MARCELINA SEMBRICH-KOCHAŃSKA
– najsłynniejsza śpiewaczka polska
W latach osiemdziesiątych amerykańska ﬁrma fonograﬁczna „RCA” wydała, słynny
już dziś, ośmiopłytowy album z okazji 100-lecia istnienia nowojorskiej Metropolitan Opera,
przedstawiający historię tego teatru głosami jego solistów, którzy śpiewali w MET między 1883
a 1983 rokiem. Do albumu została dołączona książka z komentarzem historycznym; jej tekst
zaczyna się od słów: „Polish soprano Marcella Sembrich...“ Polska sopranistka otwiera pisaną
historię MET, a dźwiękową – nagranie naszej śpiewaczki arii Ardon gl’incenzi... z III aktu Łucji z
Lammermoor Donizettiego. Znamienne jest również to, że owa „śpiewana historia MET” została
opracowana w albumie ﬁrmy „RCA“, kontynuującej piękną tradycję „Yictor“ i płyt „His Master’s
Yoice“, czyli zasłużonych kronikarzy fonograﬁcznych światowej wokalistyki.
Marcelina Sembrich-Kochańska była pierwszą gwiazdą w historii Metropolitan Opera,
najbardziej liczącej się opery na świecie. Uznana też jest za najsłynniejszą na świecie polską
śpiewaczkę. Czy dzisiaj uczniowie szkół muzycznych w Polsce znają jej nazwisko?
Tam, gdzie odnosiła największe sukcesy, tj. w Stanach Zjednoczonych, mieszka obecnie
wdowa po Arnoldzie Szyfmanie – legendarnej postaci teatru polskiego – Maria Gordon-Smith.
I ona to pod koniec 1985 roku zapytywała na łamach warszawskiego „Ruchu Muzycznego“:
„Dlaczego dzieje życia tej wybitnej artystki są tak powierzchownie znane w Polsce? Była
przecież zupełnie wyjątkowym zjawiskiem muzycznym: była świetną skrzypaczką, znakomitą
pianistką i nieporównaną śpiewaczką! Była artystką całego świata, ale zawsze uważała się za
Polkę. Podkreślała swoje pochodzenie w wywiadach i znajdowało ono wyraz w sztuce (...) W jej
międzynarodowym, żelaznym repertuarze pieśni, utworów skrzypcowych czy fortepianowych
zawsze znajdowały się polskie kompozycje: Chopina, Paderewskiego, Wieniawskiego, Moniuszki,
Aleksandra Zarzyckiego, Ludwika Grossmana i innych. Pieśni polskie zawsze śpiewała po polsku,
bez względu na to, gdzie występowała, często akompaniując sobie na fortepianie (...) Nie jest
przypadkiem, że w 1915 roku właśnie ona stanęła na czele amerykańskiej organizacji «Polish
Relief», mającej na celu niesienie pomocy polskim uchodźcom...“
Dodajmy, że do dziś w USA istnieje Muzeum Marceliny Sembrich-Kochańskiej, działa
aktywne towarzystwo miłośników jej śpiewu o nazwie „The Marcella Sembrich Memoriał
Association“, które wydało w 1950 roku pierwszą obszerniejszą biograﬁę artystki, napisaną przez
Henry Goddarda Owena. Zaś na całym świecie są wznawiane reedycje nagrań płytowych polskiej
śpiewaczki... z wyjątkiem Polski. Bowiem od czasu, kiedy w Polsce zaistniała władza ludowa,
która głosiła, że upowszechnia w najszerszych kręgach społeczeństwa wartościowe wzorce
kultury i godne naśladowania postaci, będące chlubą tej kultury i wzorem postawy patriotycznej
– Marcelina Kochańska praktycznie była stopniowo rugowana z pamięci narodowej. A jeśli nawet
„pro forma“ zamieszczano o niej krótkie noty w encyklopediach, o wiele krótsze od biogramów
artystów zagranicznych czy pełnych pychy not o autorach tych encyklopedii (których jedynym
dorobkiem życiowym jest to, że „zasiadali“, są członkami, współpracowali lub też wydali jakąś
jedną w życiu broszurę) – to autorom tych not o Kochańskiej nawet nie chciało się sprawdzić daty
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jej urodzin, nie mówiąc o innych ważnych faktach z biograﬁi. I jakże w takiej sytuacji można
się dziwić, że w powojennych pokoleniach zanikła pamięć o największej w naszych dziejach
śpiewaczce?
Ze swojego pierwszego imienia – Prakseda – zrezygnowała. Przyszła na świat 15 lutego
1858 roku na południowo-wschodnich ziemiach polskich należących do zaboru rosyjskiego, we
wsi Wiśniówczyk koło Tarnopola. Jej ojciec, Kazimierz Kochański, był z zawodu garbarzem,
zaś matka, Julia Sembrichówna, przywędrowała w tarnopolskie kresy wschodnie z Krakowa.
Marcelina była ich dzieckiem pierworodnym, później przyszedł na świat jej brat.
Dzieciństwo spędziła w Bolechowie, miasteczku słynącym z wód mineralnych i garbarni,
leżącym u podnóża Karpat Wschodnich, mniej więcej w połowie drogi między Lwowem a
Stanisławowem, w obwodzie Dolińskim. Podgórski klimat i trudne warunki bytu w niezamożnej
rodzinie wytworzyły w dziewczynce dużą odporność, zarówno psychiczną, jak i ﬁzyczną. Lata
spędzone w Bolechowie – a mieszkała tu do jedenastego roku życia – to okres budowania zrębów
tych cech psychiki, z których słynęła potem w życiu dorosłym, a które były niezwykle pomocne w
mozolnym kreowaniu Marceliny – artystki: upór w dążeniu do celu, samozaparcie, odporność na
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Taką wizję miejsca urodzenia Marceliny Kochańskiej
zamieszcza w swej książce Henry Goddard Owen (A Recollection of Marcella Sembrich)
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niepowodzenia i obiektywnie istniejące bariery, wola walki i ambicja. Bo Marcelina Kochańska
była przede wszystkim kobietą mocną, a siłę swą i umiejętność sterowania nią wyniosła z
bolechowskiego dzieciństwa.
I nie tylko: w dzieciństwie też, niestety, nadwyrężyła wzrok, za co musiała płacić przez
całe życie. Domowe kwartety muzykującej rodziny Kochańskich (matka – skrzypce, ojciec –
wiolonczela, córka – fortepian i syn – skrzypce) wymagały zakupu za drogich, jak na familijną
kieszeń, nut, więc pozostało przepisywanie. Po latach Marcelina, światowej już sławy śpiewaczka,
z nostalgią w głosie, ale i pewnym żalem do losu opowiadała, że wieczorami i nocami przepisywała
te nuty przy świeczce. Efekt tego był taki, że stojąc na scenie operowej z trudnością dostrzegała
postać dyrygenta, nie mówiąc już o samej batucie.
Ojciec, mimo iż z garbarskiej pochodził rodziny i w garbarskim zamieszkał miasteczku,
muzykę umiłował ponad wszystko. Zajmował się nią początkowo amatorsko w zespole wojskowym,
potem sam zaczął uczyć gry na skrzypcach, fortepianie, a także pracować jako organista. Kazimierz
Kochański był też pierwszym nauczycielem Marceliny. Mając cztery lata zaczęła się uczyć gry na
fortepianie, a dwa lata później także na skrzypcach. Tak wczesna edukacja muzyczna przyniosła
niebawem pierwsze efekty. To naturalne, w gronie rodzinnym, „wchodzenie w muzykę“, która
poprzez domowe muzykowanie już od wczesnego dzieciństwa stała się dla Marceliny czymś tak
oczywistym jak zabawy z rówieśnikami, po kilku latach zadecydowało o pierwszym ważkim
kroku w życiu. Było nim wstąpienie do Konserwatorium we Lwowie. Marcelina Kochańska
miała wówczas jedenaście lat i gdyby nie zdumienie, w jakie wprawiła swoją grą profesorów – z
dyrektorem konserwatorium Karolem Mikuli na czele, a także współmecenasa jej nauki, pana
Janowicza – niewiele by miała szans na kosztowną naukę, przerastającą możliwości ﬁnansowe
rodziców.
Ale co tu ukrywać: ani dobre słowo, ani uznanie ciała pedagogicznego, ani pewna pomoc
ﬁnansowa życzliwych ludzi nie uchroniły kilkunastoletniej skrzypaczki i pianistki od upokorzeń
nędzy okresu nauki we Lwowie. Na utrzymanie zarabiała akompaniamentem na lekcjach rytmiki
oraz... „Mam przed oczyma ten duży salon, jakby to było wczoraj – wspominał po wielu latach
świadek tych zdarzeń we Lwowie, kompozytor i krytyk muzyczny, Stanisław Niewiadomski. –
Panienki i w stosownym wieku chłopcy wijały się parami w takt walca, a jakaś mała, niepokaźna
osóbka siedziała przy fortepianie i grała niestrudzenie do tańca. Była to Marcella Kochańska,
która w ten sposób zarabiała sobie na życie, wieczorami i nocami, aby w dzień chodzić do szkoły
i pobierać naukę muzyki w konserwatorium (...) W ciągu paru lat następnych Marcella jednak
słynąć zaczęła z talentu i muzykalności swojej, a bardzo pochlebne zdanie Karola Mikulego o
jej zdolnościach czyniło ją w opinii całego Lwowa fenomenem, którym należało się zająć na
serio. Na jednym z takich wieczorów, jak opisany powyżej, któraś z pań postanowiła spróbować,
czy ta niezwykle utalentowana Marcella, grająca dotąd na fortepianie i skrzypcach, nie posiada
przypadkiem głosu. Ale próba zupełnie zawiodła. Zapewne wskutek słabego ﬁzycznego rozwoju
młodziutkiej pianistki i wiolinistki, oraz zbyt wczesnego jeszcze wieku, głos okazał się chropowaty
i tak mały, że do nauki śpiewu nie nadawał się wcale...”
Przez cztery lata uczyła się Marcelina Kochańska w lwowskim konserwatorium: gry
na skrzypcach – w klasie profesora Bruckmanna, gry na fortepianie – u Wilhelma Stengela
(ucznia Moschelesa), a harmonii – u dyrektora Karola Mikulego (kompozytora i pianisty, ucznia
Chopina).
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W 1873 roku zapadła decyzja, że piętnastoletnia Marcelina wyjedzie na dalsze studia do
Wiednia. Przedtem jednak, z inicjatywy profesora Stengela, który od samego początku nauki
we Lwowie otaczał dziewczynę wyjątkową opieką, zorganizowano jej koncert w Teatrze hr.
Stanisława Skarbka. Był to pierwszy w życiu Kochańskiej tak poważny występ, jako że teatr ten
uchodził od czterdziestu lat, czyli od chwili swego powstania, za najbardziej nobilitujące miejsce
wydarzeń artystycznych. Tymczasem pewne niedowierzanie u lwowskiej socjety i melomanów
budził wiek solistki. Okazało się jednak, że koncert piętnastoletniej pianistki i skrzypaczki stał
się pamiętnym wydarzeniem, a szczególny aplauz zyskało jej świetne wykonanie Etiudy gis-moll
Chopina oraz koncertu skrzypcowego Beriota. Tak przynajmniej zapisali lwowscy kronikarze
życia muzycznego. Dochód z tego koncertu częściowo pokrył koszty wyjazdu zagranicznego.
W stolicy Austrii spędziła Marcelina Kochańska dwa dalsze lata na studiach fortepianowych
u Juliusza Epstaina, wiolinistycznych u Józefa Hellmesbergera, a także rozpoczęła naukę śpiewu
pod kierunkiem Wiktora Rokitańskiego. Trudno jest dzisiaj rozstrzygnąć, kto się do tego przyczynił,
ale właśnie w Wiedniu zapadła przełomowa w jej życiu decyzja: w dalszej nauce skupiła się
na śpiewie. Pozostaje pytanie: czy spowodował to Rokitański czy też – co często podawano w
artykułach i wspomnieniach o Kochańskiej – Franciszek Liszt, przed którym występowała? Jej
pierwszy biograf, Harry G. Owen, przytacza nawet słowa, jakie miał ponoć wypowiedzieć po
niemiecku na zakończenie spotkania z Kochańską ten wielki kompozytor i wirtuoz: „Mój mały
aniele, Bóg dał ci trzy pary skrzydeł, którymi lecieć będziesz przez krainę muzyki, one wszystkie
są na równi ważne: nie rezygnuj z nich, ale śpiewaj, śpiewaj dla świata, bo masz głos anioła”.
W 1875 roku Marcelina wyjechała z matką do Mediolanu, by w „stolicy wokalistyki”
skoncentrować się już tylko na nauce śpiewu. Kolejne dwa lata spędziła we Włoszech, kształcąc
się u słynnych profesorów Lampertich: najpierw u Lampertiego – syna, a później u jego
ojca, Francesco Lampertiego, o którym później mówiła, że stworzył podstawy jej warsztatu
wokalnego.
I wreszcie nadszedł dzień najbardziej wyczekiwany przez każdego młodego śpiewaka:
debiut sceniczny. Dziewiętnastoletnia Marcelina, która na użytek sceniczny przyjęła, jako swoje
pierwsze, nazwisko panieńskie matki: Sembrich, zadebiutowała 3 czerwca 1877 roku w zespole
opery włoskiej w Atenach. Wystąpiła w partii Elwiry w operze Belliniego Purytanie. Czy był to
debiut udany? Nie natraﬁłem na żaden dokument świadka tego zdarzenia.
Tego lata zaśpiewała w Atenach w dwudziestu czterech przedstawieniach, prócz Purytanów
także w Łucji z Lammermoor Donizettiego oraz Dinorah i Robercie Diable Meyerbeera. Należy
więc przypuszczać, że przyjęto ją dobrze, skoro wystąpiła w takiej serii spektakli, będąc przecież
początkującą śpiewaczką operową.
Powróciła do Wiednia, by pracować nad swoim repertuarem niemieckim, bowiem
zdecydowała się rozpocząć karierę sceniczną w teatrach tej strefy językowej. Partie wokalne
opracowywała pod kierunkiem Richarda Lewy’ego, zaś nad interpretacją sceniczną tych ról
czuwała Marie Seebach. W październiku 1878 roku dwudziestoletnia Marcella Sembrich wystąpiła
w saksońskiej Operze Dworskiej w Dreźnie w partii tytułowej Łucji z Lammermooru. Debiut w
Hofoper był dla dyrekcji na tyle interesujący, że podpisano z Kochańską – pierwszy w jej życiu
kontrakt na stałe występy.
„Dziewiętnastowieczny obyczaj zalecał – pisał Witold Filler – aby młody muzyk starający
się o engagement do opery lub ﬁlharmonii złożył kurtuazyjną wizytę miejscowym sławom
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Siedemnastoletnia Marcelina Kochańska
rozpoczęła studia wokalne w “stolicy śpiewu” - Mediolanie
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recenzenckim. Obyczaj kłopotliwy był dla obu stron. Debiutantowi z tremy głos zwykle zamierał
w gardle, krytyk musiał na tuziny wysłuchiwać różnych rzępoleń i wrzaskliwych pisków. Ale:
dura lex sed lex, zwłaszcza więc w zdyscyplinowanych Niemczech przestrzegano tych zwyczajów
potulnie.
Trudno się jednak dziwić renomowanemu krytykowi drezdeńskiemu, że gdy służący
zaanonsował mu wizytę młodej śpiewaczki, która chciała usłyszeć jego opinię o swym śpiewie,
pan M. żachnął się i burknął: «Nie mam czasu, niech czeka!».
Po chwili z bawialni sąsiadującej z jego gabinetem pan M. usłyszał dźwięki Moschelesowskiej
etiudy. – «A zatem diabli przynieśli i pianistę!» – Fortepian zamilkł, dały się natomiast słyszeć
tony skrzypcowego Kaprysu Berlioza. «Istny najazd – myślał coraz bardziej zirytowany M. – ale
nieźle grają!» – Muzyka przycichła, z kolei odezwał się głos śpiewaczki! «Ho, ho! Jaka śmiałość
biegników, pewność w staccatach» – mruczał M. i... wbiegł do bawialni. Ku swemu zdumieniu
zastał tam tylko jedną osobę: młodą postawną dziewczynę“.
Trzy miesiące później, w dzień Nowego Roku 1879, „Fräulein Marcella Sembrich, Königl. Sachs
Hofopernsängerin aus Dresden: (jak zapowiadał program) wzięła udział w historycznym koncercie
w słynnej sali Gewandhaus w Lipsku. Historycznym dlatego, że doszło na nim do prawykonania
dopiero co ukończonego koncertu skrzypcowego D-dur op. 77 Johannesa Brahmsa dedykowanego
Josephowi Joachimowi, który wystąpił jako solista. Dyrygował zaś 46-letni kompozytor, uznany za
„geniusza torującego nowe drogi muzyce niemieckiej”. W części poprzedzającej to prawykonanie,
jak również po występie Brahmsa, śpiewała Marcelina Kochańska arie z Uprowadzenia z Seraju
Mozarta oraz pieśni. Występ na tak prestiżowym koncercie był dla początkującej śpiewaczki nie
tylko nobilitacją, ale także okazją bliższego poznania Brahmsa, z którym przyjaźniła się przez
wiele lat.
W grudniu tegoż 1879 roku śpiewaczka po raz pierwszy w życiu występowała w Warszawie.
Dała dwa koncerty w Resursie Obywatelskiej (razem z wiolonczelistą Grützmacherem i pianistką
Marią Krebs – cała trójka z tytułami „artystów Dworu Saskiego“). Mimo że pozostali soliści
tych koncertów w Resursie cieszyli się sławą międzynarodową, Warszawa przyjęła Marcelinę
Sembrich-Kochańską wręcz owacyjnie. (Po raz pierwszy wystąpiła z podwójnym nazwiskiem).
Jan Kleczyński komplementując w „Tygodniku Powszechnym“ pianistkę i wiolonczelistkę,
napisał: „Ale perłą owych koncertów była pani Sembrich-Kochańska, śpiewaczka jakiej równej
dawnośmy nie słyszeli. Głos śliczny, aksamitny, metoda wyborna, mechanizm wielki, skala
ciekawa, bo sięgająca prawie do najwyższych nut sopranu i przy tym wykonanie pełne życia,
świadczące o wybitnym wrodzonym talencie, wszystko to od razu chwyta za serce. Wielką
muzykalność uwydatniała artystka i w drobnych pieśniach, a w wielkich ariach jaśniała taką
brawurą, że publiczność oczarowana literalnie nie wiedziała co począć. Zaangażowana do teatru
artystka występami swemi dowiodła, że i tam jest znakomitą, o czem zresztą nie można było
wątpić, słysząc ją i wiedząc, że jest od roku śpiewaczką w Operze Drezdeńskiej. Dawno nie
pamiętamy tak fantastycznych oklasków jak na tych przedstawieniach“. Zaś sprawozdawca
„Przeglądu Tygodniowego” poszedł jeszcze dalej w stopniowaniu komplementów: „Panią
Kochańską-Sembrich zaliczyć możemy do znakomitych europejskich śpiewaczek koloraturowych;
prawdziwie nie wiemy co pierwej uwielbiać, czy jej głos metaliczny, równy, czy jej wielką
łatwość śpiewu, czy na koniec wysoką umiejętność władania głosem...“ A w zakończeniu jednego
z doniesień prasowych przeczytałem: „Z żalem pożegnaliśmy naszą rodaczkę – którą prawo
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kontraktu powołuje do Drezna – z rozkoszą ją powitamy, jeśli jeszcze jej serce zapragnie naszych
szczerych oklasków.“
I zapragnęło, już za kilka miesięcy. Wiosną 1880 roku Marcelina Kochańska znowu
przyjechała do Warszawy by koncertami rozpocząć ważny w jej karierze rok występów, rok który
jakby nadał nowego przyspieszenia wypadkom artystycznym.
W kwietniu programy pierwszego i drugiego koncertu w Sali Aleksandryjskiej w ratuszu
głosiły, że będzie śpiewać arie i pieśni „Pani Marcelina Sembrich-Kochańska, Nadworna
Królewsko-Saska Primadonna”, a akompaniować jej na fortepianie będzie (na I koncercie) Ignacy
Paderewski. Muzyczna Warszawa i salonowo-kawiarniana Warszawa znała już występującą tu po
raz drugi artystkę, więc odpowiednim aplauzem uczczono jej koncerty, nie skąpiąc kwiatów i
upominków. Był to też moment rozpoczynający przyjaźń tych dwojga wielkich artystów, którzy
na początku następnego stulecia byli dla Amerykanów symbolem nie istniejącej jeszcze na mapie
Polski: Paderewski-Sembrich-Poland.
Swój drugi z kwietniowych koncertów zakończyła słynną arią z Mozartowskiej opery. „Kto
tak jak ona zaśpiewał arię Królowej Nocy z Fletu zaczarowanego, ową arię niedostępną niemal
dla wszystkich śpiewaczek, ten już na miano pierwszorzędnej potęgi artystycznej zasługuje“ –
podsumował to zdarzenie recenzent „Tygodnika Ilustrowanego”.
Opera Drezdeńska nie była dla Kochańskiej miejscem, z którym by chciała dłużej wiązać
swoje losy artystyczne. Ciekawa świata, ambitna, marzyła o szerszych horyzontach. Prosto z
Warszawy w maju 1880 roku pojechała do Londynu. Celownik impresaria Merelliego został
nastawiony na „wysokie c“, czyli Covent Garden. W Operze Królewskiej zadebiutowała 12
czerwca, podobnie jak w Dreźnie, partią tytułową w Łucji z Lammermooru. Do legendy operowej
przeszło, że po kadencji z ﬂetem w trzecim akcie obecna na przedstawieniu słynna wówczas
śpiewaczka szwedzka, gwiazda Londynu i Paryża, Christine Nilsson, uchodząca za jedną z
najlepszych sopranów lirycznych swoich czasów, zachwycona śpiewem Kochańskiej rzuciła jej
na scenę bukiet kwiatów. Był to – jak się okazało – bukiet symboliczny, otwierający pasmo
jej sukcesów artystycznych na Wyspach Brytyjskich. Poczynając od dnia londyńskiego debiutu,
krytycy angielscy zaczęli pisać o polskiej śpiewaczce jako jedynej rywalce i godnej następczyni
Adeliny Patti – żyjącej legendy światowych oper.
Ze sceną londyńską związała się Kochańska na dalsze cztery lata, a muzycy z Opery
Drezdeńskiej podarowali jej malowany na jedwabiu widok Opery, portret artystki i trzykrotnie
powtórzone z wykrzyknikiem słowo „Bleibe!” (Wróć!). Znamienny ten prezent do dziś jest
przechowywany w Muzeum Marceliny Sembrich-Kochańskiej w Bolton, w stanie Nowy Jork.
Kiedy tylko artystka odniosła swój pierwszy londyński sukces, kiedy uznano, że już
można mówić o karierze międzynarodowej, latem 1880 roku gromko przez gazety przetoczyło
się pytanie: czyja jest ta Kochańska?
Skomentował to „Przegląd Tygodniowy“, którego słowa szerzej zacytuję, bo poruszonych
jest tu kilka istotnych dla biograﬁi artystki spraw:
„Dopiero wchodzi w okres swej sławy p. Marcelina Sembrich-Kochańska, dopiero
poczyna wydobywać «słowik polski» grzmoty oklasków z niemieckich i angielskich dłoni, a już
sprzeczają się o nią nie tylko, jak w starożytności, miasta, ale i kraje. Niemcy, opierając się na
nazwisku Sembrich, windykują naszą śpiewaczkę dla przyszłości swej germańskiej Walhalli...,
gdy przydomek Kochańska niewątpliwie nam ją przysądza, a mianowicie szczęśliwy Lwów
7
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swe pretensje w tym względzie objawił. – Zaprzeczono mu jednak tych praw i oto są ciekawe
szczegóły, które podaje korespondent w liście z Bolechowa.
Przepraszam was, ale nieprawnie windykujecie sobie panią Sembrich-Kochańską. Nie jest
ona dzieckiem waszego, lecz naszego, chociaż garbarskiego, jednak o swoje prawa upomnieć się
pragnącego miasta Bolechowa. Tutaj wzrosła, tu się wychowała; tu się urodził i tu złożył przed paru
laty swe kości jej ojciec, Kazimierz Kochański, ubogi wysłużony muzyk wojskowy, pochodzący
z pracowitej, garbarstwem się trudniącej, szeroko w mieście tutejszem od dwóch wieków
rozgałęzionej rodziny. (Marcelina urodziła się w Wiśniówczyku podczas kilkuletniej tułaczki
rodziny Kazimierza Kochańskiego, który jednak niebawem wrócił do swojego Bolechowa, gdzie
Marcelina i jej brat spędzili prawie całe dzieciństwo – przyp. W.P.) Lwowskim dzieckiem jest pani
Sembrich-Kochańska tylko o tyle, że jeden z pierwszych tamtejszych mistrzów fortepianowych,
bawiąc raz przez kilka tygodni w mieście naszem na świeżem powietrzu (chodzi o Wilhelma
Stengela – przyp. W.P.), w nieletniem jeszcze wówczas dziewczęciu, Marcelce Kochańskiej
niezwykły talent do muzyki przypadkiem spostrzegł i tak się tym talentem zainteresował, iż zabrał
małą Marcelkę za przyzwoleniem ojca ze sobą do Lwowa, zajął się nią szczerze i wykształcił
powoli na wcale znakomitą pianistkę. (...)
To wypowiedziawszy, winienem w końcu jeszcze dodać, że co do rzeczonej naszej
śpiewaczki jeszcze pod jednym względem mają pisma niesłuszność. Nazywając ją panią SembrichKochańską, zrobili z niej mężatkę w tej zapewne supozycji, że skoro dwa nosi nazwiska, jedno
oczywiście od męża pochodzić musi. Tak nie jest! Kochańska jest do dzisiaj niezamężna...“
No właśnie: jak to było z datą ślubu? Wiemy, że wyszła za mąż za swojego nauczyciela
fortepianu i opiekuna, Wilhelma Stengela, o dwanaście lat od niej starszego. Za pierwszym
biografem Kochańskiej, Harry Owenem, wszyscy powtarzają, że panna Marcelina została
panią Kochańską-Stengel w 1877 roku, a ślub wzięli latem po ateńskim debiucie. Tymczasem
przytoczony przed chwilą artykuł został opublikowany w czerwcu 1880 roku. Zakładając nawet,
że autor jest w błędzie, jak wytłumaczyć fakt, że w programie koncertu z Brahmsem w lipskim
Gewandhaus w styczniu 1879 roku widziałem anons: Fräulein Marcella Sembrich? Dopiero od
początku 1881 roku zacząłem spotykać w recenzjach prasowych określenia Sembrich-Stengel
lub Sembrich-Kochańska-Stengel. Myślę więc, że Marcelina i Wilhelm pobrali się w drugiej
połowie 1880 roku.
Jadąc do Petersburga, w grudniu 1880 roku, Marcelina Sembrich-Kochańska po raz trzeci
w odstępach kilkumiesięcznych występowała w Warszawie. „Koncerta te zwykle cieszyły się
popularnością – pisał „Przegląd Tygodniowy” – ale ostatni przeszedł wszelkie możliwe granice
(...) Sale redutowe nie powiemy, że były napełnione, ale natłoczone. Wiele nawet osób z biletami
numerowanymi, nie mogąc się przedostać przez tłum zbity w jedną nieruchomą masę, musiało
się cofnąć i stracić przyjemność słyszenia Kochańskiej. (...) W godzinę po skończeniu koncertu
publiczność jeszcze nie mogła w zupełności opróżnić sali, gdy wydostanie się nie było łatwiejsze od
dostania. Słowem, koncert najkompletniej się udał, mnóstwo bowiem było zamieszania, mnóstwo
zemdleń, narzekań, co wszystko razem podnosi zawsze wartość zebrań publicznych...”
W ciągu kilkunastu ostatnich miesięcy, licząc od warszawskiego debiutu, Marcelina
Kochańska stała się dla socjety towarzyskiej gwiazdą, na której koncertach „należy bywać”, zaś
dla prawdziwych melomanów – podziwianą powszechnie śpiewaczką.
Dwa tygodnie później, 17 stycznia 1881 roku, wystąpiła po raz pierwszy w Operze w
9
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Petersburgu na „Wielkim koncercie wokalnym i instrumentalnym” (jak to zapowiadał program)
razem ze starszą od siebie o kilka miesięcy znakomitą śpiewaczką amerykańską, Lillian Nordicą,
cenioną szczególnie za partie Wagnerowskie. Koncertem tym rozpoczęła też swoje dalsze występy
podczas zimowego sezonu operowego w Petersburgu. Nasze „Echo Muzyczne” doniosło ze stolicy
imperium: „Petersburska publiczność zrażona do opery włoskiej i do artystów, a dopatrująca się
w pochwałach, jakiemi hojnie rodaczkę naszą obsypywały gazety warszawskie, stronności tak
niewłaściwej w rzeczach sztuki, przy pierwszem wystąpieniu pani Kochańskiej w Łucji przyjęła
ją z pewnym niedowierzaniem, z pewnym nawet chłodem, który przecież rychło rozproszył
czarowny wpływ głosu artystki”.
Natomiast rosyjski recenzent muzyczny z petersburskiego „Głosu” stwierdził: „Na
horyzoncie opery włoskiej ukazała się świetna gwiazda w osobie pani Marceliny StengelSembrich. Głos pani Sembrich niezbyt jest silny, ale posiada czarowną dźwięczność. Jest to sopran
fenomenalnie wysoki, sięgający do górnego F, równy, świeży, młody – przypomina bardzo głos
pani Patti. Nie posiada równej tamtemu metalicznej siły, ale za to jest cieplejszy i zachwyca
kryształową przejrzystością i czystością. Swoboda jej głosu zadziwia, a technicznie jest bez
zarzutu i najtrudniejsze pasaże, najwyższe nuty i cały głosowy akrobatyzm zwycięża z łatwością.
Pod tym względem nie ustępuje Patti, a jeżeli być może w wykonaniu dostrzega się trochę mniej
maszynowej doskonałości, to w zamian za to jest w nim więcej człowieczeństwa i życia”.
Krytyk liczącego się wówczas w opinii petersburskiej „Głosu” nie tylko dokładnie
przeanalizował szansę naszej śpiewaczki względem „boskiej Patti”, ale dostrzegł też w Kochańskiej
szansę na ożywienie życia operowego w St. Petersburgu: „Na zakończenie ucieszę naszych
melomanów wiadomością, że pani Sembrich pozostanie u nas i na przyszły sezon. Dotychczas ze
smutkiem spoglądałem na naszych abonentów. Wyciągnięte, znudzone ich ﬁzjonomie, mgliste,
błędne spojrzenia przypominały mi owych kochliwych młodzieńców, w sercu których trwa
bezkrólewie (...) Teraz znaleźli już przedmiot uwielbienia.”
I tak też się stało. Temperatura na widowni stale rosła. Oto korespondencja „Echa
Muzycznego”:
(Luty 1881) „Z Petersburga donoszą o nowych sukcesach Kochańskiej. Petersburski
«Herold» tak pisze o ostatnim występie tej artystki: «Polski słowik, signora Sembrich-Kochańska,
której uroczego śpiewu publiczność uczęszczająca na włoską operę przez długi czas pozbawioną
była z przyczyny słabości swojej ulubienicy, wystąpiła znów w Dinorze. Wystąpienie to było
nadzwyczajnym tryumfem. Przedstawienie wczorajsze odnowiło najświetniejsze czasy Adeliny
Patti i Nilsson. Największe wrażenie wywołała Kochańska arią z cieniem.»”
(Miesiąc później) „Petersburg. W dniu 4 marca odbył się beneﬁs pani Sembrich-Kochańskiej.
Przedstawienie składało się z pierwszego aktu Traviaty, pierwszego obrazu z Proroka, trzeciego
aktu Łucji oraz z części koncertowej, w której artystka odśpiewała Bolero p. Cui, Mazurka
Chopina, tegoż piosenkę Życzenie i Zarzyckiego Między nami nic nie było, nareszcie Ja kocham
Cię Fórstera i arię końcową z Lunatyczki. Zapał był niezmierny. Bukietów na scenę rzucono
przeszło dwieście. Pomiędzy wieńcami ﬁgurował i wieniec od młodzieży uniwersyteckiej, ze
skromnym napisem «Wielkiej artystce – drobna pamiątka», a po drugiej stronie: «Studenci polscy
z Petersburga 1881 r.» (...) Jako prezent oﬁarowano artystce bransoletkę wartości 2000 rubli.
Kontrakt na sezon przyszły już podpisała artystka, która będzie występowała pod nazwiskiem
«Kochańskiej».”
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Ta bransoleta dla wielu naszych rodaków okazała się kością w gardle społecznych
oczekiwań. „Przegląd Tygodniowy” rezonował: „Odebraliśmy sześć rubli oﬁary na ochronkę
dzieci katolickich w Petersburgu, które też przesłaliśmy natychmiast gdzie należy. Oﬁara ta
wywołaną została faktem szerszego znaczenia, którego też pominąć nam nie wolno milczeniem.
Podczas ostatniego beneﬁsu znakomitej naszej śpiewaczki p. Kochańskiej kolonia polska w tem
mieście z niezwykłą skwapliwością i pośpiechem zebrała 2000 rubli i za te pieniądze zakupiła
bransoletę brylantową, darząc nią uwielbianą divę. (...) Czy istotnie kolonia polska w Petersburgu
wszystkie swoje obowiązki spełnia, że lekkim sercem może rzucić 2000 rubli pod nogi chociażby
tak znakomitej jak Kochańska? Jeżeli ochronka polska dla dzieci nie może się w Petersburgu
rozwinąć bez odwołania się do wsparć w kraju, jeżeli nasza młodzież uniwersytecka nieraz
o głodzie, w zimnych suterenach nędzny byt wieść jest zmuszoną, jeżeli przed nami stoi tyle
gwałtownych potrzeb, to chyba musimy wyciągnąć wniosek, że niekoniecznie wolno jest rzucać
tysiącami rubli chociażby dla uczczenia rzeczywiście utalentowanej jednostki, ale która swem
położeniem od kolcy i dolegliwości życia aż nadto jest zabezpieczona”.
W tym czasie wystąpiła też Marcelina Kochańska w Pałacu Zimowym przed carem
Aleksandrem II. Na temat tego występu Harry G. Owen przytacza fragment rozmowy artystki z
carem, która ponoć miała miejsce po zakończeniu programu pieśni:
Car: – Jest podobno jeszcze jedna pieśń, którą pani szczególnie pięknie śpiewa. Czy nie
zechciałaby pani jej teraz wykonać?
Kochańska: – Wasza Cesarska Mość mówi o pieśni Chopina, którą śpiewam tylko po
polsku. Dlatego też szef policji zakazał mi ją wykonywać.
Car: – Mimo to chciałbym ją usłyszeć.
Artystka siadła do fortepianu i akompaniując sobie, zaśpiewała po polsku Życzenie. Car
podziękował jej, obdarowując złotą bransoletą z siedmioma brylantami. Tę „zapłatę” za polską
pieśń podobno traktowała Kochańska niczym talizman.
19 kwietnia rozpoczął się sezon w londyńskiej Covent Garden, a wśród solistów – obok
Adeliny Patti i Emmy Albani – występowała najmocniejsza jak dotąd grupa polskich gwiazd:
Marcelina Sembrich-Kochańska (w głównej roli w Uprowadzeniu z Seraju Mozarta), Józeﬁna
Reszke, Władysław Mierzwiński i Edward Reszke. W sezonie 1881/82 „polska grupa” w Londynie
była tak mocna, że korespondent „Kuriera Porannego” podał, iż na najbliższy sezon zimowy
planowane jest wystawienie w Covent Garden Halki Moniuszki z Sembrich-Kochańską w roli
tytułowej, Władysławem Mierzwińskim jako Jontkiem oraz Edwardem Reszke – Stolnikiem
(niestety, ten piękny zamysł nie został zrealizowany).
Natomiast latem tego roku, przed zimowym sezonem w Rosji, „Echo Muzyczne” doniosło
z Londynu, że: „Kochańską zaangażował już impresario petersburski opery włoskiej (Yinzenti
– przyp. W.P.) na dwa sezony petersbursko-moskiewskie 1881/82 i 1882/83. Kochańska pobierać
ma według kontraktu 5000 franków za każdy wieczór (...) Ogółem otrzyma 300.000 fr. Walka
o Kochańską była w Londynie zacięta. Spierali się o nią i licytowali wysoko impresariowie
amerykańscy, hiszpańscy i wiedeńscy”.
W październiku 1881 roku artystka po raz pierwszy przyjechała do Moskwy. „Petersburski
Herold” donosił: „Wielka środkowa sala szlacheckiego klubu, szerokie boczne pasaże, galerie,
a nawet i boczne sale zajęte były do ostatniego miejsca. Prawie cała mieszkająca tu szlachta,
arystokracja ﬁnansowa, uczeni i literaci Moskwy, ucząca się młodzież i bukiet najpiękniejszych
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dam moskiewskich wyznaczyli tu sobie rendez-vous, aby uraczyć się rzadkiej piękności głosem
uroczej Polki.
Wstrzymując oddech, oczekiwała świątecznie wystrojona publiczność na zjawienie
się czczonej artystki. Kiedy się wreszcie pani Sembrich ukazała, powitał ją grom oklasków.
Zaśpiewała arię z Lunatyczki Belliniego, a kiedy już przebrzmiały ostatnie tony, od okrzyków
liczącego się na tysiące tłumu zadrżały mury budynku, z galerii zaś posypał się prawdziwy grad
bukietów ze świeżych kwiatów...”
Widać w Moskwie, wzorem Warszawy i Petersburga, na występach Marceliny
Sembrich-Kochańskiej „bywać” wypadało, by nie być posądzonym przez socjetę o artystyczne
wszetecznictwo. A że przy okazji swoim śpiewem artystka powodowała wybuchy emocji, od
których „zadrżały mury budynku” – to już inna sprawa.
Ten występ przeszedł do światowych kronik operowych, tak jak cały jej pierwszy sezon
operowo-koncertowy w Nowym Jorku, który był jednocześnie pierwszym sezonem w historii
nowo powstałej Metropolitan Opera House.
22 października 1883 roku śmietanka ﬁnansjery nowojorskiej odniosła wielki sukces.
Został otwarty nowo zbudowany teatr operowy o nazwie Metropolitan Opera House, zrodzony
z kaprysu i kompleksu niższości żony pewnego milionera. Otóż w ówczesnej Academy of
Musie, gdzie grywano opery, żona jednego z nowobogackich nie otrzymała biletu na spektakl,
co spowodowało, iż poczuła się spostponowana (taka bogata! a są lepsi od niej?, nie, tak być
nie może!) i namówiła męża na wybudowanie innej opery, gdzie miałaby zapewnioną lożę.
I tak się stało. W dniu otwarcia MET zagrano Fausta, a cała grupa nowojorskich ,,nouveaux
riches” lekceważonych dotąd przez amerykańską arystokrację spod znaku „My Flower” (a więc
wywodzącą się od pierwszych europejskich przybyszów na ten kontynent) miała wreszcie miejsce
swojej artystycznej nobilitacji.
Dyrekcję nowego teatru powierzono znanemu już w Stanach Zjednoczonych impresariowi
teatralnemu i koncertowemu, Henry’emu Abbeyowi. Kierownictwo artystyczne sprawował w
operze Maurice Grau, żydowski emigrant z Brna na Morawach, który chcąc, by olśnienie było
pełne, zaangażował do inauguracyjnego Fausta parę wybitnych śpiewaków z grupy najdroższych
na świecie: w roli tytułowej wystąpił Italo Campanini, a jako Małgorzata – Christine Nilsson.
Mimo to inauguracja przeszła bez większego echa. Dopiero następnego dnia...
23 października 1883 roku odbył się drugi w historii MET spektakl operowy. Była to
Łucja z Lammermoor Donizettiego z dwudziestopięcioletnią polską śpiewaczką koloraturową w
roli tytułowej – Marceliną Sembrich-Kochańską, która na aﬁszu amerykańskim ﬁgurowała jako
Marcella Sembrich. I to dopiero był właściwy start nowej opery, bowiem – jak pisał Carl H. Hiller
– „...młoda Polka zdobyła publiczność szturmem i zrobiła furorę”. A świadek tego zdarzenia,
recenzent „New York Timesa”, William Henderson, uchodzący za jednego z najwybitniejszych
krytyków muzycznych, napisał następnego dnia:
„Żadnej dotąd śpiewaczce nie udało się łatwiej zdobyć uznania publiczności Nowego Jorku
niż Madame Sembrich. Zdawało się, że już od pierwszej nuty zdobyła sobie słuchaczy i zanim
jeszcze kurtyna opadła po pierwszym akcie, triumf nowej primadonny był zupełny. Przedstawienie
to pod względem muzycznym było o wiele lepsze niż pierwsze (chodzi o Fausta z poprzedniego
dnia – przyp. W.P.), bo śpiew głównych wykonawców sprawił większą satysfakcję, a chór (...)
15

©The Marcella Sembrich Memorial Association
Artystka w roli Zerliny w Don Giovannim Mozarta
16

wypadł znacznie korzystniej.
Głos Madame Sembrich to lekki sopran i – jeśli można sądzić na podstawie jej interpretacji
Łucji – nie potrzebuje się obawiać rywalek. Brzmienie głosu naszej nowej ulubienicy jest wyjątkowo
czyste i olśniewające, bez trudu sięga najwyższych nut. Jej wykonanie jest absolutnie bezbłędne,
a śpiewa z taką perfekcją, że potraﬁ sprawić satysfakcję najwybredniejszym słuchaczom”.
A krytyk „New York Tribune”, Henry Krehbiel, zawtórował koledze z „New York Timesa”
w jeszcze wyższej tonacji:
„Madame Sembrich jest śpiewaczką czarującą (...), a jej kunszt artystyczny – mimo
ograniczonych możliwości, jakie stwarza opera Donizettiego – zaliczyć należy do najwyższej
klasy (...) Głos prowadzony przez cały rozległy rejestr tonów (...) cały czas posiada tę samą
jakość brzmienia (...) Przypomina głos Madame Patti, ale jest cieplejszy i ma w sobie więcej
życia”.
Ten debiut Polki w Metropolitan Opera wstrząsnął nie tylko nowojorskim środowiskiem
muzycznym, nie tylko przeszedł potem do historii jako bodaj najważniejsze wydarzenie artystyczne
związane z otwarciem Opery przy 39 ulicy, która stała się niebawem szczytem marzeń w karierze
śpiewaków – ale też przyniósł Kochańskiej wymierne efekty. Od razu została zaangażowana
do dalszych występów w inauguracyjnym sezonie MET w: Traviacie Verdiego, Purytanach
Belliniego, Don Giovannim Mozarta, Hamlecie Thomasa. A gdy w grudniu zaśpiewała Rozynę
w Cyruliku sewilskim Rossiniego, krytyk „New York Timesa” był już bezradny w poszukiwaniu
komplementów:
„Rozyna w wykonaniu Madame Sembrich była kreacją żywą, iskrzącą się humorem (...), a
jej gra świadczyła o znakomitym wyczuciu komedii. Mówiąc o jej śpiewie, to powtarzać te same
pochwały (...) W drugim akcie w scenie lekcji, kiedy artystka odśpiewała Il Flauto Magico i arię
z wariacjami Procha, entuzjazm przeszedł wszelkie granice”.
Już od chwili amerykańskiego startu Marcelina Kochańska zawojowała nie tylko Nowy Jork,
ale i inne ośrodki muzyczne. Harry G. Owen obliczył, że w pierwszym sezonie w USA wystąpiła
w jedenastu rolach, śpiewając w ośmiu miastach na pięćdziesięciu pięciu przedstawieniach. A w
samej Metropolitan Opera stała się od razu królową nie kwestionowaną.
„O tym, jak wielki autorytet w owym czasie mieli śpiewacy, a zwłaszcza primadonny – pisał
Carl H. Hiller – niech świadczy fakt, że Marcella Sembrich absolutnie bezkarnie mogła narzucać
dyrygentom swoje tempa, co też bez skrupułów czyniła, nierzadko nawet w czasie przedstawienia.
Przerywała arie i głośno, w sposób dyktatorski rozkazywała dyrygentowi akompaniować tak,
jak ona sobie tego życzyła. Nie przywiązywała też wielkiej wagi do interpretacji danej roli;
postać sceniczna interesowała ją tylko na tyle, na ile pozwalała jej demonstrować umiejętności
wokalne.”
W tym samym sezonie Adelina Patti też śpiewała w Nowym Jorku i też występowała w
roli Łucji – tyle, że na scenie tzw. starej opery, czyli w Academy of Musie. Melomani mogli więc
nieomal z dnia na dzień przekonywać się „nausznie”, kto jest lepszy: czy królowa odchodząca
czy wstępująca? Podobno uznano, że w tej szlachetnej rywalizacji Patti i Kochańska były sobie
równe.
Pierwszy swój sezon amerykański zakończyła Marcelina Kochańska równie mocnym
akcentem, jak go zaczęła. „Histeria ogarnęła publiczność” – pisał krytyk po jej pożegnalnym
przedstawieniu w MET w 1884 roku. A było to tak: dyrektor Henry Abbey, otwierając ten teatr
17
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Artystka jako Królowa Nocy na scenie MET (1890 rok)
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kilka miesięcy wcześniej, miał obiecane przez sponsorów sześćdziesiąt tysięcy dolarów w
przypadku, gdyby doszło podczas całego sezonu do deﬁcytu w budżecie MET. Niestety, doszło
do tego, w dodatku dziesięciokrotnie większego deﬁcytu: sześćset tysięcy dolarów. Wymyślono
więc beneﬁs dla dyrektora, czyli koncert w MET, którego dochód miał ów deﬁcyt zmniejszyć.
Gwiazdą wieczoru była Marcella Sembrich, a histeria publiczności wybuchła nie tylko dlatego,
że słyszeli ulubioną śpiewaczkę, która zachwyciła ich arią Normy Ah, non giunge z Lunatyczki
Belliniego, ale przede wszystkim dlatego, że usłyszeli coś, czego jeszcze nikt nie dokonał (a
Amerykanie to szczególnie lubią). Otóż pani Marcelina popisała się swoistym „cyrkiem
wirtuozowsko-multiinstrumentalnym”, bo oprócz śpiewu zaprezentowała się jeszcze w Adagio i
Finale z VII koncertu skrzypcowego Beriota jako „najlepszy Paganini wśród śpiewaków”, a na
domiar wszystkiego zrobiła konkurencję Paderewskiemu, siadając do fortepianu i grając kilka
mazurków Chopina.
I to było to! Po czym wyjechała na trzynaście lat do Europy, by do Ameryki powrócić
dopiero w 1897 roku, a na scenie Metropolitan Opera znów rozpocząć występy rok później.
Apetyty Amerykanów, rozbudzone tym pierwszym wspaniałym sezonem, zostały poddane próbie
czasu. I może dlatego, po powrocie do Stanów Zjednoczonych pod koniec stulecia przez blisko
dziesięć lat Kochańska nie opuszczała sceny MET, będąc dla melomanów gwiazdą najwspanialszą,
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Marcelina Sembrich - Kochańska z Janem Reszke
w Romeo i Julia, Monte Carlo w 1893 roku
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Ćwierć wieku po debiucie w MET, 6 lutego 1909 roku, Marcelina Sembrich - Kochańska
żegnała się ze sceną operową podczas specjalnego występu, w ktorym obok jubilatki wzięli
udział najwybitniejsi śpiewacy Metropolitan Opera
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wyczekiwaną.
Tych trzynaście lat upłynęło na występach w prawie wszystkich stolicach europejskich oraz
innych większych ośrodkach muzycznych naszego kontynentu. Prócz Londynu, Paryża, Madrytu
czy Wiednia, Berlina i Petersburga, gdzie uznawana była za czołową sopranistkę, śpiewała także
wielokrotnie w Warszawie, Lwowie, Krakowie i Wilnie. Właśnie w tym ostatnim z wymienionych
miast jej impresario musiał zapłacić policji grzywnę za to, że na bis polska artystka wykonywała
w Wilnie utwory Chopina. I co gorsze: śpiewała je po polsku!
Zaraz po powrocie z Ameryki, kiedy to w grudniu 1884 roku Marcelina Kochańska
występowała w Paryżu, z korespondencji z tego miasta zamieszczonej w warszawskim „Bluszczu”
mogliśmy się dowiedzieć, że pierwszym znanym Polakiem, który zwrócił uwagę na talent wokalny
tej artystki był... Józef Ignacy Kraszewski, obecnie przebywający w więzieniu w Magdeburgu.
„Wracam tylko co – pisał korespondent – z wieczora u jednej z najwybitniejszych tu osobistości
naszych polskich: od doktora Xawerego Gałązkowskiego, gdzie miałem przyjemność spędzić
kilka miłych godzin w towarzystwie pani Marcelki Sembrich-Kochańskiej (...) Oczarowała nas
prawdziwie swoją prostotą i tym wdziękiem nie wyszukanym, nie wymuszonym, który nam
wszystkim tak żywo przypominał rodzinne strony. (...) Brunetka, z okrąglutką jak jabłuszko
twarzą, na której igra swobodny uśmiech, i z której patrzy dwoje rozumnych oczu (...) nie jest ani
pospolitą kobietą, ani zwyczajną śpiewaczką, której słowicze dźwięki oczarowały, zachwyciły
tutejszą publiczność. (...) Ponieważ nie ma kielicha polskiego, w którym byś nie znalazł kropelki
goryczy... więc ciesząc się też tak i fetując naszą artystkę, przypomniał ktoś naszego biednego
«więźnia z Magdeburga». On to 10 lat temu (a więc już w 1874 roku, gdy Kochańska miała 16 lat!
– przyp. W.P.) w tym samym gościnnym domu Gałązkowskich mówił nam pierwszy o talencie,
nieznanym jeszcze wówczas nikomu, naszej śpiewaczki. Mówił z serdecznym zachwyceniem,
dodając: «Zobaczycie, że będzie to kiedyś pierwszorzędna gwiazda na naszym niebie». Gwiazda
świeci rzeczywiście jasnem światłem artystycznym, ale nie dla jego znużonych oczu!”
Pod koniec owego trzynastoletniego pobytu w Europie prasa angielska donosiła, że gwiazda
Marceliny Sembrich-Kochańskiej zaczyna blednąc „wobec słowiczego organu Melby”. A lata
dziewięćdziesiąte to czas, kiedy Londyn był bez reszty zakochany w Nellie Melbie i wszystko
inne przestało się liczyć. Być może, że ta konkurencja Melby w jakiejś mierze wpłynęła na decyzję
powrotu Kochańskiej do Stanów Zjednoczonych, choć nie jestem o tym w pełni przekonany.
Raczej chyba to, że MET wygrzebała się już z kryzysu spowodowanego pożarem, że Ameryka
była chyba jednak bardziej atrakcyjna materialnie od starej Europy, no i – nie można zapominać
– że wspaniały start amerykański w 1883 roku też pozostawił swój trwały ślad.
Rok 1897 był przełomowy w „kontynentalnych losach” naszej bohaterki, bowiem wtedy
właśnie wyjechała do USA, by zamieszkać tu – jak się potem okazało – już do końca życia.
Pierwszy rok przebiegał pod znakiem koncertów w wielu miastach amerykańskich, a od
sezonu 1898/99 Marcelina Sembrich-Kochańska powróciła do zespołu Metropolitan Opera, gdzie
niebawem została uznana pierwszym sopranem tej sceny.
Była teraz śpiewaczką dojrzałą, stojącą u szczytu swoich możliwości artystycznych. Jej
specjalnością nadal pozostały partie koloraturowe, ale nie stroniła też od ról przypadających
sopranom lirycznym, łącznie z Ewą w Śpiewakach norymberskich Wagnera, którą to postać po
raz pierwszy w historii amerykańskiej sceny operowej przedstawiła 18 marca 1900 roku. Jeden z
wpływowych krytyków napisał następnego dnia, że „...jest rzeczą całkiem niezwykłą, by najlepsza
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Genewa, wrzesień 1912: Marcelina Kochańska
(siedzi w środku) obok Ignacego Paderewskiego, z którym była zaprzyjażniona
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Rozyna i Yioletta naszych czasów zapisała się w kronikach także jako jedna z najwspanialszych
odtwórczyń roli Ewy”.
W jej repertuarze znalazło się około czterdziestu pierwszoplanowych partii operowych oraz
dziesiątki pieśni; śpiewała w siedmiu językach. Skala jej głosu, którą tak wszyscy zachwycali się,
sięgała od c1 do f3. A cytowany poprzednio krytyk „New York Timesa”, William Henderson,
zauważył, że „...kto by chciał wyczerpująco opisać śpiew Madame Sembrich, ten musiałby
napisać o nim całą książkę”.
Mimo starań nie udało się Marcelinie Kochańskiej doprowadzić do premiery Halki na
scenie Metropolitan Opera. Ale za to, wykorzystując swoje wpływy primadonny – a wiadomo, że
kobiety rządzą światem – artystycznie zrewanżowała się Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu za
jego pionierską i odkrywczą opinię na temat talentu małej Marceliny. Otóż na podstawie powieści
Kraszewskiego Chata za wsią powstało libretto jedynej opery Ignacego Paderewskiego Manru.
Jej prapremiera odbyła się 29 maja 1901 roku w Dreźnie, tydzień później (8 VI) premierę polską
przygotował Lwów, a w dziewięć miesięcy po prapremierze opera ta przywędrowała na scenę
nowojorską.
14 lutego 1902 roku Metropolitan Opera wystawiła premierę amerykańską Manru
Paderewskiego z dwojgiem polskich śpiewaków w rolach głównych: tytułowym Cyganem
Manru był znakomity bas, Aleksander Sas-Bandrowski, zaś jego sceniczną żoną Ulaną –
Marcelina Sembrich-Kochańska. Był to dzień pamiętny dla kronik opery polskiej, bowiem do
dnia dzisiejszego, przez ponad 100 lat istnienia Metropolitan Opera House – najbardziej bodaj
prestiżowej sceny na świecie – tylko raz pojawiła się na niej premiera dzieła kompozytora polskiego.
Dlaczego? Przecież grywano tu z dużym powodzeniem Sprzedaną narzeczoną Smetany (w której
to premierze amerykańskiej tego utworu w 1909 roku uczestniczył też polski bas Adam Didur)?
Pytanie pozostawiam bez komentarza.
Do pamiętnych zdarzeń w okresie występów Marceliny Kochańskiej w MET, prócz wielu
premier, w których brała udział z dużym powodzeniem, należał również dzień debiutu na tej
scenie przyszłego gwiazdora nad gwiazdorami, Enrica Carusa, w którym to wydarzeniu nasza
śpiewaczka też uczestniczyła.
„Dnia 23 listopada 1903 roku – pisał Henryk Woźnica – miał miejsce w MET debiut Enrica
Carusa w partii księcia Mantui (Rigoletto Verdiego). Godną wzmianki jest okoliczność, że Polka,
która wystąpiła w roli Gildy i oczarowała w stopniu nie mniejszym niż jej partner głosem swym
wszystkich, służyła debiutantowi dobrą radą i użyczała mu nad wyraz życzliwego wsparcia
moralnego.”
Trzy lata później, w połowie kwietnia 1906 roku, zespół Metropolitan Opera przybył z
występami do San Francisco. Po dwóch dniach przedstawienie operowe przerwało trzęsienie
ziemi, które zniszczyło całe niemal miasto. „Cud, że nikt z zespołu nowojorskiego nie odniósł
poważniejszych obrażeń – pisał kronikarz historii MET. – Część z nich natomiast poniosła
poważne straty materialne. Orkiestra na przykład straciła niemal wszystkie instrumenty, a Marcella
Sembrich biżuterię wartości 40 tysięcy dolarów. Bardziej jednak niż własne straty martwiły ją
straty innych, toteż wkrótce po katastroﬁe zorganizowała koncert dobroczynny, na którym raz
jeszcze wystąpiła nie tylko jako śpiewaczka, ale też jako pianistka i skrzypaczka. Dochód z
koncertu – 10.126 dolarów – przeznaczyła na zakup nowych instrumentów dla muzyków.”
Do historii wokalistyki przeszły słowa Marceliny Sembrich-Kochańskiej, które
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Zdjęcie Marceliny Sembrich - Kochańskiej, pierwszej primadonny MET z autografem
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wypowiedziała w pięćdziesiątym pierwszym roku życia: „Lepiej odejść wówczas, gdy wszyscy
pytają – dlaczego? niż uczynić to, gdy szepcą za plecami: nareszcie!” Powiedziała to w lutym
1909 roku, kiedy postanowiła opuścić scenę operową.
W sobotę 6 lutego 1909 roku o ósmej wieczorem na widowni Metropolitan Opera zebrał się
cały nowojorski świat muzyczny, by złożyć hołd artystce, która ćwierć wieku temu debiutowała na
tej scenie, a teraz żegnała ją uroczystym występem. Wybrała na tę okoliczność fragmenty z trzech
oper: Don Pasąuale (2 scena z I aktu), Cyrulik sewilski (II akt) i Traviata (I akt). Towarzyszyli
jej znani w świecie artyści, z którymi występowała na tej scenie w ostatnich latach: jako doktor
Malatesta partnerował jej w pierwszej z oper Antonio Scotti, w Traviacie zaś Yioletcie-jubilatce
towarzyszył Enrico Caruso – w roli Alfreda, Antonio Scotti jako baron Douphol, największy
w dziejach bas polski, Adam Didur – jako doktor Grenvil, wielki baryton włoski Pasąuale
Amato – jako markiz d’Obigny i światowej sławy sopran, Geraldine Ferrar wystąpiła w małej
rólce Flory. Wielkie gwiazdy (co w światku operowym prawie nie do pomyślenia) godzą się na
podrzędne partie tylko dlatego, by złożyć hołd Madame Sembrich. I nie tylko: trzy inne wielkie
śpiewaczki: Emma Destinn, Emma Eames i Maria Gay, dla których zabrakło ról, weszły na scenę
jako chórzystki, by choć w ten sposób zamanifestować swoją atencję do największej jak dotąd
śpiewaczki i ustępującej królowej MET.
Przez kilka następnych lat Marcelina Sembrich-Kochańska występowała jeszcze na estradach
koncertowych, by od 1917 roku poświęcić się wyłącznie pracy pedagogicznej: początkowo w
Curtis Institute of Musie w Filadelﬁi, założonym i prowadzonym przez wielkiego polskiego
pianistę, Józefa Hofmanna, a potem prowadziła też klasę śpiewu w słynnej nowojorskiej Juilliard
School of Musie. (W szkole ﬁladelﬁjskiej – sądząc z zachowanych kontraktów – pracowała
nadal, aż do końca maja 1932 roku. Widziałem też jeden z listów Józefa Hofmanna do Marceliny
Kochańskiej z tych lat współpracy pedagogicznej. List ten był pisany... po angielsku. Może
dlatego, że Hofmann przyjął w 1926 roku obywatelstwo amerykańskie?)
W 1922 roku artystka kupiła w letniskowej miejscowości Bolton pod Nowym Jorkiem
(gdzie mieszkała) teren, na którym wybudowała dom-studio wokalne. W czasie wakacji do willi
tej zapraszała na dodatkowe korepetycje grupkę swoich najbardziej uzdolnionych uczniów. A
były wśród nich tak znane śpiewaczki, jak Maria Jeritza, Alma Gluck czy Dusolina Giannini.
Ostatnie lata życia spędziła Kochańska w swojej willi-studio w Bolton nad jeziorem George.
Zmarła w Nowym Jorku 11 stycznia 1935 roku.
„Po jej śmierci – pisała Maria Gordon-Smith – studio przeszło na własność jej jedynego
syna (drugi zmarł jako dziecko w roku 1901 na gruźlicę), który przeżył matkę tylko o parę lat.
Willę przejęła wdowa po nim, Juliet de Copet Stengel (...) Roztoczyła nad studiem staranną
opiekę, doprowadziła do zinwentaryzowania i skatalogowania nie tylko rzeczy osobistych
swej teściowej, ale też jej bogatego archiwum muzycznego. Dzięki niej także powstało w 1937
roku „The Marcella Sembrich Memoriał Association”, któremu oﬁarowała studio, zastrzegając
równocześnie, iż ma być ono zachowane jako muzeum. Stowarzyszenie nadal istnieje, opiekuje
się studiem, organizuje odczyty i wystawy poświęcone Marcelinie Sembrich-Kochańskiej
lub tematom z nią związanym. (...) Wizyta w zacisznej willi o różowych ścianach, otoczonej
wysokimi sosnami i wierzbami, przenosi zwiedzającego w zaczarowany świat «złotego wieku»
opery, którego blask tak podniosła polska primadonna. «Jedna z nieśmiertelnych postaci sztuki
śpiewu» – jak ją nazwał znany krytyk muzyczny, William J. Henderson.”
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Marcelina Sembrich - Kochańska w Bolton w 1934 roku
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To w Ameryce. A w Polsce? Artystka często powtarzała: najmilej śpiewać swoim...
Jak ma dziś śpiewać swoim, skoro w Polsce nie ukazują się reedycje nagrań Marceliny
Sembrich-Kochańskiej, reedycje, które są dumą kolekcjonerów płyt operowych na całym świecie?
A przecież w latach 1903-1910 artystka dokonała stosunkowo wielu nagrań akustycznych dla
ﬁrm płytowych („Columbia”, „Yictor”, „HMV”); rejestrowano także jej głos podczas występów
w nowojorskiej MET na cylindrach Maplesona i wszystkie te nagrania archiwalne do dnia
dzisiejszego są wznawiane w postaci reedycji na ciągle unowocześnianych płytach na całym
świecie, z wyjątkiem jej kraju ojczystego.
Najpełniejszy zapis dyskograﬁi operowej Kochańskiej znalazłem w słowniku
biograﬁcznym Le grandi voci (pod redakcją Rodolfo Cellettiego), wydanym w Rzymie w 1964
roku. Dyskograﬁę naszej artystki opracował Raffaele Yegeto, lecz nie zawiera ona np. pieśni
czy nagrań operetkowych, które ukazywały się także na płytach z ariami operowymi. Z innych
więc źródeł korzystając, postarałem się uzupełnić zapis R. Yegeto, wprowadzając też informacje
o płytach, które ukazały się później, po słowniku Le grandi voci. Mam jednak świadomość, że
i tak nie jest to pełna dyskograﬁa najwybitniejszej w naszych dziejach śpiewaczki. Dlatego też
po ukazaniu się tego wydania Karier i legend nadal będę uzupełniał zawarte tu informacje (mam
nadzieję, że również dzięki pomocy Czytelników, zwłaszcza kolekcjonerów płyt), by móc w
przyszłości podać pełniejszy wykaz.
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Studio wokalne Sembrich - Kochańskiej w Bolton,
gdzie dziś mieści się muzeum poświęcone jej pamięci
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NAGRANIA AKUSTYCZNE
Rejestracje z MET na cylindrach Maplesona
27 I 902 r. Czarodziejski ﬂet - druga aria Królowej Nocy.
28 I 1903 r. Ernani - O sommo Carlo (m.in. z Edwardem Reszkem).
30 I 1903 r. Córka pułku - duet z I aktu oraz ﬁnał II aktu.
2 II 1903 r. Ernani - O sommo Carlo (też z E. Reszkem).
27 II 1903 r. Traviata - Sempre libera.
Firma „Columbia” - USA (1903 rok)
Numer płyty

1364 Ernani - Ernani, involami.
1366 Traviata - Ahl fors’e lui.
Firma „Yictor“ - USA (1904 rok)
81047 Lunatyczka - Ah, non giunge.
85035 Traviata -Ah! fors’e lui.
85037 Faust - aria z klejnotami.
85038 Don Juan - Batti, batti.
(1906 rok)
88017 Rigoletto - Caro nome.
88018 Traviata - Ah! fors’e lui.
88020 Wesele Figara - Deh, vieni non tardar.
88021 Łucja z Lammermoor - scena obłędu.
88022 Ernani - Ernani, involami.
88024 Faust - aria z klejnotami.
88026 Don Juan - Batti, batti.
88027 Lunatyczka - Ah, non giunge.
88046 Marta - pieśń irlandzka.
89002 Don Pasauale - duet Vado, corro (ze Scottim).
(lata 1907-1908)
88097 Cyrulik sewilski - Una voce poco fa.
88098 Mignon - Connais-tu le pays?
88101 Halka - Gdyby rannym słonkiem.
88102 Marta - pieśń irlandzka.
88104 Norma - Casta diva.
88105 Purytanie - Qui la voce sua soave.
88141 Semiramida - Bel raggio lusinghier.
88142 Linda di Chamounix - O luce di quest’anima.
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88143 Nieszpory sycylijskie - bolero.
89010 Hamlet - duet ,,de la Lumie’re” (z de Gogorza).
95202 Wesele Figara - duet Che soave (z Emmą Eames).
96001 Rigoletto - kwartet Bella ﬁglia (z Carusem, Severiną i Scottim).
96002 Łucja z Lammermoor - sekstet Chi mi frena (m.in. z Carusem i Scottim).
Firma HMV (1910 rok)
2-054012 Rigoletto - duet Tutte le feste (z Sammarco).
NAGRANIA NA PŁYTACH 78-OBROTOWYCH
(lata 1947-1952)
Firma HMV (Wielka Brytania); seria archiwalna
VB 29 Don Pasąuale - duet ze Scottim.
Hamlet - duet z de Gogorza.
(Amerykańskie wznowienia)
A GSB 87 Halka - Gdyby rannym słonkiem.
„Heritage Series“ (USA)
EM 28 (V-15-1027) - 2 arie z oper Linda di Chamounix i Ernani.
International Record Collectors’Club (USA)
IRCC 8 Lunatyczka - Ah, non giunge.
48 Linda di Chamounix - O luce (oraz) Hamlet - duet z de Gogorza.
129 Halka - Gdyby rannym słonkiem.
170 Córka pułku - reedycje z cylindrów Maplesona.
„Yictor” (USA)
V 18140 (album M-810) Traviata - Ah! fors’e lui.
V 16-5001 Rigoletto - kwartet z Carusem, Severiną i Scottim
Historie Record Society (USA)
HRS 1005 Rigoletto - duet Tutte le feste (z Sammarco).
REEDYCJE NA PŁYTACH MIKROROWKOWYCH
(po 1955 roku)
Firma „Belcantodisc” z Wielkiej Brytanii wydała następujące płyty: EB 32 (Ernani), EB 40
(Rigoletto), EB 44 (Wesele Figara. Hamlet, Don Pasquale), EB 48 (Linda di Chamounix), EB 87
(Norma, Traviata).
Henry Herrold (USA) – H 5000 (Ernani i na tej samej płycie zarejestrowany głos obu braci
Reszke).
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Firma HMV - CSLP 500 (Norma i Don Pasquale).
Firma „Heritage” z Wielkiej Brytanii wydała 2 płyty: XJG 8001 (Don Pasąuale) i XJG 8004
(Hamlet).
International Record Collectors’Club wydał 3 płyty, tylko z rekonstrukcją nagrań
zarejestrowanych w MET na cylindrach Maplesona: IRCC L 7004 (Czarodziejski ﬂet), IRCC L
7006 (Traviata i dwa nagrania z Córki pułku) oraz IRCC L 7015 (Ernani z Edwardem Reszke).
Angielska ﬁrma „Olympus”, w serii płyt przypominających najwybitniejszych śpiewaków
świata, poświęciła Marcelinie Sembrich-Kochańskiej dwa long play’e, umieszczając na nich
obok znanych już powszechnie nagrań także pieśni i fragmenty operetkowe (co zaraz po niej
podchwyciła także kanadyjska ﬁrma „Rococo”). Pierwsza płyta „Olympus” ORL 215 zawierała
nagrania z: Lunatyczki, Purytanów, Normy, Łucji z Lammermoor, Lindy di Chamounix, Don
Pasąuale, Semiramidy, Traviaty, Rigoletta i Ernani. Zaś druga ORL 229 obok fragmentów
operowych z: Cyrulika sewilskiego, Marty, Mignon, Hamleta, Ernani, Nieszporów sycylijskich
i Halki – zawierała także nie opublikowane dotąd nagrania pieśni: The lass with the delicate
air (Arne), Si mes vers (Hahn), Parla Valse (Arditi), Home, sweet Home (Bishop) oraz walc z
operetki Księżniczka dolara (Fall).
Firma Rococo z Toronto wydała longplay nr 23, zawierający obok nagrań operowych (Cyrulik
sewilski, Purytanie, Ernani, Traviata, Faust, Semiramida, Linda di Chamounix, Rigoletto,
Halka i Łucja z Lammermoor) - nieznane dotąd nagrania pieśni (śpiewane w języku oryginału):
Życzenie Chopina, Wohin Schuberta, Der Nussbaum Schumanna oraz prezentowaną już przez
„Olympus“ pieśń Hahna Si mes vers. Znajdują się tu także niepublikowane dotąd na płytach
nagrania operetkowe: Dolce amor z Wesołej wdówki oraz Non sai mia bella z najbardziej znanej
operetki Oscara Strausa Czar walca.
Amerykańska ﬁrma „Scala” na płycie SC 865 opublikowała tylko Ah, non giunge z Lunatyczki.
Natomiast „Yictor” wydała płytę LCT 6701 z trzema nagraniami (Norma, Semiramida i Don
Pasquale), a „Top Artists Platters” dwie płyty: T 305 (Traviata) i T 310 (Ernani). W końcu lat
osiemdziesiątych angielska ﬁrma „Sunday Opera Records” planowała sﬁnalizowanie edycji
sześciopłytowej serii „The Marcella Sembrich Collection”, którą rozpoczęła wydawać w 1983
roku. Prócz tego głos naszej artystki odnajdujemy w opisywanym na początku tego rozdziału
albumie „RCA” wydanym z okazji 100-lecia Metropolitan Opera. Czy któraś z naszych ﬁrm
płytowych naprawi wreszcie hańbiący błąd rodzimej fonograﬁi i przedstawi nagrania największej
polskiej śpiewaczki jej rodakom?
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