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Tematem Parii zainter e sował się Moniuszko jeszcze jako osiemnastoletni chłopi e c. W roku 1836 ukazało się
kompletne wydanie dzieł Casimira Delavigne'a, t eg o samego, który walczącej w powstaniu listopadowym Warszawie ofiarował słowa wspaniałej pieśni, Warszawianki.
W przekładzie K. Sienkiewicza i z muzyką Karola Kurpińskiego należy ona dziś do naszych najpopularniejszych
pieśni bojowych.
W zbiorze dramatów Delavigne'a znajdowała się historia, której bohaterem był hinduski parias (mówiono wtedy: „paria", stąd tytuł dramatu, a późni,:j opery Moniuszki). Ukrywając swe pochodzenie dzielny Idamor dokonuje
wielu walecznych czynów, ratuje kraj od najeźdźcy.
W nagrodę ma otrzymać rękę Neali, kochaiącej go córki
arcykapłana Akebara. Kiedy ujawnione zostaje niskie pochodzenie Idamora , staje on bowiem w obronie swego oj-ca-ż e braka, Idamor musi zg inąć. Zaślepi en ie kasto we bierze górę nad jego zasługami .
Dramat wywarł ogromne wrażenie na Moniuszce, tak
wielkie, że przełożył ten utwór na polski. Pisał wtedy do
Moniuszki zaprzyjaźniony z nim dr Rosołowski: Parii sam
nie czytałem, ale znam osoby, które ją przez noc przepisały sobie na czysto i piękną okrasiły okładką (mowa oczywiście o Aleksandrze Mtillerównie, wówczas narzeczonej,
później zaś żonie kompozytora). Z tegoż listu dowiadujemy się, że Skibiński, dyrektor trupy teatralnej, niechętnie
patrzył na ten tek st, być może obawiając się kłopotów
z cenzurą.
Autor interesującej monografii o Moniuszce, Henryk
Opieński, cytując ten list, zauważa: Przedmiot Parii musiał już wtedy pociągać· go swoim społecznym podkła
dem - pokrewnym ideowo powstałej w lat dziewięć póź
niej Halce. Zainteresowanie się Parią Delavigne'a w roku 1837 oświetla nam równo cz e śnie nader wczesny rozwój

umysłowy

Moniuszki, a zarazem wskazuje na prostolinijjego spolecznych idealów, które nie przestawaly być
podstawą jego sposo bu myślenia do ko ńc a życia,.
Warto przypomnieć, że Moniuszko został wychowany
w środowisku wysoce postępowym. Stryjowie jego, podobnie jak ojciec, dawni oficerowie napoleońscy, a więc
przepojeni hasłami wolnościowymi, stali się działaczami
oświatowymi i społeczny mi, krzewiąc społeczni kowskie
idee 1.Jniwersytetu Wileńskiego. Jeden z nich, Dominik
Moniuszko, rozdzielił swą ziemię między chłopów, m. wła
sną rękę przeprowadzając eksperyment społec z ny. Wychowany w takiej atmosferze był Moniuszko szczególnie
wrażliwy na krzywdę społeczną. Żarliwy patriota, widział
jednak przyszłą odrodzoną Pol skę jako kraj sprawiedliność

wości społecznej.

Delavigne dał w swej tragedii przykład artystycznego
przedstawienia problemu społecznego. Niesprawiedliwość
społeczna najlepiej przełamuje się w dramacie osobistym:
Neala nie może poślubić pariasa, ginie więc wraz z ukochanym. W podobny sposób ujmował te sprawy Auber w
Niemej z P ortici, operze, która wywarła wielki wpływ na
ideał operowy Moniuszki. Tak też skonstruuje Moniuszko
swój wielki dramat społeczny, Halkę .
Minęło wiele lat, zanim powrócił Moniuszko do tematu Parii. Kiedy po niebywałym sukcesie Halki w Warszawie objął w r. 1858 stanowisko „dyrektora opery polskiej", ściślej dyrygenta głównie własnych dzieł w Teatrze Wielkim , z ni zwykłą żarliwości ą rzucił się w wir
pracy. W roku 1859 pisał do sw go przyjaciel3.: Ja pi szę
trzy opery, każda w połowie (!) ukońc z ona: Rokiczana Korzeniowskiego, Hrabina Diana W olski?go, Paria Ch ~ciń
skiego - wszystkie libretta bardzo się udały . Z listu tego
dowiadujemy się, że już wtedy na librecistę Parii upatrz ył
Chęcińskiego, późniejszego autora libret t do Verbum nobile i Strasznego dworu . Jednakże z tej s rii tylko Hrabina ukazała się wkrótce (1850) na scenie, Rokiczanę Moniuszko zarzucił (bo cenzura króla mu „przemazała"), a do
pracy nad Pari ą zabrał się ponownie dopiero po powstaniu
styczniowym.
W początkach maja 1868 r. wysta viono Parię w teatrze dramatycznym w pr z e kładzie Wacława S zy manowskiego. Do tego właśnie przedstawienia napisał Moniuszko
ilustrację muzyczną, na którą złożyły się: uwertura (być
może napisana w okresie powstawania Hrab iny), Hymn
do slońca, Hymn do bóstwa milości, Marsz weselny oraz
Hymn do boga śmierci. Fragmenty te umieszcza ł Moniusz-<-

u góry: Scena z

Parii . Drzeworyt E. Machows kiego i F. Zab ł oc
ki<ego wg rysunku H. Piątkowsk iego.
U dołu: Scena z Par ii . Drz;eworyt J. Schubelera wg rysunku Tegazzo.

ko w programach swych koncertów kom pozyt or k i h od
roku 1866.
Tak więc zebrało si ę w tece k omp ozyt r a sporo szkiców do przyszłej opery, tym b a rdzie j, że weszły do tego
również jakieś szkice pisane w roku 1859, nawet jeśl i były
to tylko luźne notatki. Postanowi.ł Moniu szk o wykorzystać
także pewne fragmenty sw · j dawno n ie wystawiane j kantaty Milda (wstępny chó r i duet ), któr e jego zdanie m godziły się z nastrojem egzotycznym n owego tematu.
Główną sprawą, która pociągała
oniuszk , kiedy
wznawiał pracę nad Parią, była ostra wymo wa społeczna
tego tematu. P od tym względem m ieści się Paria w ser ii
dzieł Moniuszki o charakter z
sp ołe cznym , p odobnie jak
najostrzejsza z nich Halka, ludow a si lanka Flis, J aw nuta, na pół satyryczna Hrabina, jeśli nie l i czyć wileńsk i h
„operetek". Dodatkowym motywem mogła b yć nadziej a,
że ten nie-polski, niby międzynaro do wy tem at może ła
twiej otworzyć mu drogę do scen zachodnich , skoro Hal ka, Hrabina czy Straszny dwór mogły się wy dawać zbyt
narodowe jak na kosmopolityczne gusty. Rzecz jednak
charakterystyczna, że nawet ulegaj ą c nade r zr oz umiał e j
pokusie wystąpienia z dzi ełe m op rowym na Za chodzie wybrał do tego celu t emat ten właśnie dlat ego, że ni narodowy, mógł łatwiej przejść przez ce nzurę . Pr zecież zakazano wystawienia Strasznego dworu w kilka dni po premierze.
W sytuacji Teatru Wi lkiego za szła t akże korzystn a
zmiana. Z objęciem pr zes ury t eatru p r zez Sergiusza Mu chanowa, męża Marii K a lergis, znanego ze s e j s m pat ii
dla kultury polskiej 1 ), ust ały szyka ny w teatrze, powiał
nowy duch. Zachęcało t o Mo ni u szk ę do przygotowania nowej opery. W połowie roku 186 9 pr zy s tąpi ono d pracy
nad jej wystawieniem .
Premiera odbyła si ę 11 grudnia 1869 r. Nowe dzieło
przyjęte zostało z pow a gą i szacunkiem, ale bez entuz jazmu, mimo świetnej obsady. 2 ) Istotę tego nastro ju ujął r ecenzent Kuriera Warszawsk iego (zapewn Aleksander Walicki) w n-rze 274 z 13 X II 1869 r.: Za chwycić si ę owym
c

1 ) History cy teatru w a rszawsk iego mylili n ieraz Sergiusza Muchanowa z Pawłe m Muc h ano we m, k u r ato rem szkół, któr y prowadzi ł politykę rusyfi kacyj n ą
w szkolnictwie przed powstaniem
styczniowym. W ok r esie ferment u rewolu cyj nego zmuszono go do
opuszczenia Warszawy.
2)
W p remi erze Parii wy s t ąpi li Józef Proch zka (A bar) ,
Bronisława Dow ia<k ows ka ( ea la ), Da niel F il leborn (Ida m or) , Jan
Koehler (Dżares ) i Em ilian S usz yński (Ra tef).

-(---

Parźa na scenie Opery Do lno ś l ąsk ie j w e W roc ławi u . Kier ownictwo
muz yc zn e: Włodzi m i er z Orm ick i, reżyseria :
doli Popł wski, scenografia: Stanisł aw J ar ocki. P r em iera dn. 13 stycznia 1951.
Na zdjęciu: Hanna Christi (N eala), J erz Garda (Dżares).

utworem trudno, podziwiać go jednak można. Obszern
i liczne recenzje zbliżały się do tego sformułowania. Sam
Moniuszko uważał tę operę za „najdojrzalszą" ze swych
prac dotychczasowych, wło żył w nią bowiem „całe swe
3
doświadczenie i umiejętność, przez wiele lat nabyte." )
Opera nie utrzymała się długo na scenie, doczekała się
zaledwie sześciu przedstawień, podobnie szybko zeszła
z afisza, gdy wznowiono ją w Warszawie w roku 1917. Rehabilitacją muzyki i treści Parii były dopiero jej premiery
we Wrocławiu w roku 1951 i w Poznaniu w roku 1958,
gdzie zajęła poważne miejsce w repertuarze. Okazało si~
bowiem, że opera ta posiada dostatecznie wiele walorów,
by budzić zainteresowanie współczesne j publiczności.
W roku 1960 wystawiła ?arię również Opera Śląska w
Bytomiu, zaś w roku 1972 Opera Bałtycka w Gdańsku.
Muzyka Parii, napisana ręką wytrawnego kompozytora
operowego, posiada wiele walorów, które pociągają dzisiejszego słuchacza. Na czele postawić należy błyskotliwą,
a zarazem liryczną uwerturę. Stała się ona popisowym
punktem programów symfonicznych. Ozdobą opery są też
mistrzowskie chóry, nie tylko hieratyczny, pełen powagi
wstęp, zaczerpnięty z Mildy, ale i liczne hymny, przede
wszystkim zaś liryczne, prawdziwie Moniuszkowskie arie
głównych bohaterów. Poza wszystkim zaś muzyka opery,
wartka i celna, wypełnia znakomicie te zadania, jakie muzyce operowej stawiamy: uplastycznia akcję dramaty zną,
osiągając mocne efekty w momentach kulminacyjnych,
wiernie towarzysząc nastrojowi bieżącej sytuacji scenicznej.
Kompozytorzy polscy, a i sam Moniuszko także, przyzwyczaili nas do tematyki narodowej w operze. ?aria jest
pod tym względem wyjątkiem : w wieku XIX nikt u nas
nie napisał opery na temat niepolski, która mogłaby dorównać Parii celnością środków i języka muzycznego.
3)

Aleksander Walicki: Stani slaw Monius zk o. Wars zawa, 1873

s. 117.

Paria na scenie Państwowej Opery im. Stanisława Moniuszki w
Poznaniu. Kierownictwo muzyczne: Antoni Wicherek, rci.yseria:
Karol Urbanowicz, scenografia: Stani s ław Jarocki. Pre:riera dn.
13 lipca 1958.
Na zdjęciu: scen a zbiorowa.

