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OPERY „EROS I PSYCHE" LUDOMIRA RÓŻYCKIEGO 

Ponad sześćdziesiąt lat minęło od chwili, kiedy na scenie wrocławskie

go Teatru Miejskiego odbyło się prawykonanie opery Eros i Psyche Lu

domira Różye'kiego. Było to wydarzenie dużej miary, gdyż w ciągu całego 
XIX, a także na początku XX w. nie wystawiono tutaj żadnej opery 
polskiego kompozytora. Mimo dość znacznego w owym czasie udziału mu
zyków i muzyki polskiej w życiu koncertowym miasta scena wrocławska, 
jakkolwiek mogla się poszczycić stałymi i gościnnymi występami śpie
waków polskich, pod tym względem nie posiadała tradycji. Prapremiera 
wrocławska przyczyniła się wfęc do sp.opularyzowania dzieła polskiego 
kompozytora we Wrocławiu, a następnie w Europie. 

Ludomir Różycki, należący do grupy „Młoda Polska w muzyce", był 
bardzo silnie związany z tradycją. W jego bogatej i wszechstronnej twór

czości ważne miejsce zajmują dzieła sceniczne, których źródło tkwi w zain
teresowaniach kompozytora teatrem. W wykazie dziel z zakresu muzyki 
scenicznej figuruje siedem oper, jedna operetka, dwa balety oraz ilu
stracje muzyczne do szeregu utworów dramatycznych 1

. W dziełach sce
nicznych talent kompozytora okazał się niezaprzeczalny. Różycki posiadał 
łatwość inwencji, gotowość realizacji różnych zadań, jakie ·stawia opera, 
umiejętność cieniowania ekspresyjnego i operowania językiem przystęp

nym a naturalnym. Dzieła sceniczne Różyckiego wywodzą się z tradycji 
XIX-wiecznej muzyki operowej. Kompozytor z jednej strony nawiązał

dość indywidualnie do tradycji romantycznych, z drugiej uległ, podobnie
jak wielu innych twórców tego okresu, wpływom dramatów muzycznych.
Wagnera 2.

Powstanie pierwszej opery L. Różyckiego, zatytułowanej Bolesław 
Śmiały, ·przypada na lata 1907-1908. Cztery lata później wystawione 

1 A. Wie n i a ws k i, Ludomir Różycki, Kraków 1928; J. K a ń s k i, �u-domir

R6ż11cki, Kraków 1955, s. 69-70. 
2 Z. F o I g a, ,,Bolesław śmiały" Ludomira Różyckiego jako dTamat muzyczny

(;R.yszard Wagner a polska kultura muzyczna, zeszyt naukowy nr 5, PWSM w Ka

towicach, Katowice 1964, s. 105-122). 
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zostało na scenie opery warszawskiej kolejne dzieło pt. Meduza o tema
tyce wiążącej się z życiem i działalnością Leonarda da Vinci s. 

Pierwsza myśl o napisaniu następnej opery, której tematem miał być 
mit o Erosie i Psyche, powstała w tym okresie pod wpływem oglądanego 
d.ramatu Jerzego Żuławskiego. Wiele lat później Różycki relacjonował
w następujący sposób to wydarzenie: ,,Podczas pobytu mego we Lwowie
w 1911 r. po raz pierwszy widziałem »Erosa i Psyche« na scenie lwow
skiego Teatru Miejskiego. Nie pamiętam ani nazwisk wykonawców, ani
szczegółów wykonania; jednakże ogólne wrażenie pozostało dotąd: już
wówczas uderzył mnie brak muzyki przy odtworzeniu dzieła. Wprawdzie
w niektórych scenach, jak na przykład w akcie III, w klasztorze (pieśń
błędnego rycerza) wykonywano specjalnie skomponowaną, bardzo pięk
ną muzykę Jana Galla, ale były to tylko fragmenty. Mnie się wydawało
natomiast, że temat ten mógłby zrobić jeszcze większe wrażenie w opra
cowaniu operowym" 4• Decyzja napisania opery dojrzewała stopniowo
w ciągu następnych lat. Wpłynęła na nią m. in. lektura dramatu, o czym
kompozytor tak pisał: ,,Czytając następnie Erosa i Psyche, utwierdziłem
się w moim poglądzie na to dzieło. Tekst jest zbudowany, jak gdyby au
tor, pisząc dzieło, przewidywał, że stanie się ono kiedyś librettem: znaj
dujemy w Erosie bardzo wiele prozy, ale autor wplótł w nią obfitą ilość
fragmentów wierszowanych, z których większość jest zamknięta sama
w sobie" :1. Jest rzeczą oczywistą, że myśl o tym dziele wpłynęła również
na kierunek dalszych poszukiwań stylistycznych kompozytora, zwłaszcza
-że w historii muzyki operę Różyckiego poprzedziło szereg różnych opra
cowań tego tematu w postaci intermedium Psiche ed Amore (ok. 1565)
A. Striggio, opery Psyche (1857) A. Thomasa, kantaty Psyche (1882)
N. W. Gade czy poematu symfonicznego Psyche (1888) C. Francka s.

Dramat J. Żuławskiego był kolejną wersją mitu o Erosie i Psyche, 
zaczerpniętego z opowieści o Amorze i Psyche utrwalonej przez Apuleju
sza w jego fantastyczno-satyrycznym romansie obyczajowym pt. Meta

morfozy. Żuławski sam opracował libretto i dostosował je do wymagań 
kompozytora. Stanowiło ono pięć obrazów, których akcja rozgrywa się 
w różnych epokach historycznych, tworząc stop stylów od hellenistycz
nego do współc�snego. Tak skonstruowany dramat otwierał szerokie po
le dla muzyki, która najlepiej dopowiedzieć mogła rzeczy niewyrażalne 
słowami. 

Praca nad Erosem i Psyche, rozpoczęta przez Różyckiego w 1914 r., po-

3 Słownik muzyków polskich, red. J. Chomiński, t. II, Kraków 1967, s. 154. 
4 L. R ó ż y c k i, Dzieje „Erosa i Psyche" (Muzyka, R. VII, 1930, nr 2, s. 82).

s Tamże, s. 83. 
6 Znamienny jest fakt, że równolegle z zainteresowaniem Różyckiego na dramat 

żuławskiego zwrócił także uwagę Giacomo Puccini, który jednak nie podjął się 

opracowania tego tematu. Tekst dt·amatu został przetłumaczony na język włoski 

przez R. Rebczyńskiego, R ó ż y c k i, op. cit., s. 84. 
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:suwała się szybko. Według relacji kompozytora „szkic opery był gotów 
w ciągu siedmiu tygodni" 1. W instrumentowaniu dzieła przeszkodził wy
.buch wojny światowej, dlatego też partytura została ukończona dopiero 
w 1915 r. Celem zwrócenia uwagi na ukończone dzieło zorganizowano 
w Berlinie, z inicjatywy sławnego węgierskiego skrzypka K. Flescha, kon
·cert kompozytorski Różyckiego, w ramach którego wykonano również kil
ka fragmentów z opery Eros i Psyche. Zgodnie z przewidywaniami no
wym dziełem scenicznym zainteresował się ówczesny dyrektor opery
wrocławskiej W oldemar Runge.

Opera wrocławska wyliczana była wówczas w rzędzie tych scen euro
pejskich, które legitymowały się bogatymi tradycjami. Tradycje te two
rzyły prapremiery wrocławskie oper W. A. Mozarta przypadające na ko
niec· XVIII w., następnie dzieł scenicznych C. M. Webera w latach dwu
dziestych i trzydziestych XIX w. Nieco później często wystawiane były, 
cieszące się dużym powodzeniem, opery G. Rossiniego, D. F. E. Aubera, 
V. Belliniego, G. Donizettiego czy G. Meyerbeera s. W drugiej połowie
tegoż wi�ku zaznaczył się stopniowy wzrost zainteresowania operami
R. Wagnera, które z końcem XIX i początkiem XX w. wystawiano w cyk
lach o. Niestety rzadko figurowały w tutejszym repertuarze dzieła sce
niczne kompozytorów słowiańskich. Jakkolwiek wystawiano we Wrocła
wiu opery P. Czajkowskiego czy B. Smetany, nie weszły one jednak do
stałego programu. Dlatego też wieloletnia dyrekcja W. Rungego znalazła
uznanie w oczach recenzenta P. Riesenfelda, który uwypuklił tendencje
dyrektora zmierzające do poszukiwania nowych, nie znanych jeszcze ro
dzimemu widzowi pozycji repertuarowych 10

. W chwili wystawienia opery
Różyckiego do tych nowości zaliczano przede wszystkim Borysa Godu

nowa M. Musorgskiego.
Wydarzenie, jakim było wystawienie dzieła operowego polskiego kom

pozytora we Wrocławiu, interpretowano także sprzyjającymi warunkami 
politycznymi, jakie wówczas zaistniały w środkowej Europie. W 1930 r. 
pisał na ten temat L. Kamieński w następujący sposób: ,,Nie umniejszy
my tedy i zasługi Różyckiego, gdy zanotujemy fakt, że wrocławskiej pre
mierze Erosa w r. 1917 sprzyjały znów ówczesne nastroje niemieckie, na
stroje bardzo przychylne wobec perspektywy przyłączenia Kongresówki 
do Niemiec. Każolował wówczas Polaków w Niemczech sam rząd, lecz 
i społeczeństwo podjęło ten kurs oficjalny, i to z pewnym sentymentem, 
dzięki czemu powróciła wtedy na krótki czas moda polska sprzed stu 

1 Tamże.

s M. Sc h I e 5 i n g e r, Geschichte des Breslauer Theaters, t. I (1522-1841), 

Berlin 1898. 

9 L. Sit te n fe Id, Geschichte des Breslauer Theaters von 1841 bis 1900, Wro

cław 1909. 
10 P. R ie se n fe Id, Eros und Psyche (Urauffiihrung im Stattheater) (Breslauer 

General Anzeiger, nr 70, 12 III 1917). 
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laty. Tym niemniej nastroje takie możemy tylko uważać za czynnik usu
wający pewne przeszkody z drogi do sukcesu, który w rzeczy samej zdo
było sobie dzieło sztuki, cenne samo w sobie" 11. 

Twórczość L. Różyckiego była już wówczas znana i ceniona nie tylko, 
w Berlinie, lecz także we Wrocławiu. Na przestrzeni kilku miesięcy po
przedzających prapremierę opery dwukrotnie figurowały utwory kompo
zytora w programach Wrocławskiego Stowarzyszenia Orkiestralnego· 
(Breslauer Orchester Verein). Stalo się to niewątpliwie za przyczyną ów
czesnego dyrygenta Georga Dohrna, pod którego batutą dnia 13 XII 
1916 r. w ramach 6 koncertu abonamentowego wykonano obok dziel' 
L. v. Beethovena, F. Liszta i R. Straussa także poemat symfoniczny An

helli Różyckiego 12. Dzieło zostało ocenione pozytywnie 1s, jakkolwiek bez:
tego entuzjazmu, jaki towarzyszył prezentacji następnego utworu. Był
nim Kwintet fortepianowy c-moll umieszczony_ w programie 4 koncertu.
kameralnego, którego wykonawcami byli A. Wittenberg, W. Mundry,
P. Herrmann, J. Melzer oraz G. Dohrn jako pianista 14, Wysoko ocenio
no walory tego dzieła, jego romantyczny patos, bezpośredniość bardzo,
emocjonalnej melodyki, podkreślonej ciekawymi współbrzmieniami, a tak
że doszukiwano się cech narodowych polskich w sposobie opracowania
utworu 1s. Dzięki tym wykonaniom Różycki był jeszcze przed premierą.
Erosa i Psyche postacią znaną i cenioną w świecie muzycznym Wrocła
wia.

Przygotowania do prapremiery opery Eros i Psyche L. Różyckiego, 
na scenie Teatru Miejskiego we Wrocławiu, której wystawienia podjął 
się ówczesny dyrektor Waldemar Runge, trwały dosyć długo. Borykano
się z różnymi trudnościami. Sporo czasu upłynęło, zanim rozwiązano pro-· 
blem wydania dzieła 16, jego przetłumaczenia 11 oraz przezwyciężono za
strzeżenia cenzury do treści aktu III, który rozgrywa się w Paryżu pod
czas wielkiej rewolucji francuskiej 1s. Wreszcie wyznaczono datę premie
ry na sobotę 10 III 1917 r. W dniach poprzedzających to wydarzenie 
dużo miejsca poświęcono mu na lamach miejscowej prasy. Informowano 
czytelników o obecności kompozytora na próbach, a w dniu premiery 
omówiono dokładnie genezę i libretto dzieła, przedstawiając także syl-

11 l.,. K a mi eń s ki, ,,Eros i Psyche" Ludomira Różyckiego (Muzyka, R. VII, 
1930, n:r 2, s. 87). 

12 „Schlesiche Zeitung" (dalej cyt.: Schl. Ztg), nr 871, 12 XII 1916. 
1s Tamże, nr 880, 15 XII 1916; ,,Breslauer Zeitung" (dalej cyt.: Br. Ztg), nr 930, 

15 XII 1916. 
u Koncert odbył się 25 I 1917 r., Br. Ztg, nr 64, 25 I 1917. 
is Tamże, nr 70, 27 I 1917; Schl. Ztg, nr 66, 27 I 1917. 
10 Dzieło zostalo wydane prnez Drei Masken-Verlag, Berlin 1917, Słownik mu

zyków polskich, s. 154. 
11 Opera wystawiona została w niemieckiej wersji językowej z przekładem 

Stefan.il Goldenring i Felkitas Leo, Schl. Ztg, nr 174, 10 III 1917. 
10 R ó ż y c k i, op. cit., s. 84-85. 
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1. Afisz wrocławskiej prapremiery opery L. Różyckiego Eros i Psyche



2. Scen:a z I aktu opery L. Różyckiego Eros i Psyc1ie. Scenografia J. Benesch, reżyseria W. Runge. Wrocław

1917 r. W lewym górnym rogu kompozytor i reżyser 
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wetki biograficzne obu twórców 19_ Można przypuszczać, że to zaintere
sowanie było dowodem życzliwości dla polskiego kompozytora. 

Już następnego dnia po premierze prasa codzienna przyniosła szereg 
obszernych recenzji 20. Czytano w nich o wielkim powodzeniu opery, prze
pełnionej widowni, wyjątkowym nastroju i napięciu wzrastającym pod
-czas trwania przedstawienia. Podkreślano fakt, że dyrekcja zrobiła 
wszystko, aby operze polskiego kompozytora, po raz pierwszy wystawia
nej, nadać możliwie doskonały kształt sceniczny i muzyczny. Reżyseria 
W. Rungego zmierzała w kierunku wydobycia najbardziej intensywnej
ekspresji i wyeksponowania psychologicznych dramatów działających po
staci, a podkreśliła te założenia pozytywnie oceniona scenografia Josefa
Benescha. Kreująca rolę tytułową Elise Catopol posiadała dobrze wyszko
lony głos, ujmującą aparycję, a nade wszystko charakteryzowało ją du
że doświadczenie, świadczące o wyrazistej i ukształtowanej już osobowoś
ci. Erosem był Johannes Glaser, artysta o glosie dźwięcznym, śpiewający
precyzyjnie, dobry aktorsko, podobnie jak Wilhelm Rode w roli _Blaxa,
którego występ był sukcesem wokalnym jak i aktorskim. Wymieniano
także pozostałych śpiewaków, jak np. Wandę Schnitzing, Gertrudę Bin
dernagel, Margę Dannetiberg, Margę Neisch, Martina Abendrotha i wielu
innych, zwracając uwagę na grę całego zespołu i jego zaangażowanie.
Operę pod względem muzycznym przygotował Julius Priiwer, który za
demonstrował n�rw kapelmistrzowski, dając zarazem przykład wzorowej
współpracy ze śpiewakami na scenie. Podkreślano jego wyjątkową dba
łość o proporcje brzmieniowe głosów śpiewaków i orkiestry.

Muzyka dzieła ujęła słuchaczy bezpośredniością, sugest�ością i w-y
czuciem dramatyzmu. Nie brakowało dłuższych fragmentów lirycznych, 
posiadających często cechy muzyki wysoce emocjonalnej, mimo starych 
i wypróbowanych środków harmonicznych. Zwracano także uwagę · na 
znakomicie opanowaną i po wirtuozowsku traktowaną technikę orkie
strową. Materiał muzyczny nie wykazał żadnych momentów stycznych 
z foklorem polskim, co tłumaczy i do pewnego stopnia uzasadnia tema
tyka opery. Na ten temat wypowiedział się wiele lat później Ł. Kamień
ski 21. 

Niestety, sporo słów krytycznych kierowano pod adresem libretta. 
Braki konstrukcyjne wynikały w pewnej mierze z faktu, że w dziele 
tym, składającym się z 5 aktów, każdy akt mógłby być operą samą dla 

10 Br. Ztg, nr 168, 4 III; nr 172, 6 III; nr 175, 7 III; nr 178, 8 III; nr 181, 

9 III; nr 184, 10 III 1917; Schl. Ztg, nr 174, 10 III 1917; ,,Breslauer Morgen Zeitung" 

(cyt. dalej: Br. M. Ztg), nr 68, 10 III 1917. 

20 Br. Ztg, nr 187, 11 III 1917; ,,Schlesiche Volkszeitung" (dalej cyt.: Schl. V. 

Ztg), nr 117, 11 III; ra 119, 13 III 1917; Br. M. Ztg, nr 71, 12 III 1917; Breslauer 

General Anzeiger (cyt. dalej: Br. G. Anz.), nr 70, 12 III 1917; Schl. Ztg, nr 180, 

13 III 1917; Schl. M. Ztg, nr 71, 13 III 1917. 
21 Ka mieński, op. cit., s. 87. 
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siebie. Tym samym przedstawienie było szeregiem scen operowych,. jak
by samodzielnych oper, a nie płynnie toczącym się dramatem muzycz
nym. Anonimowy recenzent „Schlesische Volkszeitung" omawiający li
bretto nie zawahał się dostrzec w postaci Psyche, będącej wcieleniem 
wiecznej tęsknoty ludzkości za ideałami, dążeń narodu polskiego do od-· 
zyskania niepodległości 22. 

Sukces wrocławski Różyckiego tłumaczono przede wszystkim dosko-
nałością w operowaniu środkami muzycznymi i teatralnymi, co było
dokładnie analizowane w bardzo szczegółowych recenzjach. Natomiast
krytycy P. Riesenfeld oraz E. Freund, piszący na łamach „Breslauer
General Anzeiger" i „Breslauer Morgen Zeitung", znaczną część sukce
su premierowego przedstawienia przypisywali obecności Polaków na wi
downi, którzy zgotowali kompozytorowi niebywałą owa·cję 2a. 

\ Opera L. Różyckiego Eros i Psyche jest ni€-wątpliwie dziełem wy-
bi>tnym i stanowi ważną pozycję w jego dorobku 24. D!atego też jej wy
stawienie we Wrocławiu stało się wydarzeniem sezonu, o czym świadczy 
nie tylko sukces w dniu premiery, ale również częste umieszczanie· tej 
pozycji w_ programie 25_ Było to wówczas pierwsze dzieło operowe polskie
go kompozytora, które zyskało rozgłos międzynarodowy i dzięki ·temu 
L. Różycki zasłużył się nie tylko muzyce swojego narodu, ale także mu
zyce europejskiej 26. 

DIE WROCŁAWER ERSTAUFFt}HRUNG DER OPER „EROS UND PSYCHE" 

VON LUDOMm RÓŻYCKI 

Das Operntheater von Wrocław, das eine lange und .ruhmreiche Vergangenheit 
hat, besass in seinem Repertoire bis 1917 keine Oper eines -polnischen Komponi
sten. Aus diesem Grunde verdient die wroclawer Erstauffiihrung der Oper Eros

und Psyche von Ludomi.r Różycki, die am 10.3.1917 stattgefunden hatte, besondere 

22 Schl. V. Ztg� nr 119, 13 III •1917. 
23 Br. G. Anz., nr 70, 12 III 1917; Br. NJ.. Ztg, nr _70, 12 III 1917. 
24 W 1930 r. sąd konkursowy państwowej nagrody muzy,cznej pod przewodnic

twem prof. dra Adolfa Chybińskiego na posiedzeniu w Departamencie Sztuki: 
w WarszaWlie przyznał państwową nagrodę muzyczną Ludomi,row.i Różyckiemu za 
o�ę Eros i Psyche w WYISOkości 15 OOO zł, ,,Lwowskie Wiadomości Muzy,czne i Lite
rackie", R. V, 1930, nr 2/51, z dnia 1 II.

25 Do końca sezonu 1916/1917 opera Eros i Psyche figurowała jeszcze 11 razy 
w repertuarze wrocławskiego Teatru Miejskiego, siai1. Ztg, nr 195, 18 III; nr 212, 
24 III1 nr 1222, 29 III; nr 237, 4 IV; ,nr 246, 8 !IV; nr 279, 22 :IV\; nr 294, 28 IV;. 
nr 309, 4 V; nr 342, 17 V; nr 366, 27 V; nr 384, 5 VI 1917. 

26 Już w następnym roku - 1918 - Erosa i Psyche wystawiają sceny operowe 
w Bremie, Mannheim, Stuttgarcie, a także w Warszawie. Dalsze zagraniczne wy
stawienia przypadają na lata 1924-1925 (K a ń s k i, op. cit., s. 66). W 1955 r. Opera: 
Wrodawska włączyła do swojego repertuaru Erosa i Psyche. Premiera odbyła się-
8 maja, B. M. Ja n k •o w s ki, M. M is i o r n y, Muzyka i życie muzyczne na zie

miach zachodnich i północnych 1945-1965, Poznań 1968, s. 128. 
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Aufmerksamkeit. Die Verfasser:in des Artikels schildert die U.mstande der IDntste
hung dieses Werkes, das im reichen und vielfa�tigen Schaffen des Komponisten 
einen wichtigen Platz einnimmt. Kompo.niert wurde es zum Libretto, welches. 
Jerzy Zulawski aufgrund eines friiher enistandenen D.ramas bearbeitete. Hervor
gehoben wird auch die Tatsache, dass noch vor der Erstauffiihrung dieser Oper· 
zwei andere Werke Różyck:is in Wrocl,aw prasentiert wurden, und zwar die sin
fonische Dichtung Anhelli sowie das Klavierquintett c-moll was zur vielseitigeren 
Kenntnis des Schaffens dieses Komponisten in dieser Stadt beitrug. Die Auffiihrung: 
wurde mit grooser Sorgfalt vorbereitet. Die Re�e fiihrte der damalige Operndi.rek
tor Woldema.r Runge, die musikalische Leitu-ng hatte Julius Priiwer. Unter den 
Anerkennung. Bedenken wurden lediglich gegeniiber dem Libretto angemeldet, das. 
Rezensionen, die in allen Lokalzeitungen erschienen'- waren, iiberwogen Worte der 
Anerkennung. Bedenken' wurdn lediglich gegeniiber dem Libretto angemeldet, das. 
sich ais zu sehr ausgebaut erwies. Różyckis Erfolg ,in Wrodaw trug zur Popula
risierung seines Werkes bei; die Oper Eros und Psyche wurde in der Zwischen
kriegszeit auf zahlrei<:hen europaischen BliJmen aud'gefiihrt. 




