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I 

Witold Rudziński 

„Hrabina" na tle twórczości operowej 
Stanisława Moniuszki 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wreszci2 trżecim czynnikiem sprzyjającym proce5owi uspołecznienia się 

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

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

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

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

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



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

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

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

dał11 znakomitej potęgi znaki". 

W grupie młodych rewolucjonistów najskrajniejszą pozycję zajmował 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

omal życia nie ostradał". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WITOLD RUDZIŃSKI 

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

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

2acl11Diana została r ównow aga między slowem mówionym a muzykq 

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

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

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

Spójrzmy tylko, jak opera ta, której akcja toczy się w pierwszych 
latach XIX w. w Warszawie, nawiązuje przez kierrmek swojej satyry 
do pięknych tradycji tak upolityc::nionej komedii polskiej czasów sta
nisławowskich, tej komedii, która za jedno z głównych swoich zadań 
uważała u·alkę z kosmopolityzmem. „wyższych sfer", :: malpowaniem 
cudzoziemczyzny, z idącą z tym. w parze lekkomyślnością w trakto
waniu spraw narodu, z obojętnościq w srosunku do tragic.:.nego fa
ktu utraty niepodległości. Jakże dobrze znamy z te; komedii owe hra
binv, dla kt6ruch istnialv tylko bale i zabaW11, owt1ch szarmanckich i fir
C'fłkowatuch Dzidzich, karciarzy i utracj uszy, którzy goniq za łatwo zdo
bytym groszem, OW1/Ch łwłeżo nawr 6con11ch na francuszcz11r:nę Podcza-
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