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WITOLD RUDZI111SKI 

„H R A B I N A" STANISŁAW A MONIUSZKI 

W roku 1859 stał Moniuszko u szczytu sławy i powodze
!1 ia. S i edząc w Wilnie był bardem zaścianków; pieśni jego 
docierały wprawdzie do W arszawy, ale nie stworzyły mu 
jeszcze wielkiej pozycji artystycznej . Po niebywałym suk
cesie „Halki" na początku 1858 r. otworzyły się przed nim 
wrota kariery w wielkim stylu. Opera jego uzyskała powo
dzenie nie notowane dotąd w dziejach polskiej twórczości 

operowej. W pół roku po tej premierze został powołany na 
„dyrektora opery polskiej", ściślej na dyrygenta oper pol
skich, praktycznie biorąc swoich własnych, do Teatru Wiel
kiego w Warszawie; uzyskał więc najlepszy i jedyny zresztą 
warsztat pracy, jaki ówczesne społeczeństwo polskie mogło 

ofiarować wybitnemu muzykowi. Publiczność warszawsk'.l 
na sam dźwięk jego nazwiska ś ciągała do teatru i na kon
certy, kiedy grano jego muzykę. 

Nawiedza też wtedy kompozytora niebywały przyp! 
sił twórczych. „.Ja piszę trzy opery - zwierza siq Moniuszko 
swemu przyjacielowi, Edwardowi Ilcewiczowi w li ś cie z. 
26 lipca 1859 r. - każda w połowie ukończona: Rokiczan'.l 
Korzen iowskiego - Hrabina Dyanna Wolskiego, Paria Chę
cińskiego - wszystkie libretta bardzo się udały. - Hrabina 
Dyanna jest operą komiczną, pełną nowych efektów". 

Czasy były pełne osobliwego fermentu. Z jednej strony 
rozmach młodego kapitalizmu, budzącego się w Polsce do ży
cia, budowy kolei, fabryk, nowych domów, wszystko te 
stwarzało koniunkturę rozwoju i bogacenia się dla warstw 
mieszczańskich; przynosiło to równocześnie falę kosmopoli
tyzmu, cudzoziemczyzny, poddawania się obcemu obyczajo
wi. Z drugiej strony narastala fala patriotyzmu, potrzeby 
czynnego działania zarówno na polu patriotycznym jak i spo
łecznym. Sprzeczności te znajdowały szczególnie silne odbi
cie w publicystyce, powieści i sztuce. A przy tym wszys t 
kim czasy sprzyjały pewnej swobodzie wypowiedzi. Liberal
ny kurs, przyjęty w Królestwie Polskim po śmierci Mikoła
ja I (temu złagodzeniu rygorów zawdzięczał Moniuszko moż
ność wystawienia „Halki" ) pozwalał na podejmowanie w 
·ramach zlagodzonej, ale przecież wciąż działającej cenzury, 
tematów bardziej drastycznych i ważnych społecznie . Zresz
tą wszystkie trzy wymienione opery dotykają właśnie tema
tów społecznie drażliwych. 

Moniuszko i Wolski zwrócili wzrok na epokę pierwszych 
lat porozbiorowych, ponieważ w splocie ówczesnych stosun
ków widzieli analogię do współczesnych im problemów. 



Ośmieszyć francuszczyznę i zniewieściałość satelitów pałacu 
Pod Blachą (przebywał tam Książę .Józef, który z:mim pod 
jął walkę o woln ość, przeżywał kryzys P06łądów i uczuć) -
znaczyło uderzyć w kosmopc!ityczne tendencje, obojc,t'" e ja
kiej orientacji, panujące wśród arystokracji, plutok racji i za 
możnego m ieszczaóslwa z roku 1859. Pokazać star opolskie, 
wiejskie cnoty i obyczaj narod owy, oznaczało zachętę do 
kultywowania tradycji p lskich: języka, sztuki , zwyczajów 

We wspomnieniu o Wolsk im i „Hrabi nie" , za m ie ·z:zoriym 
w „Echu Muzycznym, T eatra! 1ym i Artysly : znym " z roku 
1898 (nr 45), a więc w e p ce zna czn ie ostrze jsze.i cenzury, 
niż w czasach powstawania opery , czytamy słowa a:rnnimo · 
wego autora bardzo znam ien ne: „Libretto „Hrabiny" zostało 
napisane w 1859 roku. Na żądanie Mo niu szki miał to być 

obraz ub ieg łej doby, która zewnętrzn ie przy t rajała się w ro
koko niestylowe, ale mi21la aspirac je s tylu, a wew!·1ętrznie 

oddawała ię zbytkowi i zabawie, lecz niosła danin ę krwi 
w legionach, które przyniosły nad Wisłę llOWC tradycje i 
początki stylu l'!mpire. T a k spowiada! s i ę Wobki jednem u 
ze swych przyjaciół: cz ' \ yk nanie od p wiadało zamiarom? 
Okoliczności zew11ęlrzne (\ i c cen zura i syt acja politycz
na - przypisek mój WRuJ, wymagania sceny z jedne.i stro · 
ny, a pośpiech, z jakim W laki kreś lił libretto, z drugiej 
strony - przeszkodziły wyk :m01niu planu w rozciągłości za
mierzonej ·'. 

Przypomnijmy kró tko treść opery. Starzejąca się wdówka. 
Hrabina, zwabia w swe sieci Kazimi rza , na n iego bowiem 
zagięła parol. W domu .ie.i przebywa stary po! Yrns, Chorą·· 

ży, i daleka kuzynka, Bronia, po::lk ochująca się w Kazim ie~ 
rzu. Hrabina wydaje bal, na którym ma wys tą pić \Ve wspa
niałej sukni. Na bał ma przybyć pani de Vauba n, a z nią 

zapewne także jej wielbiciel - ks iążę Józef. W kulmina
cyjnym m omencie zabawy niezgrabiasz Kazimierz przydep
tuje rnknię Hrabiny, ni s zcząc kreację modys tki Lazarewi
czowej. Wyłajany przez Hrabinę Kaz imierz opuszc:za jej sa 
lony. W ostat11im akcie widzimy go, jak po pełnych chwały 
czynach "vojennych (zapewne w legionach Dąbrowskiego -
tego libretto wyraźnie nam nie mówi) wraca do majątku 

Chorążego, by pojąć za żonę prostą, szczerze kochającą Bro
nię i odrzucić spóź.nion~ zaloty Hrabiny. 

Treść tej opery, oparta na powieści .Józefa Dzierzkowskie
go „Suknia balowa", często bywa nazywana „tragedią roz
dartej spódnicy". Jednakże ostrze satyry idzie znacznie głę
biej, niż mogłyby na to wskazywać powierzchowne szcze
góły. Autorzy pragnęli ośmieszyć cudzoziemczyznę, uwy
puklić walory kultury rodzimej, podkreślić cnoty bojowe w 
taki sposób, żeby widz przenosił to natychmiast na sytuację 



aktualną. Czynić zaś należało to w sposób oględny i ostroż
ny. Stąd pelno tu czytelnych Ziresztą aluzji: matka, bracia, 
strzecha rodzinna - to wszystko symbolizowało kraj, ojczy
znę. K iedy Chorąży radzi Kazimierzowi polowanie, jako re
medium na kłopoty (słynna aria „Pomnę ojciec waścin ga
dał", przeniesiona zre8ztą z wcześniejszego wodewilu), to 
jego słowa „Ru~zaj bracie w pole" są odpowiedzią na tekst 
Kazimierza 

Tam bracia, tam święta 
Powi.nno:ść mnie wola, 
A mnie tu wiąże niepewność przeklęta ... 

skreślone zresztą przez cenzurę i zastąpione nic nie mówią
cym zwrotem: „jej piękne oczęta przeniknąć któż zdoła". 

Wymowna to ilustracja sztuk kuglarskich, do jakich zmu
szeni byli a'utorzy w ówczesnych warunkach. 

Zadanie Monius.r:ki było jeszcze bardzie.i złożone. Za po
mocą środków muzycznych starał się podkreślać aluzję, ilu
strować zawarte w libretcie idee. Stąd chłopski polonez 
„Cztery lala wierniem służył !l:Ospodarzowi" otwierający 

operę, stąd trąbki bojowe pod koniec uwertury, liczne remi
niscencje ze znanych ówczesnej publiczności pieśni. Nie za
pominał przy tym o ludzkich uczuciach swych bohaterów, 
przebijających w partiach Kazimierza i Broni czy choćby 
w ostatniej arii Hrabiny („Zbudzić się z u ludnych snów"), -
jakże ta scena bliska w klimacie finałowi „Kawalera srebr
nej róży" Ryszarda Straussa - na ~ruzach ułudnych snów 
ostatniej miłości starzejących się bohaterek - rozkwitające 

bujne uczucie młodych par. 
Wolski nie był łatwym partnerem jako librecista. Najbar

dziej cygański z całej Cyganerii Warszawskiej nie lubił sy
stematycznej pracy, a tym bardziej niechętnie odnosił się 

do retuszów, uzupełnieil, zmian, jakich żądał Moniuszko 
Z pośród wielu zachowanych listów Moniuszki, odbijających 
te kłopoty, niech jeden o tym zaświadczy (do Ilcewicza, 
18 listopada 1859 r.): „Ja teraz okrutnie jestem zajęty in
strumentowaniem i próbami Hrabiny i polowaniem na Wol
skiego ,który mi się jak lis przed! chartem po knajpach 
kryje! a tu co moment potrzebuję mieć tego prałata pod 
ręką". 

Premiera odbyła się 7 lutego 1860 roku z Pauliną Rivoli, 
wspaniałą wykonawczynią partii Halki, w roli tytułowej. 

Niestety, ta znakomita śpiewaczka po dwóch przedstawie
niach zapadła na gardło i wkrótce zupełnie ustąpiła ze sce
ny. 

Opera została przyjęta przez krytykę naogól życzliwie . 

Jeden tylko Józef Sikorski, któremu nie dogadzała już 

„Halka", teraz był dosyć poruszony: „Wolelibyśmy, aby nam 

• 

bez potrzeby nie przypominano roli smutnej i poniżającej, 
jaką część ówczesnego społeczeństwa odgrywala, tym więcej, 
że ona z mnóstwem innych nieprzyjemnych wspomnień się 
wiąże, a jako przechodnia, wyjątkowa, nieosobliwie siG 
przyczynia do przedstawienia naszego obyczaju; ale zaprze

czyć jej istnieniu nie możemy". 
Inaczej zareagowała na spektakl publiczność: powodzenie 

było zupełne, dobijano się o bilety. Szczególną furorę robił 
przepiękny polonez, grany na początku trzeciego aktu. Na
pisany jeszcze w Wilnie jako jeden z sześciu polonezów na 
fortepian, teraz w ostatniej chwili został włączony do opery 
i zwany odtąd „Pan Chorąży" . Wrażenie, jakie wywarł nie 
tylko na publiczności, ale i na aktorach, opisuje obecny na 
przedstawieniu Bonifacy Dziadulewicz: „Zólkowski z Trosz
lem, nic nie wiedząc o polonezie, już się usadowili za stoli
kiem i siedzą za kurtyną, a tymczasem, dziej sic; wola Boża, 
Szablit'lski (wiolonczelista) zaczyna grać, ale jak gra. -
Skończył, a mnie sic; zdawalo, że cały teatr wali się na mo
ją glowq - tymczasem był to jeden ogólny oklask i jeden 
ogólny krzyk: bis! Powtarzamy raz, drugi, powtarzamy 
trzeci i czwarty. Nareszcie kurtyna się otwiera i Zółkowski 
wola: Mój chorąży, ot, siurpryza, gdyby tak i dla nas za
grać chcieli! Miły Boże, co to siG nie działo, zagraliśmy . .. 

jeszcze raz". 
Moniuszko umiał docenić szacunek i sympatię , jaką darzy-

ła go publiczność. Na ukladzie fortepianowym „Ilrabiny" 
umieścił wzruszającą dedykację: „Publiczności Warszaw
skiej w dowód wdzięczności za uprzejme przyjęcie mojej 
muzyki i zachętę do dalszej pracy poświ!;Ca Stanisław Mo

niuszko". 



TREŚĆ OPERY 

W domu młodej, n iedawno owdowiałej 

AKT I Hrabiny , odbyć s ię ma wielki bal. Musi 
on być w ielce oryginalny i pełen atra
k cj i, aby 11 a dlu zs zy czas pozostać w 
pam i ęci warsza w sk ie j sos.i e t y, tym bar

dziej, że sama pani d e Vau ban , n iekoronowana wład c zyni pa
łacu Pod Blachą, obiec la zas zczyc i ć lego dn ia swą obec
nością dom H ra biny . Wszyscy więc poch ło n i ęci są pro jekta
m i i przygotowaniam i, n a jenergicznie j zas krzą La się D zidzi . 
sios t rzen iec podst a rzał ego P odczas zyca , zab iega jąceg o o 
względy 11a n i dom u . Od paru Lygodni s zy je · ię j uż wspa ni ała 
sukn ia d la Hrab iny, k tóra zam ier za wystąp i ć jako Dian a. 
N a balu ma być obecna równ ież przybyła ze wsi m łodziutka 
Bronia , w nu czk a star ego Chorą żego, d leka k rewn a llrabiny; 
wysłano j ą na karnawa ł do Warsza wy, aby vv w ielkim 
świecie naby ł a \ y tworności i t owarzys kiej ogła d y . .J ednalc 
strojne i eleganck ie, al e szLuczne i przes ią kn ięte cudzoziem
czyzną tow a rzys tw o męczy młodą dziewczynę, na wyklą do 
prost oty, zczer oś c i i swobody (pi eś11 O m ó.i dziad uniu) Drę 
czy Bronię j szcze i in n a t roska . Oto poko::hała młodeg o 
szlachcica K azi mierza, sąsia d a z swoje .i okol icy, tymcza 
sem Kazim i r z zda je s i ę ś wi ata 11 ic widzieć poza Hrabiną 
(aria Od two jej wol i) , Bron i zaś w yt r w ale asys t uj e niemłody 
już ·Podczaszyc, stara j ą cy s i ę o j .i rękq. 

Nads zedł oczekiwan y dzi eń balu. 

AKT II ll r a bina śpi ewa arię o swo.ie.i sukni 
ba lo \v J (Suk n io, co ś mni e t ak ubra
ła) , Goście gromadzą się \ sali ba 
lo we j . Wyrażni e zarysowu j ą s i ę t u 

dwa światy: z jednej ~trony Cho rąży w ko n tu szu, Kazimierz 
i Bronia, z drugie j za ś ca le wy tw orn e , a st ro jn , lec z obce 
już tradycjom n a r odowym lo v a r zystw o. R ozpoczyna s i ę pró
ba przedstawieni a , któr e m a UŚ\ i el.l!i ć balową uro czysto ść. 
Na wstęp ie mam y scen q balet wą z Zefirem gon iącym Flo
rę, nas tępnie pr zyj aciółka pan i domu Ewa , spiew a efek tow
ną a r i ę włoską , z k olei n a r ydw a n ie w kszta łcie m u szli po
jawia się P odcza szyc, pr zebra ny w stró j eplu n a . t a czają 
go nimfy i try tony , tańczą koźl on ogie satyr y . Od a tmosfery 
całej tej za ba wy \ yraziśc ie odbi ja smętn a piosenka Broni, 
którą pop roszono o ii piew w zas tę psl w ie omd la łej Kasztelan
ki (Szemrze strum yk pod jawor ml. Wytworne j sosj eci e pio
senka wydaje się pospoli t a , lecz K azimi e r z, Chorą ży, a na
wet stary Podczaszyc pojmu j ą jej piękno i szczerość. 

Ale ot o przyb ywa pani de Vaub an. Wszyscy śpieszą do 
drzwi, aby ją z należnymi honoram i powitać. W zamieszaniu 
Kazimierz J1ieostrożnie zaczepił ost rogą i rozdarł H rabinie 
sunkię, która w szak miała być s ensa cj ą wieczoru . M omen
talnie znika uprzej mość i zalotn ość H rab iny. K a zimierz traci 
teraz łaski pani domu, ku złośliwej radości Dzidziego. 

AKT 
Melodia elegijnego poloneza wpro-

111 wadza atmosferę cichego wiejskiego 
dworku Chorążego. K azimierz po
ciągnął na wo j nę w dalekie strony 
(mo żna się domyślić, że z legionami 

do Hiszpanii), tęskni za nim i wyczekuje go Bronia. Przy
bywa Hrabina, która dowiedziała się, że młody rycerz ma 
niedłu tgo powrócić, a przypus zcza j ąc, że po drodze odwiedzi 
na pew no dom Chorążeg o , pragni e go pierwsza powitać. Zro
zumiała , ż e szczere uczu cie Kazimierza wię :ej było wart,• 
niż na jkosztown ie js ze suknie i p us te komplementy otaczają
cego ją to wa rzy. t wa. Chce wynagrodzić młJdziet1cowi wy
rządzon ą przyk ro sć i na pm:v r ót sk ł ;mić jego serce ku sobie 
(aria On tu przybywa). I ot o ist otnie powraca Kazimierz:. 
Wid ok bi al ego dwor ku Chorą żego budzi w jego sercu falę 
\VS [J Om ni eń, lecz n ie post ać I !ra b in y, ale słodka twarzyczka 
13ron i sta je mu się c raz bli ższa (aria Rodzinna wioska już 
s i ę u śm i ·c ha) . S pot ka wszy llra b ln ę, wita ją Kazimierz 
upr ze jm ie, ale z r ezerwą. Brcm ia jednak J1ie wie jeszcze o 
zm ia n ie w jeg o sercu, to też d ziwi j ą i niepokoi przyjazd 
oboiga \V t ym s amym czas ie . Dziwi się temu p0 trosze i sta
ry Cho rąży, k tóry wróciwszy z myśliwską drużyną z polo
wa n ia, serdeczn ie wita n ieoc zeki wanych gości. Wątpliwoś
ci0m. domysłom i niepokojo wi Broni kładzie kres Podcza
szyc. Zrozumiał on s yt uację, zastanowił s ię też nad różnicą 
wieku między sobą i Bro ni ą i chcąc ją uszczę ,; liwić. pod
chmi elony n i co, w kwiecis t e.i ora:ji o~wiad:za si~ o ie.i 
ręk ę „. w imieniu Kazimierza . Radość ogarnia wszystkich ze
branych, gdy K azimierz, schyl a.iąc się do nóg Chorążemu, 
ro~wi erdza pro;;b ę Podczaszyca. Ws zys tkim - prócz llrabi · 
ny, gdyż prys n ęły jej .n adzie je . Nie chcą c zatem okazać swe
go zawodu (aria Zbudzić się z ułudnych s nów), od j eżdża 
pośpiesznie razem z pełnym teraz nadziei Dzidzim. 

(\vg Przewodnika ope rowego 
Józefa Kar"iskiego) 
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STANISŁAW A GRAŻYŃSKA 

DZIEJE SCENICZNE „HRABINY" 
STANISl:..A W A MONIUSZKI 

Twórczość sceniczna Stanisława Moniuszki zawsze zajmo
wała poczesne miejsce w repertuarze Opery Bałtyckiej. Me
lomani Wybrzeża poznali już „Halkę", „Straszny dwór", „Pa
rię", „Verbum Nobile", „Flisa". W tym roku przyszła kolej 
na „Hrabinę". 

Dzieło, którego pomysł powstał w 1859 roku, stało się ogro
mnie popularne. Dowodem lego są liczne wystawienia, two
rzące już swoistą historię; warto więc zająć się nimi bliżej. 

Sukcesy „Halki" i „Flisa" inspirują kompozytora do pracy 
nad „Hrabiną Dianą" (tak początkowo brzmiał tytuł ·opery). 
Po kłopotach związanych z librettem i wykonawcami, 7 lu -
tego 1860 roku nadchodzi premierowy wieczór w warszaw
skim Teatrze Wielkim. Przedstawie:1ie prowadzi sam Mo
niuszko, a w roli tytułowej występuje znana już publicz
ności jako Halka, Paulina Rivoli, postać Broni tworzy .Jó
zefa Chodowiecka, Podczaszycem jest Alojzy Zółkowski a 
Kazimierzem, Mieczysław Kamiński. Opera zostaj e przy
jęta przez publiczność i ogól prasy entuzjastycznie. Kurtyna 
wielokrotnie idzie w górę . .Józef Koenig w „Gazecie W ar
szawskiej" z dnia 8 lutego 1860 roku pisze m. in.: „ ... dziś 
wspominamy o przygrywce poprzedzającej akt trzeci: jest 
to odrębne orkiestrowe arcydzieło, sielanka kilkudziesię cio

taktowa, sielanka nasza, w której polonezowe tempo prze
bija w cudnym śpiewie wiolo:i czelowym, zdającym się nam 
mówić o swych myślach i zabawach w one lata ... wśród ci
chej wsi litewskiej. Nic pamiętamy by w naszym teatrw 
kiedykolwiek przyjęto z takim zapałem czysto orkiestrowy 
ustęp. Każdy żałował, że nie usłuchano piorunującego wo
łania o powtórzenie ... ". 

Odtąd „Hrabina" prawie każdego roku wchodzi na afisze. 
Do roku 1889 odbyło s:ę w Warszawie 101 spektakli. 

Po Teatrze Wielkim „Hrabinę" wystawił, 22 marca 1872 ro·
ku, Teatr Lwowski. Było to przedstawienie grupy artystów 
niemieckich i tu ciekawostka - operę śpiewano w języku 

niemieckim (!). Zmienione zostało libretto i miejsce akcji. 

W dwa lata później - 22 października 1874 roku lwow
ska publiczność słuchała „Hrabiny", już po polsku, w obsa
dzie: Teodozja .Jakowicka - Hrabina, Emma Schi.irer -
Bronia, .Julian Zakrzewski - Kazimierz, Leon Borkowski -
Chorąży, Aleksander Koncewicz - Podczaszyc, Feliks Mi
kulski - Dzidzi. 

\ 

Wz nowienie następuje 17 listopada 1887 roku, na bene fi-; 
dyrygenta Henryka .Jarockiego, z udziałem śpiewaków: 
Elżbiety Skalskie.i -· Hrabina, Franciszki Praumówn:r -
Bronia, Marcelego Zboińskiego - Podczaszye, Władysława 
Floriańskiego - Kazimierz i innych. W tym też teatrze ope
ra Moniuszki była stałą pozycją repertuarową. 
Posiłkując się jednak chronologią wróćmy do Warszawy. 

Po prawie dziesięcioletniej przerwie „Hrabina" zostaje wzno
wiona 3 listopada 1898 roku pod kierownictwem muzycznym 
Emila Młynarskiego i w reżyserii .Józefa Chodakowskiego, 
kreującego również pos;tać Chorążego. Obsada była znako
mita: w roli tytułowej oglądano piękną Salomeę Kruszelnic
ką, w partii Broni - .Janinę Korolewicz (dwie późniejsze 
sławy operowe świata), a w roli Podczaszyca Mieczy3ła1,va 
Frenkiela. Tę trójkę wykonawców oklaskiwano najgoręcej. 

Od 1910 do 1914 roku, w obsadzie „Hrabiny", przez ~cenę 
warszawską przewinęło się wielu świetnych śpiewaków. 
A więc m. in.: Miriam Wohl, Adolf Ostrowski, .Jadwiga La

chow~ka, Ignacy Dygas„. 

Kompozycją Mo'.1iuszki zajęła się także Opera Poznańska. 
Wystawiono ją 17 listopada 1911 roku pod kierownictwem 
muzycznym A. Lachowicza, z solistami: Leontyną Karską, 
Bronisławą Krajewską, Andrzejem Haykiem, Kajetanem 
Kopczyr'lskim. Przeds tawienie to wznowiono w dwudziesto

leciu międzywojer111ym. 

Znów wracamy do Opery Warszawskiej, gdzie 29 grudnia 
1915 roku „Hrabina" wystawiona była pod dyrekcją Henryka 
Melcera i w reżyserii Wiktora Grąbczewskiego. W rolach 
głównych: Matylda Lewicka - Hrabina, Zofia Zabiełlo -
Bronia, Adam Ostrowski - Chorąży, Adam Dobosz - Ka
zimierz, Hilary Dyliński - Poclczaszyc. Kolejne wznowieni~ 
nastąpiło już w niepodległej Polsce w sezonie 1920/21 pod 
batutą Emila Młynarskiego i w reźyserii Adolfa Popław
~kiego. I znów plejada świetnych wykonawców: Helena 
Zboiń:;ka-Ruszkowska, Adelina Czapska, Tola Mankiewi
czówna, Ignacy Dygas, Adam Dobosz. 

W sezonie 1925/26 Opera Warszawska jeszcze raz wznowiła 
„Hrabinę" w inscenizacji i obsadzie nieomalże takiej samej 
jak poprzednio; partię tytułową wykonywała Ewa Bandrow

ska. 
Tak więc dzięki licznym wystawieniom i wznowieniom ta 

prawdziwie polska muzyka, te postaci głęboko przywiązane 
do tradycji narodowych stały się bliskie publiczności, a pio
sEmka Chorążego „zyskała rangę" przeboju 

Pomnę ojciec waści gadał, 
.Jeśli w $ercu co zakole, 



\ 
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Lub kto sęka w głowę zadał 
Gdy masz troski bole -
Ruszaj bracie, rusz.aj w pole 
Ruszaj bracie w pole! 

Tragedia II wojny światowej przerwała działalność teat
rów na sześć długich i ciężkich lat. 

Narodziny Nowej Polski stały się podstawą rozwoju kul
tury i sztuki, gdzie twórczość narodowa znów święci powrót 
na sceny. W 1945 roku, jako pierwsza po wojnie wystawia 
„Hrabinę" Opera w Krakowie . Melodia staropolskiej pieśni 

toastowej: 

A kiedy się pora zdarza i taka doba 
Pijmy zdrowie gospodarza jak się podoba 

rozbrzmiewała w uwerturze pod batutą Zygmunta Latoszew
skiego. XIX-wieczną opowieść inscenizował Teofil Trzcii1ski . 
W tytułowej roli wystąpiła Ewa Bandrowska-Turska, a to
warzyszyli jej: Zofia Chwojka-Harlampowicz, Karol Urba
nowicz, Adam Mazanek, Adam Dobosz, Wiktor Brćgy, 

W następnym roku (21 września 1946 roku) dźwięki „Hra
biny" rozbrzmiewały w sali Opery Poznańskiej. Całość pro
wadził, jak w Krakowie, Zygmunt Latoszewski, reżyserię 

powierzono Karolowi Urbanowiczowi; rzecz toczyła się wśród 
dekoracji Zygmunta Szpingera i w kostiumach pomysłLt 

Stanisława Janasika. Choreografię opracował .Jerzy Kapli11-
ski, a publiczność zachwycała się tańcem Barbary Bittnerów
ny. Jako Hrabina wystąpiła Halina Dudicz, w roli Broni -· 
Krystyna Kasta!, Chorąży - Karol Urbanowicz, Kazi
mierz - Franciszek Arno, Podczaszyc - Witold Szyringer, 
Dzidzi - Marian Woźniczko. 

W 1951 roku Opera W a rszawska, podtrzymując wieloletnie 
tradycje wystawienia tego dzieła, prezentuje publiczności 

stolicy kolejną inscenizację „Hrabiny" w imponującym ze
stawie realizatorów: kierownictwo muzyczne sprawuje Mie
czysław Mierzejewski, inscenizacją, reżyserią i adaptacją 

tekstu zajmuje się Leon Schiller, dekoracje i kostiumy pro
jektuje Otto Axer, a choreografię opracowuje Feliks Par
netl. W rolach głównych śpiewają: Ewa Bandrowska-Turska, 
Krystyna Kasta!, Edward Pawlak, Lesław Finze, Robert 
Młynarski, Jerzy Granowski. Tańczą Barbara Bittnerówna 
i Witold Gruca . 

Po Warszawie do realizacji dzieło przygotowuje Opera w 
Bytomiu. 30 grudnia 1953 roku pod dyrekcją Zygmunta 
Szczepańskiego, w reżyserii Romualda Cyganika i scenografii 
Karola Gajewskiego rozbrzmiewają słowa w ludowym ryt-

mie: 



A kied y się pora zdarza, 
Wojny minął trud, 
Czcijmy ziem tych gospodarza 
Jest ci nim nas z lud. 

Publiczność oklaskuje Jadwigę Lachotównę, Krystynę Szcze
pańską, Bogdana Paprockiego i cały zespół. 

W pół roku później, 24 czerwca 1954 roku, odbywa się 

premiera „Hrabiny" w Operze Wrocławskiej. Od strony 
muzycznej przygotowana przez Kazimierza Wiłkomirskieg·J 

i Jerzego Silicha, w inscenizacji i reżyserii Włodzimierza 

Kwaskowskiego, scenografii S tefan a .Janasika i choreograf!; 
Mikołaja Kopińs kiego. Spiewają - Hrabina - Salomea B;
li11ska, Bronia - Łucja Nazari, Ewa - Magdalena Dal, 
Kazim ierz - Adam Dachtera, Chorąży - Piotr Ikowski, 
Podczaszyc - Zygmunt Bilii1ski i Dzidzi - Ludwik Mika. 
W stulecie warszawskiej prapremiery, 7 lutego 1960 roku . 
oglądamy i s łuchamy dzieło Moniuszki w Operze Bydgos
kiej, przygotow ane przez Bolesława Lewandowskiego, w r e 
żyserii Roberta Sauka, w scenografii Karola Gajewskiego i 
choreografii Rajmunda Sobiesiaka. Wykonawcami są: Eleo -
nora Busko-Turkowska, Jadwiga Bigoszewska, Regina Kir
kilło-Stacewicz, Aleksander Giemski, Adam Andrzejewski 
i Bolesław Wawrzyniak . 

Rok 1960 obfituje w przedstawienia „Hrabiny". Mijają trzy 
mies i ące od premiery bydgoskiej, a opera pojawia się na afi
szach Teatru Wielkiego w W arszawie. 28 maja stołeczna pu
bliczno ść ma kolejną okazję obejrzenia dzieła. Tak jak w 
1951 roku, tak i teraz kierownictwo muz; czne obejmuje 
Mieczys ław M ierzejewski, reżyseruje tym razem Emil Cha
berski, dekoracje projektuje Stani s ław Jarocki, a choreogra
fię opracowu je Henryk Tomaszewski. W obsadzie znajduje
my znane nazwi ska. Grają: Ewa Bandrow~ka-Turska, Mari3 
Fołtyn, Jadwiga Dzikówna, Edward Pawlak, Lesław Wacła

wik, Andrzej Kiesewetter, Zenon Wójcik . 

W niecałe dwa mies i ące później, 8 lipca, „Hrabinę" wzna
wia scena byt omska. Za pulpitem d yrygenckim staje Józef 
Klimanek, który prowadzi przed tawienie w reż erii Jana 
Łukowskiego, scenografii Karola Gajewskiego i choreograf;' 
Zbigniewa Koryckiego. Na scenie widzim Natalię Stokowa
cką, Romę Wolińską, Eugenię Gwieźdźii1ską, Zbigniewa Pla
to, Adama Kaznowskiego, Henryka Grychnika. 

W 1963 roku „Hrabina" trafia do Warszawskiej Opery 

Objazdowej. 
22 stycznia te 'O samego roku dzieło Moniuszki wraca na 

scenę Opery Bydgoskiej w realizacji arty tów z 1960 roku. 
choć od strony muzycznej spektakl przygotowuje Zygmunt 

Szczepań ski. W~ród wykonawców Z!1a jdują sic;: Bożena K i
nasz-Mikołajczak, I3arbara Zagórzanka (śpiewająca rolę ty
tułową i rolę Ewy), Adam Andrzejewsk i, Zenon Bester, Sta
nisław Babis. 

Po dwudziestu latach, do „Hrabiny" jeszcze raz wróci 
Opera Pozna.ńska. 24 września 1966 roku odbywa się przed
stawienie, które prowadzi Robert Satanowski, w reżyserii 

Danuty Baduszkowej, scenografii Stani sława Bąkowskiego i 
choreografii Konrada Drzewieckiego. A oto wykonawcy: 
Hrab ina - Wanda Jakubowska, Bronia Ewa Dernet, 
Ewa - Krys tyn a Pakulska, Podczaszyc - Roman Wasilew
ski, Kazimierz - Marian Kouba, Dzidzi - Władysław Wdo
wicki, Chorąży - Henryk Łukaszek. 

9 marca 1968 roku „Hrabinę" wystawia ponownie Opera 
Wrocławska . 

Całoś ć prowadzi .Jan MaryJ1owski, reżyseruj e Sławomir 

Zerdzicki, akcja toczy się w sceciografii Tade usza Grondala 
i choreografii Mikołaja Kopińskiego. Wykonawcami są wszy
scy artyśc i biorący udział w spektakla:h 1954 roku. 

Teatr Wielki w Warszawie, po raz trzeci w okresie powo
jennym, prezentuje „Hrabinę" 18 września 1969 roku. I p0 
raz trzec i za pulpitem staje Miec ;:ysław Mierzejewski. Ca
łość reżyseruje .Jerzy Meru now icz, scenografię przygotowuje 
Teresa Roszkowska a choreografię Stanisław Miszczyk. 
W przedstawieniach udzia ł b iorą: Ali na Bolechowska, Halina 
Slonicka, Agnieszka Kossał<ows ka, Kazimierz Puslełak, Wła
dys ław Skoraczews ki, Kazimierz Dluha. 
Wypełnion y s ukcesami pochód „Hrabiny" rozpoczęła scena 

krakowska , w 1945 roku, wróciła do opery po 2D latach. 
W 1974 roku wystawienie zrealizowal i: Arkadiusz Baszloń 

czuwający nad stroną muzyczną, Mirns law Wawrzyniak -
reży se r, Barbara Stopln-Olszańska - scenograf i Barbarn 
Kaspr owicz - choreograf. 

I oto 11 listopada HJ78 roku nadszedł mome nt, kiedy pelna 
polskości muzyka, zawarta w „Hrabinie", zabrzmi w sali 
Opery Bałtyckiej w Gdat'1sku, dh u czczenia ro:znicy 60-lecia 
niepodległości Naszej Ojczyzny. Będzie to równocześnie 

gdańska prapremiera lego dzieła. 



JANINA KOROLEWICZ-WAYDOWA 

Z PAMIĘTNIKA 

Znakomita śpiewaczka przygotowała do druku wspomnie -
nia o pracy swojej na scenach polskich i zagranicznych 
(m. in. rosyjskich, hiszpańskich, portugalskich, północno i 
południowoamerykar'!skich oraz australijskich)_ 

R. 1898 „HRABINA" W OPERZE WARSZ A WSKIEJ 

... U schyłku ubiegłego wieku i w pierwszych latach na
szego w Operze Warszawskiej wszystkie role czołowe zawsze 
obsadzane były Włochami . Dyrygentami w owe czasy byli: 
Cezary Trombini, Slermich-V'.'.lcrociata, Podesti. 

Chór prowadził maestro Clicio (z La Scali mediolat1skiej). 
balet - Grassi i Cechetti. Na czele śpiewaków stał !3attistini 
Na dłuższe występy przyjeżdżał Caruso. Polacy wykonywali 
przeważnie tylko drugorzc;dne partie. Oczywiście wszystkie 
opery śpiewane były po włosku, wyjątek stanowiła „!Ialka" 
i „S<t raszny Dwór"_ 
Włosi niezaprzeczalnie byli pierwszorzc;dnymi śpiewakam; 

i publiczność była zepsuta ich występami. Uważała, że tylkD 
oni są świetnymi artystami, zresztą nagminną wadą narodu 
polskiego było dawniej apoteozowanie wszystkigo co cudze, 
choć cale morze cudów, mądrości i genialnych talentów tkwi 
w naszym narodzi e . 

Najwybitniejsze i naj poważniejsze stanowisko z pośród 

Polaków zajmował świet ny barytonist a - .Józef Chodakow
ski, który celował w rolach kontuszowych. Chodakowski był 
również najlepszym w Polsce reżyserem. 
Był wielkim patriotą i cierpiał nad tym, że nie miał w tym 

okresie wybitnych sil polskich, aby stanąć do walki z Wło
chami. 

Dopiero, gdy udało mu się przeforsować cały zespól polski 
na naczelne stanowiska (wspaniałego tenora, Aleksandra 
Myszugę, Adama Didura, mnie, Eugenię Sztrassern, bardzD 
zdolnę aktorkę i śpiewaczkę, a następnie Kruszelnicką), roz
począł swą cichą kampanię przeciwko „okupacji włoskiej". 

Poza operami włoskimi, w których nie daliśmy się zdy
stansować (ja debiutowałem w „Lunatyczce" Belliniego w 
roli tytułowej, a Eugenia Sztrassern w roli Sa.ntuzzy w „Ca
vallerii"), wystawił z nami „Straszny Dwór". 

Cala prasa „unanimiter" poparła akcję walki z Włochami. 

Wobec naszych sukcesów udało się Chodakowskiemu prze
forsować wystaw ienie „Goplany" Żeleńskiego. 

Opera ta stała się pierwszym ciosem dla Włochów, gdyż 

sukces nasz był tak wielki, że widownia zawsze była prze-



pełniona. Włosi chodzili smutni i coraz mniej ich przyjó
dżało na gościnne występy do Warszawy. 

Po usilnych staraniach Chodakowski uzyskał pozwoleniP 
na wykonanie „Hrabiny", „Widm" („Dziadów") 
Nobile". 

„Verbum 

„Hrabina" wystawiona była bezkonkurencyjnie i stała się 

kulminacyjnym punktem zagłady Włochów. Obsada byla 
wymarzona. 

Chodakowski, jako dziadunio w „kontuszowej roli" by! 
nieporównany, lak samo Mieczysław Frenkiel, nigdy nieza
pomniany Podczaszyc. Śliczną rolę Broni, przemiłej panienki 
ze szlacheckiego dworku, pełnej sentymentu i szczerej pro
stoty, śpiewałam ja, a I Irab i nę - Kruszelnicka, która po 
prostu była st worzona do tej roli. Typ zmanierowane j hrabi
ny, przesad nej i sztuczne j chwyciła świetnie. 

\Vokalni e rola ta bardzo odpowiadała jej głosowi, silna 
i dość centralna aria ostatniego aktu (szczytowy punkt partii 
hrabi ny): „Zbudzić się z ułudnych snów" miała w jej wa
runka ch głosowych doskonałą s ile; i wyraz. Kruszelnicka z. 
natury była wysokim mezzo-sopranem, który zo:;lał wyciąg

nię t y na sopran dramatyczny, wskutek czego mimo wielkie.i 
muzykalności często in tonac ja ujawniała ni edociągnic;cia. 

W całości jednak w te j roli była najlepsza ze wszystkich 
„hrabin", jakie po niej podejmowały t. c; rolę, wymagającą 

specyficznych warunków, a także wyjątkowych warunków 
zewnętrznych i tal entu aktorskiego. 

Rolę Dzidziego znakomicie odtworzy! Gabri el Garski. 
pięknym ułanem by ł Stanisław Sienkiewicz o ni czwykl ,: 
świetnej staturze i efektownej urodzie. 

Gdy w ostatnim akcie zjawił s ię na scenie w ułańskim 

mundurze z białymi rabatami i w czaku na głowie, powstała 
burza okla sków, że przez parę minut nie mógł przyjść do 
słowa. 

Pamiętam, jak po te.i owacji publiczności ówczesnych cza
sów dla polskiego munduru, prezes teatrów rządowych, ge
nerał Iwanow, wpadł zakłopotaJ1y na scenę i zwrócił się d 1 

reżysera Chodakowskiego z zapytaniem „co z tym zrobić'? -
Takich demonstracji być nie może, bo zakażą nam dalszych 
przedstawier1". 

Chodakowski s t arał się uspokoić go i odpowiedział, że coś 
wymyśli, aby nie wywoływać podobnego entuzjazmu. 

Następnego dnia Sienkiewicz wszedł na scenę już bez cza
ka na głowie; trzymał je pod pachą. Prześliczna sylwetka żoł
nierska straciła na całości, jednak entuzjazm nie osłabł ani 
na chwilę, przez wszystkie dalsze przedstawienia powtarzały 
się te same manifestacje. (Identyczna demonstracja wybuch-

la już na premierze „Hrabiny" w roku 1860, o czym opowia
dała mi moja matka, obecna na tym przedstawieniu). 
Epizodyczną rolę panny Ewy, która ma tylko j edną wlo3-

ką arię, na balu u hrabi.ny, śpiewała piękna Maria Skulska, 
całości w tym akcie dopełniał wspaniały balet, operą dyry
gował Emil Młynarski. 

W okresie przedstawień „Hrabiny" otrzymywałam niezli
czoną ilość kwiatów: wspaniałe kosze, transparenty i wią

zanki. Pamiętam, jak na 25 przedstawieniu „Hrabiny" do
stałam przepyszny, olbrzymi transparent, które go ramę two
rzyły same żółte róże, na środku był napis: „25- ta Hrabi n a" 
Wtedy dostałam t;;ikże kilka ogromnych koszów i kilk an aści e 

wiązanek. Kwiatów tych dosłownie nie można było pomieś 

cić w garderobie. Przy takich owacjach, z taką ogromną 

ilością kwiatów, zawsze rozdziela sic; je między artystów, 
chór, balet i personel techn iczny, odczepiając t y lko od n ich 
szarfy z napisami. i ajpiękniej s zy bukie otrzymał wtedy 
ode mnie jeden z najbardziej cenionych i zas łużo nych ma
szyJ1istów, brygadier, pan Hieropolitański. 

Gdy po skończonym spektaklu rozbierałam się , zapukał 

ktoś do garderoby. 
Zapytałam, klo to'? 
- To ja, Ilieropoli t. ar1ski - i zobaczyłam go w e drzwiach 

z ofiarowanym bukietem w ręku. 
- Proszę drogiej Pani. Pani mi kwiatki dała, a n ie po

patrzyła, że przy tym bukiecie coś s ię bardzo błys zc zy ... 
Podszedł do mnie pokazując przywią zany do bukietu zło

tym sznureczkiem, wspaniały pierścionek z ogromnymi dwo
ma brylantami. Kwiaty pochodziły od zupe łnie nieznajomego 
adoratora, od którego w taki lekkomyślny sposób, ot rzyma
łam już kiedyś przywiązaną do bukietu wspan iałą gwiazdę 

brylantową a innym znów razem dwa pierścionki ze szma
ragdem i rubinem. Pierścionek z brylantem był prześ l iczny . 

Cieszyłam się nim s:-.alenie, a także pan Hieropolitailski wy
rażał ogromną radość. W końcu powiedziałam: - D rog i 
Hieropolitańsiu (tak wszyscy nazywaliśmy go), uśc i s kajm;-: 

się, pan ma przcież dzieci starsze ode mnie - i uściskaliśmy 
się serdecznie. 

Prasa prześcigała się w ent uzjastycznych artykułach o 
,,Hrabini ", a naczelJ1y krytyk „Kuriera Warszawskiego" 
Antoni Sygietyński szalał w płomiennych krytykach. 

Wszystko to razem złożyło się na masową sugestię pub
liczności, która po brzegi wypełniała widownię !la przeszło 

100 przedstawieniach i w końcu utrwaliła przekonanie do 
rodzinnej muzyki i polskich artystów. 

(przedruk z programu: St. Moniuszko „Hrabina" 
Państwowa Opera i Filharmonia w Warszawie 1951 rok) 



SO LIS CI 

Anna Barto~yńska 
Danuta Bernolak 
Leokadia Borowska 
Anna Dębińska 
Elżbieta Gałuszyńska 
Aleksandra Gustowska 
Mirosława Kieniewicz 
Elżbieta Kostrzewska 
Alina Kozłowska 
Krystyna Michałowska 
Magdalena Nysler 
Zofia Paluchowska 
Bożena Porzyńska 
Jadwiga Rossa 
Urszula Szerszeń-Małecka 
Stefania Toczyska 
Halina Wojtowicz 

Współpraca: 

Zbigniew Borkowski 
Stefan Cejrowski 
Henryk Czujkowski 
Jerzy Dąbrowski 
Marek Kalisz 
Andrzej Kosecki 
Wojciech Lewandowski 
Tadeusz Majgier 
Marek Michałowski 
Franciszek Przestrzelski 
Kazimierz Sergiel 
Florian Skulski 
Zdzisław Suski 
Antoni Tempski 
F r anciszek Warecki 
Maciej Wójcicki 

Jan Gdaniec 
Franciszek Kokot 
Jerzy Podsiadły 
Kazimierz Sandurski 

Korepetytorzy: 

Dorota Czerny 
Urszula Kulkowa 

Grażyna Siegmi.iller 
Emilia Grażyńska 



Zespół baletu POiFB 

Kierow nik Balelu 

choreograf 

GUSTAW KLAUZNER 

Pedagodzy balet u: 

Asyslenl choreografa: 

Inspektor Baletu: 

Pierwsi soliś ci 

Oksana Kowalów:1a 
Izabella Kwie:::ie11 
Ewa Napiórkowska 
Wa nda Tillert 
Bronislaw Kropidłowsk l 

Soliśc i 

Ewa Jakimiak 
Dagmara Graner 
Izabella Zub 
Jacek Jakimiak 
Ja n .Jakubowski 
J erzy Piętka 
Krzysztof Rzeszot 
Jerzy Sidorowi:z 

Kory fejki 

Halina Bartnicka 
Antonina Gi:mca 
Regina Klaman 
Ró ża Korzeniowska 
Mariola Lebida 
Stanisława Polom-Rudy 
Zofia Poświatowska 
Hali na Przybyl 
Ewa Sidorowicz 
Irena Tarasiewicz 
Elżbieta Wilewska 
Barbara Wybierała 
Danuta Żurawska 

Tamara Iwanowna Wasiliewa (ZSRR) 

Anna Staroszczuk 

Dagmara Graezer 

Krzysztof Rzeszot 

ICory fe jc 

.T'acek Drozdowski 
Andr zej Choiński 
Sławomir Lisiak 
Sławomir Oczkowski 
Mirosław żukowski 
Wojciech Górny 
Raj mu nd Nirewicz 

Zespól 

Mar ia Domagalska 
13ogusława Garbarczyk 
Danuta Guzińska 
Barbara .Jakubowska 
Teresa .Jania 
Małgorzata Kokot 
Ewa Korrorska 
Elżbieta Lewicka 
.Jo la n la Malinowska 
Maria M2li n 
Ewa Niedbała 
Zdzisława Nowakowska 
Maria Piętka 
I wona P io trowska 

Korepetytor baletu: 

Irena Dobrosielska 

CHOR OPERY BAŁTYCKIEJ 

flioprany 

Kierownik Chóru 
Korepetytor 
I nspektor Chóru 

Stani s ława G ibczyńsk a 
Mar ia Grabska 
Urszula Kamióska 
Jad wiga Korzeniowska 
Wiesława Krasnowska 
Urszula Krasnowska 
E wa Kulawianka 
Ka tarzyna Kalka-Stasiak 
Cecylia Lesz:::zyóska 
Krystyna Lupińska 
Felicja Manikowska 
An na Naruszewicz 
Michalina Podbi lska 
Elżbieta Sarnowska 
Marta Szeleszkiewicz 

Alty 

Czes ława Andersz 
Hal ina Bartkowiak 
Ro i.wita Deptulska 
Urszula Glasenapp 
Zof ia C horążak 
Gabriela I wor 
Zdzis ława Jungowska 
Wiesława Kalczuk 
Barbara Kordulska 
Alicja Krzyżanowska 
Mar iola Le andowska 
Mar ia Radula 
Irena Snarska 
Barbara Siejka 
Anna Węgrzvn-Śliwióska 
Anna żagiell 

- Henr yk Czyżev,:ski 
- Henryk Spychała 
- Zdzisław Szlawski 

Tenory 

Feliks Czerkas 
.J ózef Danielczyk 
J an Dobrzyóski 
Mieczysław Dubrawski 
.Jerzy Gurzyński 
Krzyszlof Konowalski 
Erwin Mi sz1<"er 
Wald emar Myślióski 
.Tsnu sz Łapot 
Andrzej Prusek 
Rvszard Ratuszny 
Miko ł aj Sadowski 
Mariusz Skowronek 
Michał Sywec 
Jan Szatkowski 
Zygmu nt Żabiński 

Basy 

Stani sław Adamczyk 
Zdzis ław Barbużyt1ski 
Jerzy Budnik 
Jerzy Du naj ski 
Stanisław Kamiński 
Bogdan Łukaszewski 
Zdzisław S zlawski 
Kazimierz Staniucha 



Orkiestra Państwowej Opery Bałtyckiej 

Kierownik Arty~tyczny i I Dyry a:ent : Zbl&niew C hwedczuk 
Zbigniew Droszcz 
Jerzy Michalak 

skrzypce 

Wojciech Szmaj 
(koncertmistrz) 

Tadeusz Kochański 
(koncertmistrz) 

Jerzy Kuca! 
Maria Langowska 
Jerzy Małecki 
Władysław Adamowicz 
Bronisław Brochocki 
Wacław Butowski 
Mariola Frąckowiak 
Wiesław Jeziorny 
Maria Krzemińska 
Stanisław Kosiore k 
Michał Mieńko 
Henryk Niemiro 
Ewa Raatz 
Jerzy Słodkowski 
Edward Stachnik 
Barbara Turkowska 
Iwona Rauchfle isz 
Halina Kuczora 
Jolanta Niemczyk 

Altówk i 

Jerzy Wojtkowski 
Krzysztof Serwe ta 
Piotr Bud ny 
Paweł K o pczyński 
Krysty na Lejman 
Kazimierz Mańkowski 
Andrzej M u r owanieckl 

W iolonczele 

Andrzej Filar 
(koncertmistrz) 

Jan Firlej 
Paweł P1:drasik 
Fra nciszek Pokorniecki 
J e rzy Ciapka 
Jadwiga R udka 

Kon trabuy 

Roman Skurzyiiski 
Wanda Ludwiszewska 
Alicja Zielińska 
Stanisław Zubel 
H enryk Zagiell 

flety 
Ryszard K la man 
Adam Łazarewicz 
Jarosław K11ziński 
Mieczysław Kwiecień 
Ewa Szymańska 

oboje 
R omuald B uczkowski 
Józe f R•11tz 
Jerzy Czapor 

K6iek •naieltkl 
H enryk Chrapll:owaki 

Dyrygenci: 

Asystent dyrygenta: Elżbie t a Wiesztordl 
Ins pektor Orkies try : Henryk Niemiro 

klarn ety 

R yszard S wie rcz 
Janusz Haller 
Karol Szymański 
Władysław Świercz 

bas-klarnet 

Marek Rajnowski 

fagoty 

B e n edykt Radula 
Mirosław Stra cewski 
E ugenia Raatz 

kon t rafago t 

J e rzy Pawłowski 

waltornie 

T o masz T y le w ski 
H enryk Szczypiorski 
Leon Brzostek 
Leo nard Gaj ew~ki 
Eugeniusz Woronin 

trqbki 
Józe f Stachnik 
Szymon Pawłowski 
Alic ja Artwir1ska 
F'ranciszek Tabaszewski 
Zygmunt Ziętek 

puzony 
Ro m an Wachowski 
J an Konkel 
Marian Stefanowicz 
Jan K onop 
Jon Suchecki 

tub a 
Jerzy Ulatowski 

perk us ja 
Marian Szymar\ski 
B e rna rd Jastrzębski 
Zen on Elert 
W ojciech Gągalka 
Wacław Wiśniewski 
M a rian Wandtke 

harfa 
Anna Bachleda 
Ludmiła Sirowaj•ka 

fortep ian 
Urszula Kulkowa 
Grażyna Siegmliller 

organy 
Henryk Spychała 

ltorektor fortepi.an6w 
Wladyllalł' O&lęckł 

Zespół techniczny 

Kierownik techniczny 

Kierownik pracowni 
dekoracji i kostiumów 

Kierownik sceny 

K ierownik ~wiatla 

Kierownicy pracowni: 

perukarskiej 

st olarskiej 

modelarsk iej 

krawieckiej damskiej 

krawickiej męsk i ej 

obuwniczej 

Rekwizytor 

Modniarka 

Farbiarka 

- Krzysztof Bumbul 

Tadeusz Stachowski 

Czesław Wierzbicki 

Bron i s ław Ciba 

Iialina Wasielewska 

Bron is law Rapicki 

Barbara Kasprzak 

Krystyna Wasiewicz 

Władysław Mielczarek 

Halina Sadowska 

Norbert Brzoskowski 

Genowefa Czarnojan 

Zofia Backiel 



AKTUALNY REPERTUAR 

A. Adam 

B. Asafiew 

G. Bizet 

D. Cimarosa 

A. Chaczaturian 

P. Czajkowski 

G. Donizetti 

Ch. Gounod 

J. Haydn 

.J . .Jabłoński 

C. Mill ockcr 

L. Mi nkus 

S. Moniuszko 

G. Puccini 

G. Rossi n i 

C. Sai nt -Sacns 

A. Skriabin 

J. Skrzek 

.J. Strauss 

K. Szymanowski 

.J.F. Telemann 

n. Twardowski 

G. Verdi 

- Giselle 

Fontanna Bakczysaraju 

Carmen 

Potajemne małżeń stwo 

Gajane 

.Jezioro Łabędzie 

.Jolanta 

Faworyta 

Faust 

Aptekarz 

C-fi7 

S tu dent żebrnk 

Don Kichot 

Flis 
S traszny Dwór 
Il rabi na 

Madame Butte rfly 
Tosca 

- Cyrulik Sew ilski 

Sa m son i Dal ila 

Ekstaza 

Reanimacj a 

Noc w Wenecji 
Zemsta ni e l oper za 

- Król Roger 

- Pimpinone 

- Lord Jim 

R igoletto 
- Traviata 
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