruje czyli pobudza inwencję 
muzyczną, kompozytorską, zarazem stając się sw01stą materią dla formy 
dzieła operowego. Kompozytor - przy pomocy librecisty - wybiera z 
utworu literackiego postacie i sytuaqe, zdarzenia, tematy, wątki, motywy 
aby je w muzyce operowej przetworzyć i zakomponować w r.artyturze, 
na hteracko dramaturgicznej kanwie tego, co mu sporządził librecista 
(proceder podobny jak we współczesnej praktyce filmowej - preparo
wania scenariuszy z powieści). Rzecz dana nam teraz do słuchania i 
oglądania zrobiona została z czegoś - materiału, pierwowzoru - prze
znaczonego zasadniczo tylko do lektury. Uproszczenie było tu więc nie
uchronne i wprost z tą praktyką związane. Gdy jednak wybitny kompo
zytor spotyka się z rówme wybitnym pisarzem uproszczenie ma charakter 
dialektyczny: muzyka redukując i wybierając elementy literackie „znosi" 
literaturę aby dać nowe wartości - w wyższej syntezie. Utwór literacki 
bowiem inspiruje, pobudza inwencję, a w konsekwencji organizuje dzieła 
operowe. 
Z bi<;>g;~ffi Pu_cciniego wiemy jak ~ardzo za~r~powała go~ swoim cza~ie 
pow1esc Henp M urgera Sceny z życza cyganem, 1 Jak znak:om1ty tu materiał 
znajdował dla swoich nowych projektów operowych. On sam tak o tym 
pis~ł (cytuję_ z monografii Wiarosł~wa Sandelewskiego) „Książka podbiła 
mme z miejsca. W owym otoczemu·studencko-artystycznym poczułem 
się jak w rodzinie. W książce Murgera znalazłem wszystko, czego szukam 
i co kocham: świeżość, młodość, namiętność, wesołość, łzy wylane w 
milczeniu, miłość, która daje radość i każe cierpieć. Są tam ludzie, uczu
cia, jest serce. Ale nade wszystko jest poezja, boska Poezja. Powiedziałem 
sobie zaraz: oto idealny temat dla opery. W tym właśme czasie wystawi
łem w Teatro Regio w Turynie moją Manon Lescaut i promieniałem z 
powodu sukcesu naprawdę wspaniałego. Zacząłem myśfeć o nowej ope
rze i już na mój sposób dzieliłem w myśli dramat i komedię Murgera 
na zarysy scen i aktów. Życie to sam przeszedłem kilka lat temu w 
Mediolanie, kiedy studiowałem w konserwatorium." 
- Wybór tematu Cyganerii stał się zresztą powodem konfliktu z przyja
cielem Pucciniego, kompozytorem Pietra Mascagnim, który, dziwnym 
trafem, w tym samym czasie zabrał się również do l<.omponowania opery 
na kanwie Murgerowskiego tekstu. -
Henri Murger (1822-1861) nie należy zapewne do czołowych wielkości 
parnasu literatury francuskiej. Niemniej jego pierwsza książka Sceny z 
i)cia cyganerii (Les scenes de vie de boheme) weszła na stałe do literatury 
swiatowej. Napisana w 1848 roku zyskała autorowi rozgłos i uznanie. 
Powstająca w literackiej orbicie wielkiego cyklu Balzaca (Komedia ludzka) 
- który swą wagą i rozległością zdominował literaturę francuską całego 
stulecia (wywierając zarazem ogromny wpływ na literaturę światową)
wywodząca się z formacji literackiego realizmu (o romantycznym 
wszakże rodowodzie i zabarwieniu), wnosi tu wartości istotnie nowe. Jest 
owocem wybitnego talentu młodego autora: bystrości obserwacji (chciało 
by się rzec: dziennikarskiej, reporterskiej - w najlepszym sensie -, 



UW AGI O „CYGANERII" PUCCINIEGO 

dowcipu, humoru i liryzmu. Powieść ma kompozycję luźną poszczegó
lnych epizodów czy scen, jest bo~ata w postacie, charaktery, wydarzenia. 
Jest jedną z najlepszych powiesci środowiskowych, obyczajowych jakie 
wydał wiek XIX. Ona też głównie stworzyła legendę czy mit cyganerii 
artystycznej. 
Czytamy w SłownikuKopalińskiego: 
„<;:yganeria, bo_hema, luźn_e ugrupo"'.an~a artystów, prowadzących życie 
nieregularne, mdyw1duahstyczne, niekiedy ekscentryczne, wyrażające 
protest przeciw konwenansom, normom społecznym, obowiązującym 
poglądom estetcznym. Jej tradycyjnym ośrodkiem był od ok. 1830 Paryż 
romantyków, ( ... )" 
Książka Murgera ma także walor swoiście dokumentalny-tym bardziej, 
że wyszła spod pióra jednego z takich „cyganów" ... 
Jak się ma dzido Puccienigo do swego literackiego pierwowzoru. Nie 
chodzi mi tu, rzecz jasna, o czysto zewnętrzne formalne porównywanie 
i stwierdzenie co i ile z powieści Murgera wziął librecista (raczej dwaj 
libreciści: Luigi Illica i Giuseppe Giacosa), jakie wątki i postacie, co 
wyeksponowar i uwypuklił, co usuną.I na drugi plan, co stonował. Tego 
rodzaju podobieństwa i różnice nie wiele nam powiedzą. o istotnych 
związkach między Scenami z życia cyganerii Murgera a Cyganerią. Puccinie
go. Chodzi natomiast o to, że Puccmi, swą genialną intuicją dramaturga 
muzyki, przeniknął książkę Murgera, uchwycił jej sens i istotę aby H 
przetransponować w idiomy własnego stylu operowego. W tym więc 
znaczeniu opera, jako muzyczne dzieło sztuki dramatycznej, jest tu wie
rna literaturze i dramaturgii literackiej. Jest wierna i oddaje ducha ksią
żki, albowiem ukazuje i eksponuje w całej rozciągłości charakterystyczne 
splecenie: indywidualnego wątku miłosnego i tfa obyczajowo-środowis
kowego, liryzmu i komizmu, komedii i dramatu z ziarnem tragiczności. 
Można by rzec, iż lektura książki wspaniale pobudziła wielostronność 
talentu kompozytora: jego nerw dramatyczny i geniusz liryczny, zdol
ność subtelnej psychologicznej charakterystyki postaci, mistrzostwo pro
wadzenia dialogów, rozgrywania scen zbiorowych i generalnie, zmysł 
realizmu. W Cyganerii urzeczywistnia się maksymalnie Puccini- muzyk, 
poeta, malarz, dramaturg. Opera jest wierna książce , z której wyrosła, 
a zarazem ją przewyższa. Książka Murgera bowiem mimo wszystko ar
cydziełem literackim nie jest. Natomiast Cyganeria Pucciniego jest jed
nym z największych arcydzieł swego gatunku. 
Jej premiera odbyła się I lutego 1896 roku, w Turynie, pod muzycznym 
'kierownictwem młodego Artura Toscaniniego. Publiczność i część kry
tyków (z wyjątkiem tych miejscowych z Turynu) przyjęła nowe dzieło 
entuzjastycznie. Rychło weszło ono do światowego repertuaru opero
wego i utrzymuje się w nim do dziś z niezmiennym powodzeniem. Nie
długo po premierze włączył ją do swego repertuaru Gustaw Mahler w 
latach swego dyrektorowania w Operze Wiedeńskiej. 

2. Idiom operowy 

Gdy słucham Cyganerii poddając się jej niesłychanemu urokowi melody
cznemu, gdy ekscytuję się jej dramatycznym nerwem, żywością dia
logów, pysznym malarstwem dźwiękowym - charakterystyką postaci, 
środowiska, tła , myślę często o jej głębokim zakorzenienu i bogatym 
rodowodzie. Puccini tworząc dzieło tal<. intensywnie piękne i tak w swoich 
pięknościach zróżnicowane, był spadkobiercą wielkiej tradycji. On wła
ściwie zamyka dynastię wielkich twórców i geniuszy opery włoskiej. Za
łożoną przez Monteverdiego, przeszło trzy wieki trwającą, a znaczoną 
nazwiskami Cavalliego, Alessandra Scarlattiego, Hanclla, Pergolesiego, 
Mozarta, Belliniego, Rossiniego, Verdiego. nie chodzi mi tutaj o to, 
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czym była (czym mogla być a nie była - opera włoska po Monteverdim, 
pierwszym geniuszu nowożytnej dramaturgii muzycznej - opera jako 
rzecz dramaturgiczno-sceniczna. Nie chodzi mi o jej - rzeczywiste czy 
rzekome - zwyrodnienia, przerosty „pięknego śpiewu" i wokalnego 
popisu nad akcją dramatyczną. Chodzi mi natomiast o uchwycenie i 
określenie bardzo charakterystycznego idiomu stylistyczno-wyrazowego, 
niezmiennego w swej istocie od Montevcrdiegio do Pucciniego. Jak go 
określić? 
Idiom to genetycznie latyński, włoskojęzyczny, narodził się w kulturze 
miast renesansowej Italii (przydać mu więć można jakieś znamiona etni
czne, narodowe?). Powiedzieć możemy też, że wynika on z włoskiego 
temperamentu, z włoskiej emocjonalności, dynamiki i ruchliwiści cha
rakterów, z włoskiej teatralnej i aktorskiej ekspresywności. możemy na
wet umiejscowić pierwszy intensywny rozbłysk i rozkwit idiomu: w słyn
nej koncertującej arii (Possente spirto) Orfeusza Monteverdiego. Od tej 
ani do arii Rudolfa z 1 obraw Cyganerii linia jest zasadniczo ciągła, 
biegnąca tylko przez rozmaicie ukształtowane krajobrazy- po szczytach 
inwencji i poetyckiego natchnienia, ale także po nizinach konwencji i 
szablonów. Jest to w istocie droga miłosnego uczucia w muzyce operowej, 
wyrażanego i przedstawianego. Uczucie transponowane i sublimowane 
w piękno śpiewu. 
Pojęcie bel canto, sztuki rozwiniętej we włoskich szkołach operowych, 
naprowadza nas na właściwy trop (choć nie należy bynajmiej na nim się 
zatrzymywać). Orfeusz - u Monteverdiego - oczarowuje surowych 
strażników Hadesu pięknem swego śpiewu (i gry na instrumentach) 
zrodzonego z miłosnej tęsknoty. 
Wioski idiom operowy- to, co\v nim najcenniejsze- powstaje z gorąco 
uczuciowego wnętrza słowa tkniętego muzyką. Dźwięk mUZ)Czny otwiera 
słowo poetyckie, słowo rozkwita w aurze miłosnego uczucia i kształtuje 
melodię. Powstaje w ten sposób szczególna melopeia związana ściśle z 
językiem i wioski}. mową. To wszystko zresztą mamy w arii Rudolfa, owej 
kwintesencji stylu Pucciniego: narodziny słowa z (muzycznego) ducha 
miłości - w pięknie melodycznym - stopniowo narastającą siłę uczucia 
we włoskiej melopei. Włoski ichom operowy, osiągaj<}.C)' taką intensyw
ność a zarazem subtelność w muzyce Pucciniego, powstaje w efekcie 
szczególnej symbiozy tego, co recytowane - czyfi wywiedzione ze słowa 
i mowy - z tym, co melodyczne (późnic:j w konsekwencji aryjne). 
U Monteverdiego recytatyw (melodyczny) i aria (recytatywna) pozostają 
jeszcze w naturalnej harmonii , nierozdzielane zbytnio, nie wyodrębnia
ne, nie antagonistyczne. Słowo dąży tu do syntezy, powrotu do źródeł 
pierwotnej jedności z dźwiękiem. bowiem chce być muzycznie i teatralnie 
eksponowane. Poezja i muzyka potrzebują się wzajemnie; mowa, wypo
wiedź poetycka dąży do spełnienia w med ium muzycznym: struktura 
słowa zdaniowa realizuje się w strukturze dźwiękowej melodycznej. 
Później nastąpi długotrwały rozdział: na suchy konwencjonalny recy
tatyw i pełnomełodyczną anę (która stanie się też odrębną formą muzy
crną) oraz stopnic pośrednie - recytatyw akompaniowany i arioso. 
Wiek XIX, w którym wyższą świadomość operową zdominował geniusz 
Wagnera, inklinując różnymi sposobami w kierunku dramatu muzycz
nego (a więc opery pogłębionej przez pierwiastek literacko-teatralny), 
opery jako S7tuki dramatycznej - zaciera, zwłaszcza w drugiej swej 
połowie, tamte tradycyjne podz1aly. Późny Verdi - w Otellu a zwłaszcza 
w Falstaffie - powraca jakoby do Monteverdiańskich ideałów jedności 
mowy i melodii, oczywiscie na dalszym stopniu ewolucji języka muzycz
nego, wzbogacanym o doświadczenia i zdobycze blisko dwu wieków 
intensywnego rozwoju muzyki europejskiej (zwłaszcza w zakresie melodii 
i harmonii). 
Verdi ogromnie rozwija, wzbogaca, różnicuje i niuansuje włoski idiom 
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mowy operowej , doprowadza ten język do apogeum giętkości, wyrafino
wanej subtelności i dialogowej (funkcjonalnej) ruchliwości. - w Falstaf
fie. A równocześnie trudno się oprzeć wrai'enm, że w tym ostatnim dziele 
- o tak wyraźnej strukturze dramatu muzycznego-Język ekspresywny 
starego mistrza operowej dramaturgii coś traci w porównaniu z poprze
dnimi operami: urok i powab melodyczny, czułość, bezpośrednią siłę 
ekspresji uczuciowej, bogactwo odcieni muzycznego piękna wynikają
cego wprost ze źródfa uczuć. Włoski idiom operowy Jakby się tu wysusza, 
pozbawiony romant~cznego blasku i wewnętrmej żarliwości. I teraz pra
wdziwym odrodze111em wloskiego idiomu i jego nowym rewelacyjnym 
wcieleniem okaże się twórczość Pucciniego. 

Truj twórcy „Cyganem": C. Puccini, C. Ctacosa t L. Illua 
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3. Styl 

Cyganeria powstaje w czasach szczególnego rozkwitu sztuk - poezji, 
malarstwa, rzeźby, teatru; w epoce symbolizmu (ale także - naturaliz
mu), nowych prądów w sztukach plastycznych. A są to również czasy 
ścierania się nowych i oryginalnych myśli, idei artystycznych z obfitością 
sztuki średniej, przeciętnych gustów mieszczaństwa (stanowiącego ów
cześnie potężną formację społeczeństw Europy). Niedługo już, w Austrii 
i Niemczech, wybuch111e secesja. A co ta ostatnia dekada stulecia dała 
muzyce? Ostat111e dzieła Brahmsa i Brucknera, Czajkowskiego i Dworza
ka; pierwsze symfonie i cykle Mahlera, poematy symfoniczne Straussa, 
wczesne utwory Debussy'ego i Schonberga ... 
Komponowanie Cyganerii przypada w połowie drogi życia Pucciniego, 
w szczytowym okresie natężenia jego sił twórczych. To dzieło, a następnie 
Tosca 1 Madame Butterfly, wyznaczają w ogóle szczyty twórczości kompo
zytora (uderzająca tu analogia do sławnej trójcy Verdiego). Jeżeli o 
mnie chodzi, to, podobnie jak Wiarosław Sandelewski, Cyganerię stawiam 
na pierwszym m1ejscu,jako najJ?iękniejsze i najdoskonalsze (pod każdym 
względem: muzycznym, tresc1owym, scenicznym, dramaturgicznym) 
dzieło operowe Puccmiego. Olśniewa ono świeżością inwencji, porywa 
pięknem melodyczno-brzmieniowo-kolrystycznym, atrakcyjnością tema
tów, kantylen, rozwinięć, przetworzeń; zachwyca harmonią różnorod
nych elementów i komponentów dzieła teatru muzycznego: łączy w sobie 
komedię z dramatem, sztukę obyczajowo-środowiskową (z ducha włos
kiego weryzmu, operowego realizmu) z „tragedią liryczną" w stylu wło
skim. Najbogatszy tu, najbard1iej czuły i giętki język wyrazowy, jakim 
mówią poszczególne postacie dramatu. 
Tak więc w Cyganerii jest cały Puccini - w pełnym rozkwicie swe
go muzyczno-dramaturgiczengo geniuszu, natężeniu cech swego stylu 
mdywidualnego. Jak ok:reślić seóno tego stylu? Lecz najpierw: jakim 
właściwie dzielem jest Cyganeria? I jakie jest jej miejsce w historii ope
ry? 
Widzieć w niej można jakby punkt zerowy, moment idealnej zgody 
gatunków: opery (włoskiej) i dramatu muzycznego. To łączenie gatun
ków - cecha naczelna całej twórczości Pucciniego - nie jest oczywiście 
jakąś rewelacyjną nowością, zajmowało ono już żywo Verdiego, zwłaszcza 
w jego dziełach ostatnich . W Cyganerii chodzi jednak o syntezę szczegó
lną, jedyną, w tym stopniu już nie powtórzoną. Struktura i narracja 
właściwa dla dramatu muzycznego nie „ujarzmia" tu żywiołu operowego, 
nie podporządkowuje go sobie całkowicie (jak to się dzieje w niejednej 
operze Pucciniego o niższym poziomie inwencji), nie ogranicza go, nie 
redukuje. Przeciwnie - to, co w OJ?erze najcenniejsze: melodyczny czar, 
czułość przesublimowana w śpiewie, intensywne piękno melodii, czysto 
melodyczny wokalny rysunek postaci - to wszystko tutaj rozkwita na 
nowo w dramatyczno-scenicznej akcji. Wykrojona z obfitego materiału 
powieści Murgera i doskonale skomponowana (przez librecistów, przy 
wydatnym udziale kompozytora) rzecz sceniczna, stanowiąca kanwę ope
ry, swoiście dyscyplinuje operową inwencję: bujny żywioł pięknego 
śpiewu znajduje formy całkowicie adekwatne do swego przejawu. Każdy 
dialog i monolog, każda kwestia sceniczna nasycane są melodycznym 
pięknem, emanujące intensywną ekspresję. Rzec by można, że cała par
tytura Cyganerii spowita jest nieopisanym czarem 1 wdziękiem, i że tok 
tej muzyk:i co chwila rozbłyska, roziskrza sią i rozkwita: frazą liryczną, 
wybuchem „szampańskiej" wesołości, radosnym rozgwarem, dowcipem 
i humorem, ekspresją żalu, przajmującym smutkiem. Cała brzmienio
wość owej partytury, bogata w niuanse, wywiedziona z kolorystycznego 
przepychu symfonicznych partytur późnego romantyzmu, przechyla się 
JUŻ jakby na stronę impresjonizmu: rozluźniona funkcyjność harmoniki, 
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subtelne łączenia i rozszczepiania dźwiękowych kolorów - wszak Pucci
ni, obok Mahlera i Debussy'ego, należy do najoryginalniejszych orkie
strowych kolorystów swego czasu . 
Trzy właściwości muzyki szczególnie tu uderzają, jako naczelne cechy 
stylu kompozytora: 
zwięzłość, ciągłość, żywość. 
Cyganeria należy w ogóle do najkrótszych oper z pełnospektaklowego 
repertuaru (czas trwania kolejnych obrazów: I - 35 min., II - 18, III 
-25, IV -30). Zwięzłe i krótkie są też kolejne sceny w ramach obrazów, 
a tylko w, scenach intensyw~ie ~i_rycznych (I, IV) dialogac_h pary glównyc~ 
bohaterow - Rudolfa 1 M1ml - czas muzyczny rządZI tu czasem akcji 
teatralnej. 
Tutaj też dotykamy sedna a zarazem nowatorstwa muzycznej dramatur
gii Pucciniego - głównego idiomu jego kompozytorskiego języka: 
nowej symbiozy starych pierwiastków- recytatywu i arii. Puccmi stwarza 
nowy rodzaj arii recytatywnej, wydzielonej równocześnie z dwu źródeł: 
mowy i muzyki, krótkiej, zwartej (wyjątkiem - dłuższa, rozwinięta aria 
Rudolfa z I obrazu, stanowiąca jakby serce całego dzieła), w równym 
stopniu nasyconej ekspresją słowa, co czysto melodycznym pięknem, 
sceny wokalnej, mistrzowskim sposobem malowanej i cieniowanej orkie
strą. Arii - także duetu i ansamblu - nie hamującej bynajmniej akcji 
sztuki ale harmonijnie w nią wplątanej i z niej wynikającej. 
Urzekająca płynność muzyki Puccniego może nas zwiesć. Naturalny tok, 
lekkośc przebiegu każą zapominać o jakiejkolwiek robocie kornpozyto
rskiej, o kompOZ)!Cji w ogóle (wrażenie może podobne jak wobec muzyki 
Mozarta). Dopiero nieco głębsze wniknięcie i bardziej analityczne nasta
wienie uświadamia nam z jaką kunsztownością jest tu wszystko skompo
nowane i dzięki czemu my, słuchający mamy wrażenie tak doskonalej 
ciągłości, integralności. Cała ta muzyka, tak barwna, migotliwa, tak 
zmienna w nastrojach, opiera się na precyzyjnej wewnętrznej strukturze 
dramatu muzycznego (który z kolei wywodzi się z romantycznego „mo
delu" poematu symfonicznego): przecież muzyka europejska przeszła 
już przez doniosłe doświadczenia i odkrycia Wagnera. A to znaczy, że 
cała rzecz tutaj wywodzi się i rozwija z pewnego zasobu motywów prze
wodnich, charakteryzujących, znaczących tyleż poszczególne postacie, 
co sytuacje (a może nawet bardziej sytuacje i związki między postaciami): 
motywy Rudolfa, Mimi i ich miłości - która jest głównym melodrama
tycznym (w najlepszym sensie) wątkiem tej opery - motyw płochości 
Musetty, motywy „wesołego życia bohemy", motywy krajobrazowe, mo
tywy niedoli i choroby, motyw śmierci. 
~otywy krążą, r:iawra~ają, zmien~aj'.1 odcienie, znaczą. Inaczej wszelako 
niż u Wagnera (jest tojal<.by drugi biegun zasady dramatu muzycznego): 
nie ściśle, nie rygorystycznie, bardziej swobodnie, z włoskim melodyjnym 
wdziękiem, z południową lekkością. W ostatnim zaś finalnym obrazie, 
gdy rzecz o miłości przeobraża się w tragedię, gra motywów, ich splecenie 
1 synteza nabiera ciężaru i głębi. 
Partytura Cyganerii daje nam silnie ekscytującą sugestię życia przesubli
mowanego w muzyce. muzyka pulsuje życiem wewnętrznym, uczucio
wo, reflel<.syjnym, 1 tętni życiem barwnej ruchliwej powierzchni zjawisk 
- wszak Puccini to genialny malarz scen zespołowych i charakteryzator 
różnych zbiorowości, tłumu. Każdy z czterech obrazów opery przedsta
wia się jako wartki strumień stanów muzyki; zachwycąjącajest tu zmien
ność form ruchu: muzyka płynie, podbiega, wzlatuje i zastyga, wybucha 
euforycznie i rozpryskuje się, faluje, kołysze, wiruje tanecznie, zatapia 
się w zachwyceniu. pogrąża w oczarowaniu. J ej ruch nieustannie 
zmienny jest wynikiem żywości wyobraźni i temperamentu artystycznegó 

jKej tdwórcy. 
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rozważam, myśl moja nawraca do źródeł nowożytnych włoskiego opero
wego idiomu. Myślę znowu o Monteverdi m i o toku, pulsie, narracji 
jego madrygałów, Magnificat, Combattimento, gdzie intensywna i ekspono
wana zmienność zdaje się zasadą naczelną nowej muzyki. To, co mnie 
tak urzeka w Puccimowskiej Cyganerii wywodzia się właśnie z tamtąd, z 
nowoodkrytych w XVII wieku obszarów wyobraźni poetycko-teatralno
muzycznej. Cóż za wspaniała ciągłość w ramach dziejów kultury europej
skiej! A zarazem jeden z licznych w tej kulturze przykladów integralności , 
dynamiki rozwoju, żywości tradycji. 

Boh dan Pociej 
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G. Puccini w swojej pracowni w Torre del Lago 



MUR GER 
,,CYGANERIA'' 

Z własnego życia zaczerpnął Murger temat Cyganerii. 
z życia i - z wyobraźni. z ycie aalo podkład zimnej, 
poluftnej nędzy, stanowi,ącej codzienny chleb owej cyga
ńskiej doli; wyobraźnia zahaftowała to tło poez;ą mlo
dzienczej wiary, beztroski i zapału. 

MURGER CYGANERIA 

Henryk Murger urodził się w 1822 r. jako syn biednego krawca w 
Paryżu. Ojciec, surowy, niewyrozumiały, niezdolny odczuć tej duszy 
dziecka, przeznaczał ~o do rzemiosła. Ocaliła go matka, tkliwa istota 
marząca dla syna o najswietniejszych losach. UzysK.awszy jakieś rekomen
dacje, zdołała go umieścić w czternastym roku życia u adwokata jako 
chłopca do ~syłek i przepisywania. To był w jej oczach ów wielki krok 
ku przyszłoscil Murger uganiał tedy z aktami po bruku paryskim, wkła
dając jednak tylko połowę duszy w to rzemiosło, druga połowa już z 
instynktu poślubiona była sztuce. Wraz z dwoma kolegami po fachu 
uczęszcza wieczorami na lekcje rysunku i marzy o laurach artysty. Nie
bawem, dzięki obcowaniu z piosenkarzem Pottierem ( ... )spostrzegł Mur
ger, że istotnym jego powołaniem jest nie malarstwo, ale poezja. Równo
cześnie uświadamia sobie olbrzymie braki, a raczej zupełny brak wy
kształcenia; gorączkowo chwyta za książki. Sam, w najtrudniejszych wa
runakch, zdobywa upragnioną oświatę; uczy się łaciny, tłumaczy Hora
cego, Wergiliusza. 
Matka odumiera go młodo, ojciec, niezbyt czuły dla syna, żeni się pow
tórnie i pod błahym pozorem usuwa się od obowiązków ojcostwa. Chło
piec, zupełnie już opętany literaturą, rzuca się w tę kolej . Rozpoczyna 
owo twarde już życie nędzy, które później miał opisać, z tą różnicą, iż 
w rzeczywistości było ono wypełnione upartą, niezmordowaną pracą, 
przesłonioną w jego książce wesołymi pozorami cyganerii. 
A cyganeria ta niepodobna jest do cyganów z ePok1 Hernaniego. Tamto 
kółko ( ... ) składało się z synów zamożnych rodzm, dla którycłi „cygańs
two" było sztandarem rewolucji literackiej. ( ... ) Inną była dola grona, 
do którego należał Mur~er. Czarna nędza, dosłowny chroniczny głód, 
wzgarda lub obojętność swiata, częste pobyty w szpitalu, łachmany nie
mal miast ubrania, chwytanie się najfantastyczniejszych zarobków i -
ciągła wytężona praca w najbardziej pod względem materialnym niew
dzięcznej ze sztuk, w poezji. Plany i szkice dramatów, wiersze, poematy 
tworzą coraz to większą stertę na próżno czekającą zmiłowania prasy 
drukarskiej. Wreszcie wytrwałość zwycięża: tu jakieś współautorstwo, w 
wodewilu, tam kroniczka w młodym dzienniku, w końcu stałe współpra
cownictwo. 
Organ, który przytulił Murgera miał piękny tytuł Korsarz-Szatan (wynikły 
ze zlania się dwoch dzienniczków noszących te obiecujące godła). Nie 
wyszedł zresztą źle na swej gościnności: Murger rozrzucał w mm pełnymi 
garściami perełki fantazji, tworząc w swoim rodzaju wzór wielokrotnie 
później w dziennikarstwie naśladowany. Tam też między 1846 a 1849 
pojawiły się Sceny z życia cyganerii, przynosząc autorowi po piętnaście 
franków od sztuki. Bogactwo to nie przeszkodziło Murgerowi znaleźć 
się w r. 1848 w szpitalu w ostatecznej nędzy. Dopiero ogromne powodze
nie sztuki pod takimże tytułem, wykrojonej przez Teodora Barriere z 
utworu Murgera i wystawionej w 1849 r. w Varietes, położyło kres tej 
nędzy zmieniając ją na proste ubóstwo. Odtąd Murger przechodzi nie
jako do oficjalnej literatury: pisze szereg nowel, powieści, nigdy jednak 
pióro jego me odnalazło tej prostoty i wdzięku,jakie ma w owych Scenach, 
kreślonych bezpośrednio z własnych przeżyć i rojeń. Umiera, licząc nie
spełna trzydzieści dziewięć lat, w r. f86 l; lada przygodna choroba wy
starczyła, aby pokonać ten organizm zżarty latami niedostatku. 

Tadeusz Boy-Żeleński 
,,Szkice o literaturu francuskiej" 
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,,CYGĄNERIA'' 
NA SCENACH 

ŚWIATA 
(fragment dokumentacji) 

Jussi Bjorling jako Rudolf, 
MET 1938 

1896 Turyn, Teatro Reggio, I lutego prawykonanie dzieła pod dyr. 
Arturo Toscaniniego. Wyk: Cesari-Ferani, Pasini, Gorga, Wil
mant, Pini-Corsi. W ciągu dwóch miesięcy opera została wykonana 
24 razy; Buenos Aires, 16.06 - po włosku. 

1887 Aleksandria, 6.01; Moskwa, 1.02; Lizbona, 11.02; Manchester, 
22.04, pierwsze wykonanie w Anglii. Wyk: A. Esty, R. Cunnin
gham; Berlin, Kroll Theater, 22.06; Rio de Janeiro, 2.07; Lon
dyn, Covent Garden, 2.10. Wyk: A. Esty, Bessie, McDonald, Salvi, 
Maggi. 

1898 Praga, 27.02; Barcelona, 10.04; Ateny, ?,05; Paryż, Opera Comi-· 
que, 13.06 (po francusku); WARSZAWA, Teatr Wielki, 1.10, po 
włosku. Dyr. W. Podesti, reż. J. <:;hodakowski, scen: Al. Kozłowski 
(akt I, IV), Guranowski (Il), Klopfer (III). Wyk: A Stehle, E. 
Garbin, J. Korolewicz, W. Grąbczewski. · 

1899 Helsinki, Petersburg, Algier, Tunis, Bukareszt,; WARSZAWA, 
Teatr Wielki, 10.02, w roli Mimi: S. Kruszelnicka, Rudolf-R. Rus
sitano. 

1900 Nowy Jork, MET, 26.12, wyk. N. Melba, A. Saleza, S. Occhiolini, 
G. Campanari. Pierwsze wykonanie w Metropolitan Opera. 

1901 WARSZAWA, Teatr Wielki, 3.01 - w roli Mimi: L. Cavalieri, 
21.10 - w roli Rudolfa: E. Caruso; LWÓW, 23.12, w polskim 
przekładzie L. Germana. 
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1905 WARSZAWA, Teatr Wielki, IO.Ol - w roli Mimi: G. Farrar; 
Budapeszt, 27.05. 

1908 WARSZAWA, Teatr Wielki, 26.05 - w roli Mimi: L. Cavalieri, 
Rudolf: I. Dygas; Kopenhaga, 22.10. 

1920 POZNAŃ, Teatr Wielki, 2.10. Dyr. A. Dołżycki, reż. St. Tarnaw
ski, scen . L. Dołżycki. 

1924 Mediola~, La Scala, dyr. A. Toscanini, w roli Rudolfa: A. Pertile. 

1930 Torre del Lago, 20.08, przedstawienie na wolnym powietrzu. 

1934 POZNAŃ, Teatr Wielki, 21.11. Dyr. z. Latoszewski, reż. K. Urba
nowicz, scen. z. Szpinger. 

1938 Nowy Jork, debiut Jana Kiepury w roli Rudolfa na scenie Metro
politan Opera. 

1946 POZNAŃ, 9.03. Dyr. Z. Latoszewski, reż. K. Urbanowicz, scen. 
Z. Szpinger. 

1950 WARSZAWA, Opera w sali „Roma", premiera 21.10. Dyr. Z. 
Górzyński, reż. J. Merunowicz, scen. Z. Strzelecki. Wyk: Mimi :-A. 
Bolechowska, J. Dzikówna; Rudolf-L. Finze, R. Małożewski, M. 
Szopski; Musetta-K. Brenoczy, H. Mickiewicz, M. Zientówna; 
Marceli-B. Jankowski, L. Nowosad. 

F.-ances Alda 
jako Mi mi w MET 
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Ben jam ino Gigli jak9 Rudolf i Claudia Muzio jako Mim i w MET 

1966 POZNAŃ, 3.04. Dyr. R. Satanowski, rei. D. Baduszkowa, scen. 
St. Bąkowski. 

1967 WARSZAWA, Teatr Wielki, premiera 28.0 l. Dyr. Z. Górzyński, 
reż. M. Broniewska, dek. A. Sadowski, kost. Z. Wierchowicz, Wyk: 
Mimi-J. Górnisiewicz, B. Nicman, H . Slonicka; Rudolf-Z. Niko
dem, W. Ochman, K. Pustełak; Musetta-A. Kossakowska, U. Ko
szut-Okruta, B. Sokorska,; Marccli-J. Artys1, A. Hiolski, z. Kli
mek. 

1980 WARSZAWA, featr Wielki, premiera 14.12. Dyr. Dzansug Ka
chidze, reż. i scen. Ladislav Stros. Wyk. premiery: U. Trawińska
Moroz, K. Pustelak, I. Kłosii1ska,J. Kulesza; Paryż, Palais Garnier, 
30.06. Dyr. N. Santi, reż. G. C. Menotti, scen. L. Samaritani, Wyk: 
Kiri Te Kanawa, P. Domingo, W. Fernandc1, T. Krause. 

1982 Berlin, Staatsoper, 23.03. Dvr. Reuter, reż. H. Kupfer, scen. Zi
mcrmann. Wyk: R. Alexander, Nauman, Slavara, Martin. 

1985 Wiedeń, Volksoper, 24. 11. Dyr. R. Marzcndorfcr, reż. H . Kupfer, 
scen. Zimmermann. Wyk: Jolanta Radek, Dalłapozza, Irosch, 
Martin, Boesch. 

1988 
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San Francisco, 22. l l. Dyr. T. Severini, reż. F. Zambello, scen. O. 
Mitchell/I. Button. Wyk: M. Freni, L. Pavarotti, S. Pacetti, G. 
Quillico. 

1989 Panna, T eatro Reggio, 12.03. Dyr. A. Alemandi, reż. F. Zambello, 
scen. N. Magnani . Wyk: C. Gasdia, F. Araiza, S. Baleani, A. Ro-
me ro. 

(Glówne postacie wg. następij~cej kolejności: Mimi, Rudolf, Musefta, Marceli) 
(wb) 

Mirella Frem 1 Rolando Panerai, l.a '>cala J 91i5. Reż. Franrn /.effuellt 
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DYSKOGRAFIA 

VDP 

EMI 

DEC CA 

(EMI Italiana), 2CD 100673, nagranie historyczne 
z 1938 r. Wyk: L. Albanese, B. Gigli, T. Menotti, 
A. Poli, D. Baronti. Chór i Orkiesta La Scali, dyr. 
U. Berrettoni. 

2CD 7474758. Wyk: M. Callas, di Stefano, Moffo, 
Panerai, Zaccaria, Spotafara. Chór i Orkiestra La 
Scali, dyr. A. Votto. 

2CD 411.868-2. Wyk: Tebaldi, Bergonzi, Angelo, 
Bastianini, Siepi, Cesari. Chór i Orkiestra Akademii 
di Santa Ceciłłia w Rzymie, dyr. T. Serafin. 

DEUTSCHE DG 2CD 419 117. Wyk: Scotto, Poggi, Gobi, Mene
GRAMMOPHON guezza, Modesti, Carbonari. Chór i Orkiestra Festi

walu Maggio Musicale Fiorentino. Dyr. A. Votto. 

MELODRAM 

RODOLPHE 

DEC CA 

EMI 

2CD 27. 007. Wyk: Freni, Raimondi, Gueden, Pa
nera~ Vinco, Taddei. Chór Opery Wiedeńskiej, Or
kiestra Wiener Philharmoniker. Dyr. H. von Kara
jan. 

RPC 32.512. Li\:e-recording 1963 r. Wyk: Freni, 
Raimondi, Gueden, Panerai, Vinco, Taddei. Chór 
Opery Wiedeńskiej, Orkiestra Wiener Philharmoni
ker. Dyr. H. von. Karajan. 

2CD 421, 049-2 Wyk: Freni, Pavarotti, Harwood, 
Panerai, Giaurow,Maffeo. Chór Deutsche Oper w 
Berlinie, Orkiestra Berliner Philharmoniker, Dyr. 
H. von Karajan. 

2CD 74 72358 Wyk: Los Angeles, Bjorling, 
Meriłł, Tozzi, Reardon. Chór i Orkiestra RCA Vic
tor. 

DEUTSCHE 2CD 423. 601-2 Wyk: Reaux, Hadley, Daniels, 
GRAMMOPHON Hampson, Plishka, Bustemd. Chór i Orkiestra Aka

demii di Santa Ceciłłia w Rzymie. Dyr. L. Bernstein. 

RCA 

PHILIPS 

EMI 

ERATO 

„CYGANERIA" - DYSKOGRAFIA 

JOSE 
CARRERAS 

2CD GD83969 Wyk: Moffo, Tucker, Costa, Meriłł, 
Tozzi, Maero. Chór i Orkiestra Opery Rzymskiej. 
Dyr. E. Leinsdorf. 

2CD416.492-2 Wyk: Ricciarełłi, Carreras, Putnam, 
Wixełł , Lloyd, Magegard. Chór i Orkiestra Opery 
Covent Garden. Dyr. C. Davis. 

C 167-03807/8 Wyk: A. Kraus, R. Scotto, C. Ne
blett, S. Milnes. National Philharmonic Orchestra. 
Dyr. J. Levine ( 1980) 

Nagranie, które posłużyło również jako ścieżka 
dźwiękowa do filmu „La Boheme" w reżysreii Lui
giego Comenciniego. Wyk: B. Hendricks, J. Carre
ras (na wizji w filmie - Luca Canonici), M. Blasi , 
G. Quilico. Chór Radia Francuskiego, Orchestre Na
tional. Dyr. Con łon ( 1989). 

(wb) 



,,CYGANERIA" 
FILMOGRAFIA 

Lillian Gish i John Gilbert w filmie „La Boheme" 

1916 La vie de Boheme, reż. Albert Copellani - film niemy. 

1917 La Boheme, reż. Amato Palemi - film niemy. 

1935 Mimi, reż. Paul Ludwig Stein, z Douglasem Fairbanksem Jr (Ru
dolf) i Gertrude Lavrence (Mimi). 

„CYGANERIA" - FILMOGRAFIA 

1937 Zauber der Boheme, reż. Geza von Bolvary z Janem Kiepurą (Ru
dolf) i Martą Eggerth (Mimi). 

1942 la vie de Boheme, reż. Marcel L'Herbier z Louisem Jourdan (Ru
dolf) i Marią Denis (Mimi). filmowa adapcja powieści Murgera z 
muzyką Pucciniego. 

1947 Addio Mimi, reż. Carmine Gallone z Janem Kiepurą (Rud0!i1 

Martą Eggerth (Mimi). 

1965 La Boheme, reż. Wilhelm Sammerloth z Gianni Raimondim (Ru
dolf) i Mirellą Freni (Mimi). film powstał w oparciu o spektakl 
Franco Zeffirellego w mediolańskiej La Scali. 

1988 La Boheme, reż. John Copley. 

1989 Najnowsza wersja filmowa opery Pucciniego zrealizowana przez 
włoskiego reżysera Luigi Comenciniego. Wykorzystuje ona czysto 
filmowe środki wyrazu w zdecydowanej opozycji do filmowanego 
teatru. Rudolfa gra na ekranie młody tenor włoski Luca Canonici, 
który użyczył twarzy śpiewającemu tę partię Jose Carrerasowi. 
Film Comenciniego daje nawoczesne spojrzenie na postać Mimi. 
Barbara Hendricks (gra i śpiewa) kreuje kobietę delikatną, ale 
świadomą swej nieuleczalnej choroby. To właśnie Mimi uwodzi 
Rudolfa, traktując romans z nim jako ostatnią szansę przeżycia 
szczęścia. 

dokumentacja wg. L'AVANT-SCENE CINEMA. 



TREŚĆ OPERY 
Akt I 

Na poddaszu czynszowego domu w Dzielnicy Łacińskiej (Quartier Latin) 
w Paryżu żyje czterech nierozłącznych przyjaciół: poeta Rudolf, malarz 
Marceli, filozof Colline i muzyk Schaunard. Dzielą oni solidarnie zaró
wno biedę jak nieliczne pomyślne dary losu. 
Jest Wigilia, oni jednak nie mają nadziei na wspólną wieczerzę z powodu 
braku pieniędzy. W ubogim pokoiku panuje atmosfera melancholii, nie 
licująca z radosnym dniem święta. Rudolf pisze coś przy stole, Marceli 
maluje płótno „Przejście przez Morze Czerwone". By rozgrzać się choć 
trochę, Rudolf pali rękopis nieukończonego dramatu. Powraca Colline, 
również w minorowym nastroju, gdyż nie udało mu się zastawić w lom
bardzie swych filozoficznych książek. 
Przybywa radosny Schaunard, którem udało się zarobić trochę grosza 
od pewnego ekscentrycznego Anglika. 
Przyjaciele postanawiają udać się do pobliskiej knajpki na wieczerzę. 
Tymczasem składa im wizytę właściciel domu, by upomnieć się o zaległe 

TREŚĆ OPERY 

komorne. Młodzi artyści częstują go winem, mieszczuchowi rozwiązuje 
się język. Opowiada o przygodach z kobietami, wzbudzając udawane 
oburzenie przyjaciół: jak to, on, człowiek żonaty, ojciec rodziny, prowa
dzi tak niemoralne życie! Wyrzucają go za drzwi, a sami udają się do 
Cafe Momus. Jedynie Rudolf zostaje na chwilę, by dokończyć artykuł, 
nad którym właśnie pracował. 
Rozlega się pukanie do drzwi; to sąsiadka z poddasza, hafciarka Mimi, 
prosi by poeta zapalił jej świecę, która zgasła nagle na schodach. Rudolf 
pragnie zatrzymać dziewczynę na dłużej, wykorzystuje okazję która na
darzyła się jakby przypadkiem: Mimi zgubiła po ciemku klucz od swojego 
pokoiku. Poeta znajduje go pierwszy, lecz chowa do kieszeni. Odnajduje 
ze wzruszeniem rączkę "Mimi, drobną i chłodną. Zaczyna opowiadać jej 
o sobie, o swej poezji, która pozwala mu czuć się bogatszym od niejed
nego krezusa (piękna aria Che gelida manina). Mimi odpowiada mu arią 
pełną uroku Mi chiamano Mimi, w której opowiada o sobie i swoim życiu 
skromnej hafciarki kwiatów. Młódzi zdają sobie sprawę, iż zaczyna ich 
łączyć gorąca, nagle rozbudzona miłość. Kiedy przyjaciele powracają, 
by przynaglić Rudolfa do wyjścia, poeta odpowiada, że przybędzie do 
Cafe Momus z dziewczyną. 

Akt II 
Przeo Cafe Momus panuje świąteczny rozgardiasz, tłoczą się studenci, 
mieszczanie, dziewczyny pracujące na codzień w pobliskich sklepikach. 
Przyjaciele zasiadają za stołem w radosnych humorach, jedynie Marceli 
nagle staje się posępny. Spostrzega obok swą dawną kochankę Musettę 
z bogatym, podstarzałym adoratorem Alcindorem. Musetta i Marceli 
kochali się, kłócili, godzili, wreszcie rozstali. Teraz udają obojętność, 
lecz Musetta zdaje sobie sprawę, że tęskni do dawnego kochanka. Posta
nawia wyszydzić Alcindora, wysyła go więc by kupił jej nowe buciki, te 
bowiem jakie nosi, okazały się nagle zbyt ciasne. Korzystając z nieobec
ności adoratora, przysiada się do Marcelego i jego przyjaciół. Uliq prze
chodzi z hałasem wojskowa orkiestra. Przyjaciele ze swymi dziewczynami 
korzystają z zamieszania i uciekają z kawiarni, pozostawiając rachunek 
do zapłacenia niefortunnemu Ałcindorowi. 

Akt III 
Rogatki paryskie na drodze do Orleanu. W pobliskiej tawernie mieszkają 
razem Marceli i Musetta; młody malarz żyje teraz z malowania szyldów 
i porzucił na razie bardziej ambitną sztukę. Od strony Rue d'Enfer 
przybywa Mimi, poszukaje Marcelego, by mu zwierzyć się ze swego 
nieszczęścia. Rudolf staje się coraz bardziej zazdrosny, mówi też coraz 
częściej o rozstaniu. Spostrzegając Rudolfa w oddali, Mimi ukrywa się 
i staje się świadkiem rozmowy obu przyjaciół. 
Rudolf jest wzburzony: z Mimi kłóq się coraz więcej, ponadto dziew
czyna jest poważnie chora, on zaś nie ma pieniędzy, by jej zapewnić 
godziwe życie. Suchy kaszel zdradza obecność Mimi. Kochankowie po
stanawiają się rozstać - nie w gniewnym uniesieniu, lecz z żalem i 
melancholią. Tymczasem z tawerny wychodzi Musetta, niepoprawm1 
kokietka flirtuje z jakimś nieznajomym. Zazdrosny Marceli obrzuca ko
chankę wyzwiskami, kłóq się coraz bardziej zaja.dle, wreszcie zp·w~ią 
ze sobą ostatecznie. Z tym agresywnym zerwaniem kontrastuje łagoanc, 
pełne smutku, liryczne rozstanie Mimi i Rudolfa. 
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Akt IV 
W pokoiku na poddaszu (jak w Akcie I) Marceli i Rudolf udają, że 
pochłonięci są pracą. Obu nie opuszczają jednak myśli o dziewczynach, 
które kochali (Ah, Mimi, tu piu non tomi). Przybycie dwóch pozostałych 
przyjaciół poprawia atmosferę - młodzi a rtyści postanawiają urządzić 
sobie wesołe przyjęcie. Nieoczekiwanie pojawia się Musetta, prowadząc 
ciężko chorą Mimi. Spotkała ją na ulicy; Mimi czując zbliżającą się śmierć 
postanowiła ostatnie chwile życia spędzić z ukochanym Rudolfem. Mło
dzi artyści układają dziewczynę na posłaniu, każdy stara się jej coś ofia
rować, w czymś pomóc. Rudolf próbuje rozgrzać ręce umierającej, przy
pominają sobie, w jaki sposób poznali się niegdyś i pokochali. Kiedy 
przyjaciele powracają z lekarstwami, prezentami i pieniędzmi, jest już 
za późno. Mimi umiera, Rudolf w rozpaczy rzuca się na jej ciało. 
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MURGER „CYGANERIA" 

. .. Szczególna to była w istocie egzystencja, owo życie, jakie prowadzili 
przez pół roku! Najszczersze braterstwo panowa ło, bez wielkich słów, 
w tym kółku, gdzie wszystko należało do wszystkich, gdzie dzieliło się 
dobre i złe losy. 
Bywały, w ciągu miesiąca, dnie wspaniałości, kiedy nie wyszłoby się 

na ulicę bez rękawiczek - dnie tłuste - kiedy się spędzało cały dzień 
przy stole. Bywały inne, kiedy się zeszło prawie boso na podwórze -
dnie chude - kiedy, wspólnie nie zjadłszy śniadania, wspólnie również 
nie jadło się obiadu, łub też, siłą ról.nych gospodarczych kombinacyj, 
osiągało się jakiś posiłek, w którym talerze i sztućce świeciły nieobecnością, 
jak mówiła Mimi. 

Ale rzecz nadzwyczajna , że w tym stowarzyszeniu, gdzie znajdowały 
się trzy ładne i młode kobiety, ani cień niezgod} nie zarysował się między 
mężczyznami; padali często na kolana przed łada zachceniem kochanek, 
ale iaden nie byłby się wahał ani chwili między kobietą a przyjacielem. 

Mijało sześć łat od czasu, jak nasi cyganie się znali. Ten długi przeciąg 
czasu spędzony w codziennej zażyłości wytworzył - nie ścierając indy
widualności każdego z nich - harmonię duchową, zespół, jakiego nie 
znaleźliby gdzie indziej. Mieli swoje obycrnje, własny język, do którego 
nikt obcy nie znalazłby klucza. Ci, co nie znali ich bliżej , nazywali ich 
swobodę cynizmem. Była to wszakie tylko szczerość. Duch ich, oporny 
na wszystko, co narzucone, nienawid1ił fałszu i gardził pospolitością. 
Gdy ich oskarżono o próżność, w odpowiedzi wywieszali dumnie pro
gram swej ambicji; mając świadomość własnej wartości, nie łudzili się 
bynajmniej co do siebie. 

Tyle łat szli już razem po tej samej drodze ... Kiedy, z konieczności 
zawodu, spotkali się jako rywale, nie zdołało ich to rozłączyć; ilekroć, 
pragnąc ich rozdwoić, ktoś próbował wszcząć między nimi osobiste kwe
stie ambicji, umieli przejść nad nimi do porządku. Szanowali się zresztą 
wzajem, jak byli warci; duma zaś, która jest odtrutką na zawiść, chroniła 
ich od pospolitych zazdrości. 

HENRI MURGER 
Sceny z życia cyganerii 

(fragment) 
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SEA801' 1900-1901. 
U ndcr the dircction of 

MR. MAURICE CRAU 

SPECIAL NOTICE. 
In consequence of the indisposition or MISS FRITZI SCHEFF, the role or 

"Musetta" will be sun1 t~nl1ht by MISS OCCHIOLINI. 

WEDNESDAY ·EVENING, DECEMBER 26, t 900, 
at 8. 1~ o'clock, 

Flrat Perfor111noe at ł~t Metropollt11 Opera Mont ef 
PUCCINI'S OPERA, 

LA BOHEME 
(fo ltalhan). 

MIMI ..•••. • •••.••••••••• . . „ ••• „ •••••• • •••• • • MME. MELBA 
MUSETTA„ .. . „ „ • • „ „ . . . „ . .... „ „ MISS OCCHIOLINI 

RODOLFO ... „ .. „ ...•... . .. . : . ... „ .. „„. „ .. MR. SALEZA 

MARCELLO . . „ „ „. „ „ „ „ „ . „ „ „ „ . MR. CAMPANARI 

SCHAUNARD. „ „ „ .. „ „ .. „ . • „ „ „ .. „ .MR. GILIBERT 

COLLINE ••••.•• „ . . .•• • „ .. „ ... „ . . . . . „. MR. JO URN ET 

BENOIT „ •. „ ł .. , .. ,., ........... ...... MR. DUFRICHE 

ALCINDORO„ ( ' 
PARPIGNOL ••••• „ „ . „ „-. „ „ „. „ „ „ MR. MASIERO ~ 

Coodactor. „. „ „ „ .• „. „. „ . „ .MR. MANCINELLI m 
„ ........ „ .......... tbe ...... „. ~ 
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