












Kompozytor w pierwszej chwili zabrał się gorąco do pracy, której owocem 
był cały wstęp, aria Idamora, kilka chórów i piosenka obłąkanego 
Zaresa. Potem jakoś przycichnął z Parią; znać jego twórcza fantazja 
potrzebowała zmiany i stąd oprócz wykończenia Hrabiny (do libretta 
Wolskiego) wysnuły się opery: Verbum nobile, a później Straszny dwór. 

W kilka lat Wacław Szymanowski dal na scenę prześliczny przekład Parji Delavigne’a, 
do której to tragedii, jako wymagającej muzyki, Moniuszko dodał część chórów 
skomponowanych do niniejszego libretta. Sądziłem, że Paria jako opera, pójdzie na 
wiekuiste czasy ad acta, […] pewnego pięknego poranku twórca Halki zajrzawszy do 
mnie, zażądał przerobienia wierszy pierwszego duetu Idamora z Nealą. 
– A toż co znowu? – zawołałem zdziwiony, piszesz muzykę do Parji?
– Piszę!
– I jakże z nią daleko? 
– Prawie na ukończeniu. 
– Gwałtu! – krzyknąłem na pół z rozpaczą, dajże mi na kilka dni libretto, niech je 
przerobię, wygładzę, poprawię! Toćże przez dziesięć lat może choć formy nabyłem 
lepszej; nie mam nawet bruljonu u siebie, a nieradbym, żeby znów rzucono na mnie 
klątwę za niefortunne libretto! wszak już i tak za kanwę podaną do kilku oper będę po 
uszy w piekle! 
– To wszystko na nic, odrzekł kompozytor z granitową spokojnością, brulionu nie 
dostaniesz, opera na ukończeniu, kilka niepotrzebnych scen wyrzuciłem, długości 
poskracałem, a jak wygląda reszta, zobaczysz po skończeniu. […] 
To też bynajmniej nie pisałem tej krótkiej historii opery Parja, aby na zakończenie 
jakiem czułem słowem rozbroić dla siebie krytykę, lecz aby uwiadomić, żem 
do libretta zabrał myśl z tragedji Delavigne’a, na w y r a ź n e  ż ą d a n i e 
k o m p o z y t o r a; że libretto było napisane o ośm lat wcześniej od przedstawionego 
na naszej scenie przekładu tejże tragedii i że jeżeli zostało skrócone i pozmieniane z 
mniejszą dla siebie korzyścią, to zapewne z większą dla muzyki. 

Jan Chęciński, Przedmowa do wydania libretta (Gebethner i Wolff, Warszawa 1869) 







G ł o s y  p o  p r e m i e r z e

Muzyka „Parii” należy do rzędu tych utworów,  
które trzeba, słuchając, studjować. Partycję  
tę najwybitniej cechuje inteligencja jej autora,  
i stąd zachwycić się owym utworem trudno, 
podziwiać go jednak można. 

Gdyby był Moniuszko tworzył wspomnianą operę w epoce życia,  
gdy na jego horyzoncie słońce złudzeń płonie całym blaskiem,  
gdy duch wierny ślepo, kocha do szału i żyje w swoim posągowym 
świecie ideałów, jesteśmy pewni, że „Parja” zaćmiłaby „Halkę”  
potęgą dramatycznego effektu. W indyjskiej bowiem legendzie  
mieści się z pewnością bogatsza treść i więcej fantazji, niż  
w karpackiej baśni. […] 
Operę rozpoczynają: prolog i uwertura, poprzednio już użyta  
na wstęp do tragedii Delavigne’a. […] Arja kończąca ów prolog, jest 
jednym z najpiękniejszych, gorętszych ustępów opery; śpiewał ją też 
p. Filleborn całą siłą młodzieńczej piersi. […] Neala przed przybyłemi 
do niej braminkami, śpiewa romans pełen ognia i łez; jest to jeden  
z najefektowniejszych numerów opery i wykonany był znakomicie. 
[…] wejście Dzaresa ojca Idamora. Starzec obłąkany, skarży się 
gwiazdom, dziewicom i kwiatom […] Piosenkę tę dzwoniącą 
strasznie, jak płacz bez łez, wyśpiewał p. Köhler z uczuciem, ale bez 
należytego wycieniowania. Partja Dzaresa w operze, jest z pewnością 
najwdzięczniejszą, wartoby więc, ażeby artysta jeszcze dokładniej ją 
wystudiował. […] Ostatni akt najmniej obfituje w treść muzyczną; 
dramat tonów nie wtórzy w nim odpowiednio dramatowi słów. […] 
Wykonanie opery przez pierwsze głosy było bardzo staranne, 
pracowite; artyści z całej duszy starali się o należyte przedstawienie  
w obec słuchaczy przepełniających salę teatru, nowego i daj Boże  
nie ostatniego jeszcze dzieła Moniuszki.

Autor anonimowy; „Kurjer Warszawski” nr 274 z 13 grudnia 1869 roku
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charakterystykę postaci do dramatu wchodzących nakreślił  
p. Moniuszko pewną ręką, ale nie głębokimi rysami.  
Nie wynikło to z tego, że w całej operze niema lokalnego 
kolorytu w muzyce, o który kusić się byłoby wreszcie czymś 
niesmacznem i dziecinnem; ale z tego, że więcej kompozytor 

zrobił dla orkiestry niż dla śpiewu – a ten ostatni więcej urządzał cantabile 
niż arioso, to jest używał raczej go jako narzędzie do deklamacji, niż jako 
materiał przeważnie liryczny. […] Nie powiemy, żeby pan Moniuszko 
poszedł za Wagnerem, ale zdaje się na niego oglądać w swoich cantabile 
i w swem poszukiwaniu instrumentalnem, którem chce malowniczość 
zdobywać. […] Ten kierunek zdaje się naszemu kompozytorowi coraz 
więcej podobać, jak wnosimy z muzyki do „Parji” – a hołdowanie mu, 
choć bardzo jeszcze daleko od niego do stanowczości Wagnera, może jest 
powodem, że tak niewiele w operze tej jest ustępów, które by w słuchaczu 
uwięzły, za popularne przyjęte zostały. […] 
Ze wszystkich charakterów w Parji najrówniej nakreśloną się nam zdawała 
Neala. […] Pani Dowiakowska całą swą partję bardzo starannie oddaje.  
Do najlepszych pod względem muzycznym postaci należy Zares,  
którego słusznie p. chęciński robi obłąkanym i odzyskującym umysły  
na przemian. Pan Moniuszko zręcznie skorzystał z tego pomysłu,  
a pan Keler [właśc. Koehler] do uwydatnienia jego chęci przyłożył się  
całą siłą stosownej swej gry i szlachetnego śpiewu. Idamor w osobie pana 
Filleborna był zbyt miękki. Artysta ten ma wiele uczucia, gra jego staranna 
– ale mu brak potęgi. […] Akebar arcybramin, najsłabiej w muzyce oddany. 
charakterystyki kompozytor mu poskąpił […]. chóry – to mocna strona 
pana Moniuszki, kiedy je ma sposobność usamoistnić. W operze „Paria” 
nie wiele do tego było sposobności; ale nie minął bez uwagi pełny zasługi 
chór żołnierzy [… ] i chór braminek w drugim akcie. […] 

Autor anonimowy (prawdopodobnie Józef Sikorski); „Gazeta Polska” z 13 grudnia 1869 roku
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całość opery Paria […] zyska jeszcze na częstem słuchaniu, 
wówczas to lepiej uwydatnią się miejsca bardziej muzykalne, 
trudniejsze do natychmiastowego pojęcia dla ogółu, tem 
więcej, że sposób pisania Moniuszki jest obrachowany 
zawsze na głębsze efekta harmonii, której myśl główna nieraz 

zaciemnia i zbytecznie obciąża. […] co do instrumentacji Parii, Moniuszko 
wywiązał się z niej znakomicie, nie tracąc bowiem bogactwa kolorytu, 
potęgi orkiestry, użył jej efektów o tyle tylko, o ile potrzeba było do 
oddania właściwej ekspressyi ustępów. […] Oprócz pięknej instrumentacji, 
Paria odznacza się wybornemi recitatiwami, które, będąc prowadzone 
miarowo, tworzą raczej prześlicznie powiązane frazy dyalogowane, 
zastępujące monotonne i bez głębszego znaczenia dawne parlante włoskie. 
Nowa partycya naszego maestro starannie jest wykonaną, główne 
bowiem role, powierzone najlepszym śpiewakom opery, są w ogóle z 
talentem oddane. Pani Dowiakowska jak zawsze, znakomicie śpiewa 
partyę Neali, uwydatniając z artystycznem poczuciem wszystkie ustępy 
tak gry, jak śpiewu, poetycznie też przedstawia postać młodej braminki. 
Idamor, pan Filleborn, mimo uciążliwej partyi, nieustannym zapałem, 
zrozumieniem, przejęciem się sytuacjami opery, wzbudza powszechne 
uznanie słuchaczów, szczególniej zaś wykonaniem prologu, w którym 
świetnieje cały zasób jego sympatycznego głosu, umiejętnie uwydatnionego 
przez artystę. Nikt lepiej zapewne od pana Koehlera nie mógłby odtworzyć 
rodzajowej postaci Dżaresa; w takich to rolach gra i głos śpiewaka zyskują 
mianowicie powodzenie, słusznie należne wytrawnemu artyście. Rolę 
arcykapłana Akebara przyzwoicie przedstawił pan Prohazka, jak również 
małą rolę Ratefa, pan Suszyński. chóry i orkiestra dobrze wyuczone, 
silnie dopomagają do uwydatnienia piękności dzieła, całe zaś sceniczne 
przedstawienie, dzięki dbałej dyrekcji teatrów, świetnie jest zawsze 
zastosowane do potrzeby opery. […] Władysław Wiślicki 

 Kłosy” nr 234-235 z 24 grudnia 1869 roku



W tej atmosferze, jaka w czasie pobytu 
Moniuszki panowała w Paryżu, kiedy 
dzieła Meyerbeera stały u szczytu 
powodzenia, musiał Paria Delavigne’a 
działać na Moniuszkę kusząco 

dramatycznością akcji i patosem swoich scen. Niektóre  
z nich, i to nie tylko sceny z chórami kapłanów Brahmy,  
ale także sceny dialogowe Idamora z Nealą, a nawet 
monologowe (na przykład modlitwa Neali w IV scenie  
I aktu) – wołały wprost o muzykę. W dramacie tym nie 
zwracał Moniuszko uwagi na nic innego, jak na teatralną  
jego efektowność, może nie zdając sobie sprawy z jego 
braków… [...] Bezwiednie znalazł się Moniuszko w roku 1859 
na drodze prowadzącej ku egzotycznym tematom także 
największych wtedy kompozytorów szkoły francuskiej  
i włoskiej. Meyerbeer pisał właśnie swoją Afrykankę, której 
premiery (w roku 1865) nie miał się już doczekać. W tym 
czasie zaś, kiedy Paria wszedł na scenę Warszawskiej Opery, 
Verdi kończył Aidę, o której trudno zapomnieć, myśląc  
o dziele Moniuszki. 

Zdzisław Jachimecki, Moniuszko, 1921



Bronisława Dowiakowska (1840-1910)
śpiewaczka – sopran

Kariera jej związana była głównie z Teatrem Wielkim w 
Warszawie. W wieku lat czternastu rozpoczęła naukę śpiewu 
u Jana Quattriniego, włoskiego dyrygenta i śpiewaka osiadłego 
w Polsce. Początkowo występowała na koncertach. Na scenie 
operowej zadebiutowała w 1858 roku jako Eleonora w operze 
Friedricha von Flotowa Alessandro Stradella. W roku następnym 
otrzymała stały angaż, szybko osiągając ważną pozycję w zespole 
i zastępując w repertuarze sławną Paulinę Rivoli. Karierę sceniczną 
zakończyła w roku 1894, śpiewając partię Filiny w operze Mignon 
Ambroise’a Thomasa.
Bronisława Dowiakowska uważana jest za jedną z najwybitniejszych 
polskich śpiewaczek II połowy XIX wieku. Jej głos charakteryzował 
się bardzo szeroką skalą (od a małego do e trzykreślnego) i dużą 
przenikliwością, co pozwalało śpiewaczce wykonywać partie 
zarówno dramatyczne, jak i liryczne czy koloraturowe. Posiadała 
doskonałą technikę wokalną i pamięć muzyczną, a w jej kreacjach 
scenicznych doceniano talent aktorski i żywy temperament. 
W ciągu trzydziestu sześciu lat kariery przygotowała ponad sto 
partii operowych, do końca zachowując świeżość głosu.
Artystka brała udział w prawykonaniu Hrabiny (partia Ewy), 
Verbum nobile (partia Zuzi), Strasznego dworu (jako Hanna) oraz Parii 
(jako Neala) Stanisława Moniuszki. Później była wykonawczynią 
partii tytułowych w Halce i Hrabinie. 



Daniel Filleborn (1841-1904)
śpiewak – tenor

W młodości pracował w zakładzie brązowniczym swego ojca 
w Warszawie. Do nauki śpiewu namówił go Jan Quattrini, pierwszy 
nauczyciel, gdy przypadkowo usłyszał jego głos. W 1862 roku, po 
udanym debiucie w partii tytułowej w operze Friedricha von Flotowa 
Alessandro Stradella, otrzymał angaż w Teatrze Wielkim. W roku 
następnym wyjechał na dalsze studia wokalne do Mediolanu, gdzie był 
uczniem Francesca Lampertiego. Po powrocie szybko został pierwszym 
tenorem opery warszawskiej i ulubieńcem publiczności. W sezonie 
zimowym 1873/74 występował w Petersburgu, a następnie w Moskwie, 
gdzie śpiewał razem ze sławną sopranistką Adeliną Patti. Do Teatru 
Wielkiego powrócił w roku 1874. Z biegiem latwystępował coraz 
rzadziej z powodu pogłębiających się stopniowo kłopotów głosowych. 
W grudniu 1882 roku został zwolniony z teatru i od tego momentu 
zaprzestał wszelkiej działalności artystycznej.
Aleksander Poliński opisywał głos śpiewaka jako liryczny tenor 
„piękności nadzwyczajnej, miękki, dźwięczny, giętki i równy w całej 
rozległości skali”; chwaląc również jego zdolności aktorskie (Wielka 
encyklopedia powszechna ilustrowana). Początkowo śpiewak specjalizował 
się w partiach lirycznych. Z czasem zaczął rozszerzać repertuar o partie 
bohaterskie, co stało się powodem jego kłopotów wokalnych.
Daniel Filleborn był Idamorem w premierowej inscenizacji Parii 
Stanisława Moniuszki. Uznawany był także za jednego z lepszych 
wykonawców partii Jontka w Halce. 








