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STANISŁAW MONIUSZKO 

MUZYKFi 
'HRFiBINY 

w recenzji przypisywanej Aleksandrowi Niewiarowskiemu 

„Gazeta Codzienna", Il i 12 lutego 1860 r. 

(.„) Moniuszko w osnowie Hrabiny znalazł wdzięczne 
dla siebie· zadanie ( ... ) Jak w Halce dwa pierwiastki; 
szlachecki i gminny, w ciągłym są sobą zetknięciu, tak 
w Hrabinie salonowy, czyli elegancki z szlacheckim ście
rają się wzajemnie. ( ... ) Przedstawicielem pierwszego są: 
Hrabina, Dzidzi i Podczaszyc, drugiego: Chorąży, Bronia 
i Kazimierz. Jeżeli muzyka ma wiernie charakterystyczne 
cechy żywiołów tych uwydatnić, '>vdęc malując świat ele
gancki, lekką, wytworną, jaskrawą na wzór francuskiego 
trybu być musi, w szlacheckim zaś rzewną, tęskną, me
lodyjną, niekiedy rubaszną, a zawsze swojską okazać 
się powinna. Nie z innym zapewne przekonaniem przy
stępował Moniuszko do tworzenia muzyki Hrabiny, gdyż 
w całym ciągu opery powyższa zasada, jak to zaraz 
obaczymy, wiernie jest zachowaną. 

Pierwszy chór dam i panów: „Gust pański, świetny, 
nowy" łączący się z wokalnym dialogiem Podczaszyca 
i Dzidziego, cechuje lekkość melodii charakteru kosmo
politycznego, jakim się odznaczają wszystkie salony wyż
szego świata ( ... ) żadne wyższe uczucie tu nie góruje, 
więc i w muzyce nie znajduje się także. Instrumenta 
orkiestrowe prowadzą również rozmowę zwyczajną, żadne 
z nich nie pragnie odznaczenia się, byle tylko przyzwoity 
gwar szczebiotania salonowego w melodii i wytwornym 
akompaniamencie podtrzymać. Do tej samej kategorii 
należy policzyć następny zaraz duet Podczaszyca i Dzi
dziego: więc też o nim i o innych podobnych mu ustę
pach w tej operze ograniczymy się na pobieżnej wzmian-
ce lubo kom kras· · · · 



MUZYKI1 
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w recenzji przypisywanej Aleksandrowi Niewiarowskiemu 

„Gazeta Codzienna", 11 i 12 lutego 1860 r. 

( ... ) Moniuszko w osnowie Hrabiny znalazł wdzięczne 
dla siebie· zadanie ( ... ) Jak w Halce dwa pierwiastki; 
szlachecki i gminny, w ciągłym są sobą zetknięciu, tak 
w Hrabinie salonowy, czyli elegancki z szlacheckim ście
rają się wzajemnie. ( ... ) Przedstawicielem pierwszego są: 
Hrabina, Dzidzi i Podczaszyc, drugiego: Chorąźy, Bronia 
i Kazimierz. Jeżeli muzyka ma wiernie charakterystyczne 
cechy żywiołów tych uwydatnić, w,ięc malując świat ele
gancki, lekką, wytworną, jaskrawą na wzór francuskiego 
trybu być musi, w szlacheckim zaś rzewną, tęskną, me
lodyjną. niekiedy rubaszną, a zawsze swojską okazać 
się powinna. Nie z innym zapewne przekonaniem przy
stępował Moniuszko do tworzenia muzymi Hrabiny, gdyż 
w całym ciągu opery powyższa zasada, jak to zaraz 
obaczymy, wiernie jest zachowaną. 

Pierwszy chór dam i panów: „Gust pański, świetny, 
nowy" łączący się z wokalnym dialogiem Podczaszyca 
i Dzidziego, cechuje lekkość melodii charakteru kosmo
politycznego, jakim się odznaczają wszystkie salony wyż
szego świata ( ... ) żadne wyższe uczucie tu nie góruje, 
więc i w muzyce nie znajduje się także. Instrumenta 
orkiestrowe prowadzą również rozmowę zwyczajną, żadne 
z nich nie pragnie odznaczenia się, byle tylko przyzwoity 
gwar szczebiotania salonowego w melodii i wytwornym 
akompaniamencie podtrzymać. Do tej samej kategorii 
należy policzyć następny zaraz duet Podczaszyca i Dzi
dziego; więc też o nim i o innych podobnych mu ustę
pach w tej operze ograniczymy się na pobieżnej wzmian
ce, lubo kompozytor okrasił go werwą, humorem i świe
żością muzykalnych pomysłów. Ale jakże nie zastano
wić się nad duetem Chorążego z Podczaszycem, jednym 
z najcharakterystyczniejszych numerów opery? Jest to 
niby duet, lecz właściwie dialog dwóch starszych wie
kiem ludzi, z których jeden jest przedstawicielem pier
wiastku rodzinnego w najczystszym swoim blasku, a dru
gi, chociaż małpowaniem obcych zatarł go w części, 
nigdy jednak zupełnie zerwać z nim n.ie może. Dialog 
ten odbywa się na tle orkiestry grającej poloneza staro
świeckiego wzoru i kroju. Piękny to pomysł i niezmier
nie właściwy sytuacji. ( ... ) czyż podobna dać inne tło 
nad użyte tutaj przez Moniuszkę? Przysłuchajmy się tej 
perorze powaźnej wiolonczeli, ( ... ) Uosabia ona Chorą
żego prawością obyczajów, rozsądkiem umysłu górują
cegp nad rzeszą salonowych fircyków ... 
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Drugim ustępem również narodowego charak~e.ru 
w tym akcie jest śpiew Chorążego: „Pomnę, OJc1ec 
waścin gadał", pomysł jej prosty, zbliżony do formy 
przez lud używanej, ale pełen życia i energ.ii. P?d~rzy
mują ją same rżnięte instrumenta, z całej s1.ły pizz:ca~o 
na podstawie tonu c towarzyszące, dziwn.ie sWOJsk~e 
i oryginalny urok jej nadając. Piosnk.ę Broni (,„„.) nalez~ 
nam jeszcze podciągnąć pod kategor:ę muzyki noszące] 
na sobie piętno miejscowe, a bogactwem przejść harmo
nijnych ozdobionej, mniej już jej znajduj~my w ar!i 
Kazimierza ( ... ) nic prawie w duecie Hrabiny z Kaz.1-
mierzem, a finał, w którym bierze udział całe eleganckie 
towarzyshvo ( ... ) pomyślany szeroko i po mistrzowsku 
przez kompozytora przeprowadzony, godnym je~t zająć 
miejsce obok najznamienitszyeh tego rodzaJu mu
zycznych ustępów. ( ... ) żywość instrumentaln~go koloryt1:1, 
obok jasnych zawsze melodii, towarzyszy nieprzerwanie 
aż do końca aktu. 

Akt drugi ( ... ) przedstawia szerokie pole dla rozwinięcia 
muzykalnych zasobów kompazytcra. 

Po pierwszym, zaraz w ślicznym tempie walca, . chórze 
następuje elegancka aria Hrabiny ( ... ) w .a~ompa~uamen
eie orkiestrowym pod kon:ec mianow1c1e aru, przy
odział ją szczęśli:.Vie w rytmiczne figurki . sk~zyl?cowe, 
mające wyra?:ić ów szmer pochlebstw. i uwielbienia. ( ... ) 
Nie będziem się zatrzymywać nad piękną muzyką za
stosowaną do baletu ani też nad arią jednej z dam to
warzyst\va (.„), lubo z powodu charakteru tej. k?mpo
zycji, napisanej w stylu starowłoskim, przypommaJącym 
czasy Paesiella, zasługuje na szczegolną uwagę znaw
ców, a zatrzymamy się nad chórem syren tow_arz~szą
cych ukazaniu się Neptuna. (.„) odgłosy sopra.now i al
tów łączące siQ zaraz potem z ą1~rem . męs.kim: a n.a
stępnie z całą orkiestrą, sprawiaJą n!ezm1erme ~mły 
i nowy efekt, którego nawet miluchna p10snka Brom, po 
n im idąca zatrzeć w zupełności · nie_ możi;. Charaktery~ 

. styczną w tej piosnce figurę odzywaJącą się po słowach. 
„Na wojenkę, wielki Boże ... 

kompozytor dał trąbce jako P?b~dkę, jako sy_gnał .woj
skowy; figurka ta powtarza się Jesz.czE'. nakor:cu. fmał1:1 
tegoż aktu ( ... ), jakby dla przy~ommema .Kazimierzowi, 
że czas teraz innej sprawie słuzyć, { ... ) f'.mał t~n, lubo 
ze względu dramatyczna-muzykalnego posiada mepOSP?.
lite zalety, przecież grzeszy brakie~ pr~wdy '!" sytuacJi: 
( ... ) zadowoleni z piękności muzyki, me myslemy o to 
robić autorom procesu. 

Dla miłośników swojskiej muzyki nadzwyczajnie miłą 
Wolski i Moniuszko zrobili niespodziankę. na począt~u 
trzeciego aktu przez umieszczenie . z.nane.1 . ze . zb:orow 
Oskara Kolberga Piosnki szlacheckie]: „PoJedziemy r:a 
łów" ( ... ) Wprawdzie nuta jej zmieniona, ale Jakze 
szczęśliwie. ( .. ) 

Piosnka Broni, cavatina Hra~!ny, ar'et~a Zdzisł~wa , 
aria Kazimierza kolejno po sobie następu!ą ( ... ) kazden 
z tych numerów jest w sobie doskonałością pod wzglę
dem pięknych melodii. ( ... ) 
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Po romansie, któren już niby jako duet się przedsta
wia następuje śliczny co do wdzięku i lekkości kwar
tet:' „Patrz no, Broniu, on powrócił", chór myśliwych 
pełen jędrnej oryginalności, nareszcie sekstet porywa
jący werwą uczucia, godzien najwyższych pochwał .. J~sz
cze tylko jedna pieśń zawiedzionej w swych nadzie]ach 
Hrabiny: „Zbudzić się z ułudnych snów", pozostaje, a po 
niej znana dawno szlachecka piosnka, wykonana przez 
chór Czaszyca: 

„A kiedy pora się zdarza", 

kończy operę. („.) 

( ... ) Uwerturę Hrabiny rozpoczyna znana piosnka szla
checka: „A kiedy pora s:ę zdarza", którą także znaj
dujemy na samym końcu opery. Adagio po niej następu
jące składa się z motywów przypominający~h s~lon 
Hrabiny i jej arią; do Allegra kompozytor uzył ślicz
nego balowego chóru, rozpaczynającego akt drugi, k:om
binując go z jedną piosnką Broni, a zaś Finał ułozony 
jest z dawnej pieśni wojskowej: „O, jadą ułani, malo
wane dzieci". 

Jak widzimy, charakter Uwertury wiernie zastosowa
nym jest do treści dz'.eła; muzykalne pierwiastki ope~y 
służą za jej podstawę; w tym kompozytor .ok~zał się 
logicznym w swej pracy, a w sposobie obrobie111a arty
stycznego człow!ekiem talentu. Wspomnieć tu jeszcz~ na
leż.v o pięknyrfl ustępie na trzy wiolonc.zele. altow.kę 
i kontrabas, umieszczonym pomiędzy drugim, a trzec:m 
aktem: jest to Polonez przed kilku laty wydany na for
tepian , a obecnie na powyższe instrumenta wcale przez 
samego autora przerobiony. („.) 

(„.) a teraz cieszyć się nam wypada, że jedno znów 
dzieło niepospolitej artystycznej warto~ci wzbogaciło 
nasz repertuar ojczysty. 
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Po romansie, któren już niby jako duet się przedsta
wia następuje śliczny co do wdzięku i lekkości kwar
tet:' „Patrz no, Broniu, on powrócił", chór myśliwych 
pełen jędrnej oryginalności, nareszcie sekstet porywa
jący werwą uczucia, godzien najwyższych pochwał .. J~sz
cze tylko jedna pieśń zawiedzionej w swych nadzieJach 
Hrabiny: „Zbudzić się z ułudnych snów", pozostaje, a po 
niej znana dawno szlachecka piosnka, wykonana przez 
chór Czaszy ca : 

„A kiedy pora się zdarza", 

kończy operę. ( .. . ) 
( ... ) Uwerturę Hrabiny rozpoczyna znana piosnka szla

checka: „A kiedy pora s:ę zdarza", którą także znaj
dujemy na samym końcu opery. Adagio po niej następu
jące składa się z motywów przypominających salon 
Hrabiny i jej arią; do Allegra kompo.zytor użył ślicz
nego balowego chóru, rozpoczynającego akt drugi, kom
binując go z jedną piosnką Broni, a zaś Finał ułożony 
jest z dawnej pieśn i wojskowej: „O, jadą ułani, malo
wane dzieci". 

Jak widzimy, charakter Uwertury wiernie zastosowa
nym jest do treści dz:ela ; muzykalne pierwiastki opery 
służą za jej podstawę; w tym kompozytor okazał się 
log:cznym \V swej pracy, a w sposobie obrobienia arty
stycznego człow'.ekiem talentu. \Vspomnieć tu jeszcze na
leży o pięknyrfl ustępie na trzy wiolonczele, altówkę 
i kontrabas, umieszczonym pomiędzy drugim, a trzecim 
aktem: jest to Polonez przed kilku laty wydany na for
tepian, a obecnie na powyższe instrumenta wcale przez 
samego autora przerobiony. ( ... ) 

(„ .) a teraz c:ieszyć się nam wypada, że jedno znów 
dz [eło niepospolitej artystycznej wartoEci wzbogaciło 
na. z repertuar o.i czys ty. 

•Fragment recenzji wybrany z cytowanej .przez Witolda 
Rurlzińskiego w dziele „Stanisław Moniuszko" cz. II. P. W. M, 
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O WŁODZIMIERZU 
WOLSKI:\!\ 

I o CYGf\NERI I 
Wf\RSZ?\WSKIEJ 

Włodzimierz Wolski (1827-1882) poeta i powieścio
pisarz z grupy Cyganerii Warszawskiej: libretta do oper 
Moniuszki „Halka" i „Hrabina", powieść „Domek przy 
ul. Gołębi ej", dramat „We dworku". 

• 
Dop:ero w roku 1838 pojawiła się na bruku tutejszym 

gromadka ludzi młodych, którzy bez podstaw wyższego 
naukowego wykształcenia, bez żadnych studiów grun
townych i - o cudo! - bez szkolnej nawet edukacji 
i bez kawałka powszedniego chleba, z samym tylko za
pałem młodości i z talentem wrodzonym rzucili s'.ę do 
twórczej pracy. ' 

Rozumie slę, że praca ta nie mogła być ani systema
tyczna, ani też obejmować rozleglejszych umysłowych 
obszarów. Młodzi ludzie dawali społeczeństwu swemu to 
tylko, co posiadali sami: iskry talentu i kwiaty z ducha. 

Uboga ta gromadka przyniosła jednakże z sobą wielką 
rzecz! Rzecz, której nie zastąpi ani nauka, ani systemat, 
ani kapitał materialny : przyniosła ona ideę przewodnią! 
Nie tę jednakże, którą umysł ludzki zdobywa sobie rozu
mowaniem chłodnym lub którą wyrabia względami na 
okoliczności i na stopień moralny społeczeństwa, któremu 
służyć zamierza , lecz tę , która się rodzi bezwiednie 
z wielkiej, gorącej miłości dla rodzinnego świata .i z go
towośc;ą do pośw i ęceń dla niego. 

Idea taka, jak religia, łączy i spaja silnie ludzi wie
rzących w n ią pospołu; mnoży ona siłę moralną każdego 
z nich s iłami wszystkich współwyznawców; pozwala im 
krzepić się wzajemnie, wspierać w upad•ku i pobudzać 
w działaniu. 

Seweryn Filleborn, Cyprian Norwid, Roman Zmorski, 
Antoni Czajkowski, Teofil Lenartowicz, J. B. Dziekoński, 
A. Starża , Zenon Sierpiński, a po części i Karol Bro
dowski (nastarszy brat dwóch znanych malarzy) z po
czątku, później zaś nieco Budziłowicz, Sk;mb'.lrowicz, 
Edward Dembowski, Włodzimierz Wolski, Stanisław 
Bogusławski, Wacław Szymanowski, Karol Brzozowski 
i kilku .innych jeszcze stanęli w zwartym szeregu i po
częli budzić z długiego uśpienia umysłowe życ'e narodu . 

• 
Do , . Przeglądu Naukowego" przybył już nowy zupełnie 

pracown ik, nie znany dotąd wcale: Włodz'.mierz Wolski. 
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żaden może z największych mistrzów poezji naszej 
nie miał tak świetnego i tak powszechnie oklaskiwane~o 
„debiutu", jak ten młodzieniec osiemnastoletni _zaled~1e, 
z twarzą pełną wyrazu, z duszą pełną zapału i. nam1ę~
ności z humorem nieporównanym, w ktorym Jednakze 
sark~zm i szyderstwo przeświecało głównie. 

I nie mogło też być inaczej, bo ten młodzieniec, za
ledwie z dziecka wyrosły, wszedł był od razu na ari:nę 
z ukształceniem na owe czasy wysokim, z biegłą znaJO
mością dwóch głównych języków: francuskie~o i nie
mieckiego, z oczytaniem wszechstronnym V: llte~aturze 
europejskiej, poetycznej zwłaszcza, _i zam1as~, Jak .to 
zwykle bywa, jakichś drobnych, probnych w1erszy~ow 
lub powiastek, rzucił od razu, wprost z ducha, o~ Jed
nego rozmachu młodzieńczego pióra poemat duzy pt. 
„Ojciec Hilary". 

I „Przegląd Naukowy'', który. ten poema~ wydrukow~ 
w swych szpaltach, i poeta, ktory go napisał - stanęli 
od razu na piedestale triumfu. 

ALEKSANDER NIEWIAROWSKI 
„Wspomnienia o CyganeTii Warszawskiej" 

fragment 
Wyd. Czytelnik 1964 

Włodzimierz Wolski 
Do chat, do ludu, budźcie wiejski lud! 
On wam uwierzy, bo wy w nim z braterska 
Uczcicie pracę, proste serce, krew -
A z ludem młoda Polska bohaterska 
Wymiecie wrogów jakby kupę plew. 

„Marsz powsta11.cóui" - fragment 

Gdy raz pierwsz·y wśród tych gór 
Garstka mężnych szla na wroga , 
Kiedy nie brzmiał chór do Boga, 
Ale strzałów groźny chór, 
Czemu sztandar nasz iudowy 
N;e przodou;al garstce owej, 
Ponad łuny .siól spalonych 
Nie rozwijał barw czerwonych 
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Włodzimierz Wolski (1827-1882) poeta i powieścio
pisarz z grupy Cyganerii Warszawskiej: libretta do oper 
Moniuszki. ,_.Halka" i „Hrabina", powieść „Domek przy 
ul. Gołęb1eJ", dramat „We dworku". 

• 
Dop:ero w roku 1838 pojawiła się na bruku tutejszym 

gromadka ludzi młodych, którzy bez podstaw wyższego 
naukowego wykształcenia, bez żadnych studiów grun
~ownych i - o cudo! - bez szkolnej nawet edukacji 
1 bez kawałka powszedniego chleba, z samym tylko za
pałem młodości i z talentem wrodzonym rzucili się do 
twórczej pracy. ' 

Rozumie się, że praca ta nie mogła być ani systema
tyczna, ani też obejmować rozleglejszych umysłowych 
obszarów. Młodzi ludzie dawali społeczeństwu swemu to 
tylko, co posiadali sami: iskry talentu i kwiaty z ducha. 

Uboga ta gromadka przyniosła jednakże z sobą wielką 
rzecz! Rzecz, której nie zastąpi ani nauka, ani systemat, 
ani kapitał materialny: przyniosła ona ideę przewodnią! 
Nie tę jednakże, którą umysł ludzki zdobywa sobie rozu
mowaniem chłodnym lub którą wyrabia względami na 
okoliczności i na stopień moralny społeczeństwa, któremu 
służyć zamierza, lecz tę , która się rodzi bezwiednie 
z wielkiej, gorącej miłości dla rodzinnego świata ,i z go
towośc;ą do pośw:ęceń dla niego. 

Idea taka, jak religia, łączy i spaja silnie ludzi wie
rzących w nią pospołu; mnoży ona siłę moralną każdego 
z nich s i łami wszystkich współwyznawców; pozwala im 
krzepić się wzajemn:e, wspierać w upadku i pobudzać 
'UT ,-l7j "'.'1}"'.'l n~11 
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żaden może z największych mistrzów poezji naszej 
nie miał tak świetnego i tak powszechnie oklaskiwane~o 
debiutu" jak ten młodzieniec osiemnastoletni zaledwie, 

~ twarzą 'pełną wyrazu, z duszą pełną za?ału i. namię~
ności, z humorem nieporównanym, w ktorym Jednakze 
sarkazm i szyderstwo przeświecało głównie. 

I nie mogło też być inaczej, bo ten młodzieniec, za
ledwie z dziecka wyrosły, wszedł był od razu na are:nę 
z ukształceniem na owe czasy wysokim, z biegłą zna10-
mością dwóch głównych języków: francuskiego i nie
mieckiego, z oczytaniem wszechstronnym v; lite~aturze 
europejskiej, poetycznej zwłaszcza, i zam1as~. Jak . to 
zwykle bywa, jakichś drobnych, próbnych w1erszy~ow 
lub powiastek, rzucił od razu, wprost z ducha, o~ Jed
nego rozmachu młodzieńczego pióra poemat duzy pt. 
„Ojciec Hilary". 

I „Przegląd Naukowy", który ten poemat wydrukował 
w swych szpaltach, i poeta, który go napisał - stanęli 
od razu na piedestale triumfu. 

ALEKSANDER NIEWIAROWSKI 
„Wspomntenia o Cyganerii Warszawskiej" 

fragment 
Wyd. Czytelnik 1964 

Włodzimierz Wolski 
Do chat, do ludu, budźcie wiejski lud! 
On wam uwierzy, bo wy w nim z braterska 
Uczcicie pracę, proste serce, krew -
A z ludem mloda Polska bohaterska 
Wymiecie wrogów jakby kupę plew. 

„Marsz powsta1tcóui" - fragment 

Gdy raz pierwszy wśród tych gór 
Garstka mężnych szla na icroga, 
Kiedy nie brzmial chór do Boga, 
Ale strzałów groźny chór, 
Czemu sztandar nasz ludowy 
N;e przodou:al garstce owej, 
Ponad luny siół spalonych 
Nie rozu;ijal barw czerwonych 

„W górach" - fragment 
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Tajemnicza biała dama Wolskiego pozostała do lat 
o~tat~ich niezidentyfikowana, dopiero Jarosław Iwasz
kiewicz w rec~~zji „Tylko dla muzyków", omawiającej 
wydan.e w l~;:i;:i roku Utwory wybrane Włodzimierza 
Wolskiego, pierwszy zwrócił uwagę że w bohaterce 
swego opowi,~dania „Czarna wstążk~'', określanej jako 
„~lada dan:a., poeta. spo~t;etował . panią Kalergis. Kry
~~ cy omaw1aJący tworczosc Wolskiego uważają zgodnie 
ze O\"'.a „blada dama" jest portretem tajemniczej uko~ 
chane~ poety. Domysł Jarosława Iwaszkiewicza wydaje 
się. :v1elce pra :-vdopodobnym. Panią Kalergis zwano białą 
wr?zk~ lu? b~a~ą ~y~eną. Wszyscy wielbiciele zachwy
cali ~i~ białosc1ą .JeJ karnacji. Wolski swą ukochaną 
rówmez nazywał Białą: malując postać bohaterki w Czar
nej w~;ążc~ mó~ .o !,białości cery, o bladej, tęsknej 
twarz:i: . Pisze o .JeJ „Jasnych włosach" - jasne włosy 
o złoc1.stym kolorze były także jednym z uroków pani 
Kalergis. 

Podob!eń~two nieznajomej Białej do pani Kalergis 
wzr::iagaJą Jeszcze inne cechy: wielka muzykalność, ude
rzaJąca, trochę ~ewnętrzna pobożność, wielka hojność; 
nadto Jeden z głownych wątków opowiadania Wolskiego 

.Pr_otegowanie ~1ieznanego a zdolnego artysty - mógł 
byc. zywc~m wy.1~ty z biografii pani Kalergis. Dalej 
porow~ame. blade.] d~my przypomina napisany do pani 
Kal_erg1,~ wiersz Teof1~a Gautier „Symphonie en blanc 
maJeur .. Czarna wstązka ukazała się po głośnym wier
szu Teofila Gautier i \VOlno suponować że Wolski zna
jący tak świetnie język francuski, mógl go czytać.' 

Jeszcze jeden szczegół uderzająco wspólny w portretach 
obu dam to owa czarna wstążka przystrajająca toaletę 
boh_aterki opowiadania Wolskiego. Otóż i pani Kalergis 
lubiła włosy swoje przyozdabiać koronkową przepaską; 
był? to tak charakterystycznym szczegółem w jej spo
sobie ubierania się, że wspomina o nim hrabina de 
Janze w swoich pamiętnikach. 
Jak_a~olwiek była tajemnica serca poety, jedno jest 

przec1ez pewne, że w życiu pani Kalergis nie odegrał 
on ważniejszej roli, choć z twórcą libretta „Halki" 
przyszła protektorka Moniuszki zapewne nieraz si e jesz
cze spotykała. 

STANIE.ŁAW SZENIC 
„M<!rta Kal er gl.•" - f ragment 
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Prapremiera „Hrabiny" odbyła się 7. 2. 1860 r. Dyry
gent: Stanisław Moniuszko. Obsada: Paulina Rivoli (Hra
bina), Alojzy Żółkowski - syn (Pcdczaszyc), Trosze! 
(Chorąży), Kamiński (Kazimierz). Dowiadowska (Ewa), 
Chodowiecka (Bronia), Matuszyński (Dzidzi). 

W Poznaniu po raz pierwszy wystawiono „Hrabinę" 
17. 11. 1911 r. za dyrekcji Andrzeja Lelewicza na scenie 
Teatru Polskiego. 

W roli „Hrabiny" występowały znakomite śpiewaczki: 
Salomea Kruszelnicka, Helena Zboińska-Ruszkowska, 
Adelina Czapska, Ewa Bandrowska-Turska. 

Mieczysław Frenkiel grał rolę Podczaszyca. 

• 
J.VIoniuszko - to talent olbrzymi, to po prostu skarb

nica i niewyczerpane żródło przelewającej się od śpie
wności melodii, których był pełen każdej chwili i „al 
improviso" potrafił tworzyć genialne dzieła. Stąd też 
na przykład dokoła sławnego poloneza z „Hrabiny", bę
dącego bodaj czy nie najbardziej wartościowym frag
mentem z całej opery, krążyły rozliczne legendy. ·w te
atrze przetrwało mało komu znane, tradycyjne opowia
danie o pierwszym przedstawieniu Hrabiny, w której 
rolę Podczaszyca grał wielki artysta, komik dramatu 
warszawskiego Alojzy Zółkowski. W początkowej kon
cepcji Moniuszki III akt rozpoczynał się prozą między 
Dziaduniem i Podczaszym, którzy siedząc przy stoliku 
popijali miodek i gwarzyli. Żółkowski na próbie gene
ralnej nie dawał spokoju Moniuszce, że śpiewa mu 
w operze, a przed jego najważniejszą sceną nie ma żad
nej muzyki ani żadnego nastroju. Wtedy Moniuszko 
w przerwie, rzekomo dosłownie na kolanie, napisał po
loneza na trzy wiolonczele, altówkę i kontrabas. Cza
rujący ten polonez, od razu zagrany, spotkał s;e ze spon
tanicznym brawem obecnych na generalnej próbie i mu
siał być powtórzony; powodzenie to towarzyszy mu po 
dziś dzień - od stu prawie lat. Dla ścisłości muszę tu 

rze i kn ten olonez kompozytor 



Tajemnicza biała dama Wolskiego pozostała do lat 
ostatnich niezidentyfikowana, dopiero Jarosław I wasz
kiewicz w rece~zji „Tylko dla muzyków", omawiającej 
wydane w 195::i roku Utwory wybrane Włodzimierza 
Wolskiego, pierwszy zwrócii uwagę, że w bohaterce 
swego opowiadania „Czarna wstążka", określanej jako 
„blada darr:a'_', poeta. spoi.:_tretował panią Kalergis. Kry
~ycy omawiaJący tworczosć Wolskiego uważają zgodnie 
ze o~a „blada dama" jest portretem tajemniczej uko~ 
c?ane~ poety. Domysł Jarosława Iwaszkiewicza wydaje 
się. ~1elce pra :-Vdopodobnym. Panią Kalergis zwano białą 
wr?zk, luJ:> b~a~ą ~y~eną. Wszyscy wielbiciele zachwy
c~h ?1~ białosc1ą _JeJ karnacji. Wolski swą ukochaną 
rowniez nazywał Btałą: malując postać bohaterki w Czar
nej w~;ążc~ mów~ .o ~,białości cery, o bladej, tęsknej 
twarz:i: . Pisze o JeJ „Jasnych włosach" - jasne włosy 
o złocistym kolorze były także jednym z uroków pani 
Kalergis. 
Podob~eń~two nieznajomej Białej do pani Kalergis 

Wzi:1agaJą Jeszcze inne cechy: wielka muzykalność, ude
rzaJąca: trochę ~ewnętrzna pobożność, wielka hojność ; 
nadto Jeden z głownych wątków opowiadania Wolskiego 

.Pr?tegowanie '.1ieznanego a zdolnego artysty - mógł 
byc, zywc~m WYJ!ty z biografii pani Kalergis. Dalej 
porowr:ame. bladeJ da_my przypomina napisany do pani 
Kal_erg1s wiersz Teofila Gautier „Symphonie en blanc 
maJeur". Czarna wstążka ukazala się po głośnym wier
szu Teofila Gautier i wolno suponować że Wolski zna
jący tak świetnie język francuski, mógi go czytać.' 

.Jeszcze jeden szczegół uderzająco wspólny w portretach 
obu dam to owa czarna wstążko> przystrajająca toaletę 
boh_aterki opowiadania Wolskiego. Otóż i pani Kalergis 
lubiła włosy swoje przyozdabiać koronkową przepaską; 
był? to tak charakterystycznym szczegółem w jej spo
sobie ubierania się, że wspomina o nim hrabina de 
.Janze w swoich pamiętnikach. 

Jakakolwiek była tajemnica serca poety, jedno jest 
przecież pewne, że w życiu pani Kalergis nie odegrał 
on ważniejszej roli, choć z twórcą libretta Halki" 
przyszła protektorka Moniuszki zapewne nieraz si'e jesz
cze spotykała. 

STANISŁAW SZENIC 
„i\Tarta Kalerg;s' ' - frag m ent 
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Prapremiera „Hrabiny" odbyła się 7. 2. 1860 r. Dyry
gent: Stanisław Moniuszko. Obsada: Paulina Rivoli (Hra
bina), Alojzy Żółkowski - syn (Podczaszyc), Trosze! 
(Chorąży), Kamiński (Kazimierz). Dowiadowska (Ewa), 
Chodowiecka (Bronia), Matuszyński (Dzidzi). 

W Poznaniu po raz pierwszy wystawiono „Hrabinę" 
17. 11. 1911 r. za dyrekcji Andrzeja Lelewicza na scenie 
Teatru Polskiego. 

W roli „Hrabiny" występowały znakomite śpiewaczki: 
Salomea Kruszelnicka, Helena Zboińska-Ruszkowska, 
Adelina Czapska, Ewa Bandrowska-Turska. 

Mieczysław Frenkiel grał rolę Podczaszyca. 

• 
i'vloniuszko - to talent olbrzymi, to po prostu skarb

nica i niewyczerpane źródło przelewającej się od śpie
wności melodii, których był pełen każdej chwili i „al 
improviso" potrafił tworzyć genialne dzieła. Stąd też 
na przykład dokoła sławnego poloneza z „Hrabiny", bę
dącego bodaj czy nie najbardziej wartościowym frag
mentem z całej opery, krążyły rozliczne legendy. W te
atrze przetrwało mało komu znane, tradycyjne opowia
danie o pierwszym przedstawieniu Hrabiny, w której 
rolę Podczaszyca grał wielki artysta, komik dramatu 
warszawskiego Alojzy Żółkowski. · W początkowej kon
cepcji Moniuszki III akt rozpoczynał się prozą między 
Dziaduniem i Podczaszym, którzy siedząc przy stoliku 
popijali miodek i gwarzyli. Żółkowski 'na próbie gene
ralnej nie dawał spokoju Moniuszce, że śpiewa mu 
w operze, a przed jego najważniejszą sceną nie ma żad
nej muzyki ani żadnego nastroju. Wtedy Mon.iuszko 
w przerw.ie, rzekomo dosłownie na kolanie, napisał po
loneza na trzy wiolonczele, altówkę i kontrabas. Cza
rujący ten polonez, od razu zagrany, spotkał s;e ze spon
tanicznym brawem obecnych na generalne.i próbie i mu
siał być powtórzony; powodzenie to towarzyszy mu po 
dziś dzień - od stu prawie lat. Dla ścisłości muszę tu 
jednak dodać, że przepiękny ten polonez kompozytor 
napisał na fortepian kilka lat przed premierą Hrabiny, 
a na próbie, istotnie w ciągu kilkunastu minut, zinstru
mentował go na wspomniany zespół. 

W tej chwili nasuwa mi się pytanie, ile Moniuszko 
mógłby stworzyć genialnych dzieł, gdyby wokół siebie 
nie miał tylu zawistnych ludzi i gdyby nie miał tak 
twardego życia! Nawet w późniejszych już latach, mimo 
wielkich sukcesów kompozytorskich, nie mógł wydobyć 
się z okowów niedostatku i troski o życie codzienne, 
o czym świadczy choćby jego korespondencja z war
szawskim wydawnictwem Gebethnera i Wolffa. Ko
respondencja lakoniczna, a lektura jej - jakże przykra 
dziś dla nas! Oto - dla przykładu - dwa spośród stu 
zachowanych listów do wymienionego wydawnictwa: 
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Szanow ni Pano\vie! Zechciej c;e mnie p:rato .vać w gwał
townej potrzeb :e , zaliczając 30 rubli na mój rachunek . 
Wierny wasz sługa S. M cn iuszko, piątek 1858 r. 

Na miłość Boską zaklinam Was, łaskawi Panowie, 
przyślijcie mi 100 złotych, które Wam z najczulszą 
wdzięcznością zwrócę najdalej jutro. Wasz wierny sługa 
S. Moniuszko. 

I ten człowiek, który jest chlubą narodu polskiego , 
miał tak bardzo ciężkie życie! I nie tylko on, ale cała 
jego rodzina. Pamiętam , jedna z jego córek, staruszka, 
prawie 60-letnia Moniuszkówna. pracowała w Teatrze 
Wielkim w szwalni operowej !.„ 

Pamiętam również, jak w roku 1900, przed pięćsetną 
Halką - przyszedłszy do szwalni - zobaczyłam ją, po
chyloną nad stolik:em, bardzo zapracowaną. Wyszywała 
jakiś staniczek do kostiumu góralskiego. Zapytałam ją . 
nad czym tak pracuje? 

- Szyjemy śliczne kostiumy„. to wszak jutro pi~ć
setna „Halka" mego ojca ... 

10 

.JANINA KOROLEWIC Z -WAYDOWA 
,,Mój Pamiętnik" 

Wyd. Zaklarl Naroclowy im. Cssolińskictl 
Wrocław, 1958 

H 
STANiSŁAW MONIUSZKO 

R B I N 
Opera w 3 akiach 

Libretto: Włodzimierz Wolski 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

ROBERT SATANOWSKI 

• 
R E Ż Y S E R 

DANUTA B.A.DUSZKOWA 

• 
SCENOGRAF 

STANISŁAW BĄKOWSKI 

C H O R 

CONRAD 

• 

E O G R A F 

DRZEWIECKI 

11 



HRABINA 

CHORĄŻY 

BRONIA 

STANISŁAW MONI 'SZKO 

HRf\BINf\ 
Opera w 3 aktach 

Libretto: Włodzimierz Wolski 

OSOBY: 

WANDA JAKUBOWSKA EWA 
.JANINA ROZELÓWNA 
ANNA WOLANOWSKA KAZIMIERZ 

ANDRZEJ KIZEWETTER 
EDWARD KMICIEWICZ 

HENRYK ł.UKASZEK PODCZASZYC 

EWA BERNAT -
ALINA CI-IOC!ESZYŃSKA DZIDZI 

IRENA WINI 1\RSKA 
EWA WOJCIAK 

BAL J::T: 

ZEFIR I FLORA TANIEC SATYHOW 

MARIA OFFIERSKA 
LIDIA MIZGALSKA 

ZDZISŁAWA DONAT 
KRYSTYNA PAKULSKA 

ADOLF CWIECZKOWSKI 
MARIAN KOUBA -
SLAWCMIR ZERDZICKI 

.TóZEF MACHALLA 

BCGDAN RATAJCZAK 
ROMAN WASILEWSKI 

.JOZEF ?RZĄDA 

.JERZY WALCZAK 
WLADYSLAW WDOWICKI 

EWA PAWLAKóWNA / 

LUCYNA SOSNOW~KA _
JULIUSZ STANDA .,;' 

JACEK SOLECKI 

JERZY WEINERT 
FRANCISZEK KNAPIK ,,,.,,-

EWA PAWLAKÓWNA 
MARIA OFFIERSKA 

JULIUSZ STAŃDA 
ZBIGNIEW KRZESZOWIAK 

KOTYLION 

LUCYNA SOSNOWSKA 
LIDIA MIZGALSKA 

.JACEK SOLECKI 
FRANCISZEK KNAPIK 

KORYFEJE I ZESPOL BALETOWY. 

CHOR I ORKIESTRA PANSTWOV \ f OPERY IM. ST. MONIUSZKI 

KIEROWNIK CHORU WIKTOR BUCHWALD ASYSTENT SCENOGRAFA STANISŁAW STEFANIAK 

ASYSTENT REŻYSERA BOGDAN RATAJCZAK 

PRZYGOTOWANIE SOLISTÓW EWA CWIECZKOWSKA 

KRYSTYNA KUJAWA 
MICHAŁ ZMI.JEWSKI 

INSPICJENCI 

SUFLER 

JANINA ZALEWSKA 
EDMUND CZARNECKI 

MARIA PLONKA-FISZER 



H 
STANISŁA\.V MO:i\IUSZKO 

l~ B I N 
czyli 

„TRZYAKTOWA HISTORIA SPÓDNICY"* 

TRESC OPERY 

AKT I - SALON 

Gust pański świetny nowy 
Uroczo u;szystko splata 
W salonach pięknej wdowy 
Sosjety orszak cały 
Niedługo tu przybywa 
To będzie bal wspaniały ... 

cieszą się damy i panowie w wirze przygotowań do 
tego balu „wyższych sfer". Inspiratorem zabawy jest 
Zdzisław mon Dieu, co za pospolite imię - czyli Dzidzi, 
totumfacki i jeden z licznych wielbicieli Hrabiny, kan
dydat poprzez rękę, do majątku uroczej wdówki. On 
również, dla uświetnienia nadzwyczajnego wieczoru, 
szykuje oszałamiające występy teatralne, w których 
raczy popisywać się sama sosieta balująca: 

Więc będziemy oglądali 
Herkulesa przy Omfalii 

czyli samą Hrabinę, czarem sukni 

- Jakby marzenie z tiulu i ga.zy -

przemienioną w boginię Dianę. Wuj Dzidziego, pod
starzały, pseudo-szykownie zfrancuziały Podczaszyc przy
bierze awantażowną postać boga mórz. Sądzi, iż w ten 
sposób wreszcie i ostatecznie, boską siecią, oplącze Bro
nię, przedmiot swoich wzdychań . Bronia, z szlacheckiego 
dziewoja ta dworku, przebywa u Hrabiny, swej krewnej, 
na jej salonach mając zdobyć szlif wielkiej damy. A tym
czasem dziewczę wzdycha do uroków sielsko-wiejskiego 
życia i do Kazimierza, wielbiciela opiekunki, ale noszą
cego się i myślącego po polsku: 

- Tak mi wątpienie duszę rozdziera ... 

Owo ,;wątpienie" Kazimierza, syna zaprzyjaźnionej ro
dziny, melancholię swej wnuczki, styl i uroki życia 
sosiety - Hrabiny, Dzidziego, Podczaszyca et consortes 
- rozszyfrowuje nowy gość przybyły na fetę, pan Cho-

* Tytuł nadany „Hrabinie" przez ,Józefa Sikorskiego, zwa
nego przez I. J. Kraszewskiego „Berliozem polskiej krytyki 
muzycznej XIX wieku " . 
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rąży, dziadek Broni, wzór szlachcica - obywatela. Ale 
tymczasem: 

Trzeba rozpocząć próbe zabawy 
A potem bal - a taki bal 
Będzie epoką w dziejach Warszawy. 

• 
AKT II - PRÓBA - SALA BALOWA 

Na wieś zostawmy troski i żale 
Ale w Warszawie niech żyją bale! 

radują się damy i panow.ie, a Hrabina marzy : 

Na ten jeden tylko bal 
Blasku jeszcze pragnę szczerze 
Potem ujść od miasta w dal 
Z tym, co serce go wybierze. 

wiedząc już przecież, że rozkapryszone „serce wybrało" 
Kazimierza. Przeczuwa to Dzidzi, ale jednak: 

Zawdzięcza wdówka mi ten baL. 

a poza tym on, mistrz ceremonii, kieruje występami 
mitologiczno-liryczno-choreograficzno-wokalnyrni, które 
wzburzą Warszawkę żyjącą dotąd dyktaturą pałacu pod 
„Blachą" z panią Vauban na czele. Ale oto i ona sama! 
Pani Vauban! Z wizytą! 

Prędzej, prędzej śpieszmy doń! 

Więc śpieszą na powitanie Vaubanki Ji>r'.łwie. wszyscy; r:a 
przedzie Hrabina przeistoczona olsmewaJącą sukmą 
w Dianę, wsparta na ramieniu Kazimierza i ... katastrofa 
strrrraszna: 1niezgrabny młodzian niechcący rozdarł szatę 
- cudo, największą atrakcję balu. 

Ach, wapory! serce boli' 

jęczy Hrab:na, a Dzidzi wtóruje: 

Nic ju± t eraz z D;anny rcL! 

Chorą~y oburza się: 

Co mi za jaśnie wielmożna 
By jej tak o fraszkę szlo„. 

Bronia się smęci: 

T11lko mi Kazimierza żal, 

a Kazimierz przestał „rozdzierać duszę wątpieniem" 
stwierdza: 

Dłużej zostać tu nie można. 

Sosieta, nieutolona w żalu rozpacza 

ilch, na nic taki bal! 
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AKT III - NA WSI 

„Ten biały dworek nasz" - jak o domostwie Chorążego 
śpiewała przed laty Bronia, nic się nie zmienił. .Dziś tu 
właśnie wielkie polowanie. Nawet Podczaszyc - jeden 
z gości - chce w nim wziąć udział. Zamiary utrudnia 
mu nie tyle afekt do Broni czy francuska sukienka, ile 
procentowy trunek, zieleniak. Pan Chorąży jest bardziej 
odporny: 

Ja do kniei - wa.§ć dogoni! 

Nim jednak ,;waść", tzn. Podczaszyc dogonił bractwo 
łowieckie, zdołał podsłuchać Bronine wzdychania: 

Ach, czy on wróci 
Najdroższy mój„. 

i poprzysiągł sobie - rozczulając się własnym wyrzecze
niem - wyswatać dziewczynę Kazimierzowi, polskiemu 
żołnierzowi, powracającemu w domowe pielesze bohate
rowi kampanii napoleońskiej. 

Hrabina, kobiecą intuicją wiedziona, też powitaniem 
pragnie na nowo usidlić wojaka. Przybywa więc do 
dworku Chorążego i wyczynem tym 

.'\eh „. wapory„. doly, góry 
I u;c:qż p 'asek„. 

chce zatrzeć własne humory wywoiane zniszczeniem 
cudo-szaty Diany. Jej nieodłączny tm.varzysz Dzidzi, 
tupetem krzepi. swe nadzieje: 

Raz potrzeba skoficzyć śmiało 
Capnę wdówkę i cltrn klucze 
Wnet kaprysów ją oduczę„. 

Wtem powraca Kazimierz, zahartowan w boju, otoczon 
chwałą, \Vyleczon z ran zadanych wytwornymi pociskam i 
Hrabiny i jej światka. Chlubnie narazie zakończył wła
danie bronią i marzy by oddać si~ we władzę Broni. 
Wspaniałomyślny swat, Podczaszyc, z animuszem wzmoc
nionym nieżle 2lieleniakiem ułatwi mu ziszczenie marzeń. 
I pan Chorąży słowami: 

Błogosław-ie wam nn.?~:>r:>f"r7„; 
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rąży, dziadek Broni, wzór szlachcica - obywatela. Ale 
tymczasem : 

Trzeba rozpocząć próbę zabawy 
A potem bal -- a taki bal 
Będzie epoką w dziejach Warszawy. 

• 
AKT II - PRÓBA - SALA BALOWA 

Na wieś zostawmy troski i żale 
Ale w Warszawie niech żyją bale! 

radują się damy i panow.ie, a Hrabina marzy: 

Na ten jeden tylko bal 
Blasku jeszcze pragnę szczerze 
Potem ujść od miasta w dal 
Z tym, co serce go wybierze. 

wiedząc ,iuż przecież, że rozkapryszone „serce wybrało" 
Kazimierza. Przeczuwa to Dzidzi, ale jednak: 

Zawdzięcza wclówka mi ten bal... 

a poza tym on mistrz ceremonii, kieruje występami 
mitologiczno-liry~zno-choreograficzno-wokalnymi, które 
wzburzą Warszawkę żyjącą dotąd dyktaturą pałacu pod 
„Blachą" z panią Va u ban na czele. Ale oto i ona sama! 
Pani Vauban! Z wizytą! 

Prędzej, prędzej śpieszmy doń! 

Więc śpieszą na powitanie Vaubanki prawie wszyscy; na 
przedzie Hrabina przeistoczona olśniewającą suknią 
w Di anę, wsparta na ramieniu Kazimierza i„. katastrofa 
strrrraszna : niezgrabny młodzian niechcący rozdarł szatę 
- cudo, największą atrakcję balu. 

Ach, wapory! serce boli! 

jęczy Hrab' na, a Dzidzi wtóruje : 

Nic już tera z z D;anny r c1: 1 
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AKT III - NA WSI 

„Ten biały dworek nasz" - jak o domostwie Chorążego 
śpiewała przed laty Bronia, nic się nie zmienił. _Dziś tu 
właśnie wielkie polowanie. Nawet Podczaszyc - jeden 
z gości - chce w nim wziąć udział. Zamiary utrudnia 
mu nie tyle afekt do Broni czy francuska sukienka, ile 
procentowy trunek, zieleniak. Pan Chorąży jest bardziej 
odporny: 

Ja do kniei - wa§ć dogoni! 

Nim jednak „waść", tzn . Podczaszyc dogonił bractwo 
łowieckie, zdołał podsłuchać Bronine wzdychania : 

Ach, czy on wróci 
Najdroższy mój„. 

poprzysiągł sobie - rozczulając się własnym wyrzecze
niem - wyswatać dziewczynę Kazimierzowi, polskiemu 
żołnierzowi, powracającemu w domowe pielesze bohate
rowi kampanii napoleońskiej. 

Hrabina, kobiecą intuicją wiedziona, też powitaniem 
pragnie na nowo usidlić wojaka. Przybywa więc do 
dworku Chorążego i wyczynem tym 

Ach„ . wapory ... doly, góry 
I u;c ' qż p 'asck .„ 

chce zatrzeć własne humory wy\volane zniszczeniem 
cudo-szaty Diany. Jej nieodłączny towarzysz Dzidzi, 
tupetem krzep\ swe nadzieje: 

Raz potrzeba skończyć śmiało 
Capnę wdówkę i du;a klucze 
Wnet kaprysów ją oduczę ... 

Wtem powraca Kazimierz, zahar towan w boju. otoczon 
chwałą, wyleczon z ran zadanych wytwornymi pociskami 
Hrabiny i jej światka. Chlubnie narazie zakończył wła
danie bronią i marzy by oddać się we władzę Broni. 
Wspaniałomyślny swat, Podczaszyc, z animuszem wzmoc
nionvm nieźle zieleniakiem ułatwi mu ziszczenie marzeń. 
I pan Chorąży słowami: 

Blogoslawię wam najszczerzej 
Z calej duszy moje dziatki 

połączy młodą parę , zgnębi Hrabinę - strojnisię, ura
duje Dzidziego, prowokując Podczaszyca, towarzystwo 
i oczywiście nas wszystkich, by staropolskim obyczajem 
pucharem miodu spełnić · 

Przyszlych państwa mlodych zdrowie! 
Wiwat żona. mąż! 
I kochajmy się panowie, 
Kochajmy się wciąż! 

• 
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Mieczysław Kujawa 
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KLARNETY 
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Edward Jankowski 
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lN>PEKTOR ORKIESTRY TADEUSZ JARZYŃSKI 
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Kierownik chóru: WIKT OR BUCHWALD 
ASYSTENT: JOLANTA DOTA 
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Maria Badyńska 
Sylwia Bardua 
Bożena Boch 
Krystyna Kolasińska 
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Antonina Kowalska 
Krystyna Kozłowska 
Izabela Kubaszewska 
Helena Kwaśniewska 
Krystyna Lejman 
Jadwiga Nowak 
Zofia Poradzewska 
Helena Tomczak 
Łucja Wiczyńska 

Maria Wiethan 
Ludomira Urbańska 

Alty 

.Tanina Banach 
Irena Chrząszczewska 
Joanna Drygas 
,Tanina Jankowska 
Halina Kamińska 
Bronisława Kosmala 
Łucja Kubicka 
Barbara Liwerska 
Olga Łancewicz 
Eleonora Majewska 
Irena Masie! 
Stanisława Tuszyńska 

We ronika Ziółkowska 

INSPEKTOR: LUDOMIRA URBAŃSKA 

CHOR MĘSKI: 

Tenory 

Adam J ózefczyk 
Wacław Kołodziej czak 

Stefan Kozłowski 
Aleksander Krawczyński 
Bogumił Krzyżaniak 

.Józef Kubiak 
Bolesław Łucki 

Stanisław Młodożeniec 

Jan Niwiński 
Franciszek Nowicki 
Bernard Rogaliński 

Stanisław Szukalski 
Zbigniew Woliński 

Basy 

.Janusz Babiański 
Janusz Kaczmars ki 
Bogdan Klensporf 
Zygmunt Kowalczyk 
Stanisław Olenderek 
Sylwester Osses 
Marceli Pałczyński 
Władysław Pruss 
Albin Romanowski 
J e rzy Szałaty 
Feliks Szostak 

INSPEl{TOR: BOGUMIŁ KRZYŻANIAK 

R 

19 



B 

20 

L 
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Janina Lisiecka 
Stefania Łuczak 
Kornelia Matecka 
Jadwiga Milczyńska 
Lidia Mizgalska 
Maria Offierska 
Bogumiła Paciorek 
Ewa Pawlak 
Lucyna Sosnowska 

Jadwiga Szulczc'.VSka 
Janina Zaporowska 
Marian Androt 
Władysław Breliński 

Czesław Ciszewski 
Franciszek Knapik 
Zbigniew Krzeszowiak 
Jacek Solecki 
Juliusz Stańda 
Zbigniew Stróżniak 
Bohusław Szwarczewski 
Emil Wesołowski 

INSPEKTOR BALETU: NIN/\ GRZEGORZEWSKA 

T 
REPERTUAR 1966/67 

GRAŻYNA BACEWICZ 

ESIK W OSTENDZIE 

s y L F I D 
DO MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA 

STANISŁAW DUNIECKI 

P A Z I O W I E KR Ó LO W EI M AR Y S I E HI 

TOMASZ 

p o R 

KIESEWETTER 

W A N I E 

KAROL KURPIŃSKI 

PAN LESNICZY 

STANISŁAW i\!ONIUSZKO 

Il .'\ L K A 

STRASZNY DWOR 

LUDOMIR 

E R O S I 

RÓŻYCKI 

PSYCHE 

FRANCISZEK 

WARIAC 

GEORGES 

C A R 

ALEKSANDl:;R 

K N I A Ż 

WOŻNIAK 

J E 4 4 

B Z E T 
M E N 

BORODIN 

I G O R 

PIOTR CZAJKOWSKI 

EUGENIUSZ ONIEGIN 

llul..t• FLI.INGTO:'-i • ZdzHaw SZOSTAK 
•HnnnWl7Al'lf RR SZEKSPIRA 
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B A L f 

KIEROWNIK BALETU: CONRAD DRZEWIECKI 

A&'YSTENT : BARBARA KASPROWICZ 

KORI<:PETYT O RZY 13 ALETU 

W ANDA SZYPERKO • ZBIGNIEW BARTZ 

SOLISCI : 

Olga Sawicka 
Irena Cieślikówna 
Barbara Karczmarewicz 
Teresa Kujawa 

Anna Deręgowska 
Zena Dudzicz 
Roma Juszkatówna 
Helena Lupówna-

Krzeszkowska 

Juła Majewska 
Eugenia Skota rczak 

Conrad Drzewie<'kl 
Edmund Koprucki 
Władysław Milon 

Danuta Wacławik 
Lubomira Wojtkowiak 
Henryk Konwiński 
Wiesław Kościelski 

Leszek Panowicz 
Przemysław S!iwa 

K O RY F EJE : 

Eleonora Don dajewska 
Maria Drojecka 
Henryka E i tner 
Nina Grzegorzewska 
Krystyna Kostrzemska 
Aleksandra Niedzielska 
Aleksandra Pict erek 
Janina Porzyńska 
Eleo nera Sta checka 

Andrzej Górny 
Janusz Kołodziejczak 

J e rzy W ojtkowiak 
Józe f Zi e liński 

ZESFOŁ: 
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GRAŻYNA BACEWICZ 

ESIK W OSTENDZIE 

s y L F I D 
DO MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA 

S TANISŁAW DUNIECKI 

PA Z I O WIE KR Ó LO W El MARYSIE IK I 

TOMASZ 

p o R 

KIESEWETTER 

\V A N I E 

I< A R o L K URPIŃSKI 

p A N L E s N I c z y 

S TANISŁAW MONIUSZKO 

li A L K A 

s T R A s z N y D w ó R 

L U DOMIR 

E R O S I 

RÓŻYCKI 

PSYCHE 

F RANCI S ZEK WOŻNIAK 

WARIACJE 4 4 

G E O R G E S 

C A R 

A LE KSAN DKR 

K N I A Ż 

B I Z E T 

M E N 

BORODIN 

I G O R 

PIOTR CZAJKOWSKI 

EUGENIUSZ ONIEGIN 

Duke LLLI NGT 0 :-1 • Zd 1_i,law SZO STAK 

IMPROWIZACIE DO SZEKSPIRA 

G E O R G E 

BŁĘKITNA 

GERSHWIN 

RAPSODIA 

C HARLES GOUNOD 

F A U S T 

G. F. H 

MUZYKA 

E R N S T 
ZAGRAJ 

:\I ODE ST 

BORYS 

A E N D E L 
UROCZYSTA 

K R E N E K 
NAM JONNY 

MUSORGSKI 

GODUNOW 
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JACQUES OFFENBACH 

ORFEUSZ W PIEKLE 

G I A c o MO p u c c I N I 

c y G A N E R I A 
MADAME BUTTERFLY 

T o s c A 

T u R A N D o T 

MAURICE R A V E L 

L A V A L s E 

GIOACCHINO ROSSINI 

CYRULIK SEWILSKI 

I G O R STRAWIŃSKI 

HISTORIA ŻOŁNIERZA 

JOHANN STRAUSS 

ZEMSTA NIETOPERZA 

DYMITR SZOSTAKOWICZ 

KATARZYNA IZMAJŁOWA 

GIUSEPPE V E R D I 

A I D A 
B A L M A s K o w y 

o T E L L o 
R I G o L E T T o 
T R A V I A T A 

T R u B A D u R 

SOIREE DE GALA 

NAJBLIŻSZE PREMIERY 

O L L I E B E R M A N N 

s z K o Ł A ż o N 

• 
L U DW K VAN B E E T H o V E' N 

F D E L o 

• 
A N T O N I o s A L I E R I 

A X U R KRÓL ORMUS 

• 
R y s z A R D w A G N E R 

T A N N H A u s E R 

• 

s•o t 11 putcuu.•: ruuJ u lo„onu nu •tl.11 uktu m Hrah "1, ro• 
pr<ttnl• tL' C'I furnr~. \\'1 ll·n •/;otlu, !I' 110 mn! H11t • 1 
ro:C'hw11t111111 u· po11·1t>tT:U. Dou lntluj • 11:, I! t1rl1•J•• Paneli 1· 
1\:sli:ynr:1 r:u<"lll . <' 11n Hl'lrnr. hrr„rrn u·nln)fl<" o "''· •m· 

o. hlkh• n11• n tf'•11, moj'1 

C<lo '\dam 
' li C C!Pl 

Z w dzk.f'P,n - W)da C} 
ti'l'O .JnnP - 2~ Jut" tł 1l r l 



REPERTUAR 1966/67 

JACQUES OFFENBACH 

ORFEUSZ W PIEKLE 

GIACOMO PUCCINI 

CYGANERIA 

MADAME BUTTERFLY 

T o s c A 

T u R A N D o T 

M A u R I C E R A V E L 

L A V A L s E 

GIOACCHINO ROSSINI 

CYRULIK SEWILSKI 

IG OR S T RAWIŃSKI 

HISTORIA ŻOŁNIERZA 

J O H A N N STRAUSS 

ZEMSTA N IE TOPE RZA 

DYMITR SZOSTAKOWICZ 

KATARZYNA IZMAJŁOWA 

G I U S E P p E V E R D I 

A I D A 
B A L M A s K o w y 
n ... 
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C qglc pou J:c11.1: 
>r.<'l tnu: rn em 

NAJBLIŻSZE PREMIERY 

R O L L I E B E R M A N N 

s z K o Ł A ż o N 

• 
LU DW K VAN B E E T H o V f N 

F D E L o 

• 
A N T O N I o s A L I E R I 

A X U R KRÓL OR MUS 

• 
R y s z A R D w A G N E R 

T A N N H A u s E R 

• 
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KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

J A N R Y B A R C Z Y K 

MALARNIA 

STANISŁAW STEFANIAK 

KOSTIUMERIA 

FELIKS ŁAWNICZAK 
FRANCISZEK MUSIAŁ 
LEOKADIA ŁABACKA 
FELIKS RYBSKI 
ANNA PRZYSIECKA 
JAN PIJANOWSKI 

STOLARN A 

J A N D O L ,A T A 

OSWIETLENIE 

BRONISŁAW MINTURA 

p E R u K A R N I A 

S TANISŁAW ZAWENDOWSKI 

MODELARNIA 

L E O N M A R S Z A Ł 

s c E N A 

JAN SZYMKOWIAK 

DEKORATORNIA 

JAN ŁAWNICZAK 

WARSZTAT OBUWNICZY 

FRANCISZEK KRZYŻOSIAK 

&LUSARNIA 

FRANCISZEK KOTECKI 

KEKWIZYTORNIA 

SYLWESTER GABRYSIAK 

• 
H EDAKC.JA PROGRAMU 

ALEKSANDRA SZULCOWNA 
STANISŁAW HEBANOWSKI 

KAZIMIERZ ŻNIŃSKI 

OPRACOWANIE GRAFICZNE 
STANISŁAW BĄKOWSKI 



Cena 5,- :::I 

POZ I - 1322 Vll/66 - 4000 • W-11/393~ 


