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Pierwotny szkic Króla Rogeru sporządzony przez Karola Szymanowskiego w październiku 
r. 1918, ofiarowany 10 I 1928 Zdzisławowi Jachimeckiemu i opublikowany \V czasopiśmi „Mu
zyka"' nr 3 w mareu 1939 (fragmenty). 

ZKIC SYCYLIJSKIEGO DRAMATU•) przed Concilium ma się zjawić 

Gło\\. osoby: 

l. C s z (ewentualnie Fryderyk). 

'2. K it ·ta (lm1c:·! wschodnie? tona czy tylko 
fdw1•ryta z haremu, w każdym razie miło ć 
dwojga zaznaczona silnie). 

3. l\I drzec arabski nieodstępny towarzysz 
i przyjaciel Cesarza 

- J ;by filozoficzne uzasadnienie 
najgłębszych jego instynktów 

:1. i\ll udz1enicc {Ni znajomy) 
>pr 1cz tego możliwe inne osoby potrzebne 

do akcji 
p. z kleru \\' I akcw - jakiś stary 

Archidyakon starzec 
!ub k1!ku takich replikujących na słowa 

Młodzieńca, 

mm 1 czy mni ·zki - epizodyczne po·ta-

'\KT I 
Wnęcr:: bz::antyjskiei świątyni („.) 

Surowy przepych i sztywność 
Uwagi 
Za adniczy ton muzyki 
Chór - ciągły prawi chóralny 
jakb • liturgiczny śpiew na tle 
którego bidy akcya. 
·u·aoa Akcya powinna by 

się zaczynać od jakiejś liturgii 

cle etc. etc. 

- później dopiero wejście Dworu 
i djalog wyjaśniający sytuacyę} 
(„.} 

Treść To:mowy; {Może o tern mówić 
jakiś arcybiskup Cesarzowi) polega 
na tern że dziś właśnie 

tajemnicZ\' 
Młodzieniec-Anachoreta-święty czy 
też cznrownik lub zgoła szarlatan 
(Stosum•k kleru musi być doń wrogi 

i despotyczny) 
mieszkaj. cy w pieczarze - za 

którym lud 
chodzi gromadami twierdząc, że to 
święty i .rorok. że czyni cuda etc. l te 

Tu powinien się od razu zaznaczyć 
. to unek wrogi kleru i pełen 
zainteresowania ze trony Cesarza 
Kobiety i ,1rabsk1ego Mapa. 

Niebawem zjawia sic: Mlodzieniec 
W białej lnianej szacie, o ciemno 
miedzianvch włosach ozdobion. eh wi ·ńcc · 

z bluszczu 
z kijem pi lgrzymim otoczon~ m 

kwiatami 
(w rodzaju ty su) w ręku. 
Cudowny, tajemniczy uśmiech 

i spokój. 
·wrażenie wśród Uumu. 
Poddanie :it; jego 
czarowi. ( ... ) 

:'l<a -.cholastyczn py•ania odpowic·dzi pełn 
czarn . , ajlcpieJ jakaś pełna cudownej 
pro.; o ~· piefo o Bogu (Chrystusi ). kon-
ra.-.tująca z mroczną w·paniał ścią za

"'admczej muz) ki. 
C sarz, Mag arabski Kobieta (ta ostatni 
zwla:zcza z w1„.<c1wą kobietom impulsywnością) 

poddają się widoczni czarowi. Na•omias 
coraz wyraźni j za nieprzyjaż11 ze s ron~· 

kleru 
tCzy nit.; dobraby byla jaka. straszna. „tara 
dyakonessa (alt} na czele za rnnnic 
„. fanatyczną nienawiść dn :\Il odzień ca '! I 



Uwaga 
Technicznie trudna tu gradacya 
uczuć tych trojga -
zwłaszcza u 111 aga arabskiego 
który na tej ceremonii chrześcijański 

oczvwiście nie może mieć nic do 
. powiedzenia 

i u kobiety - której jednak 
trzeba kazać co§ śpiewać 
( ... ) 

(pidń Mlodzieńca powinna być trochę 
erotyc::n ie- bluźnierc.::q) 

Po odśpiewaniu przez Młodzieńca pieśni 
Kobieta w uniesieniu rzuca się przed 
nim na kolana jako przed świętym. 
Oburzenie wśród kleru (przekleństwa Dya
konissy), osądzenie go jako szarlatana, 

odszczepieńca. 

żądania wobec Cesarza, skazania go na 
śmierć czy więzienie. Młodzieniec zachcmru
je oczywiście spokój i ów tajemniczy 
uśmiech. Cesarz, którego zaniepokoił impul
syv.my odruch Kobiety z czysto męskiego 
punktu widzenia wobec dyllematu 
... chęci pozbycia się za jednym zamachem 
niebezpiecznego współzawodnika 
i głębokiego nieuś\\.'iadomionego jeszcze 
zachwytu dla młodzieńca. 
Na jego decyzji kładzie się ciężkie słowo 
przyjaciela Maga arabskiego, który - też 

pod wpływem dziwnej piękności mlodzieńca 
radzi by Cesarz wezwał go na dwór 
do siebie i sam rozsądził sprawę. 
Cesarz czyni to: Młodzieniec zgadza się 
podkreślając gorąco iż „pomnij że sam 
mię wezwałeś ku sobie" (Niejako w 
tern symboliczncm znaczeniu, iż cesarz 
naturą swoją, sam poniekąd nieświadomie 
wskrzesił w średniowieczu dyonizyjski 
Patos antycznego życia.) 

Młodzieniec wychodzi wśród rozstępującego 
się Uumu. 

KONIEC I AKTU. 
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fragment mozaiki przedstawiający Chrystusa koronującego 
Króla Rogera (Martorana) 

AKT II 

\Vnęrr..: • pnla cu Ct•snr ::a , Dckoracya 
arab~zczyzna tysiąc i jedna noc. 
. Iożc b c \'idoezna częśc nieba z gwiazdami 
i księżyc~ m jako echappćc \\' n :esko r1czonuśc. 
(„.) 

I scena . Cc~arz i Ara b w oczeki wan iu 
!lodz1e1'1ca. Rozmowa w które j . i ę 
\ .• czu\ ·a u Cesarza n iPpokój i podnie 

cenie czeki \'ania. Tu też może spicwac 
niewidoczna KobiL•ta cz górnej galcryi 
j k ą ś p ieś pr;:cslrz• 1':. jącą Cesarzu 
przed surow • >ści ą np. to mogłoby się 

p '.\'tarzać mm tct parę ra-z)· - pożn i ej już 

w t~~i rozmt•\\'Y z • Ilodzicilc(·m. 

zazna
czyć 

więk ze 
podda. 

wanie 
się C , _ 

II scena. Wchodzi mlodz ieni c 
L~ m r azL'rn ·" cudownym st roju 
a ra bskiego patr ycyusza 
( lbu 'TIOŻc hinduskiego?) W 

k< żd: m razie po\\ ini 11 by byc b1alo 
ubran. (pokryty perlami , dya -
mentnmil by w o:;ta nich 
Cl•nal'h odbijać od kolorowq~o 

lum u. 
::\loż' mi t · z sobą kilka su h ·:mtów 
- którzy p tem l'\\ cntualnie będą 
~ta111,\ ili muz) kę. Znów r ozmow a -
w inn~·m już trochę tonie gdzie 
l'.~ • ~Tle dzi 1'ica zaczy11e1 wibrować 

cor, z ba rdziej n iepokojąco, czcmś 

\\ ~ rafi 1uwame zmysłowym , pokusą ... 
Coś na wzór rozmnw. Dyonizosa 
i I 1mtcusz·1 \\' Bacha11tl:ach. 

ż • by r n ieob[•cnym) . 
Dobrw zn6 \' ke1zać m u śpiewa jak<J. 
dziwną pi .'11. 'I/ kut k tej pi śni 
zacz~·nają . 1c: dziać ciziw1 l' r z cz:. 
Zncz) rt< ię wokr'>l j <i k it>ś mtL nsywne ż . ci " 
Na schodach i 'aleryach ;.;iczynają si<; pokaz~·\\·ać 
l'rihic>ty, l\.r,/m:tu w nt1•cz 11 u sweg11 dw oru 

ukazuje . i~ na ~cenie i z:wz~·nn ~ie: wpatr~·waĆ' 
w l\tł <lzie11ca. Sc,_•11a powoli zapełnia 
sic: k hh•tami. cft•bami, w ogók tłumem 
7.· h~ 1mo zowanym oz1wną muzyk.i. Tu nn:t ż.· 
zręczni przL·j.~ć od idei :picwu do idei 
t<:ńc;i. :\iużliwe, iż l\1lodzk•nicc możl: 
ię zj'1wi"· z kill<u jakby dworzanami 

a zarazem gr:ijkam i (wszystko oczywiści 
w ar·ib.·kim tonie . którzy z początku 
akomp, niują mu rlo p1 \·u. przejdq niczn cznic 
d<J ry mów tańca. Jaki.' zal zaczyna 
n:wrniat; tłum powoli - ruch się \\'Zmaga 
i z, cz\ na prwch .dzic w orgiastyczny la nil c. 
Cr11lrum tego jest oczy \'iście 111/rJd:m 111 •c 
- llj:J • • na p id'\°" ż ·z 'niu i patrząc~· z zagadko
_,._, mu.mi chon n:i t c się dziL•j •wokół. 
N; h ż: · za.maczyc' wzra tający ciągle . zał u 
kobi •ty i rozdwojenie uczuć u Cesarza. 
Wrt zcie \ eh\\ iii najwi ększego napięcia 
Kobi a :ia 0 le rz u<.:a. ię dn nóg Młodzieńca 
z krz.vkiem że pójdz ie za nim wszc:dzie 
c·zy co · w ym rodzaju}. Tu je>ZC'l.l' chw1ia 
~wyrię t\va ord·•narn g . mę,k1 o in~ nk•u 
u Ce ·arzn: każe olbrzymim • •ormanom 
i.I\\ i ztĆ' (czy Z\\ iąznć) l\llodzier'ica . 
\ · z~ tl; ie; zat;z~·mu;e w jakim· eh vilo\' 'y:n 
z:nvw. zeniu. 

S1 okojny głos l\!łodzictka. k ór~· znfn · 
z naci~k1 m pr zypomina Ce~arzuwi. iż 
on sam k az11I m u przyjść. Następnie 

zr zuca z ·1c bic pęta (znów analoqj ci z 
Ba<.:hnn l kami) i zmi rza powoli ku W) jsc1u, 
mówiąc iż k to jest 
'\'olny pójdzie za n im ( am gdzie ... 
e tc. - miejsce na spil'\\) Ko/neca 
ja!: zah) pnotyzowana zdąża za mm. 
- Nnl ży . ie: ty!J<o \ y . rz •gać podkr ślei.ia 
Lb\'l \\ ulg·trnie ero t. ·czn<.• o mom n u. 
IB~ <· może cal~· tłum 11iech za nim 
idzif'?) S rażl i c:il:v tlunt . ię 
przed nim roz. tępujc. Przed sam:-- m wyj~c1 n 
Z'\T< c 1 ·ie: jt szczc Mlod=1c•nilc d11 C ·.·nr.:a 
w<.ywaj1c go iżby ·am prz~· . zcdl dr. 
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niego jakoby po kobietę. 
Cesarz pozos ajc :am na se nic w jakiemś 

•rng icznem ... 

KONIEC II AKTU. 

AKT Ili 

• ·oc. \\"nętrzc 1.-.atru ~r ckicgo \\ Syrakuzach. 
1. .. 1 W centrum 
olrnrz Dyonizosa. Wchodzą Cesarz i 
:\lag arabski w poszukiwaniu Kobi ty. 
Rozmowa w której się jasno czuje. że ni · 
o nią właściwie cesarza vi chodzi. Mędrzec 
odchodzi w dalszym po. zukiwaniu jaskini, 
którą jakoby zamieszkuje tajemniczy 
JI!od=ieniec. Tu mogq być dwie w rsye 
dals=e110 biegu tego nktu. I) Po zniknięciu 
mędrca, cały owinię y w szary płaszcz 
zjawia się Młodzieniec. ( ... ) 
:\'fłodzi ni c przywołuje Kobietę oddając 
ją niejako Cesarzowi i sam znika. Następne 
· ceny jak w drugiej wcrsyi po przyjściu kobiety. 

Jl wcrsya (dramatycznie lepsza, gdyż 
unika się powtórzenia dya1ogu między 
młodzieńcem i Cesarzem i rezcn.n1jc si<; 
zjawienie się • 1łodzieńca na końcu aktu). 

Po odejściu Araba Cesarz chwilę 
pozostaje sam (Młodzieniec \\,·cale się nie 
zja via). Po chwili z oddali słychać śpiew 
Kobiety, która - niewidziana prawie, owinięta 
\\ szare szaty schodzi z wyżyn teatru 
i zbliża się po\\ oli ku ce:;arzowi. śpiewając 
jakąś dziwną pie ' ń. Spotkanie dwojga. 

Kobieta mówi, że Mlodzieniec przysłał 
mu ją i chytrze dodaje, iż jeżeli Cesarz 
sobie życzy mogą już odejść. Podkreślić 
nastrój oczekiwania czegoś ( ... 
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Centralna nawa katedry w Palermo 

Kobi ta chytrze go się pyta czy cesarz chce 
Go ujrzcc i czy ma go przywołać. 

Cesarz z początku nic:imiało, następnie 
z coraz większym żarem, zaczyna ją o 
to nro. ić! Zaczyna ' witać. W Kobiecie 
widocznie się rozpala jakaś dzhlina 
moc i podniecenie. Potrząsając trzymanym 
w ręku tyrsem W>daje okrzyk Bachiczny. 
(Evoe - czy coś \ ym gu: cie). Z za sceny 
odpowiadają podobne glosy, z paczą ku po
jedynczo. następnie zaczynają się powoli 
łączyć w Jeden chór-okrzyk. Cesarza 
i Kobietę zaczyna ogarmać frcnez~·a 

oczekiwania cuau. Porann świaUo 
wraz ze zbliżającymi się głosami zacz. ·na 
si .fiatęż:lć widocznie. W p wncj chwili 
na scenę wpada Mag arabski, krzycząc 

Dionizos 

w najwyższym podnieceniu. iż to i otnie 
zbliża się Bóg (czy prorok). Kobieta 
zrz'.lca z siebie szary płaszcz i okazuje 
się w stroju Menady (w greckim 
pojęciu). Na stopniach teatru zaczynają 
się pojawiać - oddzielnie - to grupami 
Bachantki. Wreszcie, na najwyższej 
kondygnacji ław - lub na scenic. jaskrawo 
oświecony przez pierwsze słońce, pojawia 
się "llod:!cniec ;jako grecki Dyoni:os 
w otoczeniu orgiastycznego tłumu. 
(Sądzę że nie powinien nic mówić). 
Kobie la dawni j już połączyła się z tłumem. 
Ces, rz z okrzykiem, że \Vidzi „Bo a" rzuca 
mu się do nóg. 

KONIEC. 

Tekst u· uklad::ie i p isou:ni orypinalu. 
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• lój µn\\ rot z Eli za\\l t~rarlu d11 Ki j11 \"C:\. 

\' t d:-· "' l z r \"C li 19 8 roku . to .J dna z 1-><1-
n i tni1 J'·z 't'h dla m i pod roż . Pot'l<HU 
·h dził r l(ularni1 . al były ni moż ł h\ it 
p z •l:.id, \ \'tll1L . toi • ż <:a la l rogę sp dz1l •m 

i• dZ:jl' n 1 stopniu "<.1i.! m u. 
Obra7. \ \I h i S •e •hi, no możliwo-

st·J m11zvt·z1lt . . · n· m · ·t r iów baeh il'zn eh 
z1 11·z1•ni1• miło\\' gr cl ich. wt •m n~ \\'i 11 -
mu. ·: l•i • im nad a\', ·1 ! Zi • l ii1 ~k t. \ \n szd 
nożli ,. ·Ti t worz •nia d la wi1 •lki\' 10 t1 ·atru. 

1<1r. , •. ,. '' ł a'>n L mozliwoś ·i. wszvst lrn to 
ii• szało mi . ;ię w g ! O\\' ll ' i ula twCato b z-
L nnOSl' na 5topniu wagonu. z hala: •m po
iqgu prz1 •mil' rzaj ącl'go po~n1żon \\ za pa

l'h<1ch !l< ll'~ 1) ln . Sp1 ·c·aln i • utkwił mi w 
pa m 1 Li i uck rz" ł \V~ ibra źni c; obraz Sy
·\"l ii taki. jal; i roztoczył prz cli m11<.! Sz,:-. -

mnnnwsl;i i jal·i późm .i - \\ WiL h lat 
pożnh·j spra wd zi ll'm naoezni1 . („.) 

Szczl'góln il• d\\"il' postacie historyczne 
zajęły mni · \v1C'dy osobliwością swoich 
yl nt k. „ lianowici , postaci c sarza Fry

duyka II i dziada j ,go, króla Rogera . v
cylijskiego. 1 aokoło tych postaci zgroma
dziło się tył legend, tyle opowiadań , 
a przy tym ic-h charakt •ry i działania "v
dawały si tak nowocz sn na tl · średnio
wi cza. Żl' mimo woli dramat muzyczny, 
~tó:y miał b_ ć wyrazem naszych inten yj 
zvc10wych i artystycznych. oplatał si ę n a
około ich postad. 

Filozofia Króla Rogera jest dość pr ta. 
OP..cvta ona j >st na p wn j sceni · z Ba
chantek Eurypidesa, a właściwi, mÓ\ i c. 
na int rprdacji t ej sceny u prof sora Zi -
lińskiego. \\' j go wstępil! do rosyjski go 
przekładu t •j tragedii. Inni tłumac:zl' i filo
logowie ni \ idzą w tej scenie tego co 
spostrzegał Zi liń ki. :\lianowicie w sceni 
Penteusza z przebranym Dionizos m Zi -
liński zauważa zmysłow1e podniecenie, któ
r • P ·nt usza ci ągnic na święto Bachantek, 
mimo iż pozornie sprz >ciwia się on kulto
wi Dionizosa i dionizyjski mu upojeniu. 
Dionizos malując mu sen upojonych Ba
chantek świadomi , podnieca upartego kró
la i tym samym wciąga go w zasadzkę. 
Otóż to podniecl'nit" zmysłow i ni zdrowa 
ci kawość Pl nfrusza znajduje swoj echo 
w zmvsłowcj ciekawości Rogera. która go 
ogarnia wc wszystkich spotkaniach z ta
jemniczym pasterzem. Religia pasterza, r -
ligia dionizyjskiego upojenia działa na Ro
gera analogicznie. jak na Pent usza : jedy
nie zmysłowo, i dlat go Roger, pomimo iż 
idzi za pasterz m i dochodzi aż na sc •n ę 
te>atru anty zmgo, pozostanie w ostatniej 
sccni ' dramatu sam, z rozdżwi~kiem w du
szy. E>ionizos porzuca go. Zostawia go sa-

motnego jak dawniej, z Edrisirn i Roksa
ną. z mądrością i miłością. Ale Roger sta
j' się innym Rogerem, wstaje dla niego 
inne, no\'\." · słońce które pozdrav.ria on w 
ostatnich słowach dramatu tak. jak gdyby 
po raz pi rwszy je spo trzegł. Poznanie 
prawd .-ultu Dionizosa prz • mieniło Roge
ra w wnętrznie. Tak sarno Szymanowskie
mu się zdawało, że się przemienia we
wnętrznie przez kult miłości pojęt j naj
bardzie j zmysłowo .. ,Jedn go w życiu nie 
żałuję , że dużo kochałem.„" Mój pogląd na 
t sprawy był racz j odmienny. 

(fragment książki J. Iwaszkiewi za 
„Spotkania z Szymanowskim" 
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FLORIAN DĄBROWSKI 
NAD PARTYTURĄ „KROL/\ ROGERA." 

Kolejna polska premiera opery , Król 
Roger'' Karola Sz ·manowskiego zmusza 
nas do ponownego czytania partytury te
go j~d ·nego \\" swoim rodzaju utworu, 
nic tylko w całym dorobku twórczym 
kompozytora, ale w polskiej muzyce 
wspólcz •snej, a może nawet i w świato\vej. 
Od powstania tego dzieła upłynęło już po
nad 50 lat, a i dzisiaj fascynuje nas w nim 
nie tvlko jego tematyka, ale przede w zy-
tkim znakomita w każdym szczególe mu

zyka. Fascy1111je nas piękno - jakże ory
ginalne - melodyki, cały przebieg narracji 
m uz\·cznej w doskonałej instrumentacji, 
w pięknvch vspółbrzmieniach, ni mają
cvch \\' sobie cienia „ilustni.cyjności". Ist-
1{iejL' tutaj idealna wprost zgodność mię
dz\ zamvslem cłramaturgicznym. insceni
zac. ·jny~ a muzyką. Od pierwszych .ud~
rzeń gongu i jakże ''spaniałego brzm1ema 
chóru, poprzez arie Roksany, Rogera, Pa
:ttrza. poprzez scen tanca aż po ostatnią 
cenę. w któri~j Roger śpiewa .,A z głębi 
samotności, z otchłani nocy mej przej
rzyste wvrwę serc'. w ofierze słońcu 
dam". kończącą ię akordem C-dur. zosta
jemv wciągnięci bez reszty w muzykę. 
v„• i 922 r. Felicjan Szop ki w „Kurierze 
Warszawskim". po koncercie Stanisławy 
Korwin-Szymanowskiej, pisał: ,Pieśń Rok
sanv była nowością, przynoszącą rado· ć. 
t ni \~szystkim. co no zą w sobi ni 
tylko kult dla muzyki najwybitniej ze
go z naszych dzisiejszych twórcó'': mu
zycznych. al · pożądanie gorące. ab · się J?U
zvka nasza stawała coraz bogatszą w dzieła 
o. wi !kim znaczeniu. Jest to wyjątek z op·
n nam nk znanej. al ,\•yjątek sam dla 
!liebi" wartosci mistrzowski j, i to pod każ
d~ m względem nadzwyczaj ilny w na-
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pięciu mwcnc:ji tworczej i przepo3ony po
ezją nową ... trz ba zaznaczyć, że jest w niej 
moc. po!· ·wająca l przekonywująca wszyst
kich mimo swej zupełnie oryginalnej isto
tv i jest ,„. niej zapowiedź, czy może JUŻ 
z~jawieni się oczekiwanych rezultatów, do 
k'tórv ·h prowadzi ewolucja wielkiego ta
lent u t\\'órczego''. 

Op r:.J „Król Roger•· Karola Szymano\ '
skiPgo zawiera w sobi • wszystkie cechy 
dramatu muzycznego. ale również - nie 
tylko prZ•' Z swoją tematykę - jest jakim· 
wi ·lkim muzvcznym misterium i w tym 
zbliża się do Óratorium. NasU\vają się tutaj 
p wn1 analogi, z dzi •łami. które powstałv 
nil'zal 'Żni od siebie. a które jak gdyb · 
prz ·nika wspólna idea chęci „odnowienia" 
~atun ·u op row go. 1 ·ślę t'utaj o tak róż
n ·c:h stylistycznie dziełach jak I. Stra\viń
skiego „Król Edyp" (1926-27), A. Schon
b ·rga „i\lojzL· z 1 ron" (1930-32), A. Ho
n1:~ger'.-t „.Joanna D'J\r · na st i " (193-1-
-3:ll T utwor ·łączy jedna cecha wspólna 
- -;a to op r · - oratoria, a moż' właści-
\\ ir \ ·1 ·lkil' misteria, w których na plan 
p1L'rw:z~ wybijają się chór ·. :"· _k ór c.h 
r alizu i się id a prz ciwstawPma sobie 
'dwil- ·~nych. ponadczasowych. zasadni
t'Zn:h probl mów nurtujących człowieka, 
problemÓ\\ dobra i zła Naturalnie realizacje 
\\' szczegółach u Strawińskiego. Schonber
ga, <.:Z\ llont:gg 'ra są różn . jak różnymi sa 
osobowo. ci t \°Ch kompozvtorów i jak róż-
1vmi sq pod~f cia do samego tematu, juz 
- f •rz · cz\'. to dźwiękowej. Może.: właśnie 

Sz mana\\ skiego realizacja dźwiękowa 
··t najbardzi ·j fa c nująca. 
Po prapremierze \\ OperzL· War. zaw

skicj 19 VI 1926 r. pi ano różnie. o „K~ó
u Rogerze . al zgodni · podkrc ·lano e-

go \\'iclkic wartości muzycznL'. l\foże w 
tamt m okrl':":ie ni · rozumiano do konca t ·
go „nowego" tkwiącL"go w propozycji roz
wo_iu gatunku muzyki opl'rO\\. •j. Bo Juliusz 
KadL•n-Bandrowski pi5ze: .. Wielki s\vój ta
lent, znakomite wynalazki brzmienia\\' '. 
harmonu i rytmu poświęca jaki >jś dov.·ol
nc] o.·nowie operO\\' •j, tak odległ ,j rtlcre
aln •j. tak dal ko mglistL•j, iż w koń<.:u zgoła 
obojętn ·j. Król Roger, Rok ana. Pa terz, 
centralne postacie oper_ . to ani żywi lu
dzie dawnego czasu cz okr •su. ani ludzi 
z baśni, a raczej, że się tak wyrazimy, pro-
ramy niejasnych intL"ncji ... Bogata instru

m ntacja Szymanowskiego, mieniąca się 
przez trzy akty wi lkim przepychem, która 
w ~da wr szd • w monotonię, n uje się za 
tymi postaciami, ni mogąc ani razu zapło
nąć wi 'lkim ogniem zachwytu, uczucia. ol
snienia, których t •l • w za obn ·m ymfo
mcznym dziele Szymanowski •go''. Jakże 
wielkie niezrozumieni dzieła. A Juliu z · 
Wertheim oczarowany muzyką Rogera na
pisze w „No\\ ym Kurierze Polskim": „Po
dziwiać należy Szymanowski go kompozy-
ora, z jakim f ·rworem świętym, w -
wnętrznym ogni •m, ogromnym niezmil'
rzonym wysiłkiem twórczym umiał prze
płynąc przez morze frazeologii lit racki j 
i snuc umiłowan pomysł twórczy, ową 
walk zwycięską pogańska-grecki j radości 
życia nad chrz · · cijańską •kstazą, z zapa
miętaniem sh orzył sw pod wz~lędem mu
zycznym jakby wizjonerskiL'. na wskroś 
mistyczn ' dzieło ... " 

Otóz przede wszystkim w .,Królu Rog -
rze" silnie manifestuje się inwencja tema
tyczna. Wysnutych, pełnych mocji moty
\\ Ó\\. jest do woli. Dalej - tłumiona, a jednak 
wybuchowa . iła idąca głównie od śpiewów 
chóralnych, ich ponury. dramatyczny w 
,. razie koloryt, wr •szci • napięci ks-

pr · ji w kulminacyjnyL·h momentach 

wzbil'rająe gu potężną falą uniesienia 
to główne Cl'chy t •j ni •zwykłej part tury 
Pomysł napisania opery powstał w cza

sil' pobytu .Jarosława Iwaszkiewicza w Eli
zawctgradzi w 1918 r. Zaś 18 sierpnia 1918 

zymanowski w liście do J. Iwaszkiewicza 
pisz•: „ ie zapomnij, ż · muzyka s eniczna 
.w:t naprawd czarodziejskim środki m. 
'.\lnie się zdajl', że Ty nie zdajesz sobie z te
~o do:tatl'<.:zni prawy z powodów czysto 
zewnętrzn eh - mianowicie, iż nie widzia
h.,; wprost nigdy muzyczno-scenicznego 
prz •dstawi. •nia, które by było id alne sa
mo w obie (Strawiński, , Tristan", czy 
.. Elektra··) i nie doceniasz tego ... Wracając 
do nas, charakterystyczne je t, iż pobieżny 
zku: y ·ylijski, który mi przy yłasz olśnił 

mni · od razu . wą dziwnc1 bli k ścią, stal 
się jakby objawieni -'fi wła nej. jakiejś ta
jemnicy! Ocz wiścil &tra zni' mi się podo
ba! I nic b m więcej nie pragnął jak żebyś 
się nad nim zaczął serio zastanawiać! 

Jako zupdni luźną i zewnętrzną uwagę 
dodam t lko, iż z punktu widzenia se •nicz
nt:go (koloru i . cen zbiorow eh, tańców 
itd. ),bizantvjsko-arabskie ' nętrza pałaców 
byłyby mi ni ·zmi rnie pożądane. Pomyśl 
tylko: złoto przyciemnione i ·ztywność po
staci mozaik jako tło albo arabskie filigra
my tanc - co za „barbarzyńskie'' a roz
koszne bogactwo". 

zymanowski tak zapalił się do tematu. 
b ·ł tak ·wiadomy. tego co zamierza napi
:ać, że wkrótce przesłał Iwaszkiewiczowi 
(27 X 1918) „Szkic Sycylij kiego drama
tu". 

Prz •toczę tutaj „Uwagi'' Szymanowskie-
10. „Oczywiście je t to pobieżny szkic, w 
którym wi 'le można ku lep zt.•mu przero
bić„. Dakki j st mod narzucenia Ci czego
kolwi k i kr powania Tw j swobody i być 
moż . że przyjdzi lepsw dramatyczne roz
vi<!zanie zasadnicz ·go problemu, o który 
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nam chodzi. Sądzę jednak, że to rozwiąza
nie, które Ci tu proponuję, jesl bardzo 
szczęśli\vc dzięki sw •j dramatycznej ciągło
ści i wzrastaniu scenicznego działania, 
o któr bądź co bądź " ' teatrze powinno 
chodzić: ... Pod względem zewnętrznie se '
nicznym, jest tam takż · fantastycznt: bo
gactwo. iż o większym marzyć trudno - co 
mnie właśnie tak pociąga( ... ). Nie taj wca
le przed Tobą, że kwestia tego dramatu jest 
poniekąd kwestią dalszej mej arty tycz
nej egzystencji - tak już głęboko pomysł 
ten zapuścił korzenie w moje wnętrze". Już 
po prapremierze op r ' Jaro ·ła\' hvaszk1e
wic.•z napi ał w „Wiadomościach lit rac
kic:h" ~O VI 19~6 r. „Był m \•.:ykonaw _ 
projektów, któr • całkowici wyh;gły się \\ 
głowi zymano\ ·skit!go. Robota moja była 
trzedu- czv czwartorzędowa. Polegała na 
realizowaniu tego, czego potrzebował Sz:-, -
mano\ ski dla :\ ojej muzyki. Poddaw -
1 •m mu tek t ·, które mógł .·wobodni zu
żywać w jaki bądź sposób, trzPci :ikt na
wtt sam eałko\\ ici · przerobił, z moje~o 
t ks u zostawiaj· c 1 dwie okru zyn . Uwa
żam. ż1.: dzieło muzy ·zn . jaki • na kanwie 
moi h słów po\\ stało, jl st w htocie czymś 
nowym i potężnym. Jego potęga zaklęta 
jest \ · niebywałą sił \'~·razu mistyczn go, 
pozamuzycznego tej metamuzyki.'' 

Szymanowski picrwsz · szkic' do op ry 
nap1:;ał w 1921 r. Praca ciągnęła się przez 
szen·g mi •sięey. wydłużająe się w końcu 
do 1924 r. Kompozytor w tym okresie pra
cy nad dziełem przeżywał „wzloty i upad
ki", "ynikające z dłuższych przerw w tej 
prac). z oderwania się od niej. Z Zakopa
nego w liście z :!9 Xll 19~3 r. do Zofii Ko
chat'lskiej pisze: ,.I cóż dziwnego, że do
tychczas brakuj· mi jakichś 10 stron par
tycji Pasterza - i że nie czuję się literalnie 
na siłach skończyć go! To po prostu skan
dal. bo I akt już odesłałem do druku. A mu-
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z)manow ki w drodze z ·ycylii do Algieru 
\\ marcu 1914 

sz j szcz zrobić partycję fort p. tych 
d\ ·och aktów i ni mam na to czasu. To jest 
zup łni idiotyczn ·. Na pierw zej stroni 
part ·cji napisałem sobi z wielkopańskim 
g t m ,,To Dorothy Jardan Robinson'' -
i m raz mi przychodzi nn my ·i. że pomi
mo iz je t lepszą, głębszq i subtelnh!j zą 
od innych - nigdy w cal 1 j p łni nie zro
zumie. il· w tym do'ć król wskim darze 
mi śc1 si , wysiłku, pasji, tragedii wresz
ci ! " A ' rok później róv:nież do Zofii 
Kochan ki j 1:! VII 1924 r. z Dukcnt 
napi ·ze: .,I to dziś - hurrah! - skończy
łem ostatecznie Rogera .• lam uczucie wy
zwol nia. a zarazem p wnego żalu. Namę
cz ·ł m się okropnie, bo ten w tęp z trz -
ci o aktu, który mi właśnie pozostał. to 
istne ku~larst\'t'O instrumentacy jno-kontra
punktyczne, tak, że niestety, nic mam pe\·-

„ 

naści, cz~ w:brnąłl'm z tego z honun: m: 
Ale o. tatecznie zobaczymy!" . 

Dzi ło ukazało się na sc:l•nit: Teatru 
\\'1elki go w Warszawie pod dyrekc:j<l 
Emila ~Iłynarskiego 19 czerwca 1926 r. 
J szcz prz~d pr •micrą, bo 5 VI 19-10 r . 
\\' liściL do Zofii KochailskiL .i. kom
pozytor pisz " „Bo prz:-.· cał ·.i kromnośc1 
mu. Zt' przvznac, że \\" wykonaniu z orkie
str<. t·horami. robi on wrażenie miejscami 
\\'pro--t nit samov.:it >. Sam się cz3sem stra
szę z t1.:go .co powypisywałem, pomimo i L· 
proby .-q .wszcz bardzo kicpskiL 1 zasad 
niez - opr · cz tasi - podle dość śpiL'
wa jc_ , może jak przyjdzie do prób se ·nicz
n~;h z gr9. ockną się trochę te bałwa-
115 . \lowi ~ c1, że tt próby to dla mnie i ra
dość i najokropniejsza męka - bo co to za 
okropnośc Opera Warszawska, 1 to nie za
pomnijt:iL'. Żt: Emilek chce jak najlepiej -
ale nit: zawsZl' może (ni • artystycznie, ale 
tak w ogóle). Naturalnie to „entre nous". 

.. zymanowski jako kompozytor, cz 
zadm\ olany był z tego dzieła" Mogliśm) 
prz dL"ż zauważyć. jak ,.koniecznym" dla 
nit:: go b\ ło napi am tego utworu. Ile w niL 
\\"kładal swoich tworc:zych sił, pragni ,n, 
dąż •n. Po sześciu latach, po premierze w 
Pradze Czeskiej, pisze w liście do Zofii Ko
chań ·k1eJ (27 X 1932 r.): „Trzeba Ci 
wiedzieć. że po tym kandalu politycz
n~ n \\ Duisburgu zni •nawidziłem Króla 
RogL·ra Przez te 4 czy 5 lat nigdy nie 
otworzyłem part cji, wprost zapomniałem 
tę muzyk ' Słuchałem więc j j jak coś zu
pt łn i · now go, obcego. Zosieńko - wi rz 
mi - T: nie masz pojęcia, co to jest' 
Wit- z. ż • me Jestem preten jonalny l ra
cze] krytycznie nas tawiony do swojej mu-

zy ki - alt naprawd wprost wstrz9snęło 
mnie to (zwłaszcza II akt). Przedstawi •nie 
było na ogół doskonałe, maż• pierwsze (po 
Warszawil' i Duisburgu) prawdziwie wyra
ziste. To nie da się porównać z niczym in
n~·m w moje j muzyce - niest •ty naw tani 
z Harnasiami. ani z obydwoma naszymi 
koncertami. tu znaczy z niczym, co napisa
łem po Królu Rogerze. To bardzo smutne! 
.Już samo brzmienie orkiestry i chórów jest 
mi ·.iseami zupdni · nic:samowite i wprost 
wstrz;.p-;aj<1c:0 \\' swym napięciu . i mogę 

sif;' otrzi.!srn1c z tego wrażenia - a takze 
smutht - Żtc• to już jednak przeszłość i że 
zapl \\ n nic takiego już nie potrafię. Ni • 
che si eh ,-alić: niesłychaną wprost owacją 
publkzności po II i III akci ' Wi 'm nie
sktv. że to na krótką metę - tych kilka 
tys i ęc::-.· u:ób rozumi~jąc. eh cośkolwiek wy
czerpi' się po kilku przedstawieniach 
i znó\\ zapewne zejdzie z afisza. I obecnie 
me ma na to żadneJ rady' Ten rodzaJ ztu
ki mt: idzie po linii dzisiejszych wzru ·zeń~" 

Czasy się jednak zmieniły. Wspól
cze. m· o:lbiorca jest o wiel hardzi j os
luc:han~- z muzyką niż \\ czasach pra
premi •ry warszawski J „Króla Rogera". 
Dramat sycylijski Karola Szymanowskiego 
obok „Króla Edypa" trawiński go, ,.Joan
ny D'Arc na stosie" Honeggera 1 „Mojżesza 
1 Arona" Schbnberga należy do tych dzi ł 
naszego czasu, które we wstrząsający, a 
jakz jednocz śni „pro t " sposób mówią 
nam, w każdym po prostu szczególe part -
tury. nit' tylko o swoich twórcach, ale 
prz •de '' szystkim o zasadniczych proble
mach •gz)·st ncji ludzkiej I dlatego jest 
nam tak bliski i tak potrzebn~' . 
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Kaplica na zamku w Palermo 
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KROLROGER 

Akcja rozgrv\\ a sit; \\" XII \\. na 
Sy ·ylii. 

AKT I 

\\T ka tedrzt> ,,. Palermo odpra
via się uroczyste nabożeństwo. Oto 

z ni znanych stron przyby ł tajem
nicz~· Pasterz i glosi \\'iarę ,,. n o
' ' ego boga . Lud chętnie go słucha . 
' ' i~c kaplani Z\\ racają się do krola 
Rogera, bv zapobiegł szerzeniu si 
\nesc1 szkoclli\\'vch dla wiarv 
chrzt:ścijańskiej . · Król rozkazuj'e 
U\\ ięzić Pasterza, lecz na prośb • 
sWeJ małżonki Roksany zgadza się 
najpien\ \\'ysluchać oskarżonego 

Po ja\\ ia się Past rz i z uniesit.:
niem opo\\'iada o woim bogu Jego 
slow a '' wałują poruszenie "śród 

uchacz}, a król - mimo prot -
sló\\ kaplanÓ\\' - pozostawia go 
na wolności, polecając przyjśc wit"
·zorem na zamek 

AKT II 

Roger i Roksana o ·zeku j ą \\' pa
łacu Pasterza Wreszcie tajcmnicz~· 
pri.ybysz nadchodzi otoczon} or
szakiem \vyznawcÓ\\ K ról jest 
\\zburzony pogańską tr ścią opo
wieści o dzi\\'nym bogu znad Gan
gesu, ale Roksana uspokaja go. Ca
ły orszak zaczyna kołysać iG " 
rnezwyklym t ańcu, Roksa na jak 
zaczarowana zbliża się do Past •rza. 
Król nakazu j pojmać go, lecz ten 
bez trudu uwalnia się z wi ZÓ\\ 

i odchodzi z całym orszakiem . 

- KT III 

Roger z arabskim mędrcem Edrisim. 
Poszukują Pasterza, jego orszaku i Rok
sanv. \\'schodzi słońce i oto Pasterz 
prz~mienia się \\' Dionizosa, a towarzyszą-

Ruin · greckie o teatru w Scgeście 

cy mu orszak - w roztańczone bachantki 
i menady. Jest wśród nich także Roksa
na. Wreszcie wszyscy oddalają się i Roger 
pozostaje sam. wznosząc hymn do wscho
dzącego słońca. 
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REALIZ CJE SCENICZNE 

KROLA ROGERA 

19 VI 1926 WARSZAWA 
- Teatr Wielki 

28 X 1928 DUISBURG 
- Teatr Miejski 

23 X 1932 PRAGA 
- T atr NarodO\\ y 

22 IV 1949 PALERMO 
- Teatro Iassimo 

23 XI 1965 WARSZAWA 
- T<.?atr Wielki 

29 Vl 1975 GDYNIA 
- Opera Bałtycka 

14 V 1975 LONDYN 
- The New Op~ra Company 

16 III 1976 LONDYN 
- English National Op"'ra 

1 O X 1976 KRAKÓW 
- 1iejski T atr Muz ·czny 
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Rysunek zamieszczony po premierze „Króla Rogera'' w Pa
lern o w piśmie „Piff! Paff! z następującym komentarzem: 
„Pif!! Paf!! przyzna .vielką nagrodę temu, kto potrafi od
czytać e trzy egzotyczne nazwiska!" 

KORNEL MICHAŁOWSKI 

KAROL SZYMA 'OW Kl W POZ ANIU 

W życ:iu wi •lkiego kompozytora polskie
go Poznań odegrał niepoślednią rolę. Juz 
ud r ku 191 '2 jego utwory były \Vykony
wane w Poznaniu, a bezpośr dnie kontakty 
Szymanowskiego z Poznaniem rozpoczęły 
się wkrótce po jego powrocie na stall do 
Polski. Rodzma zymanowskich zamiLrza
ła poczqtk0wo osiedlić się \\ Poznański ·m 
i zakupil: tu majątek zi •mski. ale ostatec7.
nie doszł<1 t ·lko do\ ynajc;cia willi w Byd
gosuz) , gdzi zymanowsc. mi ·szkali w 
lata ·h 19:.!l-1922. W roku 1923 - w ra
mach s rii konc'"rtów kompozytorskieh. 
które prowadził · go po kilku większych 
miastach polskiC'h - zawitał Karol Szy
mano\\'Sk1 po raz pinwszy do Poznania. 
Pit·n\'. z." wyst<;p poznański zymanow
skiL•go odbył się w Auli Univ.; •rsyt ·ckiej 
akuta w pi<)tą rocznicę odzyskania niepo
dle łośer - w nit~dziclę 11 li topada 1923 
roku. \\ konc 'rt'I udział wzięli. oprócz 
samego kompozytora w roli akompaniato
ra. takż1· .il'go siostra Stanisłav.:a jako \o,;y
. onawcZ) ni jL·gL) pi •śni oraz brat F lik· 
jal·o pianista. Program za\\ierał tylko kom
pozycj Sz. ·manowski ·go i dał po raz 
pit'n\·sz~ poznańskil•mu środowisku mu
zyczn• mu sp sobność szerszego zapoznania 
się z jl'go twórczością. ,Jeden 7. r 'Ct•nz •n
tów ·twi rdził z .i okazji, ż „Aula Uni
' · •rsyt eka była w niedzielę wi czor n 
miejscem :potkania wszystkich muzykal
nych ludzi naszego grodu i na ZL•j prowin
cji' . 

Drugi poznanski pobyt kompozytora 
przypadł dopiero po kilku latach. Szyma
nowski był już wt 'dy czołową postacią poi-

skiego żvcia muzycznego, dyrektorem Kon
Sl'rwatorium ~Iuzycznego w Warszawie. 
Jako członek komisji opiniodawczej szkol
nictwa muzycznego, która w marcu 1929 
roku obradowała w Poznaniu, zawitał po 
raz drugi Szymanowski do Grodu Przemy-
lawa. Okazje. tę wykorzystało grano po

znanskich mllzyków - sympatyków twór
czości Szymano\\·skiego - ze Stanisła\\ em 
Wiechowiczem na czele, by siłami miejsco
\\'L go Konserwatorium !luzycznego przy
_,otować w ramach popisu szkolnego dru
~i1 polski \\ ykonam • oratorium ,.Stabat 
.\l.:it ·r". Tym hardzi j uroczyste, że wyko
nane po raz pi ·rwszy w obecności kompo
zytora. który prapremierę warszawska 
sprztd dwóch mi •sięcy słuchał tylko przez 
radio. przebywając wtedy w sanatorium 
w Edlach pod Wiedniem. Poznańskie wy
J·onanil' „Stabat Mater·• w dniu 7 marca 
19~9 roku w . uli l.:niw ·rsytecki j, w któ
rym wzięli urlzial soliści-uczniowi : Jadw1-
~a ~lusielewska. liel na CzL'chowska i Ro
man Heising oraz chór i orki •stra szkolna 
pod dyrekcją Władysława Raczkowskiego, 
odniosło duży sul"t"es. Publiczność poznań
:h1, która po raz pierwszy usłyszała więk
·zy utwór Szymanowski go, przekonała 
·i . ż muz. ·c · polskiej przybyło dzieło 
widkiej miary . P.Iłody podówczas recen
zent „Kuri · a Poznańskiego··. późniejszy 
dyrektor Op ry. Zygmunt Latoszewski pi
sał. że słuchacze byli „wręcz oszołomiPni 
~enialm1 prostotą i siłą wyrazu uczuciowe
go „Stabat ::\1ater''. Entuzjazm publicz
ności wyraził się t •ż w burzliwych owa
ejach dla obecnego na sali kompozytora. 
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Rok 1929 był w kontaktach Szymanow-
ki go z Poznaniem szczególnie owocny. 

Podczas marcowej wizyty kompozytora 
omówiono m. in. sprawę wydania świeżo 
ukończonych sześciu chóralnych pieśni 
kurpiowskich. Wiechowicz, nader aktywny 

ruchliw organizator, dyrygent i działacz 
śpiewacz ', pertraktował w tej sprawie 
z Szymanowskim w imieniu Wielkopolskie
go Związku Śpiewaczego, ktory rzeczywi
ści w cz ~rwcu tegoż roku pieśni t wydał 
własnym nakładem. Zachował się rachu
nek kompozytora za „Pieśni kurpiowskie": 
początkowo honorarium miało wynidć 
300 złotych, późni j na inter\l,:encję Wie
thowicza, który miał się \\·yrazić „Przecież 
to Szymanowski!' - podwojono kwotę do 
600 złotych ... 

J •dnocześnie załatwiał ·zymanow ki 
sprawę swego udziału jako kompozvtora w 
projektowanym na koniec maja Festiwalu 
Muzyki Polski ·j. Festiwal t •n zorganizo
wany z dużym rozmachem z okazji otwar
tej wtedy w Poznaniu Powsz .chn j W. -
tawy Krajowej odbył się 12-19 maja 

1929 roku z udziałem czołowych pal kich 
zespołów, dyrygentów i solistów. Twor
czość Szymanowskiego była wyjątko\\ o 
licznie repr zentowana: II Symfonia, 
I Koncert skrzypcowy, .,Pieśni Hafisa", 
III Symfonia. „Stabat 11ater''( ponownie 
w Poznaniu) oraz I obraz ,,Harna iów", po 
raz drugi wykonany w Polsce. R lacjonu
jqc tę potężną dawkę muzyki Szymanow
ski go zaaplikowaną poznańskim słucha
czom, Zygmunt Latoszewski stwierdził: 
.,Nie można zaprzeczyć że dla poznańskiego 
bywalca koncertowego nie oswojonego do-
tatecznie z muzyką symfoniczną, a z no
woczesną tym bardziej, orkiestra Szyma
nowskiego stanowi słownik mocno niezwy
kły i często wręcz niezrozumiały. A jednak 
rÓ\'.-'nież zaprzeczyć nie można, że ta nie-
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zwykła muzyka wywiL•ra siln wrażenie 
i przy bliższym poznaniu odkrywa tyl 
momentów emocjonalnych, ty le piękna 
barwy i sił~· napięcia dynamicznego, z• 
trudno byłoby pozostać wobec niej obo
jętnym." 

Warto też wspomnieć o mało na ogól zna
nym fakcie. że dzięki Poznaniowi nie do
szło omal do napisania w tym czasie przL z 
Szymanowskiego mszy chóralnej a cappel
la. Wielkopolski Związek Śpiewaczy rozpi
sał pod koniec 1929 roku konkurs na ut\vo
ry chóralne z wysokimi nagrodami. l\logło 
to stanowić dla Szymanowskiego, jak wia
domo stale będącego w kłopotach finanso
" ·.·eh .dodatkową zachętę, choc jak pisał 
do Wit:chowicza. namawiającego go do 
udziału w konkursi ', już wcześni j nosił 
się z zamiarem skomponowania podobnego 
dzieła. Jakże żałować nal ży, że me doszło 
do realizacji tego proj ktu; ostat 'cznie Szy
manowski, zamiast sam wziąć udział \ 1 

tym konkursie, został zaproszony do j 'go 
jury. 
Następny pobyt Szymanow ki go w Po

znaniu wypadł w pażdzi miku 1931 ro.:.. 
ku. ki dy to w obecności kompozytora od
było się drugie polskie wykonanie nieda\\ -
no ukończonego II obrazu „Harnasiów". 
Towe to dzieło powitał entuzjastycznie Ta

deusz Szeligowski, ówcześni prof sor po
znańskiego konserwatorium: „Olbrzymi ta
lent Szymanowskiego wypowiedział się tu 
w sposób świetny i rzec można idealny. 
Droga Szymanowskiego zdążającego ku 
najwyższym id ałom muzycznym w myśl 
.,niepisanego testamentu" Chopina jest dla 
dzisi1::jszego najmłodszego pokolenia mu
zycznego Polski kamieniem węgielnym w 
ustosunkowaniu się do własnej twórczości" 
(Kurier Poznański, 14 X 1931). 
Kulminacyjną datą w kontaktach Karola 

Szymanowskiego z Poznaniem był rok 

prz ma
\ i ( , Ż1 Il Z l ' , Z \ zgłę
d1' :a adnic-zyth", jak :i \\ -
razft \\ ulalb. prZl'Z jak is czas 
111 zabi1•r 1 • publit'znit• głosu. 
Kom: rt zustal p!'zy~oto\l. any 
trnch • napn;dc ·. wskutek zbyt 
pozn o prz j< zdu Grz g rza 
Fitdlwrga. który prowadził ca
lq impr •zq. mimo to kompoz -
tnr dzic:knwal poźniL'j w kurtua
z jnvl'h slow th mi• Jski •j or
kil strz1 s ·mfnni znej za h z
inh•r •sm im c.:h1;0 odbyda o. tat
nil'j pn'ib~· .1 •szt·zp \ ni ·dzidę 
tl pażdzi ·rmka 193~ I'. rano. Wit.:-
1·zoru11 h ~oż dniu \ r S< li Op· r' 
l'oznańsld1•j zabrzmiała po raz 
pit l'W:-lZ. IV s:mfonia. Poznan
ski swi;,1 muz cz ny p >\\ itał Sz\'
manm ·:kit g 1 1 jicgo n11wt· dzi1 lo 
z 1 ntuzj zml m i dum· : „ azv,·:
sko i pnzyt.:ja t go kompoz ·tora 
ti Ś\ ·iatmv j sławit nadaj · t1 mu 
W\'knnaniu charal-t1·r sp cjalni ' 
uroez~·st,._ Wykonani1 to be; 
cizi · ph nvsz1• - prz"d Warsza
wq - prz czym ni11\\';1tpli
\\'i1.' 1 ·hodzilo Szvmanowskit mu K. l'o!. St:m1 ław. ,i F lik.· Szymanowscy 



kompozytor pisał później o tym wydarzt:
niu w Iiścit.: do Zofii Kochańskiej: „A więc 
najpiern mój pianistyczny „debiut" z kon
certem w Poznaniu. l\1ożcsz sobie wyobra
zit:. co to b ł dla mni • za „evenement'"' 
Wszystko udało się znakomicie, do t ego 
stopn ia, że mu ·iał m bisowaC:: cały Finał'. 
1 ' ie śmiej się z mnie - sam właściwi 
kpię ze swego „pianizmu". al daję słowo. 
że ludzie zachodzili w głowę, skąd ja \\' ogó
le tak gram. Ja . am nie bardzo rozumiem. 
jak do t go doszedł m. Ż( mogłem to \\' 
ogóle \\ zględni1 poprawnit· i z pewnvm 
. schwungi rn" \ ·ygraC:: ... " w wywiadzi 
udzidonvm WitoldO\\ i oskowskiE.•mu 
oświadcŻył kompozytor m. in .: .. Cieszę się 
szczerze i s rdecznic, że mogłem wybra{· 
Pozna1i. na pi rwsze wykonanie. czyniłem 
to świadomiL·. z rozmysł m. aby w~Tazić 
zacunck dla utworzonej ·umptcm miasta 

i!1 t. tucji koncertÓ\ ' symfonicznych w T(!
atrze Wi •lkim". 
Był to już ostatni b zpośredni l·ontakt 

Szymanowskiego z Poznaniem. iczne po
dróż!:' zagraniczne, długotrwał okresy ku
racji, pogarszajacy si~ stan zdrowia o ra
niczały możli\ ości występów na estradach 
polskich. 7 listopada 1936 roku wyru zył 
Szymanowski \\' swą ostatnią podróż za 
granicę - „ ord-Express m" prze-z Poz
nań do Paryża ... Pięć miesięc_· później. w 
ni dzielę-! kwietnia 1937 roku o godz. 1-1.10 
specjalny wagon wiozący trumnę ze zwło
kami Karola Szymanowskiego zatrzymał 
się na -!5 minut w Poznaniu, by umożliwie 
Żłożenie zmarkmu \\" Lozannie kompozy
torowi pic:rwszego hołdu na ziemi polskiej. 
Po raz ostatni witał Poznań Szymanow
ski •go: na peronit' dworca zgromadziły się 
tłumy mieszkańców, smutną urocz stość 
wypdniła przedL wszysthm muzyka, któ
rą poznai1ski świat muzyczny żegnał \\ iel-
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kic:go kompozytora: grala orkiestra Op •ry 
Poznańskiej pod dyrekcją Zygmunta La
toszewskiego. śpiewały połączone chóry 
męskie pod kierunl-iem Władysława Racz
kowskiego. 

Rok później zapisał Sit! Poznań raz jesz
cze na trwałe w historii wvkonań dzid 
Karola Szvmanowskicgo: 9 kwietnia 1938 
roku Ope;·a Pozna11. ka wy tawila balet 
„Harna ie". Było to pi •rwsze w Polsce. 
a piąte z kolt'i - po Pradze. Paryżu, Bd
gradzie i Hamburgu - wykonanie scenicz
ne. przygotowane z widl<im pietyzmem 
prZ(!Z Zvgmunta Lat sz w:ki •go\\' choreo
grafii i\Iaksymiliana Statkii;wicza i ze sc1:
nografią Zygmunta Szpingiera. Poznańska 
pr ·miera . .I Iarnasiów" odniosła ogromny 
sukces odnotowany zgodnie w C'alej pra
sie krajowej. Jerzy ·waldorff pi al w „Ku
rierze Porannym" p d znamiennym tytu
ł ,m „Harnasit po raz pien\·szy w Polsc · -
Poznań dał odpo viedź op rz • stokcznej": 
„Ludnośc Poznania. o najwyższ ·j ,,. Polsce 
przeciętnej kultury, dała wym traktowa
niem Opery jal·o obowiązku kulturaln ' go 
cichą lt:cz ja ną odpowiedź: Opera jt:st lu
dziom niezbędna, jeśli jest dobra. To jedy
nv \\'arunel·. Stosun k poznaniaków do 
s~\ ej Opery był dla nas nieledwi · obja\'.:ie
niem„.'' Również Zygmunt Sitowski w ob
szt•rnej recenzji w „Kurierze Poznańskim'' 
twierdził, że „trudno zaprzeczyć, iż fakt 
wystawi nia przez Operę Poznańską balt•tu 
Szymanowskiego po raz pien ·szy w Polsce 
jl'st wydarzeniem o znaczeniu historycz
nvm. Wszak dzięki inicjatywie i niestru
fuonej energii dyr. Latoszewski go \vłaśni 
Poznań zdobył się na to, czego polski świat 
artystyczny od lat daremni oczekiwał. 
Wystawienie „Harnasiów" stało się nowym 
argumentem ży\\'otności aktywności na
·zej Opery." 

KR O::\ I K .\ 

ŻYCL\ I TWORCZO CI 

KAROLA SZYM.\~OWSKIEGO 

Karol Szymanowski - drzeworyt 
E. Ricarda 

88~ 6 . • w TvmoszÓ\\'CL na lc"kramie urodził <ę Karol. syn Stanisława Korwin-Szy manow-
1 iLgo i Anny z Taubó\\. 

J 889 Rozpoczęcie nauki gry na fortepianie - najpierw pod kierunki m ojca. potem w szkole 
muzycznej Gustawa 1

1euhausa w Elizaw ~radzie. 

'!101 Prywatne lekcje kompozycji i kontrapunktu u Zygmunta . 1 0 kowski go oraz harmonii 
u l\Iarka Zawirskitgo w Warszawi . 

• 905 Powstaj · Spółka • akładO\\ a :\Iłodych Kom pozy torów Polskich: K. zymanowski. L. Ró
ż ·cki, G. Fit lb rg i A. Szduto. ::\I •cenasem polki zostaj W. Lubomirski. 
Pierwsza podróż Szymanow ki go do Wlo'h 

1906 Pi rwsz wykonania utworÓ\\' Szymanowski1 go na konc rtach kompozytorów l\Iłodej Pol
ki w Warszawie. 

1 ~08 Druga podróż do Włoch. 

191 O l:'kończenie II Symfonii. 
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191 1 

1912 

19H 

191 ;'i 

1920 

1921 

1922 

1922 

192-1 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1932 

Podróz do Włoch i na Sycylię. I 
Pobyt w \\' i d r.iu - SzymanO\ ·ski podpisuj!.' dził.'sięt:iol l'inią umO\\:ę z firmą wydawniczq 
l niversal Edition, poznaje muzykę Strawii1sl·it•go i balet Diagilt:wa. 

Podróż do Afryl i Północnej - po drodz • odwiedza Włochy . Sycylię i stol ice Europy Za
t·hodni ł.'j . 

Powstają m . in . . lletupy i \1uski na fortepian . ."\ l ity na skrzypn i for te pian. I kont· •rt 
skrz)'P ·owy oraz I II Symfonia Pieśi1 o 1wL·y. 

Podroże do Ameryki w towarzyst ,·ie Pa\ ·Ia Kot:hati:-kit-' go .\rtura Rubinsteina. 

Powstaj11 pieśni do słfrw Tuwima Slopie w tie . 

\Varsza \'Ska prapr •m iPra op •ry Hagidt. 

Pien•·sz • kunc rt kompozytor ·ki SzymanO\vskil'go \\'Paryżu . 
Kom pozy tor spędza lato w Zakopan 'm - pi t.: rwszc b • zpośrL•dni ' kontakty z muzyką gó-
ralską . 

Powstaj /\.ról Royer i m zur ·i na fortep:an op. 50. 

Powsta.ic oratorium Stabat M acer. 

19 czt:rwea pr pr mil'ra Króla RCJgera w \Varszawi . 

W marcu Sz ·manowski ob jmujl' stanowisko dyrek tora Konserwatorium w Warszawie. 

~B paździi.:rn ika prL•miera I'ró la Rogera na f stiwalu w Duisburgu - k n jldyny w p ro
grami ut\\ ór polski spotyka się z antypolsl·, mani f :tac ja części niL,mi ckiej publicz-
ności. 

Rezygnacja zt· s tanowiska d_ rei-tora Kon 'erwatorium. Prz 'ciw~ru żl icza kurac.:ja w szwaj
carskim sanatorium w Da,·os. 

I cz •1wca. 'zymanowski zostajl' pi rwszym nkton.: m Akademii. Iuzyeznt .i w \\ ar:zaw11: . 
Od października zamił.'szkujc w tmit·. t::! ~rudnia L niwersytet J agi •lloński nadaj• kom-
pozytorowi t ytuł doktura honoris eau a. 

~1 paździ •rnika premi ra l'róla Rogera w Pradz . Pow. tajP n· Symlonia konl' rtująca. 
ukończeni • Pif'sni knrpiuicskid1 na ~Io · i fortepian. 

1933 Powstajt: II koncert skrzypcO\\"Y· 

1933- 1935 Podroż..: artystyczne po cal Europi ·. 

1936 ~7 kwidnia premiera Harnasióu: w Paryżu . 

1937 ~9 marca Szymanowski umiera w Lozannie w Sz\ •ajcarii. 
2 kwietnia złużL•nit• ciała l·ompozytora w Krypcie ZasłużonyC'h na SkakL• w K ra kowit' . 
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KIEROWNICTWO 
ARTYSTYCZNE 

DYRYGENCI 

Miecz ·sław Dondajewski 
Agnieszka Duczmal 
Edwin Kowalski 
Jan Kulaszewicz 
Witold Krzemieński - współpraca 

Wojciech :Michniewski - współpraca 

KONSULTANT PROGRAMOWY 

Dr fichał Bristiger _ ./ 

KIEROWNIK MUZYCZNY 

Tadeusz Szantruczek 

REZY ER 

Janusz Nyczak 

CENOGRAF 

Władyslaw Wigura 

KIEROWNJK BALETU 

Henryk Konwiński 

KIEROWNIK CHÓRU 

Henryk Górski 

KIEROWNICTWO WOKALNE 

Ewa Cwieczkowska 
An toni Gref 

ZESPÓŁ 
ARTYSTYCZNY 

DYR GE, T A Y TENT 

Liliana Kwiatkowska 
Antoni Gret 

~ Y ' TEN IREŻY ERA 
Andrzej Kizewetter 
Bogdan Ratajczak 
Władysław Wdowicki 

Y TE ' T CHOREOGRAFA 

Lidia Mizgal ka 

PEDAGOG BALETU 

Jurij Kuzniecow 

DYRYGENT llÓR 

Jolanta Dota-Komorowska 

KOREPETYTORZY 
I PEDAGODZY 
WOK.\LI TOW 

Ewa Cwieczkowska 
Wanda Echaust 
Lucyna Klockiewicz 
Krystyna Kujawa 
Iwona Renz 
Wiktor Buchwald 
Rajmund Nowicki 

KOREPETl?TOR BALETU 

Wanda Szyperko 

IN PICJENTKI 

Janina .ialewska 

Ir na Lubońska 

' UFLER 

Aleksandra Jakubowska 

SOLIŚCI 

OPRA, Y 
Danuta Kaźmierska 
S tefania Kondella 
Antonina Kowtunow 
Krystyna Kujawińska 
Barbara i: 1ądra 
Jadwiga Myszkowska 
Barbara Nowicka 
Krystyna Pakulska 
Bożena Porzyńska 
Krystyna Tyburowska 
Barbara Zagórzanka 
MEZZO OPRANY 
Zo!ia Baranowicz 
Ewa Bernat 
Maria Gielnik 
Aleksandra Imalska 

faria Olkisz 
Ewa Werka 
TENORY 
Marek Bieniaszewski 
Edwin Borkowski 
.\l ksander Burandt 
Józef Katin 
Józef Kolesiński 
Marian Kouba 
Stani ław Romański 
Jerzy Walczak 
Adam Wiśniewski 
BARYTO.IY 
Jan Czekay 
Jerzy Fechner 
Milko Kasabov 
Marian Kondella 
Kazimierz Przyłubski 
Krzysztof Szaniecki 
Janusz Temnickl 
Władysław Wdowicki 
BA Y 
Wiesław Bednarek . 
Marek Gasztecki 
Marian Kępczyński 
Andrzej Kizewetter 
Edward Kmiciewic:z. 
J erzy Kulczycki 
Tadeusz Leśniczak 
P iotr Lis:z.kowski 
Henryk Łukaszek 
Bogdan Ratajczak 
ADEPCI 
Dorota Salomońc:z.yk 
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BALET 

PIERWSI TANCERZE 

Olga Kozimala 
Ewa Pawlak 
Małgorzata Połyl)czulc 
Rusłan Curujew 
Edmund Koprucki 
Wiesław Kościelak 
Juliusz Stańda 

OLISCI 

Bland yna Makowiecka 
Kornelia .Matecka 
Lidia i\lizgalska 
Lucyna Sosnowska 
Jerz~ .Jasiński 
Janu~z Kołodziejczak 
Andrzej Łączka 
Edward Podola11.czuk 
Jarosław $witała 

KORYI"EJE 

Tere"<> Chodziak 
Eleo·1ora Dondajewska 
Oanu• Fajfer 
Nina Grzegorzewska 
Maria Konieczna 
Danu a Lndyga 
Jadwi~a Milczyńska 
Beata :'1-Iilon 
Elżbie a Nowaczyk 
BogumLla Paciorek 
Aleksandra Pieterek 
Zofia Stróżniak 
Bożer: '.l Tomiak 
Andrz J Górny 
Zbigni~w Stróżniak 
Józef Z ellński 

ZE POL 

Małgorzata Cyranek 
Maria Czyżak 
Maril)la Dłużniewska 
'.Vlalgorzata Grabus 
Hanna Grajeta 
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Grażyna Kobzda 
Urszula Komirska 
Elżbieta Krasnowska 
Wiesława Malicka 
Barbara Matuszyńska 
Ewa Misterka 
Małgorzata Płatkowska 
Barbara Smielowska 
Jolanta Weber 
Mieczysław Chalama 
Ryszard Dłużewicz 
Leszek Nuckowski 

L'ó' PEKTOR BALETU 

I 
Nma Grzegorzewska 

CHÓR 

'OPRANY 

Bożena Boch 
Leopolda Czarnecka 
Teresa Duszyńska 
Danuta Kawka 
Krystyna Kolasińska 
Wiesława Koperna 
Krvst•·na Kozłowska 
:'IIaria· Kuśnierczyk 
Krystyna Lejman 
Jadwiga Nowak 
Maria Sowa 
Danuta Szawelska 
Beata Szczerba! 
Ludomira Urbańska 
.Jadwiga Wleklińska 
Józefa Zbączyńska 
Sylwia Zwierzyńska 
Kryst:na Zakrz w. ka 

.\LTY 

Mieczysława Andrzejak 
Janina Banach 
Olga Furmanowicz 

Janina J „nkowska 
Wiktoria Jarosz 
Liliana Kasabova 
Izabela Kopiec 
Bronisław Kosmala 
Eleonora Majewska 
Irena Masiel 
Hanna Nr,wak 
Alicja Sz,•rszcniewska 
Maria Wiethan-Żołądź 
Maria Wleklińska 
Weronika Ziółkowska 

IE. OR\' 

Aleksanaer Barczyński 
Adam .Józefczyk 
, ndrzej Kitkiewicz 
Piotr Kozicki 
Bogumił Krzyżaniak 
Józef Kubiak 
Adam M:-ićkowiak 
Stanisław l\.Uodożcniec 
Franciszek Nowicki 
Bernard Rogaliński 
Janusz Rychlewski 
Tomasz obkiewicz 
Henryk Walkowiak 
Tolisław Wiśniewski 
Zbigniew Woliński 
Jan Wow r 

BASY 

Janusz Babiń k1 
Janusz Kaczmarski 
Bogdan Klensporf 
Stanisław Olenderek 
Władysław Pruss 
Romuald Rohde 
Jerzy Szałaty 
Kazimierz Zmarz 

IN PEKTORZY 

Bogunuł Krzyżaniak 
Ludomira Urbańska 

CHÓR 
PRZYOPERO\VY 

SOPRANY 

Mana Czapaluk 
Katarzyna Landowska 
Bożena Tyma 

'\LTY 

Alicja Borowczyk 
Terc:a Jęchorek 
Iwo1 a Kollińska 
Maria Kowalska 
Kr~. tyna Stankiewicz 

TEl'\ORY 

Slanislaw Białasik 
R .an Boruszak 
Brunon Gazecki 
R1szard .Jakuś 
Crzc!!orz Heintze 
Aleksander 

Kwapiszewski 
Zygmunt Lasota 
Stani ław Lewandowski 
Stanisław Piątek 
Pio r nuszka 

Bi\ y 

.Juliusz Gabryebk. 
Stanisław Gazccki 
Ryszard Grobeln 
Krzysztof Jahn · 
Andrzej Przygocki 
Jerzy Pruchniewski 
Mieczy. ław Reichcl 
Ryszard Skąpski 
Robert Tomczak 

IS PEKTOR 

J o.:rzy Pruchniev. skl 

ORKIESTRA 

18KRZYPCE 

.Jan Miruck1 
- koncertmistrz 

TadC>usz Adam 
- koncerlmis.rz 

Wojciech Gielnik 
Krzysztof Daslych 
Józef Majchrowicz 
\\'atław Sz.mańda 

Jcrz, lasik 
Romuald Hejnowicz 
TC>r ~a Zi ląlki 'Wicz-

-C icsiL• lska 
DPzydery Grzesiak 
::\l:rr1'h Bawolska 

lalgorzala J !adyr\ska 
Zhigni w Broniewski 
Maria Olsze\\' ka 
i1Iaria .Janiga 

li SKRZYPCE 
Bol sla\\ Elypki 
Tacku. z .Jarzyński 
S ari i ław Twardecki 
I3ohna Duszyńska 
R:szard Chmielewski 
l\taria Matusz wska 
Olga Hala 
Danuta Gogolewska 
Krzy/'ztof .(.lasłyk 

.\LTOWKI 

1 ksand •r RYbkowski 
MociL·st Lipczyński 
\ndrzej Grześkowiak 

l\lariusz i\fatusz wski 
R11gumil11 Solt.•sik 
wc,jciC'ch Gumny 

WIOLO 'CZE E 

Bożena Zimowska 
- koncert misi rz 

Arkatliusz Broniewski 
- koncertmistrz 

Kazimierz Trzeciak 
.\n\onina Górska 
Maria Remi 
Janusz Kołpowski 
Ewa Kożmińska 

KO. 'TR.\B \ Y 
Fr:mciszek Radziszewski 
n. ·s:rnrd Kaczanowski 
Jerzy Szpringcr 
Stani.'ław Binek 
.Józef P ·zczółka 

FLETY 
Franciszek Langn •r 
Idzi I Iankiewicz 
.Jerzy Pelc 

OBO.JE 
Witold J li1'lski 
.hro law Mrowi?'lski 
.\ndrzej Pcm: 
.\lina Frankowska 

KLAR.'ETY 
Edward Jankowski 
Lucjan \Viza 
Micha! llolos 
Marian Walczak 

l',\GOTY 
.Jan Janas 
Stanisław St as iński 
.\ndrzej Józefowicz 
Kami Bilt cki 

W \LTORNIE 
Władysław Pawłowski 

Jan Konieczny 
Kazimierz Kostryra 
Zenon Kujawiński 
Włodzimierz Kuzik 
Witold llabdas 
Leszek Walkowiak 

TRĄBKI 

Stanisław Kwapisz 
Marian l\!aślanka 
V. ładyslaw J ędrzcjczak 

tieczy. law Ldniczak 
Robl•rt P111cz wski 

PLZO ·y 

Mirosław Miłkowski 

Edward Chmiel 
! larian Stroiński 
.J •rzy Czajka 
FranciszPk Sikora 

Tl B\ 

Cwsła\\ Piechocki 

11.'\RF.\ 
Hanna Pctruk 
I lanna Jelonek 

I't:RKl.'S.J \ 
I lcnryk Dycha 
Lucynn Sobieska 
\lcksandra Szyma1'lsk 
Małgorzata Bogucka 
.\ndrzej Górny 

L ··rEKTOR 
ORKIE~TRY 

Tadt usz Jarzyński 

liJBUOTł:K.\RZ 

Stanisław Twardecki 

DZIAŁ 

TECHNICZNY 

lilEl{OW. 'TK 
TECllNJCZ, 'Y 
.J rzy Górny 

:\l.\L.\RNIA 
.\dam Ryrnarczuk 

PR .\COW'łlA 
RR.'\ WIECK \ 
Bronisława Kędziora 
Teodor Mikołajewski 

:\IODYSTK.\ 
ł.ugenia Jc;draszcz •k 
\Taria L:imbryczak 

. l.\G \ZY. 
KOSTI l\IOW 
Bo umila Klik: 

STOL,\R!\ L\ 
Jan Dołal:l 

OSWIETLENIE 
3 ron isław :\Tl n tui; 

.\Kt;ST\ K 
T~dl usz .Jc;d z~jczak 

PERUK \R="Jl.'\ 
Stanisł:n · Skarbiecki 

MODEL·\R. 'I\ 
LPszL·k Muraw ·ki 

SCEN\ 
:'1-lkczysław Guzikfl\\ :ki 

D KOR.\TOR. I.\ 
Konrad Nowicki 

W.\R 'ZT.\T 
OB W 'ICZY 
.Tan Boguszyński 

SUI '.'\RXlA 
Homuald Derucki 

REKWIZYTOR:'li I,\ 

E11"enia Wiśni wsk::i 

..,-_, 
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KAROL SZYMANOWSKI 
I 

KROL ROGER 
(Pasterz) 

Opera w trzech aktach 

Słoma 

JAROSLA W IW ASZKIEWICZ 
KAHOL SZYMANOWSKI 

Kierownictwo muzyczne 

WOJCIECH MICHNIEWSKI 

Reżyseria 

MACIEJ PRUS 

Scenografia 

SŁAWOMIR DĘBOSZ 

Choreografia 

HENRYK KONWIŃSKI 

Przygotowanie chórów 
HENRYK GÓRSKI 

JOLANTA DOTA-KOMOROWSKA 
WOJCIECH A. KROLOPP 



o s o b 9: 

ROGER II, król Sycylii Jan Czekay 
Janusz Temnicki V 

ROKSANA, jego żona Antonina Kowtunow 
Barbara Mądra v 

EDRISI, mE:drzc ·arabski Jerzy Walczak 
dam Wiśni •wski J 

PASTERZ 

ARCHI EREIOS 

DYJ\KONISSA 

Marek Bieniaszewski v 

Aleksander Burandt 

Andrzej Kizewclter 
Jerzy Kulczycki 

Zofia Baranowi(''.!. v 
Ewa Wcrka 

DYRYGENCI: Wojciech Michniewski 

Jan Kulaszewicz 

Antoni Gref 

BALET, CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO 

IM. STANISŁAWA MONIUSZKI W POZNANIU 

ORAZ POZNAŃSKI CHÓR CHŁOPIĘCY .JERZEGO KURCZEWSKIEGO 

Asystent dyrygenta: .Antoni Gref 

Asystent reżysera: Andrzej Kizewetter 

Sufler: Aleksandra Jakubowska 

Inspicjentki: Janina Zalewska 

Irena Lubońska 

Przygotowanie solistów: Ewa Ćwieczkowska 

Lucyna Klockiewicz 

Krystyna Kujawa 

Anna Siczyńska 


