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urod:z;ił się w Ubielu, ziemi Mi11skiej, 5 maja 1819 r. 
z ojca Czesława, oficera napoleońskiego, i matki Elżbiety 
Madżarskiej, wywodzącej się z rodziny sławnych wytwór
ców pasów słuckich. 

Przodkowie Moniuszki, pochodzący z drobnej S!lachty 
podlaskiej, od dwóch pokoleń osied '. i na Biało r usi. ~zcze
gólną rolę w kształtowaniu się umysłu małego Stasia, o:! 
dziecka okazującego wybitne zdolności muzyczne, odegrali 
jego stryjowie. Wychowankowie Uniwersytetu Wileńskiego 
i uczes.tinicy wojen napoleońskich, byli typowymi repre
zentantami Polskiego Oświecenia. Łączyli gorący patriotyzm 
ze s.zczeTym ,pragnieniem radykalnych zmian społecznych. 
Przykład•a·~ 1i się do oświecenia wars~w ludowych i mieszczaó
skich a esk(peryment jednego z nich zyskał w swoim 
czasi~ duży rozgłos. Mianowicie Dominik Moniuszko po
dizllelił swój duży majątek i:;omiędzy chłopów 1i zaprowadzi! 
wśród nich samorząd. Idee oświecenia i przykład najbliż
szych spI'awiły że Stanisław Moniuszko ZafWSZe ciekaw by! 
życia .i obyczajów ludu. Był szczegó:1nie wrażliwy na 
krzy.wdę chłopską, co ni eraz znalazło wyraz w jego twór
cwści. 

Wa:hnym etapem w dzieciósbwie Moni·uszki był blisKJ 
trzyletni 1pobyit w Warszaiwie, w okresie poprzedzają.cym 
powstanie styczn<iowe. Wtedy to uzyskał nie tylko se>Ldn~ 
podstawy wyi~s.ztalcem.ia muzycznego i ogó~nego, a'e zetknął 
się !Ila co dzień z folklorem mazowieckim, a zwłaszcza 
z miejską muzyką warszawską. Resztę nauk odbył 

w Mińsku . 
W roku 1836 podróż do Wilna stala się okazją do zet

knJęcia się z bogatym wówczas sezonem o f erowym. Wte:ly 
to zapadło postanowienie gruntownego ksZltałcenrn si~ 
w muzyce. Brzez trzy lata, od jesiEni 1937 do w10sn.y 
roku 1840 odbywał Moniuszko s tudia komi:;ozytorskie 
u Rugenh~gena w Berlinie. Zdobyte wtedy doświadczenie 
muzyC'Zile starczyć musiało Mon:uszce na wiele lat. dz~a
łalności w Wilnie. Osiedlił się tam w r. 1840, zaw1eraJąt 

:z;wiązek małżeński z jedyną miłością swego życ'a, Alcks_an
drą Mil1lerówną. W pieI'wszych latach zajmowal się gło:\:
nie lekcjami muzyki i odświętnym •Organis~owamem, poz-
nieJ został dyrygentem przy teatrze wileńskim. . . 

Twórczość kompozytor:>ka Moniuszki w la lach wilen
skich poszła głównie w dwóch k ierunkach. W . Wilnie za
czął wydawać, pierwotnie własnym kosz tem, ~erwsze :e
szyty śp ie wnika dom owego, nieoceniony zbior 
pieśni il'la wszelkie oko!ioz.nośc i, do użytku . domowe~o. 
z drugiej strony ,:ociągał :vroniu ,1 kę tea tr. l'1sy1\ał w1. 
naprzód muzykę do komedii Fredr y. (Nocleg ~ .-\p~nz
nach, Nowy Don Kis .,,ot). do wodewilów O. M1lewsk1e~o 
(!deal, Loteria) i inne. Dopiero ,.._. .r~lrn . 1.846 p~c~u~ :;1~ 
na s.iłach do podjęcia p;acy o':::: s ze.nieJs zeJ i ambi t"'.11 J"Z!:J. 
Po tragicznych wypadkach zimy te;o roku ([.:~\\ l.an:e. k~·a
kowskie, rabacja ch~cp~lrnl przy 'e{;ha! :\lon;u,z:<o at 
do Warszawy i tu z na'.a ;.ł ",:-ólpra ownika \\ os ie r -
dyka'nego i:;oety, Wlod.z imier za Wols'<ie o. O\\ o e~ te 
współpracy była Halka - drastyczn~· ~los. w dyskus~'.. na
rodowej wokół przyczyn upadku pow· an a krakO\\S. 1cgo. 
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W ciągu niespełna roku p c.ws.taTa pierwotna, dwu aktowa 
wersja Halki, odrzucona następnego roku przez Warszawę. 
Był to ciężki cios zadany nadziejom kompozytora, który 
mimo wystawienia swego d z ieła w Wilnie najpierw na 
estrad.zie (1846), później na scenie (1854), 7.miechęcił się 

do twórczości operowej na długie lata. Cały wysiłek 

l'.Ioniuszki po-zedł głównie w kierunku dzieł kantatov- o
-oratoryjnych (Milda, Madonna, Litanie Ostrobramskie, 
póżniej Widma). Niektóre z nich, wystawione w Wilnie 
i w Petersburgu (1849, 1856) zyskały Moniuszce duże 

uznanie jako kompozytorowi. 
Dopiero w r. 1857, w związku ze zmianą kursu po:i

tycznego, przypomniano sobie o Halce. Józef Kenig, dzien
nikarz i krytyk, oraz reży se r Leopold Matuszyński wy
ciągnęli Halkę z zapomnienia. W trakcie przygotowań do 
premiery rozszerzył Moniuszko dwuaktową pierwotnie 
operę do dzisie!szej, czteroaktowej ;po>Staci, dodając tak 
ważne fragmenty, jak Mazur, Tańce góralskie, arię Jont
ka itd. 

1 stycznia 1858 roku Warszawa usły.sza!1a •po raz pierwszy 
Hal.kę. Jest to moment zwrotny w dziejach opery naro
dowej, początek nowego etapu, wypeł!nionego pracą właści
wie jednego człowieka. Sukces 111owej opery był niezwykły: 
bilety zostały wyprzedane na wie!e przedstawień napnzód, 
w prasie zaś chyba od czasów występów Paganilniego nie 
pisano tak obficie o mu·zyce. Skutki tego nie:uwykłego 

i:;owodzenia były d:a Moniuszki decydujące : umożlirwiono 

mu dłuższą podróż za granicę, :z;araz ,zaś potem ofiarowano 
miejsce „dyrektora opery polskiej" w Warszawie, dziś 

powiedzielibyśmy dyrygenta dla 0ti:;er polskich, najwyższe 

stanowisko muzyczne, jakim w owych czasach mogło dy
sponować s,połeczeiistwo polskie. Oznac.zało to dla Moniusz
ki przeniesienie się do środowiska wielkomiejskiego, roz
szerzenie po~a eksipansji d}a ~rwojej muzyki, r;olepszenie 
sytuacji materia:nej. W Warszawie mógł wreszcie Moniusz
ko oddać swoje dzieci do szkól polskich, .co było w ty-eh 
czasach niemożliwe w Wilnie. 

Moment, w którym Moniuszko przesiedlił się do War
szawy, był dla życia kulturalnego wyjątkowo korzystny. 
Nastąpiła już bowiem odrwili pol'tyczna po śmierci Miko
łaja I, nie rozi:;o częły oJę zaś jesz C>Z e manifrstacje i nie
pokoje zakończone tragedią powstania 1863 roku. Po klęsce 
krymskiej nowy cesarz, Aleksander II, zdawał się skła

niać w kierunku liberalizacji życia politycznego, szcze
gólnie w stosunku do Króle.stwa Po:•sk!egJ. Zna.lazło to 
odbicie w natychmiastowym wzrośc:e ilości pism i książek 
w Warszawie, we wzbogaceniu tre~ ci czasopism, ogrom
nym ożywieniu życia kulturalnego. P oddawano ,pod dy
skus j<: wszelkie niemal zagadnienia, istotne dla życia na
rodowego, od spraw społecznych za czynając, a na obycza
jach życia codziennego kot'Jcząc. 

:\Ioniuszko z z apałem człowieka wygłodzonego w opu
stoszałym w ostatnich latach Wilnie, rzucił się w sam 
środek tej ogólnonarodowej dyskusji. Powitał Warszawę 

wdzięczną sielanką Flis, w której oddał hołd cichym pra
CO\\'nikom Wisły. Było coś symbolicznego dla całej postawy 
nvórczej Moniuszki w t ym obrazie, jaki ukazał się wi
dzom na jesieni 1858 r. podczas premiery Flisa: Moniuszko 
stojący przy pulpicie dyrygenckim Teatru Wielkiego na 
tle deko rac ji, przedstawiającej Wisłę i jej lewy brzeg, 
z kolumną Zygmunta, Starówką, baterią kościołów i gmat
waniną krętych uliczek. I ta modlitwa, od której na scenie 
opera się ro:z.~oc zynala, włożona w usta ludzi 1prostych, 
wszystko zai:;owiadało, kto i po co do Warszawy przy
chodzi. świadek premiery Flisa tak opowiada o nastroju, 
jaki wtedy zapanowal: „Publiczność nasza, która umie 
ocenić prawą zasługę, a talenta rodzime kocha i ceni, 
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zrozumiała całą ważność tego wypadku i za U'kazaniem 
się wśród orkiestry Moniuszki przywitała go salwą oklas
ków i nimi przeprowadziła go aż do pulpHu. Ten dowód 
szczerej miłości i czci (.„) zapewne długo jeszcze powta
rwć się będzie, służąc wymownym świadectwem, że 

miejsce dyrektora opery nie może być lepiej i właściwiej 
obsadzone". 

Kompozytor, który przez dwanaście lat czekał na wy
stawienie Halki, ostygł ze swoich zapałów operowych. 
Tera11:, kiedy poczuł iprzed sobą vv&paniały warsztat, od-
dany wyłą=ie do jego dyspozycji, gurącz.ko \'o rzucił -·~ 

do prncy. W połowie roku 18!'i'.l .J'Sał do jedni;go z pr /.V 

jaciół: „Ja piszę t1zy upt1ry, i<azda v.. p •In' i ona• m 
Rokiczana Korzeniows.1'.iego, Hrab 1na Dyrunna Wolsi{iego 
Paria Chęcickiego - wszystkie libretta bard~o się udały". 

Tempo i zakres pracy niesamowite; w;prawrhie w latach 
wileńskich zarzekał się nawet (w liście do ri.raszewsk ~L·
go), że „czas by już obejrzeć się, o ile opera nie jest 
czymś iill1nym, jak tylko „uchwaloną niedorzecmością". 

ale było rto w okresie rozgoryczenia upadkiem projektu 
wystawienie Halki w Warszawie, i nieprawda - bo na 
siłę naciągane argumenty miały skłonić Koraszewskiego 
(z.resztą bezskutecznie) do napisa111ia tekstu do kantaty. 
Niepaprawny chłopoman Moniuszko pisze Rokicza nę, któ
rej pierwotny tytuł.Król Chłopków, został przez Korze
niowskiego zmieniony, chwyta się z.a Parię, operę, w któ
rej problem wolności społecznej poddany został wprost 
kliniczmemu badaniu, a ol:ok tego ma już „do połowy 

napisaną" Hrabinę. Nawet przyjmując, że te informacje 
o zaawansowaniu 1prac są grubo przesadwne, gorączko

wość atmosfery jest niewątpUwa: Moniuszko chce szybko 
nadlrobić opó.ź.nienia p<YWStałe w okresie wileńskim. 

Może się wydać dz.i.wne, że z trzech oper, o których 
mówi Moniuszko, szybko do celu dochodzi właśnie Hra
bina. Parię ukończyl kompozytor dopiero za lat dziesięć. 

Rokiczanę z.aś odkłada zupełnie, bo „cenzura wykroiła 

Króla („.). Nie dam tej opery wprzód, aż mi monarchę 

przyWlrócą". Rzecz w tym, że napisane przez Wolskiego 
libretto Hrabiny dotyka przedmiotu bardzo istotnego, go
rąco dyskutowanego właśnie w owym cri.asie. Wzboga·ca
jące .się szybko mieszczaństwo ,pachodz.iło z ba•rdzo róŻll'lych 

środowisk i gotowe było przyjmować obyczaj obcy du
chowi narodowemu, kosmopolityczny, z nalotem francuskim 
lub niemieckim. W Hrabinie te właśnie problemy poddano 
pod dyskusję; sf1rancuz.iałej i pustej arystokTacji (przecież 

to „tragedia rozdartej spódnicy", jak to określiła krytyka 
ówczesna) przeciwstawiano pols.ki obyczaj ludzi może nie
zbyt okrzesanych, ale ciiujących gorąco i mocno. A poza 
tym te staropolskie czamary i ko.nit.usze jakn~ dziwniE 
harmonizowały z ułali.'>kim1 mu:nduramJ , o 1których ooraz 
mocniej mar'Zyć laczynalo dorastające pokolenie. to1 e. 
Moniuszko odkłada na boik mniej 'Pilne tematy zabier« 
glos w dyskusji, mimo że rwiedzi,al. na Jakiie naipotka za
rzuty. Wytykano mu, że jak przedtem v. Halce polską 

heroinę operową malazl wśród chropek, tak teraz ni -

potrzebn,if> przedstawił <;mutną i poni7..aJącą rol• C11ysto
kiracji 

Społeczcnstwo Wi:lr zawskl(" odplacrilo loniuSLt'(; la JE>g< 
pracę gorącym pnz.yv...iązaniem 1 uznaniem ie b:'o nie
mal k< nc• rt.u, na którym b.· me wyKonyv. an przynaJ
mniej jakich iego p1fśJ11; wy<lan) przez Gebt'Lhnera v.v
ciąg Halki c1estył ·1ę ol'!nimnym pop,'tem, w eril konce~
tóv. na fundusz zapowiadanego Instytutu Muzycmego prz) -
'-Zły jego dyrekt<~r <\polinary Kątsk1, za każdym razP'l'll 
umieszczał Ha1kę Moniusz.Jd, tak że stała ię ona na 1-
czę ciej ~ranym wtedy w Polsce uliworern ymfonicz t m 
Na,iwiaznie1 ze 1.aś, że każda z tych ianifestaq1 1..ri<t]rl -
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wala natychmiast odbicie w prasie; pisano o nowvch dzie
lal'h Moniuszki, jego praci,ch i zamierzeniach. Toteż nic jest 
.·zeczą przypadku, że w tej atmosferze ogó:1nego uwielbie
nia "Vloniuszko zrl'wanżował ię gestrm wyjątkowo ele
ganckim i wzruszającym zarazem. Wydany wted: wyciąg 
Ilrabi ny zaopatrzył następującą dedykacją: „Publiczności 

\varszawskiej w dowód wdzięczności za uprzejme pn~·jęric 

n1ojej muzyki i zachętę do dalszej pracy, poświęca Sta
nisław Moniuszko". 

Na epokę przedpowstanio>vą skłonni jesteśmy patrz •. ć 
przez pr~-zmat późni<.:jszych wypadków. W istocie był to 
pierwszy, nin.wykle pręż.ny etap rozl witu pozytywizmu, 
przecięty pó~niej wyl:uchem powstania. Moniuszko należał 
do grupy pierwszych pozytywistów, propagatorów pracy 
od podstaw, tyle że perspPktywy rozwoju tej p;:acy wyda
wać się mogły wtedy o wiele większe niż w latach póż
niejszych, bo niezmącone obrazem przebytej klęski. Jed
nym z tych wczesnych pozytywistów był zaprzyjaźniony 

z Moniuszką Jan Chęciński. 
Zdolny aktor, a przede wszystkim vytTawny re-żyser 

(en to pierws~y z.wrócił uwagę na ta'ent Heleny :\.lodrze
iewskiej), władał sprawnym piórem i miał za obą prze
kłady obcych librett, bo od kilku lat, w ok.resie ogólnego 
odprężenia, vre~zło w zwyczaj również śpiewanie po polsku 
oper włoskich i francuskich. („.) 

Chęcifiski zaproponował Moniuszce dwa libretta. Jedno 
z nich -- Parię - omówiliśmy wyżej. Drugie Moni uszko 
wykorzystał bardzo szybko, pisząc jednoRktową „o.perę be7. 
tenorów", jak sam to określH, dobroduszną krotochwilę 

szlachecką Verbum Nobile. Premib.:"i:t tej opery 1 stycznia 
l861 roku była ostatnim jasnym promieniem w owym po
zytyvl'!slycznie nastawionym atapie okresu przed•powsta
niowago 

Trzeba w tym miejscu podkreślić, że w twórczości 

operowej Moniuszki zaznaczyły się dwa nurty. Jeden -
reprezentowany przez Halkę, później przez Porię (czę

ściowo też przez Rokiczanę) - to d,·amaty o podkładzie 

społeczinym. Najwybitniejszym dziełem tej grupy pozostała 
Halka. Drugi nurt, znacznie bliższy temperamentowi i uspo
sobieniu kompozytora, stanowią komedie, czasem o za
dęciu satyr~ cznym, nie pozba•wione akcentów społecmych, 
zazwyc,zaj jednak pisane pod wpływem pobudek politycz
nych Dziel tego rodzaju jest najwięcej. Należą ~u więc 

w zy~tkie 1pnwslalt• · Wi1me operetki (najv.yb1tniejsz 
L<1T!'rw .Jawnutri). potem oper~ Fli~. Hrabina 1 Verhnm 

Vul!l/e Każda z nich przynosiła doskonalenie ·ię wars;r,tatu 
oµerowego Moniui,.zki, pogłębiała umieiętinosc charraktery 
wwaniC1 ,.:o. tl'lci i grup, • >dznaoc-zała ~i ciepłem liryzmem 
1 p1 zewciż.me d brotlrn ym uśmiechem r :vdr.1elem w tym 
„komtc7.n~·m" rod/.aju tal .się Stru,zr111 dwór , na 1w.1•bitniei
~z~ nbok Hulki dueło operowe Mon1us7.ki 

Tradycyjna l t1::ratura momui:.z ow.'>l<a suge1 UJe, zt 

St ro.,:rnu dwor powstał v. roku 18ti3 v.. bł~ kawic~.nym 

t·mpie. Opierano srę pn.y tym ni:! li. l'1e ,;kierowanym dn 

J ·dneg< /. p1zyj<1c1ół \lloniuszki Edwar<la Il<' rv.11·1.a 

Jo:i1u:s7,,,;,o pisał bov. iem tym l1seu: L. 21 list11p<1d11 t!łu:i 

·o.Ku: .WczoraJ (jednym chem cd poc1.ąlKuJ tr1.~ aktr. 
'>'1 rris~r1eao dwuru ukończ.vłem" Komentator1.~ l1~tu /.du
,tit'wal s1<; nad niewiarygodnie szybkim przebie~em pra 
~y „Choćb~ to by! nawet najpobie;bnic1szy szkH dzlC'łli 
o · tak fakt te.n iest imp.onująey, gdyż z r:1., ms P"dobnym 
1ll '!Jotykamv .:>1<; v. b1ogra.fiach najpotę;mieJS/.yl"h kom-

pozytorów' pisał Z Juchimecki Sp1awę rnzw1ązy\ •ac 
1(1 głoby ·~ jaśnwmf>, 7.e jt><lnym t.chem bvl µ0 rostu p1-

>ar,~ r:uwy1.n~ 11. t <• nie sama pera. :vrcmiu z o /. r•1z
machu nap1.ał C•JŚ, cu miało L.naczv v. zam1C·1zemu. , \CL -

a 1 11i;n1rlłen J rlnyrn tcnooi oo p. e;1,ąt u ;1,1 Pv. i<11.walt•rr 
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trzy akty" lub raczej „zakończyłem trzeci akt". „Napisało 
się" inaczej, dokument :i:;ozostał, a z nim kłopot dla ba
daczy. 
Niewątpliwie właśnie Straszny dwór, obok Halki i Parii, 

był dziełem, 'nad ktćrym l\Tonius;ko pracował najdłużej. 
Dojrzewało latami, ulegało zmianom, rozrastało się. Rzecz 
prosta, nie była to praca ciągła, a'e nie wykonane zadanie 
męczyło kompozytora, ·zanim nie doprowadził go do koń
ca. I tak jak to było z Halką, lata wyczekiwania posłużyły 
tutaj do rozwinięcia myśli, przyczyniły >ię do spokoj~ego, 

a przez to doskona'szego z.rea'izowania zamys!u opero
wego. (. .. ) 

(Po wyl::uchu powstania) nie mog!o być mowy o wy
stawieniu nowej opery. W życiu Moniuszki nastał okre.:; 
wybitnie trudny. Teatr Wielki był widownią róinego ro
dzaju manifestacji patriotycznych. Tutaj w roku 1860 de
monstrowano w ostry sposób przeciw prowokacyjnemu 
zjazdowi trzech cesarzy, rozlano kwas siarkowy w loży 
i podpalono obicia, które jednakże służl:: a teatralna zdołała 
zmienić. Kiedy t.rzej monarchow:e (Aleksander II, Fran
ciszek Józef i Kronprinz Wilhelm, późniejszy król! pruski) 
przybyli do teatru, z galerii puszczono baloniki z cuchnącą 
asafetydą. Następnego dnia uczestnicy zjazdu porozjeżdżali 
się, teatr zaś został na pewien czas zamknięty. Na kilka 
tygodni wznowiono przedstawienia po premierze Verbum 
nobile. Po wypadkach 27 lutego 1862 r., kiedy to padły 

pierwsze ofiary manifes1acji, ogłoszono żałobę narodową 
i teatr znowu opustoszał. Jeszcze wcześniej demonstranci 
urząd.zili „kocią muzykę" prezesowi teatrów, osławionemu 
policmajstrowi Al::ramowiczowi, tak że ten w panice schro
nił się na odwachu żandarmerii, a następnego dnia uciekł 

za granicę. Od tego czasu, z niewielkimi przerwami, na 
Placu Teatraln~m i w wev.;nętn;nych pomies.z~zeniach 

opery biwakowa:o wojsko, które miało strzec porządku. 

Teatr został w.z.ięty w dwa ognie. Z jednej strony is'.nial 
n>ie wiadomo iprzez kogo wydany, ale surowo przestrzegany 
zakaz uczęszczania na przedstaiwienia, z drugiej zaś ogra
niczenia i req:res."e władz zal::orczych. Tak komipetentni 
historycy powstania stycmiowego, jak Giller czy Przyto
rowski, oceniają społeczny zakaz uczęsz•czania na imprezy 
artystycz.ne bardzo krytyc.zinie (problem ten powrócił rów
nież w oz.asie okupacji hitlerowskiej); skutki tego zarzą

dzenia okazały się dla sceny polskiej niezwykle dotkliwe. 
„Od czternastu miesięcy graliśmy Halkę dwa razy -
pisał Moniuszko do Edwarda Ilcewicza 17 maja 1862 roku. 
- Publiczności było więcej niż w teatrze zwykle, ale 
to n ie wie 1 e powiedzieć, jak to mówią". Z różnych po
szlak można sądzić, że nie uważano za łamanie żałoby 

uczęszczania na opery Moniuszki, jednak w walce poli
tycznej złożono w ofierze przede wszy&tkim teatr, w.;:raw
dzie rządowy, ale obsadzony przecież przez Polaków i dzia
łający dla dobra kultury polskiej. Postawiło to artystów 
w sytuacji nad wyraz kłopotliwej, czemu daje wyraz 
Moniuszko w tym samym liście: „Zaczynam być w złym 

humorze, w miarę jak mój niedo>tatek, niczym nie dający 
się zapełnić, ·przeciąga się bez widoku końca. Bardzo 
winszuję, jeżeli to kogo cieszy! byłbym radość podzielał, 

gdybym mógł wiedzieć, dlaczego i za co artyści na głodną 
śmierć skazani? - U nas z naszego tea~ru usunięto osiem
dziesiąt ki1ka osób - z orkiestry o~miu, rozumie się, że 

samych biedakćw, ktćrzy żadnej protekcji ani mieli, ani 
skądkolwiek mieć mogą. Ale co ja tu stE;kam! sam musisz 
czuć, o ile ta krzywda jest tolerną". 

„ 
* * 

Dla Moniuszki powołanie a!·tysty było sprawą konkret
ną, rzecz)">vistą żywą. Nie z.naczy to, że każde jego dzieło 
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stawało się odbiciem jakiegoś aktualnego wydarzenia. Jed
nakże uderzy nas zapewne fakt, że kilka najwybitniej
szych dziel Moniuszki powsta:o htotnie pod napor2m ak
tualnych pe trzeb polityczny eh lub społecznych. ( ... ) 

Musiało to być najradośniejsze dla Moniuszki olśnie

nie, gdy nagle zrozumiał, że skromny materiał libreltowy, 
komedia operowa Straszny dwór, może odegrać wobec 
1863 roku tę samą rolę, co Pan Tadeusz Vvobec roku l!i30. 
Może stać się owym delikatnym przywołaniem pięknej 

przeszłości z zai:omni€•nia, aby w niej czytać wróżbę na 
szczęśliwą przyszłość i uśmiechem przez łzy wywoł;nym 

ukoić sŁroskane serca. 
Ową najistotniejszą wartością Strasznego dworu, hi

storii kawalerskich ślubów, podobnie jak i Pana Ta
deusza, jest nie fabuła, lecz poetyckie epizody malujące 

stary obyczaj, ot~·azy liryc.rne płynące z umiłowania po.
~kości, słowem to wszys„ko, co jest jakby doda k.em do 
fabuły, a stanowi główny środek oddziaływania. Ta me
toda twórcza, tak uderzająca czytelnika Pana Tadeusza, 
została wprost przeniesiona do Strasznego dworu. 

l\1oniusz.ko od dawna s.zukał sposobu wykorzystania 
w muzyce bogactwa i atmosfery Pana Tadeusza. Gorący 

v..ielbiciel Mickiewicza, napisał do jego t(Okstów wiele 
pieśni, zwłaszcza ballad; z Dziadów stworzył coś pośred

niego mic;dzy kantalą a widowiskiem muzycznym (to tak 
często interpretowano Widma); wybrał niektóre z Sone
tów Krymskich i wzbogacił je muzyką. Czuł, że z wiel
kiego spadku lirycznego i epickiego, jaki pozostawił Mic
kiewicz, nic się nie nadaje do opery w stanie „surowym''. 
Ale już pisząc Hrabinę miał na oku Telimenę, Rejenta, 
Tadeusza, księdza Robaka. Snując muzyczną charaktery
stykę Hrabiny, Podczaszyca, Kazimierza, Chorążego, wy
rażnie nawiązywał do atmosfery i\1ickiewiczowskiej epopei, 
co podkreśliła już ówczesna krytyka. Pod.ot,nie można zna
leżć wpływ Pana Tadeusza w traktowaniu sarmackich po
staci Verbum Nobile. Ale nie zwrócono jednak dotąd 

uwagi na to, że właściwym odpowiednikiem nastroju Pana 
Tadeusza stał się w muzyce Straszny dwór. 

Można sobie wyobrazić, co czuła pub1iC7.iność warszaw
ska w roku 1865, rok 1po upadku powstania, gdy ze sceny 
padły męskie słowa: 

Musi anót posiadać wiele, 
kochać Boga, kochać bratni Jud, 
tęgo krzesać w kambelę, 

grzmieć z giwintówki .niby z nut! 
Mieć w miłości kraj ojczysty, 
być odważnym jako lew, 
dla swej ziemi macierzystej 
na skinienie oddać krew. 

W warunkach popowstaniowej, zaostrzonej cenZiury by
ły to naj5mielsze słowa, jakie można było wyśpiewać 
~v t~atrze. Scena ta stała się kluczowym momentem opery, 
Jc.śh chodzi o jej doraźne, aktualne wówczas oddziaływa
nie Jak trafny był pomysł, świadczy fakt, iż cenzura po 
trzecim przed.:;tawieniu zawiesiła Straszny d,wór na czas 
dłuższy. 

Wznowiono Straszny dwór dopiero po śmierci kompo
zytcra Musiano jednak opusz~ać w tekście wszelkie alu
zje po:ityczne, a za takie uznano nawet drewnianą szabel
ki::, o której śpi€1wa Stefan w swojej arii. ( ... ) 

Witold Rudziński 

„STANISŁAW MONIUSZKO I JEGO 
„STR~SZNY DW0R" - skrót artykułu 
opu bl!kowanego w programie inaugura
CYJllCJ premiery TEATRU WIELKIEGO 
w WARSZAWIE. 
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•) Wi<'rzc1e temu, który ·am dośwlodczył. z v:e1 -
glllusza - Elnoida 11, 2Ka - patrz łc>wnik W~ rilZlJ\\ 
Ołlcych. 

Elżbieta DRZEWIECKA 

Władysław KNAP 

Jacek LABUDA 

Szkoły teatra1ne nie ksz.talcą 
akt0rów będących jednocześnie 
\\ okalistami, szkoły kształcące 
wokalistów nie uczą aktorstwa. 
Każda z tycll sz.tUk z o.>oLna 
trudna Jest i mozolna, w teatrze 
muzycznym zaś aktor powinien 
Jeszcze umieć ruszać się, ta1i
czyć, co także nie przychodzi 
samo. Więc uczyć się... Gdzie? 
Jesteśmy .niewielką gromadką 
adeptów teatiralnego rzemiosła, 
którym dano itę szamsę. 

Gdy we wrześniu 1966 r. po
wołano do życia Studio Aktor
okie przy naszym teatrze, stu
dentami pierwszego roku zostali 
ci spośród chórzystów i chórzy
stek, którzy - zdę.niem kierow
nictwa - wyróżniali się jakim 
takim wyszkoleniem wokalnym, 
aparycją, jednym słowem „dobrze 
stę zai:owiadali". Nie było ni
kogo, kto zawahałby się dzielić 
z dyr. Baduszkową ,podjęte przez 
nią mimo oiiganizacyjnych i tec:h
nic21nych pnzeszikód ry,zyko eks
i:;erymentu. Zaden teatr mu
zyczmy dotychczas nie próbował 
kształcić aktorów własnymi si
łamii, ikon.tentowano się tym, 
co było i jest. Locz każdy z nas 
przy odrobinie samokrytycyzmu 
musiał przyznać, że „to" nie 
było najlepsze, ~łaszcza jeśli 
na teatr muzyczny spojrzeć mło
dymi oczami, w które, jak wia
domo, szczególnie szczypie w.szel
ka 1nąftalina„. Tak więc, jeśli 
większość 'Z nas stara się jak 
może, by uzyskaną szansę wy
kształcenia się na aktora no
woczesnej m•uzycz,nej sceny wy
korzystać, to chyba nie tylko 
ze względu na osobistą karie
rę(?), lecz i z pasji współtwo
rzenia teatru, który by nam 
wszystkim najbardz.iej odpowia
dał, teatru, którego miraż roz
toczyła przed nami twórczyni 
studio.„ 

Byli więc już słuchacze, był~ 
niezwykle s<kromne pomieszc~.e-

Marian RAJSKI 

ADEPCI III ROKU STUDIO AKTORSKIEGO PRZY 
TEATRZE MUZYCZNYM W GDYNI - ROK 1968/69 

ri1a, których teatr mógł swoim 
pupilom użyczyć, był nawet kic:
rownik studia, brakowało jedy
nie wykładowców... W niedługim 
czasie udało się jednaik pozyskać 
tak wybitnych pedagogó.w, jak 
Andrzej Szalawski (uczył nas gry 
aktorskiej), Halina :\Iickiewi
c:lówna (iwokalistyka), Janusz 
Krasowski (znakomity wykła
dowca solfeżu) ... 

... Czy państwo wiedzą, co zna
czą słowa: „jen, wa, to, cze, pa, 
sze, sic, jen"? Zastępując nimi 
„do - re - mi - fa- sol - la" 
mieliśmy wyuczyć się solfeżu w 
rewelacyjnie krótkim czasie. 
Lecz nasz.a nieumiejętność za
chowania powagi przy tych ćwi
czeniach sprawiła, że z tej zmia
ny musieliśmy zrezvgnować 
przez co solfeżu uczym"y się a± 
do dziś. 

:z;a~"".me. Państwo chcieliby 
w1edz1ec, Jak wyglądał (i wy
gląda) na z dziel'! pracy. Proszę 
bardzo. Od godziny 10 do 14 
uczestnic:zymy w zajęciach zwią
zanych z normalną działalnośc:ią 
teatru: lekcje chóru próbv nu 
scenie itp. Po dwóch godzi.nach 
~rzerwy .o ~6 zaczynają się wła ;
c1we zaJęc1a Studio: wykłady 

(dokoriczenie no str. 14) 

I<:lwira HE!\JFELO 

Krystyna WODZYŃSKA 

Krystyna WAWRZYN! \K 

Zenon ST,\, CZYK 
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TERPIŁOWSKI 

SZKOŁA 
DOBREGO SMAKU 

1. 

Czas obrodzi! geniuszami; mic3my 
nadzieję, że będzie kilku zdolnych. 

(St. Jerzy Lec) 

Długoletnia przyjaciółka Liszta, księżna Wittgenstein de 
demo Iwanowska, pisała przez wiele lat olbrzymie, wielo
tomowe dzieło „O .przyczynach we\\ n<;.trznych zewnętrznej 
słatości Koścloła Katolickiego". Gdy bym miał warunki, 
czas i wiarę w owocność takiej pracy, to być może poku
sil'o,m się o napisanie podobnej roz;prawy o .wewnętrz.nych 
przyLZynach zewnętrmej słabości teatrów mulyc.znych 
w Polsce. Ale nie mam na to czasu i najnrniejszej ochoty. 
Nic mnie jakoś nie podnieoa, żeby się na te najwyższe 
stopnie krytyki pryncypialnej windować i prawić stam
tąd, urbi et orbi, o bezprzykładnym uporze i mrówczej 
pracowitości artystowskich „inżynierów dusz lud,zkich", 
którzy w pocie czoła k•c:cą się wokół włas.1ej osi i ku 
chwale przeszłości - metodą chałupniczą wznoszą 
gmach naszej sztuki muzyczno-tEatralnej w oparciu o pla
ny urbanistycztne teatrzyków ogródkowych z okresu wczes
nego dzieciństwa Luc,ny Messal. Jeśli już w ogóle pi.sać 
na ten temat - to raczej o samej techno_ogii pracy: o sto
sowaniu przy budowie materiałów tudowlano-niepodob
nych, o sposobach kopania fundamootów na bagnie i o pod 
ciąganiu murów na zasadzie: - „ty potrzymaj chatę, że0y 
nie UJ>adła, a ja lecę po wypłatę, żeby nie przepadła". 
A więc, jeśli już pisać - to o sprawach szczególowych, 
bo tylko u podstaw konkretnej działalności można się do
sz;ukać sedna sprawy; co więcej: nieczc;sto wprawdzie, ale 
przecież można tu odnaleźć - otok ogromu zjawisk nega
tywnych - kielkujące gdzieniegdzie, czy już nawet owocn2 
w sk>ut.kach, pragnienie tworzenia wartości pozytywnych. 

2. 
Wiadomo, że pisać powinno się tylko o rzeczach istot

nych dla sprawy. Wszystko inne jest mglistym, bałamut
nym zapełnieniem papieru, chodzeniem w ciemności, lub 
też zręcznym krążeniem w obrębie powtarzalności zdań 
przyjmowanych ogólnie za prawdę. Jednym z takich zdań, 
uparcie zresztą powtarzanych p1·zez koneserów z kół do 
siebie zbliżonych, jest zdanie, że dzisiaj ;uż można śrnia:o 
mówić o współczesnym teatrze opere :ki J Owszem mówić 
n:ożna! ale przeprowadzić dowód prawdy. - niesaio'só'::J, po
niewaz ten teatr w większości przypadków ma niewiele 
W?pólnego z jakąkolwiek wo1półczesnością i z jakimkol
wiek teatrem. Toteż zajmowanie się tą sprawą, staje si~ 
dla krytyka muzycznego czynnością równie nieznośną, co 
wstydhwą, czy wręcz - podejrzaną. - Dlaczego wobec 
tego podejmuję temat i to w dodatku gościnnie korzysta
jąc ze szpalt wydawnictwa programowego jednego z tea.frów 
muzycznych? Po prestu dJatego, że tematem niniejszych 
uwag jest unikalna dzi ałalność •pedagogiczna tego właśnie 
teatru, który w pełni zasługuje na miano' teatru poszuku
jącego wartości pozytywnych, a tym samym - i na uwagę 
krytyki, jako teatr muzycz,ny szczególnie bliski współ
czesności. 

3. 
Przed trzema laty, recenzu ;ą c na łamach „Życia War

szawy" ipremierowy spektakl musicalu Domenica Modugno 
„Rinaldo in campo" na scenie Teatru Muzy~znego w Gdy
ni, zanotowa.lem przy okazji co następuje: - „Znamienny 
zbieg okoliczności: w chwili, gdy tyle się u nas mówi i pi
sze o codzienności teatralnej w odniesieniu do spraw za
wodu aktorskiego i jak nigdy szeroko głos na ten temat 
zabierają przedstawiciele zainteresowanego środo\d ska 
z kręgu ciemności kryjących parateatralną rw,zywistoś6 
operetkową, opanowaną przez arna orć.w, występuje za
ledwie jedna osoba: kierownik arty: tyczny Teatru :\Iu
zycznego w Gdyni, skądinąd reżyser wyśmienity - Danuta 
Baduszikowa; występuje przeci\\ ko tejże właśnie amato:
szczyź,nie i na ostrzu noża stawia problem raczej obcy in
stytuc;om operetkowym, problem ksztalcenia z a wodo
wego artystów rozr)·wkowej sceny muzy .::zn ej . :\Iowa 
tylko przyklasnąć, bo czas najwyższy po temu, by teatr 
rozrywkowy wreszcie przestał być inkubatorem dla nie-

douczonych pieszczochów, których mniemane kreacje i bez
skuteczne zmagania z warsztatem aktorskim działają de
prawująco na smak i kulturę muzycz.no~teatralną masowej 
publiczności". - I z tego punktu wid •enia rzecz biorąr, 
Danuta Badus?kowa wys.lepiła przeciwko ud a w a n i u 
teatru, iprzeriwko groźnej d1a teatru amatorszczyźnie i n·e 
czekając. aż słowa iw cudowny sposób zamienią się w czyn, 
przystąpiła do robienia i;:orządków na s.woim własnym 
rodwćrku. Po prostu: powołała do życia przy Teatrze Mu
zycznym w Gdyni - doda 'my: dzic;ki przychylności resortu 
ku1tury i jak najda1ej idącej pcmocy mie'sco•wych władz. -
piuwsze ipo wojnie, 3-letnie Studio Muzyczno-Teat1alne 
dla zatrudnionych w teatrze adeptów. W sumie, aktualnie 
rzecz biorąc, z nauki w Stud!o korzystają 23 oooby. Słu
chacze Studia, i::od ~ierunkiem wysoce kompetentnych 
fachowców- pedagogów, zdobywają naji::otrze'::niejszą wiedzę 
teoretyczną i przygotowanie praktyczne niezb<;dne do wy
konywania jakże trudnego przecież zawodu aktora mu
zycz-:ie.go . Zajęcia odbywają się w trzech grupach i nie
Zfllezme od zwykłego toku bieżących prac teatralnvch 
cbe,'muja 16 godzin tygodn:owo. W proitramie: historia 
ruchu robotniczego (Ryszard Wierzbicki), wokalistyka (prof. 
Halina Mi c-k iewicz6wna, Helrna Jeziorat'lska) (so!feż (Ja
nusz Kraso\\~ski, .Mie:.-zysław Krzyt'lski), historia muzyki 
(Wanda Obmska 1 Jerzy Procner), aktorskie etiudy mu
zyczne (Danuta Baduszkowa), gra aktorska (Andrzej Sza
Jawski, Kazimierz Łastawiecki, Stanisław Kwaskowski, Bo
)IUsław~ Czo~now"ka). dykcja (Ryszard Moskaluk), pla tyka 
ruchu 1 taniec (Bogdan Chojnacki i Zygmunt Kamiński) 
pantomina (Jerzy Puzilawicz), szermierka (Leon Wierzba)'. 
Ponadto - przeprowadzane w formie spotkań ze słucha
czami Studia - wykłady problemowe praktyków i teore
tyków życia muzycz,nego i teatralnego (dotychczas, z za
prosrnnych referentów, którzy omawiali wybrane przez 
s:ebie za~adnienia, udział w s-co tkaniach ze Słuchaczami 
wzięli: prnf. Henryk Sz.letyńoki, Władysław Krasnowiecki 
~ntoni Marianowicz, dr Witold Zickau oraz niżej pod~ 
pisany). 

4. 
. Trzyleotn~ doro'cek Scenv Studyjnej, obejmuje nastęipu
Jące „i::ozvcJe: •:T radycja dowcipem załatwiona", „Ciaro
:nys~ , „Trzyma i w_ zębach kwiat", „Nocleg w Apeninach" 
1 .„Figle szatana". Dwie pierwsze, na zakończenie poprzed
niego sezonu, zaprezento.wal i słuchacze II roku Studia. 
Trzy d~lsze - z których dwie dzisiaj o~lądamy na scenie -
stanowią t~w. warsztat, czyli pracę dyplomową słuchaczy 
III roku, J?lerwszych d".plomantów Studia . To, co oglądaliś
my w ubiegłym sezonie, to były dopiero pierwsze próby 
ucze!lia się współczesnego teatru (zresztą hermetycznie przy
lega3ące do . całokształtu linii rozwojowej Teatru Muzyczne
go '!! . Gdym).. Były to priede wszystkim nieśmiałe próby 
odeJsc1a od niedobrych manier hodowanych z upodobaniem 
p~zez teatr:.: oc~ret.~owe, próby przeciwstawieinia się od
wiecznym 1 nieśmiertelnym „sytuacjom ensamb)owym", 
w kt~ryc? to orn_bv kreu.ia ce po-.tacie pierwszo1planowe 
szas!a.ią ~1~ orl. kul1sv d<> kulisy i w tak zwanym miedzy
czas1e„ „d1a O!!'UJa na _tle o'cecn.ych" ma,iac za tło tZ>w. „żywy 
obraz ma:twych chorzystek 1 ro71u acz11wie u§miechniętych 
7a!!ryw~Jacvch _sic na śmierć komparsów. Trzeba sobi~ 
w pe~n! z?awac s'Prawe, że to już mineło bezpowrotnie. 
Przecwz. me pomo~ą najwspanialsze kostiumy i dekoracje, 
?lyskothv.:a. gra świateł, znakomicie przygotowana orkiestra 
1 oszalar.maJą~e ~o~a~two pomysłów inscenizacyjnych, jeżeli 
zabra.kme na3wazme3sze.go komponentu: żywego planu ak
torskiego .. gry z pr~wdz1wego zdarzenia, świadomej, opartej 
na te~hmce myślem.a sceniczne?o i muzycznego i wspieranej 
tech:i1ką. op~rowama ~ro.dkam1 wyrazu i umiejętnego po
sługiwania się wszystk1m1 „narzędziami" aktorskiego warsz
tatu. Mało tego: bo na:wet jeśli w jakimś teatrze operetko
wym ktoś zechce realizować najambitniejsze plany reper
tu~rov.:e,. a nie będzie przy tym dysponował zespołem przy
naJ~meJ ~~ ś.rednim poziomie profesjonalnym, to cały jego 
wys1kk P?J?z1e ~a ~~rne. Teatr nie zmieni swego oblicza. 
Co n~JWYzeJ zam1em się w pozornie awangardową placówkę 
na miarę baru mlecznego z ambicjami cafe-chantant. 

Pok~z dyplomowy słuchaczy III roku, to zarazem podsu
mowanie dotychczasowej pracy Studia i pierwsze owoce tej 
'?racy. A więc jakiś sprawdzian. Moment bardzo istotny 
1 dla Studia i dla Teatru. Do produkcji artystycznej Teatr'U 
Muzyczn~go. w Gdyni za.staje bowiem włączona druga zmia
na._ P?wmm dyplomanci Studia wnieść do pracy artyzm i 
~o!Jdme cpracowane rzemiosło. Czekamy, co pokaża. Obv wie
le. Jak najwięcej. I na jak najwyższym poziomie za.wodo
wym. Po to przecież m. in . istnieje Studio przy Teatrze Mu
zycznym w Gdyni, ażeby jego absolwenci pomagali budo
wać ·- tu, czy gdzie indziej - współczesny teatr muzycz
ny „Jaki mógłby być", a który z kolei dla Widzów i Słu
chaczy powinien być Wyższą Szkołą Dobrego Smaku. 



BRONISŁAW PRĄDZYŃSKI 
„Lltory" Nr 4. 1959 
fragmenty 

TANCERZ W OPERETCE 
I W ZESPOLE ESTRADOWYM 

Rozważam problem baletu w Teatrze Muzycznym w Gdy
ni. Stawiam sobie pytanie, czy tancerz w emploi „rozryw
kowym" - jak je, uogólniając, określę - powinien być tak 
samo przygotowany do swego zawodlł, jak tancerz opero
wy - „klasyczny"? Obecnie szkolnictwo baletowe, zrefor
mowane w roku 1952, nie uwzględnia potrzeb operetek i ze
społów rozrywkowych. Tancerza przygotowuje się v. opar
ciu o system szkoły klasycznej. W mniej~zym stopniu zwraca 
się uwagę na taniec charakterystyczny i inne techniki ta
neczne: współczesną, jazzową, tańca towarzyskiego, akro
batyczną itd. Czy znaczy to, że tancerz, ksztalcony syste
mem klasycznym, jest tak wszechstronnie przygotowany do 
zawodu, że w każdej chwili może tańczyć w operze lub 
w operetce? 

Nie. Forma tańca „rozrywkowego'' jest inna od opero
wej, wymaga od tancerza innych umiejętności, innego przy
gotowania. Gdy tancerka w operze będzie tańczyła rolę 
Odetty-Otylii, Marii , Zaremy, będzie kręcić zawrotne iloki 
foutte, pique - wszystko na pointach, jej koleżanka w ope
retce wystąpi w polce, walczyku, kankanie, foxtrocie, czę
sto zmieniając baletki klasyczne na szpilki. Pas de bourree, 
attitude, arabesque w wykonaniu jednej muszą odznaczyć 
się perfekcją, gdy drugiej wystarczy tylko dobra ich znajo
mość. Klasycznie przygotowana tancerka zechce tańczyć 
w „Jeziorze Łabędzim", jej celem będą wielkie partie w peł
nospektalowych baletach, z których zrezygnuje podejmując 
współpracę z operetką. 

Tancerka kształcona w obecnym systemie szkol>· bale
towej nie wyczuwa potrzeb operetki, nie jest do niej nale
życie przygotowana. Nie posiada umiejętności poruszania 
się techniką tańca współczesnego - który nie polega, jak 
się czasami wydaje, tylko na estetycznym „przerzucaniu" 
bioder raz w jedną, raz w drugą stronę. Umiejętność pro
wadzenia w tańcu współczesnym pas od bioder odgrywa 
oczywiście ogromną rolę, ale musi ona wypływać z techniki, 
a nie z okolicznościowego przypadku. ( ... ) 

Teatr Muzyczny odczuwa brak tancerzy (pomijam przy
gotowanie), niedosyt odczuwa również zespół Marynarki 
Wojennej. Dwie instytucje, które w zasięgu Gdańskiej Szko
ły Baletowej powinny być nasycone, znajdują się raczej 
w krytycznej sytuacji - nie korzystają niemal z jej absol
wentów. A ronownic rzecz uogólniając - co czynią ośrodki, 
gdzie szkolnictwa baletowego nie ma - Łódź? Wrocław? 
Kraków? Bydgoszcz? Szczecin? Nagminnie - w całej Polsce 
- organizuje się obecnie studia baletowe. Dzialają przy do
mach kultury, stowarzyszeniach, teatrach, nie posiadaja 
najczęściej formy prawnej, działają "' opar ·iu o \ lasn~ 
indywidualn~ system nauC'zaJącego pt•d::igoga (. 

Tancerki :;łynneJ rewii Japonsk1eJ NJPPO KAUEKJ 
DAN uczyły się woJej ·ztuki tańca od rn do 16 roku życia 
i tylko przez dwa lata. Taniee klasyczny iest tam obowią
zującym air me prowadzącym przedmiotem. W odpowied-
111111 w,"miarze godzin reprezentowan~ jes t taniec rewiowy 
stepowy gra aktorska akrobatyka technika tanca wspól 
czesnego i wszelkiego rodzaJu odnirnn. Jazzu ( .. ) 

N ABÓR kandydatów do Studia Baletowego przy Te
atrze Muzycznym w Gdyni rozpoczęto w styczniu 
1~68 ~· Inicjatywa kształcenia we wła · nym zakre
<;1r n!C'zhędn;vch dla dalszego rozwoju teatru tan

. cnzy wyszła od dyr. Danuty Baduszkowej 1 prof 
~'„hk«a Parnella. W lutym tegoż roku rozpoczęto zajęcia 
L. dwudziestoma adeptami. Z uwagi na wiek uczniów (16-
22 lat w pierw ·zej klasie ·zkol) baletowej 10 lat) i krótki 
trzyletni okre nauczania (w szkole baletowej 9 lat) ko
meczne l.Jyło stworzenie ·p cyfie;:nych form nau zania i pro
l\ramu wypracnwyv.a11ych w toku doświadczeń. 

W pierw ·znn okresie ograniczyliśmy ię do wpoJenib 
1czn10m abecadła baletowego t .J · urowych i pro~1.ych za

..;ad tam:1:1 klas~·cznego . stopmowo stawiając przed nimi za
iiania bardziej złożone i urozmaicone 

Po półtora roku pracy uczmowie .StlłdJO wzięli udział 
w bieząceJ µracy teatru w takich przedstawieniach jak 
.Gejsza' „Czaromysł" , „Moulin Rouge' i „Madagaskar" 

Spektaklem warsztatowym dla II roku Studia są „Figle 
Sl,l;ltana", w rolach pierw zoplanow.vch tanczą jednak eta
towi 'ohsci Teatru 'lfuz:vcznego 

W 1 ·tatnich mie.,1ąci:1c:h k.icrm; nictwu teatru udało .:;1 

pn:i:yskal ,j w~połpr<tc rowilH'7 w ksztalC'eniu adepto"' 
.rn<1kom1ttg11 radz1eck1tgo pe>d<tgoga baletu prof 

V. 1..., t(J1 a Ct11:11 c:i:eokE: 

lerz. Wasłowsk1 



EXPERTO CREDITE 
(dokoń czenie ze sir. 8-9) 

i ćwiczenia ~ gry aktorskiej, wokalistyki, utanecznienia, 
s::il~eżu, dykcJi, historii sztuki i szermierki, wreszcie bodaj 
naJc1ekawsze muzyczne etiudy aktorskie, w których wy
kładowca usiłuje obudzić drzemiący w każdym z nas (to 
z~łożenie) sceniczny talent. Za,ięria te kończymy 0 godzi
nie 18,30, aby potem in gremio wziąć udział w granym 
wieczorem przedstawieniu. W tym też zawarty jest sens 
całego przedsięwzięcia, że 'Wiedzę nabywaną w studio ma
rny możność konfrontować natychmiast, codziennie, z za
wodową pracą na scenie. 

Końcowy egzamin ~o .pi&>Wszym roku prze.rzedził nieco 
nasze szeregi (pedagogów · również). Egzamin miał uroczy
stą oprawe: była prasa, radio„. potem ucich!o. 

Drugi rok rozpoczynaliśmy ze spokojem rutyniarzy. Nie
którzy z .nas gra iąc epizody lub nawet drugoplanowe role 
chodzili w nimbie sławy, a przynajmniej sami dochodzili 
do przekonania. że im się ten nimb należy„. Jedyną osobą 
ściagającą nas dość brutall!lie z Olimpu na ziemię była dyr. 
Baduszkowa. Dzieki niej czuliśmy twardy grunt pod noga
mi, a coraz częściej - deski sceny. Uczyliśmy się nasz 
teatr rozumieć i szanować. 

Drugi rok kończyliśmy spektaklem - egzaminem. Były 
to dwie je<l'noaktówki: „Czarornysł", śpiewogra Ka: ola 
Kurpińskiego i „Tradycja dowcipem załatwiona", opera 
Macie.ia Kamińskiego. Całość reżyserował „Mistrz" Andrzej 
Szaia,wski, choreografia spoczywała w rękach samego Fe
liksa Parnella, scenografię zaprojektował Antoni Unie
chow.ski. dyrygował rozkochany w stare.i po'skiej muzyce 
Mieczysław Krzyński. Wymieniwszy te naz.iwiska profeso
rów i realizatorów trudno się chwalić, że egzamin zdaliśmy 
z wynikiem pozytywnym. 

Zanim zobaczvcie nasze, wlaśdwie .iuż dyp!ornowe przed
stawienia - „Nocleg w Aipenil!lach" i „Trzymaj w zębach 
kwiat" - zaciśnijcie Państwo, prosimy, kciuki za nasze 
powod7enie. Wielu z nas .iUż ze sceny znacie, niektórvch 
może zdażylifrie p<Jlubić? Parnietacie może Elwirę Remfeld 
iako Lulu w „Damie od Maxima" lub - jakże inna -
jako Ciocię Dinę w „Walcu Sewastopolskim"? Jarka La
t>udę jako Jana (·czyt. Żana) w „Moulin Rouge"? UrS?ul" 
Polanowska jako urocza partnerke Józefa Korzeniowskie
ro w „Madagaskarze"? Trudno wymieniać wszystkich, choć 
na to na pewno zasługuja. Powiflrzanie przez dyrekcję 
dużych ról nam młodym .iest chyba dowodem, że studio 
w jakieiś mierze .iuż spełniło s.wói cel. Choć Oc7vwiście 
dluga jesz~ze przed nami droga, zanim zasłużymy na Wa
sze pełne uznanie. TymczasE"m ia rok dvp1omowy S'JE"kt<ikl 
przedstawi Wam oceC'ny II rok. tvrnczasem może poorawia 
się warunki lokalowe, może Studio doczeka sie stałej ka
dry pedagogów. Jego wykładowcy i adepci będą mieli 
swó.i udział w rozwoju teatru, a „idąc za marzeniem". jak 
ucz~·ł Conrad - może w tym, że życie zwervfiku ie słowa 
dvr Baduszkowe i skierowane do nas w dniu otwarcia 
Studio: „Będziemy mieli najlepszy teatr muz ·czny 
w Polsce". 

Marian Rajski 

W BIEŻĄCYM REPERTUARZE: 

MOULIN ROUGE 
Tetrada muzyczna w dwóch częściach 

Muzyka Jakuba Offenbacha 

Libretto M. Lamnera i S. M. Stamira 

nzccz dzieje się w dwóch młynach: białym, który jest własnością 
pięknej bohaterki i w „Moulin Rouge", słynnym pa,ryskim kaba
recie znanym z obrazów Toulouse-Lautreca i z filmu wyświetla

n go na naszych ekranach kilka lat temu pod tym samym tytu
łem. 

KRÓLEWSKI KAPER 

Muzyka Jana Tomaszewskiego 

Libretto St. Dcjczera i J. Kasprowego 

:\1 uslcal opowiada o przygodach Jana z Kolna, legendarnego pol
skiego żeglarza, o przeszkodach w podjęciu odkrywczej wyprawy 
piętrzonych przez krzyżackich zauszników, o urokach średnio

wiecznego Gdańska, o zasadzkach, czarach, miłości.„ i miłostkach. 

MADAGASKAR 
czyli przygody prawdziwe zmyślone hra

biego Beniowskiego 

Muzyka Ryszarda Damrosza 

Libretto D. Baduszkowej i J. Korezakowskiego 

l\laurycy Beniowski był na pewno najsłynniejszym awanturnikiem 
w naszych dziejach, a zapewne i jednym z najdzielniejszych Po
lakow. Legendy I fikcja literacka mylone są nie od dziś z praw
<ll1 historyczną o bohaterze „Madagaskaru", co usprawiedliwia 
pewną dowolność w przebiegu scenicznych zdarzeń. Lecz i bra
wurowa ucieczka z Kamczatki I sukcesy na dworze francuskim -
n nawet n~iągnlęcic p:zcz Beniowskiego godności cesa rza Malga
szów - są faktami zweryfikowanymi przez historyków. 

WYGNANIE Z RAJU 

Muzyka Jerzego Abratowskiego 

i Krzysztofa Komedy-Trzcińskiego 

Libretto Krzysztofa Borunia 

i Andrzeja Tylczyńskiego 

Hzccz dzieje się na planecie Raj, w fantastycznym świecie, 
W ktorym wszystko jest z góry wiadome dzięki wszechwładzy 
rnozgu elektronowego I nic nieprzewidzianego nic może się zda

Y~. Okazuje się jednak, że nawet w tej sytuacji ludzkie namlę
nos<'t I słabości nic pozostają bez wpływu na bieg losu„. 



ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 

KIEROWNICTWO 

Danuta Baduszkowa 
Jacek Korczakowski 
Ryszard Damrosz 
Mieczysław Krzy1iski 
Wiesław Suchoples 
Roman Bubiec 
Stefan Rudko 
Jerzy Waslowski 
Edward Kunze 
Jadwiga Kowalczyk 
Barbara Tomkiewicz 
Urszula Ekiert 
Stanisław Królikowski 
Elżbieta Sliwowska 

Bolesław Andrzejczyk 
Ludmiła Brodzińska 

Zenon Bester 
Aleksandra Ciecholewska 
Wanda Dembek 
I rena Doruchowska 
Janusz Golc 
Jana Heine 
Longina Kozikowska 
Józef Korzeniowski 
Adam Kopc iuszewskl 
Jacek Labuda 
Zygmunt Lebica 

qHÓR 

Stanislaw Adamczyk 
llallna Bubella 
Kazimierz Budnik 
Barbara Drzewiecka 
~:wa Dytrych 
Danuta Gaura 
Wacław Główczyk 

Wladysław Knap 
Lesław Karnasiewicz 
Irena Lenlewicz 
Cecylia Leszczyńska 
Miroslawa Malicka 
Roman Mazurkiewicz 
.\ona Marciniak 
Barbara Marczyń ka 
Urszula Polanowska 
Iwan Pangelow 
Alfons Pctsch 

Kazimiera D<Jbrowlcz 
su•fania Derkowska 
~:wa Kowalska 
Irena Nowak 
Stefania Pełka 
Jerzy Puzilcwicz 
Marek Paraszkiewicz 
Sylwia Sienicka 

- Kierownik artystyczny 
- Kierownik literacki 
- Kierownik n1uzyczny 
- Dyrygent 
- Dyrygent 
- Scenograf 
- Kierownik chóru 
- Kierownik baletu 
- Koordynator pracy artystyc. nej 
- Inspicjent 
- Sufler 
- Korepetytor 
- Korepetytor 
- Korepetytor 

SOLIŚCI 
Izabella Markowicz 
Józef Muszy1iski 
Nina Mieszkowska 
Genowefa Proniewicz 
Helena Maciganowska 
Marian Rajski 
Antoni Przestrzelski 
Elwira Remfeld 
Jadwiga Rossa 
Marian Rozek 
Marla Trzcińska 
.Jan Wodzy1iskl 
Zbigniew zemlło 

A D E p c:i „s T u D I O" 

Julian Rygielski 
Henryk Rosse 
Marian Rajzer 
Ewa Szewczyk 
Jadwiga Starczewska 
Zenon Stańczyk 
Grażyna Skoczylas 
Krzysztof Stasierowskl 
Krystyna Schott 
Jó,zef Somorowski 
Hanna Swietlicka 
Antoni Tempski 
Ireneusz Tuchanowski 
Stanisława Urban 
Tadeusz Urban 
Krystyna Woctzy1iska 
Krystyna Wawrzyniak 
Eleonora Wallner 

BAL ET 

Danuta Skurzynska 
Kazimierz Swirski 
Grażyna Szmot1 
Jad wiga Sulecka 
Teresa Stankiewicz 
Lt"'okadła \\tiktorowska 
Andrzej Wiktorowski 
.rerz;.· Weber 

Marla Swierkosz-Falkowska 
~:dward S ledzianowskl 

.Ja('('k Zcl<·nt 

ZESPÓŁ ORKIESTROWY TEATRU MUZYCZNEGO W GDYNI 

Skrzypee 

Andrzej Peise. 
Konccrtmlstrz 

Tadeusz Sekura 
z-en kPncertmistrzo. 

Beniamin Marhula 
z-ca koncer tmistrzn 

Wojl'iech Skowrol1~ ki 

Jolanta Kabala 
Elżbieta Malek 
Zofia Stacl10wiak 
Marian Staszak 
T c>resa Kasiewicz 
Krystyna Górska 
Tadeusz Andrzejewski 
Anna Gl::idysz 
Aleksander Ogarek 

Altówki 

Zygmunt Otto 
Edmu nd Radzian 
Tndeusz Sitarz 

Wiolonczele 

Feli ks Brucki 
Ryszard Krawczyk 

Kontrabasy 

Wladysław Delewskl 
Stanisław Rosiek 
WoHgo ng Graw 

Flety 

Franciszek Musiatowicz 
Bożena Wr óblewska 
liona Pohoska 

Oboje 

Zdzisław St achowiak 
Mieczysław Wasilewsk i 

Klarnety 

Roman Arentowicz 
Czesław K uczytisk i 

PnJ!Ot 

Włodzimierz T::irgań ski 

Wa ltornie 

najmund Gronows ki 
Eugeniusz Woronin 
Alek sa nder Suchopl es 
Wladysl::iw Urbańsk i 

Trąbki 

Zbigniew Klaczyński 
Feliks Bizewski 
Edmund Dolata 

Puzony 

Ryszard Malek 
Jan Suchecki 

Perkusja 

Ka zimie r z Golnlewicz 
Zbigniew Dutkowski 

Gitnr~ 

Franciszek Musiatowlcz 

Gitara basowa 
Zygmunt Otto 

I nspe-kto.r orl<icstry 
Edmund Radzi::in 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik Techniczny 

Główny E lektryk 

Kierownik per ukarni 

Kierownik prncowni 
malarsk!('j l modelators kie) 

Kierownik pracowni 
krawieckiej damsJ.lc) 

Kierownik pracowni 
krawieckiej m~skl<'J 

Rekwizytor 

Slusarz 

Kierownik pracowni 
stolarskiej 

Starszy maszynista 

Zdz is ław Maryks 

Andrzej Ambroziński 

- J oanna Nowakowska 

- Marian Sokołowski 

- Bronisława Bulrnwska 

- Stanisław Matyjaszkojć 

- Henryk Stobit\skl 

- Witalls Radwański 

- Eugeniusz Kulaczkowski 

- Marian Ratajczyk 
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UWAG.Ą 

W sprawie zakupu biletów zbiorowych 

na przedstawienia naszego teatru prosimy 

porozumiewać się z działem organizacji 

widowni. Kierownik Irena Wilczyńska. 

Tel. 21-5957, 21-5956 

( 

Z.e ~l'C1J"~iJ ~ 

!Wc/utny Jkl.P1t.nyc4 


