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'fREŚĆ BALETU 

Rzecz dzieje się na wsi. 
Przed chatą przekomarza się para narzeczonych, Katarzyna 
i Julian. Schodzą się wieśniacy, by powitać oddział żołnie
rzy, którzy mają przybyć do wsi na nocleg. Na wieść o tym 
Juliana ogarnia strach; boi się poboru do wojska. Ucieka 
chyłkiem i zamyka się w swojej chacie. Zjawiają się ocze
kiwani goście i po powitaniu rozpoczynają się tańce z wiej
skimi dziewczynami (kadryl wiejski). Zabawę przerywa 
wejście gońca z listem dla sierżanta. Żołnierze smutnieją, 

przeczuwając, że będą musieli opuścić to miłe miejsce pos
toju. Ale po przeczytaniu listu sierżant pozwala bawić się 

dalej, sam zaś zaleca się do Katarzyny (pas de deux, kad
ryl żołnierski). Wśród ogólnej radości żołnierze rozbiegają 

się w poszukiwaniu kwater. Wieśniacy chętnie przyjmują 

ich do swych chat, tylko w jednej, ciemnej i zamkniętej, 

nikt nie odpowiada na pukanie. Chłopcy wiejscy postana
wiają dos tać się do środka i z rozmachem wyważają drzwi. 
Oczom zebranych ukazuje się przerażony Julian. Oburzona 
jego tchórzostwem Katarzyna odwraca się od narzeczonego. 
Chłopcy zarzucają mu worek na głowę, jeden z żołniei:-zy 

uderza karabinem w podłogę. Julian, myśląc, że to strzał, 

pada na ziemię; wszyscy wybuchają śmiechem. Otrzymaw
szy nauczkę, zawstydzony chłopiec podnosi się i nadrabiając 
miną, bierze od żołnierzy czapkę wojskową na znak, że 

gotów jest wstąpić do wojska. Balet kończy się wesołym 

galopem. 

(wg: Irena Turska, Przewodnik baletowy, 
Kraków, 1973, s. 187) 
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STANISŁAW MONIUSZKO 
I TWÓRCZOŚCI 

KOLEJE ŻYCIA 

Urodził się 5 maja 1819 roku w Ubielu w guberni miń
skiej, mniej więcej w połowie okresu między upadkiem 
Napoleona a powstaniem listopadowym. Nie mógł bezpo
średnio korzystać z dobrodziejstw promieniującego wów
czas ideami Uniwersytetu Wileńskiego, ale wychowywał się 
wśród ludzi, którzy przesiąknięci byli myślami oświecenia . 

Gdy miał lat 8 rodzina, dla edukacji jedynaka, przeniosła 
się do Warszawy. Tam zetknął się z częstym gościem w 
domu Moniuszków, Joachimem Lelewelem. Muzyki uczył 

go August Freyer, ówczesny organista w kościele ewan
gelicko-augsburskim. 
Latem 1830 roku, z uwagi na trudne warunki materialne, 
Moniuszkowie powrócili w strony rodzinne. Odgłosy pow
stania zastały ich w Mińsku. Tam w 1834 roku ukończył 
Moniuszko swoją edukację szkolną poprzestając na sześ

ciu klasach gimnazjum. Oficjalnym powodem przerwania 
nauki był zły stan zdrowia, a w istocie chodziło o stopniowe 
przekształcanie gimnazjum polskiego w szkołę rosyjską. 

Dalszą edukację odbywał Moniuszko w domu pod kierun
kiem stryja Kazimierza, wychowanka i wykładowcy Uni
wersytetu Wileńskiego. 
W Mińsku muzycznie kształcił się u Dominika Stefanowi
cza - dyrygenta orkiestry teatralnej, który choć sam nie 
umiał może zbyt wiele, zdołał jednak ocenić wybitne zdol
ności swego pupila i starannie zająć się budzeniem jego 
zainteresowań muzycznych. Stanisław szybko stał się asem 
organizowanych przez ojca wieczorów, choć jego próby kom
pozytorskie ograniczały się do samych tylko improwizacji. 
Rodzice traktowali jego zainteresowania muzyczne jako 
swoiste hobby marząc, dla syna, o karierze urzędniczej. 

W 1836 roku stryj Aleksander zabrał swego młodego bra
tanka w podróż do Wilna, miejsca, w którym ożył właśnie 

teatr operowy, Tam zaprzyjaźnił się Moniuszko z doktorem 
Rosołowskim, wykładowcą na wydziale medycznym Uni
wersytetu Wileńskiego i wielkim miłośnik iem muzyki. 
W Wilnie wreszcie, zakochał się w Aleksandrze Mi.illerów
nie i niebawem oficjalnie się zaręczył. Czekał go jednak 
powrót do Mińska, czekały nie skończone jeszcze przecież 
studia. 

W Mińsku przeczytał przywiezioną z Wilna tragedię 

PARIA Delavigne'a, autora słów WARSZA w ·IANKI. W cią
gu jednej nocy przełożył P ARIĘ na polski i posłał do Wilna 



Rosołowskiemu, by ten pomówił o niej z dyrektorem te
atru. Dyrektor wykręcił się, obawiając się kłopotów cenzu
ralnych i sztuki nie wystawił. 

Wreszcie wy jechał Moniuszko na studia do Berlina. Roz
począł je u Rungenhagena w Singakademie. Pobyt tam dał 
mu okazję poznania wszelkich tajemnic warsztatu muzyki 
pisanej na głos solowy lub zespoły wokalne, opartej o or- . 
kiestrę, fortepian lub organy. Berlin dawał mu także okazję 
oglądania oper w doskonałym wykonaniu. Caly ówczesny 
podstawowy repertuar mógł poznać na miejscu, przeglą

dając teks ty, partytury, wypisując bardziej skomplikowane 
lub oryginalne fragmenty. 

W Berlinie skomponował i wydał w firmie Bote & I3ock 
TRZY PIEŚNI i balladę TRZECH BUDRYSÓW do słów 
Mickiewicza. Koszty pokrył ojciec. Debiut był udany, na
tychmiast zwrócił na siebie uwagę. Antoni Woykowski po
chlebnie ocenił go w poznańskim „Tygodniku Literackim", 
zwracając uwag<; n a pierwiastki ludowe i śmiałość har
moniczną . 

W Berllnie spróbowal też Moniuszko swoich sił w muzyce 
kameralnej, do której już nigdy później nie powrócił -
powstały tam jego kwartety smyczkowe. 
W 1839 r., podczas letniego pobytu w Wilnie, spotkał się 

z Józefem Elsnerem, nauczycielem Chopina. Wystąpił też 

przed tamtejszą publicznością ze swoją MSZĄ na chór, 
orkiestrę i organy. Dzieło to zjednało mu "szacunek melo
manów. Tutaj po raz pierwszy zaprezentował swoją muzykę 
do NOCLEGU W APENINACH Fredry. 

W połowie roku 1840 na stałe powrócił do kraju i 26 
sierpnia w ko ściółku Trynitarzy w Wilnie wziął ślub z Alek
sandrą. Udzielający im sakramentu ksiądz Jan Menue za
proponował Moniuszce objęcie posady organisty w kościele 

Sw. Jana, niegdyś uniwersyteckim, posiadającym najwspa
nials ze na Litwie organy, sprowadzone z Połocka. 
Już w początku listopada 1840 - w dzień zaduszny - wy
stąpił Moniuszko z REQUIEM Mozarta. 
Wzmagały się jego marzenia o napisaniu opery dużego for
matu. Zwrócił się wiec do Kraszewskiego, a później do 
Fredry z prośbą o libretto, jednak bezskutecznie. 
Jesienią 1840 wystąpił Moniuszko z operetką IDEAŁ do 
miernego tekstu Milewskiego, nadto udzielał lekcji, w ten 
sposób zarabiając na utrzymanie, stale powiększającej się, 

rodziny. 
Także inne, pisane dorywczo, operetki nie przynosiły pra
wie żadnych dochodów. Tak powstały, pisane jakby mimo
chodem: NOWY DON KICHOT, KARMANIOL CZYLI 
FRANCUZI LUBIĄ ŻARTOWAĆ:, LOTERIA, WODA CU-

. DOWNA - przeważnie do tekstów Oskara Milewskiego lub 

do przerobionych przez niego, tekstów francuskich . Jedną 
zaś na poły operę, na poły operetkę - SIELANKA - na
pisał do słów poety polsko-białoruskiego, Marcinkiewicza. 
Wystawienie ich szło opornie i szybko schodziły z afisza. 

Natomiast jego pieśni wydane w Berlinie wywołały dość 
duże zainteresowanie. Szybko też rozeszły się, wydane włas
nym nakładem pieśni wileńskie. Z uwagi na powodzenie, 
którym cieszyły się, Moniuszko zaczął wydawać je w ze
szytach, którym nadano tytuł SPIEWNIKÓW DOMOWYCH. 

Jesienią 1842 roku pojechał Moniuszko do Petersburga, 
gdzie nikt nie dostrzegł nawet przybycia młodego Polaka. 
Po powrocie do Wilna spotkała go jednak miła niespo
dzianka. Jego pierwszy ŚPIEWNIK. .. przyjęty został bar
dzo życzliwie, a od niedawna ukazująca się „Biblioteka 
Warszawska" zamieściła nawet obszerną recenzję, pióra 
młodego krytyka, Józefa Sikorskiego, później przyjaciela 

Moniuszki. 

Latem 1846 roku wybrał się Moniuszko do Warszawy. 
Podróż ta zaowocowała nawiązaniem współpracy z Wło
dzimierzem Wolskim, członkiem sławnej wówczas „cyga
nerii" i w efekcie gotowym librettem HALKI. 12 · września 
wystawiono LOTERIĘ, która po kilku przedstawieniach 
zeszła z afisza. Moniuszko, rozgoryczony, opuścił Warszawę, 
by przez zimę pracować nad partyturą HALKI. Wiosenna 
próba przedstawienia opery w Warszawie spełzła na ni
czym. Aż dziesięć lat będzie musiał Moniuszko czekać, by 
premiera HALKI w Warszawie stała się niemalże manife

stacją narodową. 

Moniuszko nie zaprzestawał pracy. W końcu 1848 roku 
przy pomocy, niedawno osiadłego· w Wilnie, B::>ldoniego, 
wystawił kantatę MILDE, opartą na dziele Kraszewskiego 
WITOLORAUDA. Krytyka wileńska, po niepowodzeniach 
w Warszawie, milczała. 

W lutym 1849 roku podążył Moniuszko znów do Peter
sburga. Znalazł tu zapalonego wielbiciela swojej, HALKI -
Dargomyżskiego. Ten pomógł mu znacznie podczas jego 
pobytu w mieście - organizował koncerty, wynajmowal 
artystów, wspierał wreszcie Moniuszkę w przekonaniu o 
wartości jego dzieła. Powrócił do Wilna pełen otuchy. 
Pracował, ale jego kolejny wyjazd do Warszawy, latem 
1851, znowu skończył się fiaskiem. W Wilnie powstały 
dwie nowe operetki: BETTLY i CYGANIE, nowe pieśni 

i kilka mszy do słów polskich. 

W 1854 roku, dzięki staraniom przyjaciół, doszło w Wilnie 
do wystawienia dwuaktowej HALKI. Przyjęcie było chłod
ne. Wilno stawało się coraz bardziej nieznośne, Moniuszko 



dusił się w ciasnej, prowincjonalnej atmosferze. Był roz
goryczony i niepewny przyszłości. 

I wtedy właśnie przyszła wiadomość, że w Warszawie roz
poczęto przygotowania do wystawienia HALKI. W połowie 

lipca 1857 roku Moniuszko stanął w Warszawie. Raźno 

zabrał się do rozbudowywania . dzieła. Premiera w 1'fowy 
Rok 1858 przeszła wszelkie oczekiwania. Publiczność zgo
towała Moniuszce owację, Radość jego zamąciły jednak wia
domości z Wilna. Troje z jego dziesięciorga dzieci zmarło 
na ciężką grypę. Stroskany Moniuszko czytał liczne, jak 
nigdy dotąd, pochwalne recenzje. Odwiedził w Weimarze 
Liszta. Pojechał do Paryża. Tam zasiadł do nowej opery -
FLISA . . Nie uko1'lczył jej jeszcze, kiedy z Warszawy nadesz
ła propozycja pracy na stanowisku dyrygenta w operze. 
Pospiesznie powracał do kraju. Warszawska premiera FLI
SA - 20 września 1858 roku - była nowym sukcesem. 

Rok 1859 przyniósł HRABINĘ, do libretta Włodzimierza 
Wolskiego. Krytycy byli chłodni, ale publiczność szalała. 

Moniuszko zawzięcie pracował: kończył ROKICZANĘ, do 
libretta Korzeniowskiego, pracował nad P ARIĄ, szkicowa] 
VERBUM NOBILE. Powstanie roku 1863 pogrążyło naród 
w ostatecznej rozpaczy. Moniuszko pospieszył ze słowami 

otuchy, 28 września 1865 roku odbyła się premiera STRA
SZNEGO DWORU. Owacja publiczności przekształciła się 

w manifestację, zaniepokojone władze zawiesiły przedsta
wienia. 
Powstały WIDMA oparte na DZIADACH i kantata do 

SONETÓW KRYMSKICH Mickiewicza. Dochodziły wieści 

o sukcesach, jakie święciła HALKA za granicą, 
Niestety, premiera PARII, 11 grudnia 1869 roku, przyjęta 

została chłodno. Opera 9oczekała się zaledwie sześciu przed
stawień. Rozgoryczenie powiększyło jeszcze niepowodzenie 
BEATY, operetki do słów Chęcińskiego, a także niepowo
dzenia w pracy pedagogicznej. W tym czasie zmarł ojciec 
Moniuszki, odeszło na zawsze wielu starych przyjaciół. 

4 czerwca 1872 roku Moniuszko nagle zmarł. Wieść o nie
spodziewanej katastrofie obiegła całą Polskę. 

W kilka dni później odbył s'.ę pogrzeb, jedna z najwięk
szych manifestacji ludności Warszawy. 

* „ * 

Balet NA KWATERZE w zamierzeniu miał być baletem 
o tematyce polskiej. Na skutek jednak interwencji cenzury 
libretto ulec musiało zasadniczym zmianom. 

Libretto stworzył Hipolit Meunier, raczej znakomity pe
dagog i organizator niż twórczy choreograf. Akcja umiesz-

czona została na wsi bretońskiej wśród żuawów, a w muzy
ce pojawiły się motywy francuskich piosenek żołnierskich; 
mazur zaś otrzymał nazwę kadryla wiejskiego. W balecie 
przeważały sceny mimiczne. Stąd dopiero sceny stricte ta
neczne mają właściwy mu rozmach . 
Premiera odbyła się w warszawskim Teatrze Wielkim 6 
września 1868 roku, ale zapewne z uwagi na małe wartości 
choreograficzne i obcy charakter balet bardzo szybko zszedl 
ze sceny. 
Partyturę odnaleziono po 63 latach w Warszawskim To

warzystwie Muzyczn ym. Wznowienie baletu przygotowal 
P. Zaj!ich. Na wstępie spolszczył libretto i umiejscowił akc
ję na wsi polskiej w czasach Księstwa Warszawskiego. 
Balet wystawiono 31 maja 1931 roku i grano stale do 1835 
roku. 
Później inni choreografowie dowolnie zmieniali libretto, 

a nawet niefortunnie tytuł : NA KWATERUNKU. W Tea
trze Wielkim w Poznaniu w 1925 roku wystawiono go Jako 
MANEWRY JESIENNE. 

Warszawski Teatr Wielki wznowił go 3 maja 1938 roku. 
z wielką pompą i okazałością. Wzięli w nim wtedy udzial 
uczniowie Szkoły Podchorążych Piecho ty w h is torycznych 
mundurach, konny oddział szwoleżerów i orkiestra woj
skowa. 

Po drugie j wojnie światowej balet NA KWATERZE wy
stawiły dwa teatry operowe: w czerwcu 1952 roku ·w <oc
ław i dwa lata później Bytom. 

Opracowano na podstawie: 

1. I. Turska, Przewodnik baletowy, Krakćw 1973 
2. W. Rudziński, Moniuszko. Kraków 1957 
3. J. Prosna.k, Stanisław Moniuszko. Kraków 1968 
4. S. Moniuszko, Listy zebrane. Kraków 1969 
5. A. Einstein, Muzyka w epoce romantyzmu. Kraków 1965 
6. E. Krasiński, Warszawskie sceny 1918-1939. War· 

srnwa 1978 

(Anna Czekanowicz) 
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TREŚĆ BALETU 

Sprawa I 

Król nudzi się. Wszelkie wysiłki Królowej, aby go rozwese
lić, wywołują tylko jego wściekłość . Wbiega Eunuch, który 
z emfazą relacjonuje Królowi jakieś sensacyjne wydarzenie. 
Na znak dany przez Króla Eunuch wybiega, by po chwili 
wrócić, prowadząc ze sobą piękną Kolombinę . Król wpada 
w zachwyt, a zazdrosną i oburzoną Królową każe zamknąć 
w klatce z papugą. Na prośbę Króla Kolombina zaczyna 
tańczyć. Nagle zza kulis słychać śpiew Arlekina. Kolombina 
nadsłuchuje, twarz jej s ię rozwesela. Tym razem taniec jej 
jest pełen wdzięku, pustoty i zalotności. Tańcząc, Kolom
bina powoli ogołaca Króla z jego kosztowności. Król, będąc 
u szczytu adoracji, sam puszcza się w pląs . Królowa sza
lej e w klatce z rozpaczy i gniewu. Król uprowadza Kolom
binę, która idzie za nim z pogardliwym uśmiechem, na>lu
chując dolatującego ją śpiewu Arlekina. Rozwścieczona 

Królowa blaga o pomoc przechodzącego Eunucha . Eunuch 
wreszcie otwiera drzwi klatki, Królowa w zabawnych pod
skokach ucieka. 

SPRAWA li 

Brzeg morski. Burza. Rozbity okręt. Arlekin, Doktor i Ka
pitan, pomagając sobie wzajemnie, wydostają się na brzeg. 
Arlekin bła~a dzielnego Kapitana o pomoc w wyswobodze
niu Kolombiny. Kapitan, wywijając z brawurą mieczykieni, 
zamierza wyruszyć po uwięzioną dziewczynę . W wieży uka
zu je s ię Kolombina, która skarży się na swoją niedolę 

i błaga o ratunek. Kapitan z mieczem wzniesionym rzuca 
się naprzód, ale w oknie wieży ukazuje się nagle Król. 
Przerażony Kapitan pada zemdlony. Doktor spieszy mu 
z pomocą . Zza kulis skrada się Królowa, która daje Arle
kinowi olbrzymi klucz do wieży, gdzie zamknięta jest Ko 
lombina. Wszyscy wyrażają swą rado ść w rubasznie we
sołym tańcu . 

SPRAWA III 

Sypialnia królewska. Król, w patrzony miłośnie w Kolom
binę, zasypia. Po cichu wbiegają Arlekin, Doktor i drżący 

ze strachu Kapitan. Kolombina r zuca się w ram '.ona uko
chanego, skarżąc się na Króla. Doktor o świadcza, iż znajdzie 
na Króla sposób, wyciąga z podróżnej sakwy flakon i mówi 
patetycznie : MAN-DRA-GORA 

Ogólna uciecha. Papuga swym wrzaskiem budzi Króla, 
który zrywa się i goni intruzów wokół sceny. Dopadł Arle
kina i walczy z nim. Arlekin wali się na ziemię. Nagle uka-

zuje się Mr Jourdain, a oświadczywszy zdumionemu Królo 
wi, iż ma sposoby na rozwikłanit fatalnej sytuacji, odchodzi 
za kulisy. Po chwili wraca, prowadząc dwie kobiety okryte 
zasłonami, i gestem zachęca Króla, aby dokonał wyboru. 
Król wybiera. Okazu je się, że wybrał Królową. Jest roz
czarowany i oburzony, ze wstrętu robi mu się słabo. Ale 
od czegóż cudowna mandragora? Pod wpływem tego zna
komitego środka Król nie tylko odzyskuje przytomność, ale 
nawet budzi się w nim szalona namiętność do Królowe j. 
Następuje ogólny taniec, w czasie którego Król z Królową 
wycofują się do alkowy w jedno:tPi.acznych zamiarach. Zgor
szony tym Mr Jourdain zasuwa firankę alkowy. Wchodzi 
Eunuch z papugą na ramieniu. Przez chwilę nasłuchuje od
głosów zza firanki, po czym z niesmakiem oddala s ię, nu
cąc pólglosem smętną piosenkę. 

(R. BOLESŁAWSKI i L. SCHILLER 
W: PROGRAM TEATRU WIELKIE
GO W WARSZAWIE. KAROL 
SZYMANOWSKI, WIECZÓR BA·· 
LETOWY) 

MANDRAGORA - PRZED LATY .• 
(wybór głosów krytycznych) 

.. . Lata 1961-63 nie by ły najszczęśliwszym okresem baletu 
Opery Gdańskiej. Delikatna, kameralna miniatura baleto
wa jednoaktowej MANDRAGORY, tak bliska w swym ko
mizmie komedii dell' arte, zrealizowana zestala w sposób 
raczej przejaskraw iony ... 

Tacjanna Wysocka 

... Pikanteria i humor, nuta groteski, aluzje do stylu włos
kiej opery - wszystko to może zaskakiwać słuchacza zna
jącego Szymanowskiego z III SYMFONII, MITÓW i KRÓ
LA ROGERA, ale też zarazem urzeka go swym urokiem . 
Operze Bałtyckiej należą s i ę niewątpliwie wyrazy uznania 
za wydobycie z zapomnienia właśnie na Rok Szymanow
skiego (25-lecie śmierci i 80-lecie urodzi n) tego uroczego 
dzielka ... 

Józef Kański 

... MANDRAGORA jest baletem sensu stricto; MANDRAGO
RA jest pantomimą, żartem tanecznym i żartem muzycz
nym urodzonym w atmosferze improw·zacji; jej muzyka, 
swego rodzaju curiosum w twórczości Szymanowskiego pi
sana jest lekko i od niechcenia , jakby z pewną nonszalan· 
cją czy przymrużeniem oka. Ten żart popełniony przez 



Szymanowskiego i Schillera wywodzi się ·z ducha commedii 
dell'arte, po prostu znajduje tu ona jeszcze jedno ze swych 
niezliczonych wcieleń ... 

Bohdan Poci-ej 

... Balet - pantomima MANDRAGORA jest pełen pomysło
· wości, lekkości i humoru, przy czym muzyka MANDRAGO
RY jest tak w odniesieniu do libretta „ilustracyjna", w 
najlepszym sensie tego słowa, tak sugestywnie przejrzysta 
jeśli idzie o malowanie nastroju i działań bohaterów, że 

wyznacza niemal każdy f6St tancerzy ... 
Teresa Grabowska 

... W entuzjast~· cznych rece!1zj::i.c~, którymi przyjęto tę sztu
kę, nadużywa się terminu commedia dell' arte. Podejrze
wam, że u Schillera MANDRAGORA poza formą także nie
wiele miała wspólnego z komedią all'improvvioso. Tu nie 
ma już nic wspólnego nawet z MIEJSZCZANINEM i zapew-
ne nikt się nie domyśla, że jegomość w słomkowym kape- ; 
!uszu, interweniujący w krytycznej chwili jak deus ex 
machina - jest w istocie panem Jourdain, którego obec-
ność w tej pantomimie Bolesławski uważał za nieodzow-
ną ... 

Ludwik Erhardt 

... Po kolejnych rewelacjach: CUDOWNYM MANDARY
NIE, CZTERECH ESEJACH - nowa, ciekawa premiera. 
MANDRAGORA K. Szymanowskiego. Ta zabawna groteska, 
zrodzona ze współpracy L. Schillera z kompozytorem, na
pisana w żarcie i zupełnie -niepodobna do wszystkiego, do 
czego nas w swojej twórczości przyzwyczaił Szymanowski, 
znalazła odpowiedni sobie klimat na scenie bałtyckiej, kli
mat, mieniący się z lekka abstrakcyjnym, to znów grubym 
i rubasznym humorem commedii dell' arte.„ 

Zdzisław Sierpiński 

.. . Nieuprzedzony słuchacz nie domyśliłby się nigdy, że mu
zyka MANDRAGORY wyszła spod pióra autora KRÓLA 
ROGERA; tyle w niej lekkości i beztroskiego humoru, a 
sentymentalne solo tenora na tle harfy tak bliskie się wy
daje epoce bel canta! 

Ten nastrój niefrasobliwej zabawy, w trakcie której ni
czego nie należy traktować serio, starała się oddać Janina 
Jarzynówna-Sobczak inscenizując przedstawienie MAND
RAGORY w Operze Bałtyckiej. Wejście w ton włoskiej 

commedii dell'arte powiodło się - choć może w niektórych 
momentach przedstawienia za bardzo uderzało w ton farso
wy, zatracając cienkość i finezję ... 

Józef Kański 

(wybrał i opracował A . Hajdukiewicz) 



Wykonawcy 

KRÓL 

KRÓLOWA 

KOLOJ\1BINA 

KAPITAN 

ARLEKIN 

DOKTOR 

PAPUGA 

MR JOURDAIN 

EUNUCH 

Z Kamiński, J. Lisiak 

J. Kwiecień, M. Piętka, B. Wybie
rała 

IT. Bartnicka, W. Tillert, E. Napiór
kowska 

W. Górny, K. Rzeszot 

M. Żukowski, A. Stasiewicz 

B. Kropidłowski, J . Jakubowski 

H. Bartnicka, S. Polom 

M. Zędzianowski 

B. Cesarz 

ORKIESTRA PAŃSTWOWE.J OPERY BAŁTYCKIEJ 

Dyrygent: 

ZYGMUNT RYCHERT 

A~ystent: 

ELŻBIET A WIESZTORDT 

Inspicjenci: JANUSZ KAMIŃSKI, ZDZISŁAW SUSKI 

ł 

ALEKSANDER HAJDUKIEWICZ 

!\fASDRAGORA - korzeń wierności małżeńskiej ... 

Mandragora officinarum, rodzaj z 
rodziny psiankowatych, · rośnie w 
krajach śródziemnomorskich, gdzi e 
również bywa uprawiana dla korze
ni i owoców, z których otrzymuje 
się leki uśmi~rzające bóle, stosowa
ne w reumatyzmie i podagrze; ko
rzeń (tzw. alrauna) silnie rozgałę.

ziony, przypominający postać ludz
ką, używany był w średniowieczu 

jako potężny środek magiczny. 

Publiczność i krytyka nie chciały wierzyć, że to male 
arcydzieło wyszło spod pióra Szymanowskiego, taki hold 
w nim złożył on melodii, takim tryskała humorem, tylc> 
było w nim prostoty i sentymentu. „ 
Tak wspomina Leon Schiller w TEATRZE O GROMNYM 
nastroje muzycznej części warszawiaków w czerwcu roku 
1920, niedługo po premierze MANDRAGORY CZYLI NA
POJU MIŁOSNEGO - PANTOMIMY W TRZECH SPRA-
WACH. 

Bez mała sześćdziesiąt lat mija od czasu, gdy powstał 

ten muzyczno-sceniczny drobiazg i ciągle - jak wówczas 
po premierze, 15 czerwca 1920 roku, intryguje swoją pro
stotą, spójnością muzyki i ruchu, klarownością harmonii 
(dość nowoczesnej !) i instrumentacji. Ci, którzy znają Sz ·
·manowskiego z MASEK i METOP, a również HAGITH i 
KRÓLA ROGERA są zawsze zaskoczeni MANDRAGOR,\, 
która jakoś nie pasuje do ciągle niedopowiedzianego, zmi
stycyzowanego i ulotnego demona fałszów, za jakiego uwa
żano Karola, drugiego wielkością po Fryderyku ... 

Zaskoczenie jest jednakże zmieszane z satysfakcją, że 

oto wielkiego Szymanowskiego można zrozumieć, poJąc. 
więc i polubić. W MANDRAGORZE dys tans między kom
pozytorem a zwykłym słuchaczem jest niewielki, daje to 
szansę złudzenia, że to nie Mistrz zszedł z wyżyn Sztuki, 
lecz my wspięliśmy się na nie. Szymanowski jest tu mniej 
boski a bardziej ludzki - może w tym tkwi siła sukcesu 
MANDRAGORY? 

Komunikatywność mużyczna, znaczna dosłowność oraz 
dystans kompozytora wobec własnych przeżyć sprawiły, że 
libretto MANDRAGORY przetrwało do dziś niezmienione 
i ciągle zachwyca ,i ciągle urzeka. 

Jakie były jednak jej narodziny? 



W pewne majowe słoneczne popołudnie roku dwudzie
stego, zmęczeni sutym obiadem: Szymanowski, Schiller i 
Bolesławski siedli przy okrągłym stoliku w ogrodzie Teatru 
Polskiego i rozpoczęli improwizację na temat libretta do 
czegoś, co pasowałoby na wstawkę do III aktu inscenizo-· 
wanej właśnie przez Schillera komedii Moliera MIESZ·
CZANIN SZLACHCICEM. 
Sięgnijmy znowu do wspomnień L. Schillera: 

_..., Bylo to na wyspie„. 
- Huhubambu, gdzie królowali„. 
- Król Sinadab i królowa ... 
- Gulinda, którzy bardzo„. 
- Odwykli od siebie ... 
- W królowej jednak wszystkie żądze nie wygasły„. 
- Tańczy przed królem dance du ventre ohydny ... 
- W momencie kulminacyjnym gżenia się królowej„. 

- Wpada Eunuch.„ 
- I oświadcza królowi , że „. 

- Schwytano brankę jego haremu„. 
- Branką tą jest naturalnie Kolombina .. . 

I tak w ciągu kilku godzin powstała kanwa w stylu włos
kich komedii improwizowanych; wieczorem tego samego 
dnia Schiller wręczył Szymanowskiemu dokładny scena
riusz licząc, że ten szybko przygotuje partyturę. Termin 
był palący, zaledwie trzy tygodnie, a Szymanowski pisał 

wolno, instrumentację retuszował bez końca, a przy tym -
jak powiadali niektórzy - nie znał teatru, jego wymagań 
scenicznych, a tu. chodziło o lekką, swawolną groteskę, któ
rą mają odegrać i odtańczyć aktorzy - nie tancerze. 

Jakież więc było zaskoczenie, gdy kompozytor już na-; 
stępnego dnia przyniósł 1/4 całości partytury i można było 
rozpocząć próby! W dziesięć dni później cała 124 stro
nicowa partytura MANDRAGORY była gotowa. 

Schiller tak mówi o tym okresie: 
Ku niepomiernemu memu zdziwieniu zauważyłem, że kom
pozytor zastosowal się ściśle do wszystkich moich dezyde
ratów i i nformacji reżyserskich, że muzyka pokrywała się 

z akcją w stu procentach i że celem jej było wyłącznie 

wykonani e sceniczne, nie koncertowe. Wszyscyśmy wtedy 
powitali w tej czarownej błahostce narodziny wybornego 

muzyka teatru. 

Chyba i Szymanowski był zadowolony, bo czym prędzej 
podpisał z dyrektorem Teatru Polskiego, Arnoldem Szy:f;
manem, umowę na trzy procent dochodów brutto od spek
taklu : wy nagrodzenie nie było zbyt chojne, ale a;odziwe, 
zważywszy , że odbyło się aż trzydzieści jeden przedstawień 
przy pełnej sali - na ówczesne czasy - znaczny sukces. 

Szymanowski liczył też bardzo na wydanie tego dziełka 
przez Univ ersal Edition w Wiedniu, lecz wydawnictwo -
niestety - haczyka nie połknęło. Kompozycja pozostała '"' 
manuskrypcie, lecz do obecnych czasów dotrwał jedynie 
jej odpis zrobiony w 1934 roku przez muzykologa, Stani
sława Golachowskiego; rękopis złożony u wydawcy Idzi
kowskiego spłonął w Powstaniu. 

Być może dlatego, że MANDRAGORA nigdy nie została 
wydana i że jest nietypowym i jedynym tego rodzaju utwo
rem w dorobku kompozytorskim Szymanowskiego - jest 
to jeden z najmniej znanych polskich baletów, a przecież, 

jak pisał Norbert Karaśkiewicz szesnaście lat temu w pro
gramie do MANDRAGORY w Operze Bałtyckiej: 

. .. m iniatura ta wydaje się nam znacznie bliższa od wielu 
dzie l Szymanowsk i ego, które weszly ;:a stale do programów 
naszych Filharmo nii. Odkrywamy w niej nową wrażliwość 

i now y rodzaj emocji, całkowicie odrębny od romantycznej 
pos tawy, jaką kompozytor przybrał w pozostałej twórczoś

ci. Wprowadzenie dystansu w stosunku do własnych uczuć 
jest w MANDRAGORZE rysem na wskroś współczesnym - . 
co decyduje o jej aktualności... 

W 1962 roku - po raz pierwszy - od premiery w 1920 
roku - Opera Bałtycka wprowadziła MANDRAGORĘ na 
scenę operową. iDziś mamy okazję po raz wtóry na tej sa
mej scenie pod~wiać Szymanowskiego - Nieznanego. 

.Aleksander Hajdukiew i cz 
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TREŚĆ BALETU 

1. Kawiarnia. Pełna życia, wesoła, rozgadana, kolorowa. 
Od czasu do czasu między eleganckimi gośćmi pojawia się 

barman bądź barmanka wnosząca na tacy rozmaite smako
łyki. Z gwarem i rozświetleniem kawiarni kontrastuje bar
dziej szara, tonąca w półcieniach ulica, z której zagląda do 
kawiarni biednie ubrana dziewczyna z maleńkim dzieckiem 
na ręku, sama starając się pozostać niezauważona. Nikt 
z gości ani obsługi kawiarni nie zwraca na nią uwagi. 
Dziewczyna głodnymi oczami patrzy na kawiarniane sto
liki, czasami zdobywając się na zaczepienie kogoś z wycho
dzących z kawiarni z prośbą o jałmużnę. Ludzie pogardli
wie odwracają się od niei. Dziecko w ramionach kwili. 
Zrozpaczona matka nie wie co począć. W końcu podejmuje 
decyzję. Zostawia dziecko pod drzwiami kawiarni, a sama 
odchodzi. Waha się jeszcze, ogląda, w końcu znika za ro
giem. 
Kwilące dziecko dostrzega barmanka. Podchodzi, bierze je 
na ręce, pokazuje barmanowi. Zbierają się kawiarniani 
goście. Barmanka z dzieckiem na ręku znika we wnętrzu 
kawiarni. 
2. Ta sama kawiarnia po latach. Nic się nie zmieniło. 

Postarzeli się tylko barman i barmanka, a wśród nich krzą
ta śię młoda dziewczyna. Barmanka jest zmęczona, chora, 
dziewczyna stara się ją wyręczać w pracy, ale barmanka 
jest coraz słabsza. Patrzy z troską i lękiem na dziewczynę, 
p1esc1 ją, stara się okazać jej swoje ciepło i troskę, Dziew
czyna pociesza ią. 

3. Po śmierci barmanki, barman i dziewczyna wspominają 
ją. Dziewczyna jest smutna, ale barman roztacza przed jej 
oczami widoki wygodnego i dostatniego życia. Dziewczyna 
dostrzega, że barman zaleca się do niej. Oburzona odtrąca 
go i odchodzi z młodym chłopakiem, który od jakiegoś 

czasu pojawia się nieopodal kawiarni. 
4. Kawiarnia jak na początku. Wśród stolików samotny, 
postarzały barman usiłuje nadążyć z obsługiwaniem gości, 

którzy ciągle popędzają go. 
Na ulicy pojawia się dziewczyna z dzieckiem w ramionach, 
zrozpaczona, zapłakana, głodna. Dostrzega ją barman. Przez 
jakiś czas udaje jednak nieporuszonego. Nie może jednak 
patrzeć, j~k" wychodzący goście odtr:::ca j:j prośby dziewczy
ny o jałmużnę. Wychodzi na ulicę i zabiera stamtąd dziew
czynę. Oboje znikają wewnątrz kawiarni. 

(GUSTAW KLAUZNER) 

Wykonawcy: 

DZIEWCZYNA 

CHŁOPIEC 

ONA 

BARMANKA 

BARMAN 

GOSCIE 
(TRZY PARY) 

- E. Napiórowska, J. Tarasiewicz, 
W. Tillert 

J. Jakubowski, J. Piętka 

- B. Wybierała, D. Guzińska 

- O. Kowalówna, D. Graezer 

- K. Rzeszot, B. Kropidłowski 

M. Piętka, A. Gienca, E. Sidorowicz. 
T. Jania, Z. Piotrowska, B. Garbar
czyk 
J. Sidorowicz, A. Choiński, W. Gór
ny, S. Lisiak, R. Nirewicz, M. żu
kowski 
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Asystent: 
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Waldemar J. Dąbrowski 

Banał jest protezą intelektualnego rozpasania 

Z mezaliansu narodził się balet. 
Z jednej strony: internacjonał, przekraczający kordony i 
granice -muzyka -wyrafinowany twór geniuszu kompo
zytora; tekst muzyczny będący zbiorem abstraktów niema
terialnych i przez to jedyny w świątyni sztuki, bytując.v 

na najwyższych jej piętrach niczym duch. (Wszyscy wiemy„ 
że istnieje, odwiedza nas, słyszymy go, lecz jego istota po
zostaje wiecznie ta sama - jest po prostu duchem). Ma 
w sobie coś nieujarzmionego przez cywilizację, nigdy w ca
łości nie podporządkowanego obiektywizującemu rozsądkowi. 
Tu nakaz n;c znajduje ścisłych cezur, jak ma to miej sce 
w plastyce czy choćby w literaturze. 
Z drugiej strony: taniec - materialna ekspresja, lecz prze
cież ulotna, na którą może pozwolić . sobie nawet osobnik 
nie wiedzący o bytach takich jak Isadora Duncan, czy Ga
lina Ułanowa. Taniec jako forma wyrazu dostępna każdemu, 
sztuka, która w swej konkretnej postaci może stać się na
wet zjawiskiem aestetycznym. Sztuka dla oczu, ograniczona 
do rzeczy określonych, do obiektywnego świata praktyki, 
tym samym spokrewniona z duchem postępu techRicznego, 
a jednak znana i ceniona nawet w niebie (Porównaj: GP.
rardus van der Leeuw - Czy w niebie tańczą?) 
Powoli, powoli... 
Jerzy Wilhelm Fryderyk Hegel w „Estetyce" napisał: ... pro
blem polegal na tym, jakie uczucia powinna b1idzić sztuka, 
czy ma budzić lęk lub wspólczucie, i jak to jest możliwe. 

aby uczucia te sprawialy komuś przyjemność, aby wido!-; 
cudzego nieszczęścia budzil zadowolenie. („.) uczucie bowiem 
jest nieokreśloną, niejasną sferą ducha; to, co odczuwamy, 
pozostaje osłonięte jak najbardziej atrakcyjną jednostkową 

podmiotowością i dlatego ró.inice 11czuć są różnicami zupel,
nie abstrakcyjnymi, a nie różnicami rzeczv samej. ( .. .) Al
bowiem refleksja skierowana ktl uczuciu zadowala s ;ę 
obserwacją subiektywnego -doznawania i jego swoistością, 

zamiast pogrążyć się i zagłębić w rzecz samą, w dzielo 
sztuki, nie dbając o samą tylko podmiotowość i jej stany. 
Jak się mają sprawy w n'aszym przypadku? Niechaj mater
iałem, na którym przeprowadzimy przyspieszoną wiwisek
cję będzie balet Augustyna Blocha, przedstawiciela śred; 

niego pokolenia polskich kompozytorów (ur. 1929 roku N 

Grudziądzu), absolwenta PWSM w Warszawie, o którym 
w popularnych wydawnictwach napisano, że jego twór-



czość skupia się przede wszystkim na formach wokalno
instrumentalnych, baletowych i utworach dla dzieci, a język 
muzyczny został oceniony jako umiarkowanie nowoczesny. 
Mowa o balecie „Oczekiwanie", który, należy to podkreślić, 
spotkał się z uznaniem krytyki i co tu dużo pisać, dość 
chętnie jest wystawiany na naszych· scenach. Właśnie zR 
muzykę do „Oczekiwania" Augustyn Bloch otrzymał w Mo
naco, w roku 1963 pierwszą nagrodę na Międzynarodowyrr. 
Konkursie im. księcia Rainera III. 
Jest to niewątpliwie muzyka nastroju wzbudzająca u słu

ch~.czy plastyczne wizje i jak później okaże się przestrze·· 
nie interpretacyjne, co za tym idzie, propozycje libreci.>tó.v· 
były zb!iżonte . Lecz taka, jak okazuje się, jest cena maria
żu tańca z muzyką. 

Przyjrzyjmy się bliżej prapremierowej wersji baletu po
kazanej 7 października 1964 roku na deskach opery Wb.r

szawskiej. Libretto napisali wspólnie Witold Giersz i Lud
wik Perski zainspirowali animowanym filmem o tym samym 
tytule, choreografię stworzył Witold Gruca, który też wy
konał jedną z solowych partii, a scenografię przygotował 

Andrzej Sadowski. Jednoaktowy utwór składał się z trzech 
obrazków. 
w pierwszym funkcję kosmosu dramatycznego spełnia sala 
kawiarniana z Oczekującym, który zajmował się tym, czym 
zwykle zajmują si'ę ludzie samotni w lokalach stoliko
wych - palił papierosy, popijał kawę, skręcał w palcach 
serwetki tworząc z nich bibułkowe postacie. I nagle granica 
między jawą a snem zamazuje się. W drugim obrazie cen
trum świata spełniał blat kawiarnianego stolika, na którym 
bibułkowe postacie ożywają i dają nam możność obejrze
nia fragmentu życia jako takiego . Papierowa laleczka -
Bibułka, wraz ze swym partnerem - Bibulkiem two:-zą 

niewątpliwie duet erotyczny, który jak to najczęściej bywa, 
najpierw posiada okres wzlotów i uniesień, poświęcenia 

jednej ze stron. Trzeci - Czarny pojawia się nagle z fili
żanki czarnej kawy i czy przeznaczenia tego chce, czy też 
przypadek sprawia, że rozrywa przez nieuwagę Bibułce 
sukienkę. Zmartwiony Bibułek chce szukać nowego okry
cia, lecz Jej podoba się tylko peleryna Czarnego. Czarny 
wygrywa pojedynek z Bibułkiem na zapałki i Bibułka zos
taje uprowadzona. 
W trzecim obrazie wracamy do sali kawiarnianei, Zjawia 
się Oczekiwana i podnosi bibułkową laleczkę. Oczekujący 
powraca z podróży do świata snu. Oczekujący tańczy z 
Oczekiwaną, przecież też są zakochani. 
Muzyka oddała tutaj nastrój niespokojnego oczekiwania. 
Oczekiwanie 5tało się niejako determinantą nastroju fabuły 
muzycznej . Bowiem dla czekających świat zatrzymuje swój 

bieg i choć życie toczy się dalej, to ma to miejsce już poza 
ich istnieniem, poza ich świadomością egzystencji . Stąd 

atmosferę kawiarni oddają synkopowane rytmy taneczne. 
W obrazie drugim dominuje liryzm, łagodność i' nieokreś
lony spokój, znikające w momencie pojawienia się Czarnego; 
narasta wówczas tempo i ostrość „tła muzycznego". 

A inną wersję utworu Blocha do libretta R. Lindenberga 
i S. Wohla pt. „Samotność" zaproponowano na scenie Ka
meralnej Teatru Wielkiego w Warszawie, w lutym 1968 roku. 
Choreografię przygotował Witold Gruca, a balet składał się 

z 10 obrazów, z których każdy poprzedzono recytowanymi 
fragmentami sonetów Szekspira tworzącymi ogólną atmos
ferę emocjonalną. 

Rok później na deskach Opery Wrocławskiej pojawiło się 

„Oczekiwanie" Henryka Tomaszewskiego z wątkiem dra
matycznym przygotowanym przez Jerzego Afanasjewa. W 
te j wers ji, tak przepojonej „kolorowymi chmurami" gdań
skiej legendy, brzmiącej więc niczym podzwonny hejnał, 

trębacz jazzowy ożywia swą grą parę manekinó""'. na wy-
stawie sklepowej. 
I teraz kolejna wersja: „Osamotnienie" w Operze Bałtyc

kiej. Banał zbliżony do balady podwórkowej z rekwizyta
mi świata bogatego. To łzawy melodramat życia. 

Sledząc historię dzieła Augustyna Blocha znajdujemy pot
wierdzenie uniwersalności języka muzyki. Ograniczona ilość 
propozycji fabularnych jest raczej efektem możliwości tech
nicznych zespołu ludzkiego, jak również wcześniej narzu
conego stereotypu interpretacji plastycznej tła muzycznego 
(sic!). A przecież konto interpretacyjne w utworze „mu
zycznie osamotnionym" pozostawałoby otwarte, bytów 
stwarzanych pojawiłoby się tyle, ilu słuchaczy. 
Cóż; po prostu taniec, dramatyzacja, fabularyzacja, a co za 
tym idzie uplastycznienie muzyki odebrało jej niezależnoś ć, 

w zamian zaś dala między innymi zrozumienie, czytelno ść 

dla tych, dla których percepcja pozamaterialnego przekazu 
jest n ieosiągalna. Wzbogaciła go także o warstwę obrazową, 
unaoczniając niejako to, co wyobrażone, ukryte, niedostępne. 
I zgodne jest to z duchem epoki, w której jednym z pod
s tawowych haseł kulturalnych jest hasło jasności pchające 

ludzi jednocześnie w stronę niejasnośei. Sztuka w coraz 
większym stopniu neguje ową fałszywą jasność, przeciw
stawiając wszechpotężnej modzie neonu smugę wypieranego 
cienia; a jeśli jeszcze pomaga w rozjaśnieniu czegokolwiek, 
to tylko przez to, że jasnemu rzekomo światu świadomie 

wykazuje jego niejasność. 
Tak, tak, to blisko filozofii nowej muzyki Theodora Adorno. 
A przec ież w „Osamotnieniu" wszystko pozostaje jasne, a 
apetyty widza dotyczą nie tyle uczucia, z którego utwór 



się narodził, co raczej uczuć, które wzbudzi - czyli inka
sowanej „przyjemności". 
A rada, by artysta za dużo nie mysia! (choć jego wolność 
nieodparcie go do tego zmusza) jest tylko wyrazem tęskno-

' ty słuchacza za własną utraconą naiwnością - tęsknoty, 

którą może jeszcze zachował. 
Po prostu. 

Waldemar J. Dąbrowski 

Kierownik Baletu 

CHOREOGRAF 

GUSTAW KLAUZNER 

Asystent choreografa: 
Pedagog - repetytor: 

Pedagog: 
Inspektor Baletu: 

Pierwsi soliści: 

Oksana Kowalówna 
Ewa Napiórkowska 
Wanda Tillert 
Bronisław Kropidłowski 

Izabella Kwiecień 

Soliści : 

Ewa Jakimiak 

Dagmara Kalinowska 
Antonina Iwanowna Wasiliewa 

(ZSRR) 
Anna Staroszczuk 
Krzysztof Rzeszot 

Barbara Wybierała 
Iwona Piotrowska 
Teresa Jania 
Maria Piętka 

Koryfeje: 

Andrzej Choiński: 

Dagmara Graezer
-Kalinowska 

Wojciech Górny 
Sławomir Lisiak 
Rajmund Nirewicz 

Izabella Zub 
Jacek Jakimiak 
Jan Jakubowski 
Krzysztof Rzeszot 
Jerzy Sidorowicz 
Jerzy Piętka 
Mirosław żukowski 

Koryfejki : 

Halina Bartnicka 
Antonina Gienca 
Regina Klaman 
Róża Korzeniowska 
Mariola Lebida 
Krystyna Pawłowska 
Stanisława Połom-Rudy 

Zofia Poświatowska 
Halina Przybył 
Ewa Sidorowicz 
Irena Tarasiewicz 
Elżbieta Wilewska 
Danuta Żurawska 

L:espół: 

Maria Domagalska 
Bogusława Grabczyk 
Danuta Guzińska 
Barbara Jakubowska 
Małgorzata Kokot 
Zdzisława Łęgawik 

Ewa Komorska 
Elżbieta Lewicka 
Jolanta Malinowska 
Maria Melin 
Ewa Niedbała 
Zdzislawa Nowakowska 

Adepci baletu : 

Andrzej Stasiewicz 
Roman Kornasa 

Korepetytorzy baletu · 

Irena Dobrosielska 
Krzysztof Lewkowie; 

\ 
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Kierownik Artystyczny: I Dyrygent 

Wojciech Szmaj 
(koncertmistrz) 

Jerzy Kucal 
(koncertmistrz) 

Maria Langowska 
Jerzy Malecki 
Władysław Adamowicz 
Bronisław Brochocki 
Wacław Butowski 
Mariola Frąckowiak 
Halina Jastrzębska 
Alicja Komszczyfiska 
Marla Krzemińska 
H a lina Kuczom 
Michał Mieńko 

Henryk Niemiro 
Ewa Raatz 
Iwona Rauchfleisz 
Jerzy Słodkowski 
Edward Stachnik 
Barbara Turkowska 
Jan Grusznis 
Wiesław J e ziorny 
Stanisław Kosiorek 
Jolanta Niemczyk 
Joknta Tylcwska 

.\lló\\kl 

Jerzy Wojtkowski 
Krzysztof Ser weta 
Fiotr Budny 
Krystyna Lejman 
Kazimierz Mańko'Wsk i 

.\ndrzej Murcwa niccl<i 

Wiolonczele 

Andr~ej .F ilar 
(konce rtmistrz) 

Paweł Pędrasik 

!koncertmistrz) 
Jerzy Ciapka 

Dyrygenci 

Asystent 

., 

Zbigniew Cłtwedc7l1k 

- Zb1gnl,·w llrO~'lC'J 

.Jcr1y Mirlialalt 

- l'lżhieta Wi~•ztordl 

Jan Firlej 
Franciszek Poko.rniecki 

Roman Skurzyński 

Wanda Luctwiszewska 
Wojc iech Albrzykowski 
Alicja Zi elińsk a 

H enryk żagie ll 

Sta nis ław Zubcl 

Ryszard Klama'1 
Adam Łazarewicz 

Jarosław Kaziński 

Mieczysfaw Kwiecień 
Maria Wilska 

Oboje 

Romuald Buczkowsin 
Józef Raat.l 
H enryk Chrapkowski 
Jerzy Czapor 

J\..larrLL'l ~ 

Ryszard Świercz 

Jan Haller 
Marek Ra jnowsl<i 
Karol Szymański 

Władysław Swiercz 

I ai;ot) 

Bcn edykL R adula 
Miroslaw S traccwski 
J e rzy Pawłowski 
Eugenia R aatz 

\Vv Hornie 
Tomasz T ylewski 
HuberL Szczypiorski 

Leonard Gajewski 
Eugieniusz Woronin 
Leon Brzostek 

Trąbki 

Józef Stachnik 
Szymon Pawlow•ki 
Alicja Artwińska 

Franciszek Tabaszewski 
Zygmunt Ziętek 

Puzony 

noman Wachowski 
Ma rian Stefanowicz 
Jan Konkel 
Jan Kanop 
Jan Suchecki 

Tuba 

PC'rkusja 

B<' rnard Jastrzębski 

Zenon Ele r t 
Wojciech Gągałka 

Marian Wandtke 
Marian Szymański 
Wacław Wiśniewski 

li arfy 

Anna Bachleda 
Ludmiła Sirowajska 

Fortl"pian 

Urszula Kulkowa 
Grażyna Slegmtiller 

Organ)' 

H enryk Spychała 

Władysław OgłGcki 

Inspektor orkiestry 

H enryk Niemiro 



ZESPÓŁ TECHNICZNY 

Kierownik techniczn y : 

K ierownik pracow ni 
dekoracji · i kostiumów : 

Ki erownik sceny: 

Kierownik światła : 

Kierownik pracowni 
stolarskie j: 

modelatorskiej : 

malarskie j: 

krawieckiej damskiej: 

krawieckiej męskiej : 

obuwniczej : 

perukarskie j: 

Rekwizytor: 

Modniarka: 

Fa rbiar ka: 

Krzysztof Bumbul 

Tadeusz Stachowski 

Czesław Wierzbicki 

Bronisław Ciba 

J ózef Żuchowski 

Barbara Kasprzak 

Stanisław Klimek 

Krystyna Wasiewicz 

Władysław Mielczarek 

Halina Sadowska 

Halina Wasielewska 

Norbert Brzoskowski 

Genowefa Czarnojan 

Zofia Backiel 

A. Adam 

G. Bizet 

A. Bloch 

D Cimarosa 

A. Ch aczaturian 

F. Chopin 

P . Czajkowski 

G. Donizetti 

Ch . Gounod 

J . Haydn 

C. MilHScker 

S. Moniuszk o 

G. P uccin i 

G. Rossini 

C. Saint-Saens 

J. Strauss 

R. Szczedrin 

K. S zymanowski 

J.F . Teleman 

R. Twardowski 

G . Verdi 

AKTUALNY K~PERTUAK 

Giselle 

Carmen 

Osamotnienie 

Potajemne małżeństwo 

Gajane 

Sylfidy 

Jezioro Łabędzie 
Jolanta 

Faworyta 

Faust 

Aptekarz 

Student Żgbrak 

Flis 
Straszny Dwór 
Hrabina 
Na Kwaterze 

Madame Butterfly 
Tosca 

Cyrulik Sewilski 
Samson i Da.lila 

Noc w Wenecji 
Zemsta Nietoperza 

Konik Garbusek 

Mandragora 

Pimpinone 

Lord Jim 

Rigoletto 
Tra via ta 
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