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PIOTR 
CZAJKO WSKI 
JAKO 
KOMPOZYTOR 
O PEROWY 
JÓZEF KAŃSKI 

Dwa zasadnicze nurty wyróżnić można w operowej 
twórczości romantycznej epoki. Jeden z nich, rozwija
jący się głównie w Niemczech, to nurt opery baśniowo
fantastycznej; drugi, którego ogniskiem była Francja, 
doprowadził do wykształcenia gatunku wielkiej opery 
historycznej. Obydwa te gatunki przeniósł na grunt mu
zyki rosyjskiej Michał Glinka, którego „Rusłan i Lud
miła" jest typową baśnią operową na ludowych moty
wach opartą, zaś „Iwan Susanin" reprezentuje typ wiel
kiej opery historycznej. 

Te same dwa kierunki rozwoju opery kontynuowali 
przeważnie następcy Glinki - Dargomyżski, Borodin, 
Musorgski, czy Rimski-Korsakow. Inaczej natomiast 
miała się rzecz z Piotrem Czajkowskim, w którego 
twórczości rozwinął się i osiągnął swe szczyty inny 
jeszcze gatunek opery, wykształcony w drugiej dopiero 
połowie XIX stulecia przez francuskich kompozytorów, 
a mianowicie - opera liryczna. Nie znaczy to oczywiście, 
aby i on nie próbował swych sił na polu opery baśnio
wej , oraz historycznej; był jednak przede wszystkim 
lirykiem i nie jest z pewnością przypadkiem fakt , że ten 
właśnie gatunek reprezentujące jego opery, jak „Euge
niusz Oniegin", „Dama pikowa", czy „Jolanta'', po dziś 
dzień cieszą się największym powodzeniem. 

Pierwszą swoją operę pt.: „Wojewoda", jak również 
następną - „Rusałkę" kompozytor sam zniszczył uznaw
szy je za nieudane. Najwcześniejszą z zachowanych oper 
Czajkowskiego jest napisany w 1874 roku „Oprycznik", 
czyli „Strażnik przyboczny", opera historyczna z czasów 
Iwana Groźnego . 

W tym samym okresie powstaje muzyka do baśni 
Ostrowskiego p. t. „Snieżynka". Nie jest to wszakże 
opera w całym znaczeniu tego słowa , raczej sztuka 
teatralna, w całości umuzyczniona. 

Na uwagę zasługuje tu silny związek z ludową muzy
ką rosyjską . 

Lata 1868-1876 - to okres największego zbliżenia 
Czajkowskiego z tzw. „grupą pięciu", czyli „Potężną 
Gromadką'', do której należeli Bałakirew, Borodin, Cui , 
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Musorgski i Rimski-Korsakow, - młodzi kompozytorzy 
reprezentujący postępowy, narodowy kierunek w mu
zyce rosyjskiej. 

W utworach swych z tego okresu opiera się Czajkow
ski na tematyce ludowej. Dowodem tego jest jego opera 
„Trzewiczki", znana także pod tytułem „Kowal Wa
kuła", - oparta na baśni Gogola „Noc wigilijna". Do 
tego samego libretta napisał operę również Rimski
Korsakow, lecz dzieło Czajkowskiego zyskało sobie więk
ksze powodzenie. 

Na właściwą jednak drogę w swej twórczości opero
wej. wkroczył Czajkowski dopiero w roku 1877, kiedy 
ukonczył operę „Eugeniusz Oniegin". 

. Ko~pozytor lic:z;ył już '':'tedy blisko 40 lat i był w peł
ni doJrzałym tworcą. Miał za sobą takie dzieła jak 
U\vertury „Romeo i Julia", oraz „Francesca da Ri~ini". 
opery . ,Strażnik przyboczny" i „Trzewiczki", trzy kwar
tety smyczkowe, oraz pierwszy Koncert fortepianowy 
b-moll. · 

yv „Eugeniuszu Onieginie" liryczny talent Czajkow
slnego wypo_wiedział się najpełniej. Stworzył on dzieło 
gł_ęboko narodowe, realistyczne w traktowaniu poszcze
golnych scen i tak silnie zespolone z Puszkinowskim 
t~kstem, że trudno dziś wyobrazić sobie poemat Pusz
kina bez. muzy~i C~ajkowski~go. Nie będzie chyba prze
sa?!l twierd~enie, ze „Eugeniusz Oniegin" bardziej jest 
dzis z!lany Jako opera Czajkowskiego, niż jako poemat 
Puszkina. 

~wórczość Aleksandra Puszkina dostarczyła Czajkow
skier;r;iu temat.u ~~kże do n.~st_ę~nej je~o opery pt. „Ma
z~pa , -~. w Ja_k1s _czas pozi:ieJ - rownież do „Damy 
pi~oweJ , uwazaneJ przez wielu za najświetniejsze je50 
dzieło. _operowe .. W międzyczasie narodziła się jeszcze 
po? _pi?;em CzaJkowskiego mniej u nas znana „Czaro
dziełka '. opera głęboko tragiczna i pełna dramatycznych 
powikłan. 

Wszystkie niemal opery Czajkowskiego odznaczają się 
na~odowym charakterem i opierają się na dziełach ro
dz1meł r?s~~skiej. literatury. Raz tylko - w „Dziewicy 
Orleansk1eJ. -:- sięgnął kompozytor po temat do historii 
o_bcego _kraJu i po raz d~ugi ~aczerpnął temat z obcej 
hteratu~ y w swym ostatnim dziele scenicznym - jedno
akt_oweJ _operze „Jolanta" skomponowanej w roku 189:l. 
Op_iera się ona na książce Henryka Hertza p. t. Córka 
krola Rene" przerobionej na libretto operowe" przez 
brata Czajkowskiego, Modesta. 

Było to ostatnie sceniczne dzieło wielkiego rosyjskiego 
kompozytora. 
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DAMA 
PIKOWA 
NAD 
WEŁTAWĄ 
JERZY MŁODZIEJOWSKI 

Zaczęły się Piotrowi Czajkowskiemu europejskie mc:
czące ale i tryumfalne podróże artystyczne. Była dość 
mrożna zima owego 1888 roku. Praga oczekiwała przy
jazdu autora „Dziewicy orleańskiej", które to właśnie 
dzieło poznała sześć lat temu. Znano jeszcze tu nad 
Wełtawą pieśni i utwory fortepianowe Czajkowskiego 
lecz teraz oto nastał czas pierwszego osobistego pozna
nia mistrza z dalekiej Rosji. Przyjechał owacyjnie przez 
muzyczne delegacje witany od strony północnej, od 
Drezna. Miał przy sobie znakomitego pianistę Aleksan
dra Silotiego. W Pradze· czekał go kompozytorski kon
cert. Nim się zaczęły próby z orkiestrą - Czajkowski 
poznawszy między innymi muzykami praskimi Antonie
go Dworzaka oglądał z wielkim zainteresowaniem Pra
gę, której sławny przydomek „złota" bardzo mistrzowi 
przypadł do smaku. Wieczorem był na przedstawieniu 
„Otella" w nowym, pięknym budynku operowym. 
Publiczność powitała znakomitego gościa serdecznymi 
oklaslrnmi. Nazajutrz poznał „Sprzedaną narzeczoną", 
którą szczerze się zachwycił. Przyszedł wreszcie wieczór 
koncertu. Publiczność zachwycona, kompozytor a zara
zem dyrygent zmęczony lecz szczęśliwy. Jeszcze były 
liczne dni następne a w nich rozmowy z dyrektorem 
„Narodniho divadla" - mówiono o wystawieniu jakiejś 
nowszej opery Czajkowskiego. Zapytany o swą naj
ulubieńszą odpowiedział z wahaniem, że byłyby to 
„sceny liryczne" lecz że w nich żadnego nerwu drama
tycznego, nic się nie dzieje prócz liryzmu; nawet typo
wego zakończenia dla tradycji operowej słuchacz nie 
znajdzie ... „Eugeniusz Oniegin" ... Czajkowski sądził, 
że tylko w Rosji może być ten temat dobrze i serdecznie 
przyjęty. Okazało się jednak, że Praga rychło się do 
„Oniegina" zabrała i już w jesieni tegoż roku prażanie 
posłyszeli owe „liryczne sceny" i to pod dyrekcją same
go kompozytora. Zabawny szczegół: praski kapelmistrz 
Adolf Czech, który przygotował przedstawienie zasiadł 
w budce suflera, skąd dawał śpiewakom znaki „na 
wejścia" muzyczne. śmiano się dobrodusznie, że „Onie
gina" dyrygowano na cztery ręce. I znowu Praga była 
pełna Czajkowskiego i jego wspaniałej muzyki. Z Dwo
rzakiem wymienili dedykacje na muzycznych partytu
rach - on Dworzakowi swą III suitę symfoniczną -
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Dworzak Czajkowskiemu symfonię d-moll. I druga 
praska wizyta przyniosła autorowi „Oniegina" chwile 
absolutnego szczęścia. 

Nadszedł rok 1892. Czajkowski wrócił już z Ameryki, 
czuł się nieco bardziej niż zwykle zmęczony. Skończył 
przecież 50 lat ... wielkie troski życiowe nie dawały mu 
spokoju choć muzykalna publiczność, zachwycona dzie
łami mistrza utrzymywała go w przeświadczeniu , ie 
wielka jego sztuka łatwo znalazła dostęp do ludzkich 
serc i uczuć. Po sukcesie „Oniegina" w Pradze, gdy sam 
Czajkowski żonie kompozytora Bohuslava Foerstera -
kreującej rolę Tatiany powiedział z zachwytem, że „ta
kiej" bohaterki swojej opery nie słyszał ani w Moskwie 
ani w Piotrogradzie - po „Onieginie" przyszła kolej na 
„Pikową damę". Próbowano ją w praskiej operze z nie
zwykłą pieczołowitością. Polacy mile przyjmą wiado
mość, że główną tenorową partię śpiewał sławny Flo
riański. Szczególną sensację budził fakt, szeroko opisy
wany w prasie nadwełtawskiej: pracownie krawieckie 
szyły całkowicie nowe kostiumy do „Pikowej damy" 
według projektów z petersburskiej opery. Całkowicie 
nowe kostiumy ... rzecz doskonale dziś zrozumiała -
wtedy przecież była sensacją. Dekoracje i kostiumy 
przeważnie składano z bogatych lecz „starych" zasobów 
zakulisowych. A tu coś całkowicie nowego! Czajkowski 
przebywał przez kilka dni w Tyrolu u swej znajomej 
pianistki. Przyjechać stamtąd do Pragi nie było trudno 
Zjawił się na cztery dni przed premierą „Damy" i zaraz 
zaczął pilnie przysłuchiwać się ostatnim, już scenicz
nym próbom. Na pierwsze jego wejście do teatru orkie
stra zagrała tradycyjny „tusz" a cały zespół artystycz
ny powitał ze sceny serdecznie mistrza. Czajkowski 
zawsze wspominał wrażenie jakiego doznał, słuchając 
swej opery śpiewanej po czesku. Zdawało mu się, że 
słyszy język rosyjski. Słowiańskie pokrewieństwo da
wało znać o sobie. Autor czeskiego przekładu, Wacław 
Nowotny długo z Czajkowskim o swej pracy rozmawiał 
w przerwach prób. Dyrektor praskiej opery z dumą 
pokazywał wszystkim zainteresowanym list, jaki na 
pół roku przed premierą otrzymał od Czajkowskiego 
z jego podmoskiewskiej rezydencji Klina. Czytano 
o wielkim wzruszeniu kompozytora na wieść, że Praga 
postanowiła wystawić „Damę pikową" - Czajkowski 
pokazywał (komu się dało) piękne fotografie z moskiew
skiego wystawienia tej opery. Premiera praska minęła 
w cudownym nastroju. Widownia przepełniona, autora 
wielokrotnie wywoływano przed kurtynę - recenzje 
były szczegółowe i wnikliwe. W kancelarii praskiej 
opery znajduje się na zaszczytnym miejscu podobizna 
Czajkowskiego z tych dni. Niemal ostatnich dni absolut
nego - jak pisał w swym pamiętniku - szczęścia. 
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NAD „ N UT AMI" 
PUSZKINOWSKIEJ 
OPOWIEŚCI 
Z KLINA" 

" 
JERZY MŁODZIEJOWSKI 

Niespożyty w siłach , absolutnie przepełniony wiado
mościami „złego i dobrego" w świecie opery Karol Stro
menger w swym „Przewodniku operowym" wspomina 
o „Damie pikowej", że i ona wyszła z kręgu Puszkina, 
podobnie jak poprzedzający tę operę o 10 lat „Eugeniusz 
Oniegin". Niedługie opowiadanie autora „Rusłana i Lud
miły" ukazało się u nas przed niespełna rokiem w sław
nej biblioteczce „Jednorożca" w nowym polskim tłuma
czeniu. Szkoda, że natychmiast zostało wyczerpane. 
Szkoda i... nie szkoda! Znać, że najlepsza literatura 
zawsze znajdzie odbiorców. Oczywiście opowiadanie 
Puszkina łatwiej jest ogółowi dostępne, niż partytura 
orkiestralna lub chociażby wyciąg fortepianowy opery 
Czajkowskiego. A jednak i ten zniknął w okamgnieniu 
z półek muzycznych polskich księgarni. Estetyczne wy
danie, piękna okładka, czytelny druk i 8 tysięcy nakładu 
na Związek Radziecki i . . . cały świat. Rzecz poszła 
między ludzi i zdobi operowe oraz prywatne biblioteki. 
Z niejakim wzruszeniem otwieram ów wyciąg na pierw
szą stronę orkiestralnego wstępu. Ależ tak! I tonacja 
h-moll i rytm i ogólny charakter jakżeż bardzo przypo
minają szóstą patetyczną symfonię! Ale czemu to 
mam słuchać tylko wewnętrznym uchem tej muzyki, 
studiując wyciąg fortepianowy? Zakładam na krążek 
adapteru kompletne radzieckie nagranie opery o zagad
kowej przyjaciółce Katarzyny Wielkiej, o damie, która 
znała sekret trzech kart ale sekretu owego nikomu nie 
zdradziła. I w cudownym spokoju późnego wieczora, gdy 
już zamilkły telefony i nikt mnie już potrzebować nie 
będzie - zaczynam z nutami przed wzrokiem słuchać 
przepięknej opery . . . I jawi mi się w pamięci niedawny 
dzień grudniowy, gdym był w podmoskiewskim Klinie 
- „u Piotra Czajkowskiego". A było tak: wstał nad 
Moskwą chłodny, bezsłoneczny poranek. Przyjaciele ze 
Związku Kompozytorów Radzieckich zawiefli mnie 
autem do Klina. Jechało się przez oszronione laski, 
szerokie śnieżne pola o sfalowanej powierzchni, prze
jeżdżało przez nieliczne wsie. Tu kiedyś - za naszej, 
dobrej jeszcze pamięci - była wojna. Ale nie o niej snuje 
myśl przędzę wspomnień . W tym małym osiedlu -
w owym Klinie - jakoś w połowie drogi między Moskwą 
a Leningradem osiedlił się na długie, ostatn ie lata życia 
Piotr Czajkowski. Już za domami wsi czy małego mia-
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steczka, za kopulastą cerkwią trzeba nam było skręcić 
z traktu w lewo. Wjechaliśmy w bramkę wysokopien
nego ogrodu. W nim stoi brunatnej barwy piętrowy 
dom z okiennymi ramami, jaśniej pomalowanymi. Do
koła wysokie brzozy - „bieriozki". Niewielu było tego 
poranka zwiedzających - tym lepiej. Nie umiem znieść 
baedekerowskiego nastroju - zwłaszcza tam, gdziem 
się znalazł z własnym wrażeniowym bagażem. Miałem 
przed sobą i dla siebie trzy spokojne godziny samotności 
z drogimi sercu (nie tylko Rosjanina) pamiątkami po 
Piotrze Czajkowskim. Dom obszerny, pełen wizerunków 
i zdjęć, obrazów i nut, starych mebli sprzed 90-ciu lat. 
Parter, to raczej monograficzne muzeum zaś piętro już 
całkowicie „wypełnione" żywym Czajkowskim. Jakb y 
codopiero wyszedł do ogrodu - zostawił drzwi do salo
nu otwarte. Nawet woda w porcelanowym dzbanku stoi 
na staroświeckiej umywalni w pok oj u, gdzie sypiał. 

Podchodzę do okna tego sypialnego pokoju. Muśli
nowe, lekkie firanki wiszą u okiennych ram. Opieram 
się rękoma o krawędż małego, prostego stołu dębowego . 
„Stół szóstej symfonii" ... tu, nawet nie przy ogromnym 
fortepianie w salonie komponował Czajkowski szkic tej 
nieśmiertelnej muzyki. Tu pisał i „Damę pikową". Pa
trzę przez okna na ogród. Śpi w zimowej, chmurne j 
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pogodzie. Kilka brzozowych pni roziasma mrok grud
niowego południa - a płyta z „Damą pikową" gra mi, 
tu właśnie w domu, w Poznaniu , szeroką, smutną pieśń 
Pauliny - ponura tonacja es moll bez reszty przystaje 
do krajobrazu za oknem. Wiem, że hitlerowcy zajęli 
Klin. Fonure postacie weszły do domu Czajkowskiego. 
Na szczęście skarby pamiątek wywieziono już wcześ-
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niej. Został pod oknem stół, który teraz oto gładzę 
ostrożnie dłońmi. Opowiada mi wnuk kompozytora 
Jurij Dawidow (już nie żyje, gdy te słowa piszę) że 
jakiś żołdak bezmyślnie wbił ostry bagnet w powierzch
nię tego stołu - o! tu jeszcze widać ranę! - „stołu 
szóstej symfonii" .. . 

Wyszedłem do ogrodu ku owym oglądanym przez 
Czajkowskiego brzozom. Przytuliłem twarz do białej 
kory - i zdawało mi . się, że słyszę właśnie rokokową 
melodię dworskiej pastoreli z trzeciego aktu „Damy" 
- jakby lekkie blaski słońca przedarły szarą oponę 
niskich chmur. I teraz, po kilku latach, gdy wspominam 
pobyt w Klinie, gdy patrzę na malutki odłamek brzo
zowej kory, który sobie stamtąd zabrałem, gdy czytam 
wzruszające słowa Konstantego Paustowskiego do foto
graficznego albumu Smirnowa o „Czajkowskim w Kli
nie" - gdy dosłownie w tej chwili słyszę dźwięki kom
ponowanej tam właśnie opery o tajemnicy trzech kart 
- czuję, że serce drga żywiej, że opadły zmęczenia 
i zmartwienia! Jestem przepełniony tą muzyką , 
która przetrwa nas wszystkich, dom ostwo w Klinie. 
jego białe brzozy; która jako dobro całej ludzkości 
po zostanie na zawsze z ludźmi. 
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MUZYKA 
ROSYJSKA 
w 
POZNAŃSKIEJ 
OPERZE 
STANISŁAW HEBANOWSKI 

Publiczność poznańska od wielu lat zżyła się z rosyj
ską muzyką operową. Co więcej, niektóre z przedsta
wień oper rosyjskich zapisały się chlubnie w historii 
polskiego teatru muzycznego. Warto więc przypomnieć 
tu spektakle, które na długo zapisały się w pamięci 
słuchaczy i widzów. 

Już w inauguracyjnym sezonie po pierwszej wojnie 
światowej wystawiono „Damę pikową" Czajkowskiego 
(19. Il. 1920) pod kierownictwem Adama Dołżyckiego, 
w scenografii Leona Dołżyckiego. Główne partie śpie
wali: Orleńska (Hrabina), Zacharska (Liza), Bedlewicz 
(Herman) i Wiśniewski (Jelecki). 

Realizację „Eugeniusza Oniegina" Czajkowskiego 
(5. IV. 1921) ocenił co prawda krytycznie recenzent 
zarzucając dyrygentowi A. Dołżyckiemu, że potrakto
wał „part orkiestralny jako symfonię, a głosy śpiewa
ków jako poboczny appendix", ale opera w wykonaniu 
Augustyna Wiśniewskiego (Oniegin), Olgi Orleńskiej 
(Tatiana), Michała Prawdzica (Leński), Aleksandry Sza
frańskiej (Olga), Stanisława Drabika (Triquet) i Stani
:::ława Tarnawskiego (Gremin) cieszyła się dużą frek
wencją publiczności. 

Za dyrekcji Piotra Stermicza-Valcrociaty wprowa
dzono na scenę „Demona" Rubinsteina (11. III. 1924) 
pod kier. Jerzego Bojanowskiego z Aleksandrem Kar
packim i Ireną Cywińską. 

„Borysa Godunowa" Musorgskiego (23. III. 1927) 
przygotował muzycznie Zygmunt Wojciechowski w reży
serii Karola Urbanowicza i scenografii Stanisława Ja
rockiego. Urbanowicz odniósł sukces jako śpiewak 
w roli Borysa. W innych partiach wystąpili Radzisław 
Peter (Dymitr), Wanda Roessler (Maryna), Kazimierz 
Wawrzyniecki (Pimen) Jadwiga Fontanówna (Fiedor) 
Hugo Zathey (Warłam). W inscenizacji usunięto trzy 
sceny: obraz pierwszy, odsłonę z jezuitą Rangonim oraz 
obraz z Dymitrem ruszającym na Moskwę. 

11 



Rewelacją stało się przybycie do Poznania Zygmunta 
Zaleskiego. Wielki artysta, który w mediolańskiej La 
Scali był entuzjastycznie przyjmowany jako Borys, od 
tej właśnie partii zaczął swoje występy. Z. L. (Zygmunt 
Latcszewski) pisał w Kurierze Poznańskim (12. V. 1927): 
„Jest on jednym z tych, co potrafią wszystko wyrazić 
w śpiewie, których środki wyrazu są niewyczerpane, 
którzy w głosie i grozę mają, i całą skalę liryzmu , 
którzy potęgą brzmienia imponują i szeptem śpiewać 
umieją''. 

Zaleskiemu, który w latach następnych był głównym 
reżyserem Opery Poznańskiej zawdzięczamy premierę 
„Jolanty" Piotra Czajkowskiego (3. III. 1928) pod ba
tutą Bolesława Tylli (Lubicz, Drabik. Karpacki, Ma
zanek, Romanowski). Wieczór uzupełniła „Szechere
zada" Rimskij-Korsakowa w choreografii Maksymilia
na Statkiewicza. Tyllia jako dyrygent i Zaleski jako 
reżyser zrealizowali również premierę „Mazepy" Czaj
kowskiego (10. IV. 1929) z Kisielewską. Roesslerówną, 
Drabikiem, Karpackim oraz Zaleskim w roli Koczubeja. 

Za dyrekcji Zygmunta Latoszewskiego, Stefan Barań
ski (dyrygent) i Karol Urbanowicz (reżyser) przygoto
wali premierę „Kniazia Igora" Borodina (10. II. 1934) 
z Karpackim (Igor) Janowską (Jarosławna), Łuczyńskim 
(Włodzimierz) i Urbanowiczem (Kończak) . 

Najwybitniejszą premierą baletową międzywojennego 

dwudziestolecia były „Harnasie" Szymanowskiego gra
ne razem z „Płomiennym ptakiem" Strawińskiego 

w opracO'\,vaniu muzycznym Latoszewskiego (9. IV. 1938) 
i choreografii Statkiewicza z Zofią Grabowską i Jerzym 
Kaplińskim. 

* 

W okrutnie dotkniętym przez wojnę Poznaniu życi~ 
artystyczne zaczęło odbudowywać od nowa. W czasie 
okupacji przerzedziły się szeregi śpiewaków. Puste 
ściany teatru trzeba było zapełnić nowym sprzętem . 
Zebrać rozbity zespół, malować nowe dekoracje, szyć 
nowe kostiumy. Dzięki wydatnej pomocy władz 
w Polsce Ludowej Opera Poznańska szybko stała się 
t eatrem mogącym realizować ambitne plany. 

Za dyrekcji Zygmunta Latoszewskiego wystawiono 
wieczór baletowy (13. XII. 1947), na który poza „Sere
nadą" Mozarta złożyły się „Noc na Łysej Górze" Mu
sorgskiego i „Szecherezada" Rimskij -Korsakowa pod 
batutą Latoszewskiego ze scenografią i choreografią 
Jerzego Kaplińskiego. Kapliński świetnie wyczuł na
strój muzyki Musorgskiego a w „Szecherezadzie" obja
wił się w pełni wielki talent Barbary Bittnerówny, jej 
pełne niepokojącego uroku sylwetka i arabeskowa płyn
ność gestu. 

12 

" 

PIOTR CZAJKOWSKI 

DliMFi PIKOWFi 
Opera w 3 aktach 

Libretto wg powieści Puszkina: Modest Czajkowski 

Tekst polski: Zbigniew Lipczyński, Piotr Widlicki 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

ROBERT SATANOWSKI 

• 
R E Ż Y S E R 

STA N ISŁAW BREJDYGANT 

• 
SCENOGRAF 

ZOFIA WIERCHOWICZ 

CHOREOGRAF 

TERESA KUJAWA 

KIEROWNIK CHÓRU 

MIECZYSŁAW DONDAJEWSl<I 
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PIOTR CZAJKOWSKI 

D A M A PIKO W A 
Opera w 3 aktach 

HERMAN MARIAN KOUBA 
STANISŁAW ROMAJ\:SKI 
ROMAN WĘGRZYN 

HRABIA TOMSKI ALBIN FECHNER 
HENRYK GUZEK 

KSIĄŻĘ JELECKI JA'N CZEKAY 
MARIAN KONDELLA 

CZEKALIŃSKI ADOLF CWIECZKOWSK[ 
JÓZEF PRZĄDA 

SURIN EDW A!RD KMICIEWICZ 
ROMAN WASILEWSKI 

C'ZA,PLICKi: JULIUSZ BIENKOWSKI 
JERZY W ALCZA°KI' 

NARUMOW LECH KOPERNY 
PIOTR LISZKOWSKI 

HRABINA ALEKSANDRA ! M ALSKA. 

Osoby: 

W ANDA ROESSLER-STO KOWSKA 
IRENA WINIA RSKA 

BALET: 

LIZA 

PAULłNA 

GUWERNANTKA 

MAS ZA 

MISTRZ CEREMONII 

CHLOE 

DAPHNIS 

PLUT US 

BOŻENA KARŁOWSKA 

ANTONINA, KA WECKA 
JANINA R OZELÓWNA 
ANNA WOLANOWSKA 

EWA BERNAT 
ALEKSANDRA !MALSKA 
IRENA WINIARSKA 

IRENA JEZIERSKA 
WERONIKA' /PELCZAR 

WERONIKA PELCZAR 
EWA WOJCIK 

JULIUSZ BIEŃKOWSKI 
JERZY WALCZA 

JADWIGA MYS'llKOWSKA 
DOROTA SEREMAK 

EWA. BERNAT 
ALEKSANDRAIMALSKA 
IRENA WINIARSKA 

ALBIN FECHNER 
HENRYK GUZEK 

DANUTA KISIELÓWNA , EW A PA WLAKóWNA, EMIL WESOŁOWSKI, SOLIŚCI , 

KORYFEJE I ZESPÓŁ BALETOWY. 

CHÓR I ORKIESTRA PAŃSTWOWEJ OPERY IM. ST. MONIUSZKI W POZNANIU 

DYRYGENCI : ROBERT SATANOWSKI, EDWIN KOWALSKI 

PRZYGOTOWANIE SOLISTÓW 

KIEROWNIK STUDIÓW WIKTOn BUCHWA L D 

KRYSTYNA KUJAWA 
SONIA śNIECHOTA-OGŁOZA 
ALFONS KAMIŃSKI 
RAJMUND NOWICKI 

ASYSTENT REŻYSERA ROMAN WASILEWSKI 

ASYSTENT SCENOGRAFA STANISŁAW STEFAN IAK 

INSPICJENCI JANINA ZALEWSKA 
EDMUND CZARNECKI 

SUFLER MARIA PŁONKA-FISZER 



Po premierze „EUGENIUSZA ONIEGINA" Czajkow
skiego (7. II. 1948) pisał dr Zygmunt Sitowski: „Dyr. 
Latoszewskiemu można szczerze pogratulować sukcesu 
artystycznego premiery, która osiągnęła poziom godny 
polskiej Opery reprezentacyjnej". W przedstawieniu 
opracowanym muzycznie przez Latoszewskiego brali 
udział: Mary Didur-Załuska (Łarina), Zofia Chwoyka
Charłampowicz (Tatiana), Antonina Kawecka i Krystyna 
Kostal (Olga), Jerzy S. Adamczewski i Marian Woźniczko 
(Oni_egin), Józef Prząda (Leński), Igor Mikulin (Gremin), 
Mana Janowska-Kopczyńska (Filipiewna), Leopold Grze
gorzewski (Triquet), Antoni Szczurowski (Zarecki). Sce
nografię projektował Zygmunt Szpingier, reżyserował 
Wiktor Bregy, a tańce ułożył Jerzy Kapliński. 

Za dyrekcji Zdzisława Górzyńskiego Kapliński przy
gotował jako scenograf i choreograf „T AŃCE POŁO
WIECKIE" Borodina (grane razem z „Flisem" Moniuszki 
i . „Pieśnią o Ziemi" Palestra - 21. V. 1949), osiągając 
piękne efekty przez pomysłowe zestawienia kolorów 
umiejętność operowania plamami barwnymi i stopnia~ 
wanie dramatycznego napięcia. Wielki księżyc na hory
zoncie, trzy oszczepy wbite w kurhan stanowiły proste 
i efektowne tło całości. 

Wybitnym osiągnięciem Opery Poznańskiej była za 
dyrekcji Waleriana Bierdiajewa premiera „BORYSA 
GODUNOWA" Musorgskiego (9. V. 1950). Muzycznie 
przygotował ten dramat muzyczny Walerian Bierdiajew. 
A oto co pisał o widowisku Norbert Karaśkiewicz (Kro
nika m. Poznania 1959): „Korzystając częściowo z po
mysłów inscenizacyjnych Józefa Munclingra, Karol 
Urbanowicz (reżyser) stworzył pełen napięcia dramat 
rozgrywający się między carem a ludem (. .. ) Sceny ro
dzajowe, sytuacje skrzące się werwą i humorem nie 
osłabiły przyczajonego nastroju grozy, wnosząc do ogól
nego rosyjskiego kolorytu elementy czysto ludowe". 
Recenzent z dużym uznaniem pisze o Edmundzie Kos
sowskim w roli Borysa oraz wymienia jako udane 
partie: Igora Mikulina (Pimen), Wacława Domieniec
kiego (Dymitr), Antoninę Kawecką (Maryna), Karola 
Urbanowicza (Warłaam), Józefa Katina (Misaił) Emmę 
Szabrańską (Karczmarka). „Dekoracje Zygmunta Szpin
giera - pisze dalej Karaśkiewicz - nie przeładowane 
realiami, utrzymane były w jednolitym, aczkolwiek tra
dycyjnym stylu". 

Artystyczną pozycję Opery Poznańskiej ugruntowały 
gościnne występy w Moskwie (21. XII. 52 - 3. I. 53). 
Spektakle „Halki", „Strasznego Dworu", „Buntu ża
ków" Szeligowskiego i „Borysa Godunowa" były bardzo 
życzliwie przyjęte przez krytykę i publiczność a Opera 
Poznańska została odznaczona orderem Sztandaru Pracy 
I klasy. 

Bierdiajew wprowadził również na scenę balet Czaj
kowskiego „PORY ROKU" (wystawiony razem z „Dylem 
Sowizdrzałem" Ryszarda Straussa i „Suitą hiszpańską" 
Granadosa - 26. XI. 1950) z librettem Tadeusza Marka 
pod kier. muzycznym Bolesława Lewandowskiego w cho-
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reografii Leona Wójcikowskiego i scenografii Tadeusza 
Błażejowskiego i Mariana Bogusza. Dziewczynę tań
czyła Maria Krzyszkowska mając za partnerów Bohu
dawa Stancaka (Młodzieniec), Konrada Drzewieckiego 
(Wodzirej), Witolda Grucę i Stanisława Szymańskiego 
(Kawalerowie). Znakomity tancerz Wójcikowski przy
gotowuje następnie nową wersję choreograficzną „NOCY 
NA ŁYSEJ GORZE" Musorgskiego (3. VII. 52). 

O ambicjach repertuarowych dyrekcji świadczy polska 
prapremiera „ŚNIEŻYNKI" Rimskij-Korsakowa (15. VII. 
1951) pod kierownictwem muzycznym Bierdiajewa w re
żyserii Wiktora Bregy i scenografii Karola Gajewskiego 
z układami tanecznymi Wójcikowskiego. śnieżynkę śpie
wała Barbara Kostrzewska, Kupawę - Antonina Ka
wecka. Mimo zapewnień inscenizatorów że „przez zasto
sowanie sceny obrotowej nadano kształtowi scenicznemu 
opery barwność i żywość" przedstawienie było ciężkie 
i bezwładne. Nie uratowała go pięknie brzmiąca orkiestra 
i głosy niektórych śpiewaków. 

Norbert Karaśkiewicz we wspomnianym szkicu tak 
pisał o następnej premierze baletowej - „JEZIORZE 
ŁABĘDZIM" Czajkowskiego (5. II. 53): „Rudowłosy 
w kreacji Konrada Drzewieckiego (w drugiej obsadzie 
Ryszard Radek) był wręcz rewelacyjny, podobnie jak 
klasyczną doskonałością wyróżniało się pas de quatre 
odtańczone przez Bożenę Gadzińską, Barbarę Goślińską, 
Teresę Kujawę i Lucynę Łakomównę. Barbara Karczma
rewicz (Odetta). wzbudzała podziw precyzją techniczną, 
natomiast miękkością linii i wyrazem charakteryzował 
się taniec Juty Majewskiej jako Odylli ( ... ) Kompozycja 
choreograficzna Miszczyka nawiązała do tradycyjnej 
M. Petipy inscenizacji „Jeziora". Całość prowadzona 
przez Henryka Czyża miała świetne tempo, wszystkie 
divertissements wyrazistą rytmikę, a partie symfoniczne 
wyrównane i szlachetne brzmienie. Scenografię opraco
wał Stanisław Jarocki". 

Poza nowym opracowaniem „EUGENIUSZA ONIE
GINA" Bierdiajew przygotował muzycznie również 
„KNIAZIA IGORA" Borodina (30. XII. 53) w reżyserii 
Adolfa Popławskiego i scenografii Stanisława Jaroc
kiego. Premiera stała się sukcesem Opery. Krytycy pod
kreślali jako interesujące osiągnięcia role Stefana 
Budnego i Mariana Woźniczki (Igor), Antoniny Kawec
kiej (Jarosławna), Aleksandra Klonowskiego (Włodzi
mierz), Józefa Machalli (Kończak) i Felicji Kurowiak 
(Kończakówna). 

Zdzisław Górzyński, który objął dyrekcję Opery po 
Bierdiajewie wzbogacił repertuar o „ŚPIĄCĄ KRÓ
LEWNĘ" Czajkowskiego (27. XII. 56). Układ choreogra
ficzny Jerze go Gogóła był wierną kopią inscenizacji 
Moskiewskiego Teatru Wielkiego. Muzycznie opracował 
premierę Władysław Słowiński. 

Następną premierą był balet radzieckiego kompozy
tora Borysa Asafiewa „FONTANNA BACHCZYSA-
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RAJU" (31. XII. 1958) pod kierownictwem muzycznym 
Władysława Słowińskiego, w choreografii Zygmunta 
Patkowskiego i scenografii Stanisława Jarockiego. 
Patkowski w programie pisał, że „główne założenie in
scenizacyjne polegało na t ym, aby różnorodne elementy 
widowiska baletowego nie przeistaczały się w divertis
sement, lecz służyły ciągłości akcji dramatycznej". 
Aleksander Rowiński (Express Wieczorny 9. I. 1959) tak 
ocenił premierę: „tańce solistów w operze są na ogół 
nieskomplikowane, ale ładne i efektowne, wydobywają 
nastrój liryczny w pas de deux Marii (Barbara Karczma
rewicz) i Wacława (Bohusław Stancak) w I akcie. Bar
dziej wyraziste są tańce Zaremy (Stella Pokrzywińska) 
i Gireja (Władysław Milen) oraz równie doskonale wy
konany przez zespół baletowy polonez, mazur i tatarski, 
w którym Ryszard Radek (Nurali) zwraca uwagę swym 
temperamentem". 

17. I. 1960 r. wznowiono „EUGENIUSZA ONIEGINA" 
pod batutą Edwina Kowalskiego w reżyserii K. Urba
nowicza i scenografii St. Jarockiego. Obsada głównych 
ról: Krystyna Jamroz i Irena Lubomirska (Tatiana), 
Aleksandra Imalska i Alina Chocieszyńska (Olga), Hen
ryk Guzek i Eugeniusz Stawierski (Oniegin), Marian 
Kouba i Adam Cwieczkowski (Leński), Henryk Łuka
szek, Józef Machalla i Roman Wasilewski (Gremin). 

9. IV. 1961 r. odbyła się premiera „MAZEPY" Czaj
kowskiego pod kierownictwem muzycznym Mariana 
Szczęsnowskiego w reżyserii K. Urbanowicza i sceno
grafii St. Jarockiego. Główne partie śpiewali: Stefan 
Budny i Albin Fechner (Mazepa), Henryk Łukaszek 
(Koczubej), Marian Kouba i Józef Prząda (Andrzej), 
Antonina Kawecka i Jadwiga Myszkowska (Maria). 

Pierwszą premierą po objęciu dyrekcji przez Roberta 
Satanowskiego był balet Sergiusza Prokofiewa „ROMEO 
I JULIA" (6. VI. 1963) pod kier. muzycznym Władysła
wa Słowińskiego, w choreografii Witolda Borkowskiego 
i scenografii Ireny Lorentowicz. „Jeśli chodzi o wyko
nawców - pisał Mieczysław '.Radost (Kurier Polski, 
14. VI. 1963) - to na pierwszy plan wysunęła si.ę Irena 
Cieślikówna (Julia) pełna wdzięku, wzruszająca wyra
zem dramatycznym, o zaawansowanej technice tancer
ka". Dublowała Julię Anna Deręgowska, o której Ta
cjanna Wysocka pisała w „Teatrze" (1.-15. IX. 63) 
„Młodziutka tancerka, która przed paru laty ukończyła 
poznańską szkołę baletową, posiada dobre opanowanie 
tec~niki klasycznej, doskonałą równowagę, świetnie wy
robione en dehors, mocne pointe'y. Jest przy tym auten
tycznie dziewczęca , tak nieśmiała i skromna, że postać 
Julii szczególnie w pierwszych scenach ma w niej do
skonałą interpretatorkę". 

„HISTORIĘ ŻOŁNIERZA" Igora Strawińskiego wy
s~awił Satan?wski razem z „La Valse" Ravela i „Błę
k~tną r~psodię" Gershwina (25. IV. 1964) pod własnym 
kierownictwem muzycznym, w choreografii Conrada 
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Drzewieckiego i scenografii Krzysztofa Pankiewicza. 
Reżyserowała ten trudny do realizacji scenicznej utwór 
Krystyna Meissner. Jerzy Waldorff tak ocenił spektakl : 
„Najbardziej ze wszystkiego podobała mi się „Historia 
o żołnierzu" , także dzięki imponującym osiągnięciom 
reżysera Krystyny Meissner ( ... ) choreograf tym razem 
t rafnie odczytał i przetransponował na taniec niełatwą 
part yturę Strawińskiego. Odnalazł i uwypuklił w scenie 
u Królewny sparodiowane rytmy tanga i ragtime, dał 
układy przejrzyste, dobrze współgrające z muzyką . 
Również parę dekoracji Pankiewicza ( ... ) należało do 
udanych ( ... ) Co się tyczy Drzewieckiego to chyba na 
leży pamiętać, że oglądaliśmy jego choreograficzny de
biut i oprzeć nadzieję na udanym, inteligentnym ukła
dzie tańców i pantomimy w „Historii żołnierza". 

28. V. 1964 wznowiono „ROMEA I JULIĘ" Prokofie
w a, dyrygował Mieczysław Dondajewski, a w roli Juli i 
wystąpiła Olga Sawicka. Romea tańczyli na zmianę 
Wiesła·w Kościelski, Kazimierz Milczyński i Przemysław 
S!iwa, Mercuccia - Conrad Drzewiecki i Henryk Kon
wiński, Tybalta - Edmund Koprucki i Władysław 
Milon. 

_Na premierę „Wieczoru Galowego" (20. III. 1965) pod 
kier. muz. M. Dondajewskiego obok „Karnawału" Schu
manna i „Trójkątnego Kapelusza" de Falli złożyły się 
fragmenty baletowe w układzie Conrada Drzewieckiego 
i scenografii Barbary Wolniewicz: Pas de quatre z 
„RUSŁANA I LUDMIŁY" Glinki (Olga Sawicka i Roma 
Juszkatówna - Taglioni, Irena Cieślikówna i Janina 
Lisiecka - Grisi, Roma Juszkatówna i Lubomira Wojt
kowi~k - Cerrita oraz Anna Deręgowska - Grahn) 
~dag10 z „JEZIORA ŁABĘDZIEGO" z Olgą Sawicką 
i Anną Deręgowską (Odetta) oraz Władysławem Mila
nem i Wiesławem Kościelskim (Zygfryd), Adagio des 
Roses ze „SPIĄCEJ KRÓLEWNY" z Ireną Cieślikówną 
i Romą Juszkatówną (Aurora). O Pas de quatre z Ru
słana i Ludmiły" pisał Stefan Wysocki (Kultura rn'.' IV. 
1965) „Czwórka tańczy świetnie, układ w najlepszym 
„klasycznym guście'', najeżony wzrastającymi w czasie 
poszczególnych wariacji trudnMciami. Olga Sawicka 
~acho"':'~ła właś_ciwą jej lirykę wyrazu. To wielka przy
Jemnosc patrzec. na t~zy wychowanki szkoły poznańskiej 
- Juszkat, WoJtkowiak, Deręgowska - jak w tym za
szczytnym towarzystwie balleriny tańczą na równym 
z nią poziomie". 

Wybitnym osiągnięciem artystycznym była polska pra
premi~ra „KATARZYNY IZMAJŁOWEJ" Dymitra Szos 
takowicza przygotowana pod kierownictwem muzycz
n ym Rob~~ta Satano".".skiego, w reżyserii Danuty Ba
duszkoweJ i scenografu Stanisława Bąkowskiego (13. VI. 
1965) .. Z niezwykle bogatej kolekcji recenzji („Katarzyna 
IzmaJłowa" była grana na Warszawskiej Jesieni) warto 
zacytować kilka charakterystycznych fragmentów: ze
spół Opery Poznańskiej popisał się tu pięknie pod"ba
tutą _Roberta Satanowskiego, który wyśmienicie pro
wadzi muzyczną całość przedstawienia; warto odnoto-
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wać przy tej okazji oryginalny pomysł umieszczenia 
grupy instrumentów oraz część chóru na najwyższym 
balkonie widowni co dało swoisty „stereofoniczny" efekt. 
Podkreślone zostały w tej interpretacji wyraziście ro
syjskie cechy muzyki Katarzyny Izmajłowej, jak rów
nież jej witalność i wyjątkowy dynamizm, typowy już 
dla indywidualności twórczej samego Szostakowicza". 
J. K. (Józef Kański - Teatr, 16-31. I. 1966). 

„Opera Poznańska uwzględniając jej naturalne mo~li
wości, włożyła w przygotowanie „Katarzyny IzmaJłO
wej" wysiłek niepospolity i rezultat osiągnęła niewiary
godnie duży" (Jerzy Waldorff - Świat, 27. VI. 1965). 

„Nie znoszę epitetów rozpoczynających się od „naj". 
Nie mam jednak wątpliwości, że opera Szostakowicza 
w realizacji poznańskiej wydała mi się najwspanialszą 
operą naszego stulecia. (Henryk Swolkień, Kurier Polski, 
22. VI. 65). 

„Orkiestra bardzo rozszerzona grała swą niezwykle 
trudną partię w sposób wystawiający najlepsze świa
dectwo jej i jej dyrygentowi, a doskonale śpiewający 
chór był dodatkowo pięknie uruchomiony przez reżysera. 
A w ogóle spektakl gigant i to pod każdym względem. 
Brawo! (Stefan Wysocki, Kultura, 11. VII. 1965). 

„ ... partia Katarzyny w ujęciu Alicji Dankowskiej 
miała dużo wyrazu ( ... ) Trzeba również podkreślić wa
lory wokalne wykonawstwa Dankowskiej ( ... ) dobrym 
wydawał mi się również Henryk Łukaszek, rysujący 
sugestywnie postać kupca Borysa Izmajłowa . Nie za
wiódł Stanisław Romański w partii Siergieja (Jerzy 
Koman, Tygodnik Demokratyczny, 23-29. VI. 65). 

„Katarzyna Izmajłowa" jest pokazem największego 
wysiłku i olbrzymiego entuzjazmu wszystkich wyko
nawców". (Wiesław Kiser, Gazeta Poznańska, 24. VI. 65). 

„Największe wrażenie pozostawił chyba ostatni obraz 
- scena pochodu zesłańców, kapitalnie opracowana mu
zycznie zarówno w sensie kompozytorskim przez samego 
twórcę, jak wykonawczo przez orkiestrę Opery Poznali
skiej pod batutą Roberta Satanowskiego" (Teresa Gra
bowska, Trybuna Ludu, 8. X . 1965 r.) . 
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Należy przypommec występy znakomitych zespołów 
i solistów radzieckich, goszczących na scenie poznań
skiej. 

12. VIII. 1949 Balet Akademickiego Teatru Wielkiego 
z Moskwy wystąpił z „Coppelią" Delibesa. Poznańska 
publiczność mogła zobaczyć najwybitniejszych solistów, 
wśród których widniały nazwiska Olgi Lepieszyńskiej, 
Ireny Tichomirnowej, Preobrażeńskiego, Mosserera, Ga
bowicza i in. 

5. V. 55 wystąpili soliści Baletu Akademickiego Teatru 
Wielkiego z Moskwy. Irena Tichomirnowa i Gennadij 
Lediach pokazali- Poznaniowi II akt „Jeziora Łabędzie
go", Pas. de deux z „Don Kichota" Minkusa, „Melodię" 
Glucka i „Walc" Moszkowskiego. Przy fortepianie: 
Aleksy Zipczew. 

?3. IX. i 25 .. I~. 55 Halina Szolina, solistka Kijow
skiego. Akader:iickiego Teatru Opery i Baletu występo
wała Jako Tatiana w „Eugeniuszu Onieginie" oraz w par
tii tytułowej w „Halce". 

7_.. X. 5?. W ra1?ach dni kultury białoruskiej wystąpili 
s<;>hsci Bia~or~s!<~~go Teatru Opery i Baletu w „Euge
niuszu Onieginie . Klawdia Kudraszowa (Tatiana), Ta
i:nar~ Szyi:nko (Olga), Mikołaj Worwulew (Oniegin) 
i Michał Ziuwanow (Gremin). 

9. X. 55 W „Borysie Godunowie" wystąpili Klawdia 
Kudraszowa i Michaił Ziuwanow (Borys). 

. 5. X. 56. W roli tytułowej w „Kniaziu Igorze" wystą
pił Paweł Karmeluk artysta lwowskiego Teatru Opery 
i Baletu. 

28 .. XI. 57. Partię Amneris w „Aidzie" śpiewała Nina 
Arc_h1powa-Diegtiarowa, solistka Teatru Wielkiego Ope
ry 1 Baletu w Moskwie. 

5 .. ~I. 60. W ~oli Gildy (Rigoletto) wystąpiła Halina 
OleJmczenko, solistka Teatru Wielkiego Opery i Baletu 
w Moskwie. 

18" I. 62 i 20. I. 62 w roli „Traviaty" i „Lakme" wy
stąpiła G<;>ar Siasparian, ludowa artystka ZSRR, solistka 
Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Moskwie. 

19" V. 62. W r?li ty~ułowej w „Kniaziu Igorze" wy
stąpił Igor Sorokm solista Teatru i Baletu w Tbilisi. 

20. III. i 22. I!L _1964 Aleksander Me!ik-Paszajew. 
artysta Teatru Wielkiego Opery i Baletu w Moskwie 
dyrygował „Cyrulikiem Sewilskim" i „Faustem". ' 

S. H. 
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SOPRANY 

Stefania Benk 
Alicja Dankowska 
Zdzisława Donat 
wanda Jakubowska 
Irena Jezierska 
Bożena Karłowska 

Antonina Kawecka 

MEZZOSOPRANY 

Ewa Bernat 
Alina Chocieszyńska 
Aleksandra Imalska 

TENORY 

Juliusz Bieńkowski 
Adolf Cwieczkowski 
Józef Katin 
Marian Kouba 
Józe f Prząda 

BARYTONY 

Stefan Budny 
Jan Czekay 
Albin Fechner 
Henryk Guzek 

BASY 

Andrzej Kizewetter 
Edward Kmiciewicz 
Piotr Liszkowski 
Henryk Łukaszek 

I ś c 

Jadwiga Myszkowska 
Krystyna Pakulska 
Weronika Pelczęr 
Janina Rozelówna 
Dorota Seremak 
Anna Wolanowska 
Ba rbara Zagórzanka 

F elicja Kurowiak 
Irena Winiarska 
Ewa Wójciak 

Stanislaw Romański 
Jerzy Walczak 
Roman Węgrzyn 
Sławomir żerdz!cki 

Marian Kondella 
Lech Koperny 
Władysław Wdowick! 

Józef Machalla 
Bogdan Ratajczak 
Roman Wasilewski 

PIANISCI, KOREPETYTORZY 
I PEDAGODZY WOKALlSCI 

Halina Dudicz-Latoszewska Wiktor Buchwald 
Krystyna Kujawa Al!ons Kamiński 
Sonia Sniechota-Og!oza Rajmund Nowicki 

o 
I 

R K z 

I skrzypce 
Mieczysław Kujawa 

koncertmistrz 
Leszek Rezler 

koncertmistrz 
Jan Mirucki 
zastępca 1wncertmtstrza 

Stefan Głowacki 
Józef Majchrowicz 
Stefan Betz 
Wacław Szmańda 

Jerzy Stasik 
Romuald Hejnowicz 
Teresa Zlelątkiewicz 
Elż bieta Kucharska 
E we lin a Piórkows ka 
R ys zard Klockiewicz 

II skrzypce 
Bolesław Hypkl 
Józef Murawski 
Florian Ryll 
Józef Dziwił! 
Tadeusz Jarzyński 
Maksymilian Witt 
Stanisław Twa rdecki 
Bożena Duszyńska 
Maria Cicha 

Altówki 
Czesław Sobczyński 

Modest Lipczyński 
Aleksander Rybkowski 
Andrzej Grześkowiak 
Andrzej Szymański 

\Vioi.onczele 
Leonard Wysocki 

koncertmistrz 
Andrzej Łukowski 
zastępca koncertmistrza 

Kazimierz Rabiega 
Kazimierz Trzeciak 
Lehosław Stasik 
Henryk Nojman 

Kontrabasy 
Władysław Leppert 
Krystyna Dymaczewska 
Maciej Złotkowski 
Wojciech Radziszewski 
Wiesław Pniewski 

Harry 
Anna Banaszak 
Mirosława Nowa k 

INSPEKTOR ORKIESTRY: 

E s T R A 

Flety 
Franciszek Langner 
Idzi Hankiewicz 
Jerzy Pelc 
Małgorzata Rusinek 

Oboje 
Mieczysła v; Koczo rowski 
Witold Jeliiiski 
Alojzy Wielgosz 

Uo:i:ek ang. 
Witold Jeliński 

Klarnety 
Wilhe lm M icha lak 
Edward Jankows ki 
Zdz isł aw Nowa !< 

Bas-klarnet 
Marian Walcza k 

F'agoty 
Władysław Gabryelsk! 
Ryszard Szczepański 
Bogdan Borek 
Anton! Gret 

Kontrafagot 
Bogdan Borek 
Antoni Gref 

Waltornie 
Zenon Kujawiński 
Zygmunt Mydllkowskl 
Jan Konieczny 
Antoni Koralewski 
Władysław Pawłowski 
Michał Jankowiak 

Trąbki 

Leon Dlużyk 
Stanisław Kwapisz 
Władysław Jędrzejczak 
Marian Maślanka 

Puzony 
Stanisław Biniakiewicz 
Mirosław M iłkowski 
Franciszek Sikora 
Marian Stroiński 

Tuba 
Tadeusz Binel< 

Perkusja 
Henry!< Dycha 
Marian Rapczewski 
Marian Wicenciak 

Fortepian 
Rajmund Nowicki 

TADEUSZ JARZYN>iKI 
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KIEROWNIK CHÓRU: lVIIECZYSŁA W DONDAJEWSKI 
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ASYSTENT : JOLANTA DOTA 

KIEROWNIK WOKALNY: HALINA SOBIERAJSKA 

CHÓR ŻENSKI 

SOPRANY 

Maria Badyńska 
S ylwia Bardua 
Bożena B ac h 
Kr ys ty na Kolasińska 
Wiesława Kope rna 
P e lag ia K osicka 
An tonina Kowalska 
K rystyna Kozłowska 
Izabela Kubaszewska 
Helena Kwaśniewska 

Krystyna Lejman 
L eopolda Male wick>a 
J a dwiga Nowak 
Zofia Poradzewska 
Helena Tomczak 
Łucja Wiczyńska 

Maria Wiethan 
Ludomira Urbańska 

Józefa Ząbczyńska 

A LTY 

Janina Banach 
Irena Chrząszczewska 

Joanna Drygas 
Janina Jankowska 
Halina Kamińska 

Bronisława Kosmala 
Łucja Kubicka 
Barbara Liwe rslrn 
Olga Łancewicz 
Ele onora Majewska 
Irena Masie! 
Stanisława Tuszyńska 

w e ronika Ziółkowska 

INSPEKTOR: Ludomira Urbańska 

CHÓR MĘSKI 

TENORY 

Antoni Bociański 
Adam Józefczyk 
Wacław Kołodziejczak 

Aleksander Krawczyński 
Bogumił Krzyżaniak 

Józef Kubiak 
W lad ys!a w Łukasiewicz 

Stanisław Mlodożeniec 

Jan Niwiński 
J a n Rawecki 
Bernard Rogaliński 
Franciszek Nowicki 
Franciszek Staniszewski 
Stanisław Szukalski 
Zbigniew Woliński 

BASY 

Janusz Babiański 
Józef Czapiewski 
Ryszard Gabryel 
Janusz Kaczmarski 
Bogdan Klensporf 
Grzegorz Kora lewski 
Zygmunt Kowalczyk 
Stanisław Olenderek 
Sylwester Osses 
Marceli Pałczyński 
Władysław Pruss 
Albin Romanowski 
Jerzy Szałaty 

INSPEKTOR: Bogumił Krzyżaniak 

B A L E T 

KIEROWNIK BALETU: CONRAD DRZEWIECKI 

ASYSTENT: BARBARA KASPROWICZ 

KOREPETYTORZY BALETU 

W ANDA _SZYPERKO, ZBIGNIEW BARTZ 

PRIMABALLERINY: 

Olga Sawicka 
Irena Cieśl!kówna 
Barbara Karczmarewicz 

I TANCERZE : 

Conrad Drzewiecki 
Edmund Koprucki 
Władysław Milan 

SOLISCI: 

T eresa Kujawa 
Anna Deręgowska 
Zena Dudzicz 
Roma Juszkatówna 
Helena Krzeszkowska 
Juta Majewska 

Eugenia Skotarczak 
Danuta Wacławik 
Lubomira Wojtkowia k 
H enryk Konwiński 
Wiesław Kościelski 

Przemysław S!iwa 

KORYFEJE: 

Eleonora Dondajewska 
Maria Drojecka 
H enryka Eitner 
Nina Grzegorzewska 
Krys tyna Kostrzemska 
Stefania Łuczak 
Lidia Mizgalska 
Aleksandra Niedzielska 
Maria Offierska 

Aleksandra Pieterek 
Janina Porzyńska 
Eleonora Stachecka 
Janina Zaporowska 
Czesław Ciszewski 
Andrzej Górny 
Janusz Kołodziejczak 
Jerzy Wojtkowiak 
Józef Zieliński 

ZESPÓŁ: 

Teresa Chodzlak 
Danuta Fajferówna 
Danuta Kisielówna 
Iwona Kowalska 
Janina Lisiecka 
Kornelia Matecka 
Jadwiga Milczyńska 
Bogumiła Paciorek 
Ewa Pawlak 
Lucyna Sosnowska 

Marian Androt 
Władysław Breliński 

Krzysz to f B ry g icler 
Franciszek Knapik 
Zbigniew Krzeszowiak 
Jacek S'olecki 
Juliusz S tańda 
Zbigniew Stróżniak 
Bohusław Szwarczewski 
Emil Wesołowski 

INSPEKTOR BALETU: NINA GRZEGORZEWS'KA 
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REPERTUAR 1967 /68 

SYLFIDY 
DO MUZYKI FRYDERYKA CHOPINA 

STANISŁAW DUNIECKI 

P A Z I O YI I E KR Ó LO W EI M AR Y S I E Ń KI 

TOMASZ KIESEWETTER 

PORWANIE 

STANISŁAW MONIUSZKO 

Il A L K A 

HRAB I N A 

STRASZNY DWOR 

LUDOMIR RÓŻYCKI 

EROS I PSYCHE 

FRANCISZEK WOŻNIAK 

WARIACJE 4:4 

ADOLF ADAM 

GIS EL LE 

LUDWIK YAN BEETHOVEN 
FIDEL . I O 
WYKONANIE KONCERTOWE 

ALEKSANDER BORODIN 

KNIAŻ IGOR . 
PIOTR CZAJKOWSKI 

EUGENIUSZ ONIEGIN 

Duke ELLINGTON • Zdzi sław SZOSTAK 

IMPROWIZACIE DO SZEKSPIRA 

CHARLES GOUNOD 

F A U S T 

G. F. H A E N D E L 

MUZYKA UROCZYSTA 

ROLF LIEBERMANN 

S Z K O Ł A Ż O N 

REPERTUAR 1967/68 

WOLFGANG AMADEUSZ MOZART 

CZARODZIEJSKI FLET 

MODEST MUSORGSKI 

BORYS GODUNOW 

JACQUES OFFENBACH 

ORFEUSZ W PIEKLE 

GIACOMO PUCCINI 

CYGANERIA 
MADAME BUTTERFLY 

T O S C A 

GIOACCHINO ROSSINI 

CYRULIK; SEWILSKI 

ANTONIO SALIERI 

AXUR, KROL ORMUS 

JOHANN STRAUSS 

ZEMSTA NIETOPERZA 

DYMITR SZOSTAKOWICZ 

KATARZYNA .ZMAJŁOWA 

GIUSEPPE VERDI 

A 

B A L 
O T 
R I G 
T R U 

I D A 
MASKOWY 

E L L O 

O L E T T O 
B A D U R 

RYSZARD WAGNER 

T A N N H X U S E R 

SOJREE DE GALA 
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NAJ'BLIŻSZE PREMIERY 

WIECZÓR BALETOWY1 

E R Z Y 

TEMPUS 
M L I A N 

JAZZ 67 

TOMANO ALBINONI 

ADAGIO NA SMYCZKI I ORGANY 

IGOR STRAWIŃSKI 

0 _G N_ I S T Y P T A K 

• 

D. F. -E. A U B E R 

FRA DIAVOLO 

• 

G USEPPE VERDI 

A T T L A 

KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH 

KIEilOWNIK TECHNICZNY 

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

l\1ALARS A 
STANISŁAW STEF A N I AK 

KOSTIUI\1ERIA 
FELIKS ŁAWNICZAK 
FRANCISZEK MUSIAŁ 
LEOKADIA ŁABACKA 
ROMAN RYBACKI 
ANNA PRZYSIECKA 
JAN PIJANOWSKI 

STOLAHNIA 
J A N D O L A T A 

OSWIETLF.NIE 
BRONISŁAW MINTURA 

PERUKARNIA 
STANISŁAW ZAWENDOWS Kl 

MODELARNIA 
LEON MARSZAŁ 

s c F. N A 
LEON MANKIEWICZ 

D E K O R A T O R N I A 
JAN ŁAWNICZAK 

WARSZTAT OBUWNICZY 
FRANCISZEK KRZYŻOSIAK 

SLUSARNIA 
FRANCISZEK KOTECKI 

REKWIZYTORNIA 
SYLWESTER GABRYSIAK 

• 
R E DA KC j A P /? O GR A Jl U 

ZOFIA WIERCHOWICZ 

S TANISŁAW IIEBA:'IOWSKI 

JÓZEF KANSKf 

JERZY MŁODZIEJOWSKI 

KAZIMIERZ ŻNINSKI 
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PAŃSTWOWA OPERA W POZNANIU 
DYREKTOR ROBERT SATANOWSKI 

P I O T R CZAJKOWSK 

PIKOWli 

(S t r e s z c z e n i e) 

AKT I 

Odsłon a 1. Promenada petersburska. Wśród space
rujących, oficerowie Surin i Czekalii1ski. Rozprawiają 
oni o dziwnym zachowaniu się oficera Hermana, który 
bywa w kasynie gry , nie włącza się jednak do hazardu. 
Przybywa również Herman w towarzystwie hrabiego 
Tomskiego, któremu zwierza się ze swojej miłości do 
pięknej i młodej dziewczyny. Jest jednak biedny i nie 
może liczyć na ślub z ukochaną - jedyna nadzieja 
w szybkim wzbogaceniu się . W otoczeniu oficerów po
jawia się książę Jelecki, przyjmujący gratulacje z okazji 
swoich zaręczyn. Wkrótce nadchodzi w towarzystwie 
swojej babki, Liza wybranka Jeleckiego, w której Her
man rozpoznaje swoją uchochaną. Tomski opowiada 
Hermanowi historię babki Lizy, starej hrabiny zwanej 
Damą Pikową, która w latach młodości będąc w Paryżu, 
poznała tajemnicę zawsze wygrywających „trzech kart". 
Pilnie jednak strzeże tajemnicy, ponieważ wie, że osoba 
której ją wyjawi przyczyni się do jej śmierci. W opusto
szałym przed nadciągającą burzą parku, Herman przy
sięga, że zdobędzie Lizę. 

Od słon a 2. Salon w pałacu hrabiny. Liza i Paulina 
w towarzystwie przyjaciółek tańczą i śpiewają pieśni. 
Zabawę przerywa guwernantka. Liza nie kochająca 
Jeleckiego, marzy o nieznanym jej z nazwiska oficerze, 
który zresztą zjawia się przed nią niespodziewanie. 
Herman wyznaje jej swoją miłość i oświadcza, że jeżeli 
nie znajdzie wzajemności to popełni samobójstwo. Liza 
nie mając już sił na ukrywanie swojej miłości, osuwa 
się w ramiona Hermana. 

AKT II 

Odsłon a 1. Bal maskowy. Wśród wielu uczestni
ków balu jest również Herman. Pewien miłości Lizy, 
marzy już teraz tylko o wydarciu Hrabinie tajemnicy 
.,trzech kart". Tutaj też spotykają się Liza i Jelecki, 
który w płomiennych słowach zapewnia ją o swojej głę
bokiej miłości. Liza jednak myśli już tylko o Hermanie 
i spotkawszy go wręcza mu klucze mające umożliwić im 
spotkanie w domu hrabiny. Bal masek trwa ... 



Od s łon a 2. Pod osłoną nocy, Herman zakrada się 
do pokoJu Hrabiny. Ukryty za kuta1ą oczekuje jeJ po
wrotu z balu. \"iprowam.o 1a hrabina zajmuie mieJSCe 
w fotelu - wspominaiąc lata młodo5Ci usypia. Budzi się 
kieay Herman upuściwszy kry JÓwkę podchodzi do niej 
by błagać o wyiawienie mu tajemnicy „trzech kart" . 
Kiedy nie pomagaJą prośby Herman grozi. Przerażona 
Hrabina nie W) 1 zekłszy słowa umiera nagle. Do pokoju 
wchodzi Liza i widząc co się staiO nakazuje Hermanowi 
opuścić dom. 

AKT III 

O d s ł o n a 1. W koszarach. Herman czyta list Lizy, 
która jest skłonna mu przebaczyć. Prosi go o spotkanie. 
Herman jest załamany i zrozpaczony. Do ponurego wnę
trza dochodzą ;,.alobne pienia cerkiewne, kiedy nagle 
pojawia się przed nim widmo hrabiny nakazujące mu 
poślubienie Lizy, następnie wyja\via mu tajemnicę 
trzech kart. Herman tryumfuje ... 

Odsłon a 2. Nad Newą. Liza oczekuje przybycia 
Hermana. Pełna jest zwątpień i niepokoju. Wreszcie 
przybywa Herman i na chwilę powraca złudna nadzieja 
sL.czr.ścia. Kiedy jednak Liza proponuje wspólną ucieczkę, 
ten odtrąca ją i spieszy do kasyna. Zrozpaczona Liza 
rzuca się w nurty Newy. 

Odsłon a 3. Kasyno gry. Wśród oficerów grających 
w karty jest również książę Jelecki, który zerwał zarę
czyny z Lizą. Wchodzi rozgorączkowany i podniecony 
Herman. Przystępuje do gry, stawiając cały swój ma
jątek na jedną z „trzech kart ... " i wygrywa. Obstawienie 
drugiej karty ró»vnicż przynosi mu wygraną. Upojony 
powodzeniem pragnie zagrać po raz trzeci. Jedynym 
kandydatem do gry jest jul: teraz tylko książę Jelecki, 
który traktuje ją jako symboliczny pojedynek. Lecz 
karta, która miała wg przepowiedni hrabiny przynieść 
Hermanowi po raz trzeci wygraną ... znajduje się w rę
kach Jelcckiego. Herman trzyma w ręku damę pikową, 
która w jego chorej wyobrażni przemienia się w szyder
czą tw.irz Hrabiny. Hcrm;m z imieniem Lizy na ustach 
przebiJa się sztyletem. 
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