
OPERA BAŁlYCKA 

. 

STANISŁĄW MONIUSZKO 
STRASZNY DWÓR 



Dyrektor Naczelny 
WŁODZIMIERZ NA WOTKA 

Dyrektor Artystyczny Opery 
JANUSZ PRZYBYLSKI 

adres: 
80-219 GDAŃSK 
AL. ZWYCIĘSTW A 15 

Stanisław Moniuszko 
' 

STRASZNY DWÓR 
opera w 4 aktach z prologiem 

libretto: JAN CHĘCIŃSKI 

PREMIERA 

31 grudnia 1985 roku 



Motto: 

Żle mówicie bracia mili, chociaż pokój daje Bóg, 
W jakiejże to ry<:erz chwili oręż swój zamienia w pług? 
Wszak obydwóch ludziom trzeba, pług z orężem z bratem brat, 
bez pierwszego nie ma chleba, drugi broni pól i chat! 
Toż u ściany naszej chatki, jak ważności świętej rzecz, 
pod obrazem Bożej Matki, zwiśnie pancerz, zwiśnie hełm i miecz. 

(„Str aszny dwór", Prolog). 
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OD KIEROWNIKA MUZYCZNEGO 

Był rok 1957, o ile mnie pamięć nie myli, kie
dy po raz pierwszy profesjonalnie zetknąłem się 
z muzyką Stanisława Moniuszki. Dzięki wspa-· 
niałemu mu'Zykowi, jakim był profesor Włady
sław Raczkowski, 6wczesny dyrektor Opery 
Łódzkiej. Pracowałem wówczas w zespole orkie
stry tego teatru. Zafascynowany twórcwścią 

MoniU:S7ki przebteglem w ciągu następnych 

lat praktycznie całą twórczość tego kompozytora. 
Począwszy od wczesnych utworów chóralnych, 
.przez „$piewnik domowy", utwory orkiestrowe, 
wokalno-instrumentailne do wszystkk:h jego 
dzieł operowych. ~andarową pozycją, ukazu
jącą cal.ość jego talentu jest na pewno „Stras:c:
ny dwór". Szczególnie w tym przypadku kom
pozy1tor pracował nad partyturą niexwykle I>ie
czołowicie. Dlatego intencją moją jest przekązać 
myślenie autora, zapis tkwiący pod skórą mu
zy.Id, w przeciwieństwie do wielu polskich, ale 
nie tylko polskkh wykonań „Strasznego dwo
ru" ... Od premiery minęło sto dwadzieścia lat, 
zmieniła się estetyka teatru, zatem współczesny 
wiidz powinien <>trzymać dzieło zwarte, skon
densowane do maksimum. Pojawiła się więc ko
nieczność dokonania niewielkich skrótów, ma
jących na celu przyspieszenie akcji, muzyczne 
i dramaturgiczne, tak by w pełni ukazać piękno 
tego arcypolskiego dcz.ieła. 

Czy udał mi się ten zamysł? Bardzo bym pra
gnął. 

Janusz Prz11b11lski 



OD REZYSERA.„ 

„W lutowym numerze (nr 17.1922) „Skaman
dra" Jarosław Iwaszkiewicz snuje ciekawe 
rozważania na temat linii r~ertuarowej Opery 
Warszawskiej. Ozytamy tam m.dn. „Obmyślić 

można by był-0 plan stworzenia wielkich wido
wisk opery narodowej · ( ... ) Stworzenie na p-0d
sta·wie repertuaru dzieł polskich szeregu wido
wisk o charakterze narodowym i reprezentacyj
nym (z małym stosunkowo uwzględnieniem ich 
muzycznej wartości i pra:enies.ieniem akcentu na 
stronę raczej teatralną - moźe nawet historycz
ną) mogłoby określić zarówno fizjognomię <;a
mego teatru, jak i ułatwić orientowanie się w 
kierunkach pracy i wylborze dzieł ... " Iwaszkie
wicz, { ... ) stojąc całym sericem po stronie nowych 
muz~znych zjawisk, zachować przecie zawsze 
potrafił właściwy stosunek do przeszłości. To, 
że wie~bił i bronił Szymanowskiego, nie o:znii
czało, by nie kochał Moniuszki... 

„Należy wszelkich sił użyć, aby naszą młÓ
dzież, mającą wreszeie możność studiowania w 
kraju ~ opierania się . na polskich wzorach -
odgrodzić od wpływów, które dla jej twónczości 
muszą się stać zgubne. Sądzę, że przyczyniłoby 
się do tego także należyte ocenienie tak wiel
kiego i tak polskiego kompozytora, jakim był 

Stanisław Moniuszko, zapędz<>ny obecnie gd'l.ieś 

w kąt, do piekarni czy na zapadłą prowincję, 

pomiatany w Operze, gdzie parę jego opeir ze
szło do rzędu przedstawień dla młodzieży. Ta
ki stosunek do świetnego muzyka świadczy o 
wielkim naszym duchowym ubóstwie" (Jaros
!aw Iwaszkiewicz w „Wiadomościach Literac-
kich" 22 czerwca 1924 roku). 

Teatr Wielki wysfawił w świetnej obsadzie 
(Werminska, Dobosz, Czapska, Michałowski) od
świei-Ony gruntownie „Straszny dwór" Moniusz-

ki. Dyrygował - Emil Młynaorski. O tym pod 
kaiżdym względem niezwy1kle udanym przedsta
wieniu pisał Jarosław Iwaszkiewicz (,,Wiadomo
ści Literackie", 21 lutego 1926 roku) m . .in. te 
słowa: „Oo sobie tam nasi i nie nasi postęP<>W
cy chcą - cóż za czar mieścił się w obyczajo
wości naszej szlachty, w owych izbach pełnych 
dworek haftujących, w owych młooych myśli
wych, w owy;ch paniczach składających śluby 

panieńskie a rebours - które muszą bardzo 
zaibawnie właśnie z punktu owego fraucymeru 
wyglądać. Muzyka Moniuszki oczyściła ten czar 
z ar.tystycznie nieipotnzebnych mętów, pTZefiltro
wała przez czarny węgiel narod<>wej żałoby i 
podała nam jako krysa:tał pl'zejrzysty ożywczy 
na.pój - d<>skonale przy tym przyrządwny: 

pysznie roziplanowana, tryska o.na szampanem 
lub czasem upoi starym tokajem, może trochę 
obciąży, ale na końcu zawsa:e rozweseli". Te re
cenzje Jarosława Iwaiszikiewicza, pisane z górą 
sześćdziesiąt lat temu p'I'Zytacza i k<>mentuje w 
swej nieocenionej wart<>ści \książce, „Na przeło
mie epok. Muzyka w Warszawie (1910-1927)", 
Roman Jasiński. Jeszcze za życia Ja·r<>sława Iwa
szkiewicza, wielkiego krylty>ka i pisarza zostałam 
jakby naznaczona przez Niego Moniiusz,ką. By
wał na wszystkich reprezentacyjnych spektak
lach Opery Warszawskiej „Romy", towarzysząc 
zna:Jwmitym gościom, jak Królowa Bel-gijska, 
Państw<> Nehru... Głównie śpiewałam „Halkę'' 

a1bo „Strasmy dwór". Były to lata pięćdziesiąte 
i sześćdziesiąte ... 

Sceny uczyło mnie trzech mistrzów: ADAM 
DIDUR w Katowicach o1śnił mnie -0sobow-0ścią 
i świadomością posiadanego talentu; najdłuższy 
i najs.kuteczniel.iszy okres studiów w<>kalnych w 
Gdańsku okrasił niezwykły pedagog-humanista, 
profesor ł\DAM LUDWl1G z WANDĄ HEN-

DRICH. Poza woka1em nauczył mnie poczucia 
idei posłannictwa artysty wobec społeczeństwa. 
Z nimi i IWO GALLEM reżysersko stworzy
łam moją „Halkę". Pamiętam ten dzień w 
Gdańsku, 26 sierpnia 1949 roku,. ta sama Hala 
Sportowa, rozogniony patriotyzmem Zespół Chó
ru i pozibieranych Solistów: Studi-0 Dramatycz
no-Miuzyczne, zalążek opery, tym wspanialszy, 
że powstały z inicjatywy społecznej!!! Pierwsza 
pal.ska „Halka" w Gdańsku, na Wybrzeżu, w 
polskim pasie nadmorskim ... Mój Adam Ludwig 
i Iw<> byli bohaterami ... Po sześciu pr.zedstawie
niach odleciałam do Warszawy, niemal porwana 
i tu weszłam w onbitę wielkiej Ady Sari. Mi
strzyni bel canta ·S•tała się moją opiekunką - opie
kunką mego głosu. Ada Sari to była Westó\lka -
wszystko tyl:ko dla sztuki! O poświęceniu dla 
społeczeństwa nie było mowy. A teraz po tylu 
latach? 

.Pierwszy mój „Stra.szny dwór" zrealizowa
liśmy wraz z Adamem Kilianem po rumuńsku 
- na scenie Narodowej O.pery w Bukaoreszcie: 
świetni soliści, chór, orkiestra, i balet, przed
stawienie wypadło dobrze, a Moniuszko ślicz,nie 

brzmiał w tym romańskim języku.„ 

Driugi w Toki-0, po jaipońsiku! . Zadziwiające, 
jak wspania'1e śpiewacy japońscy wydobyli ko
mizm sytuaeyijny, a sceny rycer.skie budowali 
pysznie - choć w stylu samurajów przebranych 
w polskie kontusze. Gejsze-szlachcianki jak kwia
ty lotosu olśniewały szczebiotem dźwięku, pięk
nem plastyki ciała i rąk, delikatnością wzru
szenia ... Zaś mazur - było w nim coś z · grote -
ski, napęczniałej poczuciem humoru, który za
stępował dziarkość nóg - bowiem chłopców 

tańczyły przebrane tancerki, na czele Zbigniew 
Kiliński „walił z kopyta" wytupując charakter 
tańca. Było to niezapomniane! 

• 



Z podobną koncepcją chcemy zaprezentować 
naszą produkcję teaitTalną w ramach abc.hod6w 
40-lecia Opery Bałtyckiej. Zaszczy,t i odpowie
dzialność. 

Sądzę, że gUrwnym akcentem jest myślenie 

reżyserskie, p~reślające przede wszystkim pie
ty.zm dla dawnego obyczaju polskiego, komedio
wość płynącą z tea.tru fredrowskiego, sarmatyzm 
polski, w geście i ruchu, oczyiwiście w idealnej 
spójni z interpretacją muzyczną, no i konieczna 
przejrzysta dramaturgia, z które.j wynika cha
rakterystyka tak jędrnych postaci i ich zależ

ności w scenicznym dzianiu się. 

,,stras:z:ny dwór" - napisany ku pokrzepieniu 
se.re Polaków - rozgrywa się w przeszłości, w 
której moż.na było szukać wsparcia i nadziei. 
W całym dziele, w jego muzycznej warstwie, w 
pięknie bogactwa melodycznego jest coś tak 
;rzewnie prostegQ i natura•lnego, co trzeba wydo-
1być, a co nazywa się wzruszeniem z serca pły
nącym, po poilsku, po sarmacku. 

Sceniczne dzianie się w naszym rozumieniu to 
nie tylko sama scena-p.udeł~o. Już przed wej
ściem na widownię publiczność odczuje tell' kli
mat przeszłości; a widownia jest tylko „ośrod
kiem" siedzenia i zarazem współtowarzyszenia 

akcji dziejącej się wokół. 

Nie będzie to epQpeja tragiczna, do której my 
Polll(!y mamy taką wyjątkową słabość. Ten 
„St\t"aszny dwór" ma nas bawić i urzekać wi.zją 
nas dawnych, takich dzia'l-skich, pełnych fanta
zji i poczucia piękna. Ma po.kazać, że mieliśmy 

wspaniale dziewki, damy, wielkie poczucie god
ności i honoru, szacunek dla Ojczyzny i goto
wość poiświęcania się jej w kaooej chwili, że 

mieli.śmy · wspaniałych rycerzy, piękną szlachtę 

i radość życi.a„. To wszystko postaramy się wy
łowić, by nie uronić żadnej dobrej prawdy o 

•Narodzie Naszym, a w tej na wskroś polskiej 
operze jaką jest „straszny dwór" jest tyle wie
dzy szlachetnej... By zdziałać spektakl przyzwo
ity, .poza Zespołami Solistów, Chóru i Orkiestry 
musi być także Razem Zespól Realizatorów -
jednym ciałem wzajemnego serdecznego współ
grania. 

Maria Foltyn 
OD SCENOGRAFA 

Opera „Straszny dwór" jest dziełem arcy-pol
skim, pełnym wewnętrznego ciepła, pogody i 
uśmiechu - napisana została bowiem ku pokrze
pieniu SeI'C narodu. 

ObowiątLkiem, ale też radością scenografa jest 
powołać do życia, wskrzesić świat epoki sar
mackiej; błysk karabeli, brzask pancerzy husarii, 
koloryt zdobycznych, tureckich namiotów, kun
szt pasów kontuszowych, ale też i piękno i pro
stotę zaścianka i wsi polskiej. 

„Sielskość i ry~erskość to główne, niemal wy
łączne cechy życia szlacheckiego w przeszłości... 

sielskość daje wszystką barwę życiu, obyczajom, 
wczasom i trudom, historii nawet i literaturze„. 
Pisarze i poeci wszystkie swoje obrazy, pr.ze
nośnie, porównania czerpali z sielskiej wyłącz
nie obserwacji" powiada znakomity autor „Ży
cia polskiego w dawnych wiekach", Włady
sław Łoziński. 

Zamki i pałace Rzeczypospolitej rozpadły się, 

wojny i pożoga zrównały je z ziemią, ale na 
gruzach ich urosła sarmacka legenda, bardziej 
poetycka i chlubna od prawdy historycznej: Do
kument cza-sów - sarmackie portrety, kostium, 
z niezwykłą dokładnością przedstawiają polskie
go sz,lachcica. . 

Kolory stroju bywały baTdzo żywe i świetne, 
rysunek wwru zamaszysty, ornament zaś efek
townie stylizowany; o.ko nie bało się jaskra
wości, a smak przesady. 

· Wskrzesiłem zatem na scenie dawne arkady, 
dziedziń.ce, ganki, loggie pełne posta.ci w barw
nych kontuszach, żupanach, deliach. 

Niech w dźvv•.ękach muzyki Moniuszki w ryt
mie ma.zura rozmija się korowód postaci naszej 
komicznej opery. 

Z przymrużeniem oka przedstawiam państwu 
gobelinową scenografię zapraszając widzów do 
wspólnej zabawy. 

Adam Kilian 



' . ' 

STRASZNY DWOP., 
PROLOG: 

Zbigniew i Stefan, bracia i towarzysze pancerni, 
wraz ze starym sługą Maciejem, powracają z 
wojny do domu. Odjeixiżając z chorągwi ślubu
ją, wobe.c swych towarzyszy, że poz.ostaną w 
bezżennym stanie i będą gotowi na każde wez
wanie Ojca:y:z:ny. 

AKTi 
W wiosce Stefana i Zbigniewa 

Trwają gorączkowe przygotowania do pow1tan~a 
powracających młodych Stolnikowiczów. Brac;a 
z rozrzewnieniem witają wiejski dworek, w kto
rym zostawili swe pogodne dzieciństwo. Posta
nawiają oddać się spokojnej pracy na roli, a 
większość funkcji gospodarskich powierzają, z 
braku żon, zachwyconemu tym Maciejowi. Ale 
dokumentny raj bez niewia~t nie trwa długo . 
Do dworu zjeżdża stryjenka Cześnikowa z go
towym projektem ożenienia obu bratanków. _Jec;I
nakże bracia wierni powziętemu postanowieniu 
pozostają niezłomni. Stryjenka jest nieza~ow?
lona, a na wieść, że Stefan i Zbigniew wyb1eraJą 
się do złożenia wizyty Miecznikowi, sta~emu 
przyjacielowi ich ojca, wpada w popłoch. Mie_cz
nik bowiem ma dwie córki, Hannę i Jadwigę, 
kitóre są groźnym nieibe~ieczeństwem dla pla
nów Cześni:kowej . Odradza więc bratankom wy
jazd do Kalinowa, opowiadając krążącą legendę 
o duchu i klątwie na dworze ciążącej. Nic jed
nak nie jest w stanie powstrzymać braci. Tylko 
stary Maciej pełen jest najgorszych przec:uuć„. 

AKT II 
Wieczór Sylwestrowy 

Dwór Miecznika jest pełen radości w sylwestrc..
wy wieczór. Dz•iewczęta laniem wosku starają 
się odkryć czekającą je przyszłość. Głównym 
organizatorem zabawy jest pan Damazy, wiel
biciel, dzielący swe uczucia między obie córki 
Miecznika. 

Zjawia się Cześnikowa, która uprzedzając przy
jaro Stolinkowiczów rowiewa ploteczki.„ 
Myśliwi sprzeczają się o swoje sukcesy strzelec
kie. Po chwili do tętniącego życiem dworu za
jeżdżają Zbi·gniew i Stefan przyjmowani przez 
Miecznika z iście staropolską gośC'innością. Ma·
ciej i Skołuba wszczynają kłótnię o to, który z 
nich ustrzelił dzika, główne .trofeum polowania„. 
Czar, rozsiewany przez piękne oczy Hanny i 
Jadwigi, działa także na Sto1nikowiczów„. 

AKT III 
Strachy 

Wśród domowników powstaje sprzysiężenie. 
Wskutek plotek Cześnikowej Skołuba, stary 
kluczn1k pragnie wystrnszyć zabobonnego Ma
cieja na'.mazy - obu braci, by poz.być się ewen
tual~ych konkurentów do ręki córek Mieczniika, 
a Hanna i Jadwiga pragną wystawić na próbę 
odwage: Stefana i Zbigniewa. 
O północy gra dawno zepsuty zegar z kurante~, 
prababki z portretów ożywają, ukazuje się 
widmo„. 
Wszystko to przeraża Macieja, ale w obu mło
dzieńcach potęguje tylko kiełkującą miłość do 
córek Miecznika.„ 

AKT IV 
Kulig 

Bracia mimo sprzeciwów postanawiają opuścić 
dw&r. Boją się wszak.że złamania złożonej to
warzyszom broni przysięgi. 
Wyjazd ich zatrzymuje kulig, który najechał 
właśnie dwór. Rozpoczyna się za ba wa, uwiel'l
czona staropolskim mazurem. Miecznik opowia
da historię strasznego dworu. Wymyśliły ją oko
liczne stare panny, które znieść nie mogły, że 
ani jedna panna w kalinowskim dworze nie z.o
staje na koszu. StaTa opowieść sprawdza się i 
tym razem. Stefan i Zbigniew proszą o rękę 
Hanny i Jadwigi. T·alcże przed innymi rodzą SiG 
szczęśliwe perspektywy małżeństwa. 
Miecznik błogosławi młode pary. 



Stanisław Moniuszko 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 

Moniuszko twórca dzieł sercu bliskich . 

. „ Za cel życia obierz sztukę i tą jeszcze uprawiaj tak, 
ażeby mogla być pociechą lub wsparciem zasmuconych lub biednych ... 

z listu Stanisława Moniuszk•i do Edwarda Ilcewicza) 

Jaka jest pozycja Stanisława Moniuszki na 
parnasie polskiej s.z•tuki? Jakie miejsce zajmuje 
muzyka twórcy „Strasznego dworu" w historii 
muzyki europejskiej? Czy jest oo prowincjonalny 
ko!Tld>ozytor, uwiebbiany w swoim kraju jedynie 
ze względu na narooowe wartości jego muzyki 
i sytuację poli>tycmo-sipołeczną w jakiej powsta
wały jego dzieła - czy też artysta, który s·two
il"Zył charakterystyczny typ polskiej muzyki ope
rowej, wid<Jczny na mapie europejskiej sz,tU'ki? 
Czy trudna droga dzieł Monius:llki na wielkie sce
ny operowe świata świadczy o ich niepełnej 
wartości artystycznej, muzycznej 11.11b teatra!nej, 
czy te-ż opory w przyjmowaniu moniuszke>w
skich oper przez cudzoziemskich słuchaczy spo
wodowane są obcością obyczaju, spraw roz
grywających s.ię na scenie, brakiem zrozumienia 
dla narodowego charakteru muzyki? 

Zanim spróbujemy odpowiedzieć na te pyta
nia - przyjrzyjmy się epoce, w której działał 
Moniuszko, jeg-0 życiu i twórczości; pozwoli to 
nam na trafniejszą ocenę jego dzieła. 

Jedną ze znamiennych cech sztuki XIX wieku 
są więzy łączące artys,tę z ideami jego narodu 
i ojczyzny. W pierwszych lał.ach XIX wieku 
ot.wiem s·ię nowa epoka w historii ducha ludz
kiego, tendencja obejmująca wszystkie dziedzi
ny życia: politykę, filozofię sztukę, świad-0mość 
społeczną: romantyzm. Narody Europy ule
gają jeden po drugim ideom romantyzmu -
dla jednych stanowią one jedynie wyznacznik 
stylu życia, sposób zachowania się, cha['akter 

sz.tuki -· dla innych narodów - tych żyjących 
w jar:zmie niewoli lub ciemiężonych przez abso
lutnych władców - romantyzm jest sposobem 
walki o wolność, hasłem patriotyzmu. 

W dziedzinie sz:tuki romantyzm przenikał 
przede ws zystkim poezję, później plastykę i 
wreszcie muzykę, gdz'ie zna.lazł najpełniejszy 
wyraz. Idee narodowe uwydatniały się z naj
większą siłą w olvresie klę.sk - w Polsce w 
d.ziedzinie muzyki najipełniej!lzy wyraz znalazły 
w twórczości Ohopina, powsrechnie widoczny 
obraz w operach Moniuszki; w Rosji, uginającej 
się pod jarzmem carskiego absolutyzmu - w 
muzyce Glinki, Da!l'lgomyżs.kiego, kom.pozytorów 
Potężne; GTomadki, w Czechach, gdzie nie -za
pomniano HabsburgQm zdławienia ruchów wol
nościowych i religijnych, mirość do ojczyzny 
wyrażał swą muzyką Bedfich Smetana... Bez
nadziejny bunt polityczny zawsze szukat ujścia 
w sztuce. 

Srodowisko, w k·tórym wychował się Stanis
ław Moniuszko, zajścia polityczne i społeczne, 
jakie roZJgrywały się w otaczaJącym go świecie 
i których był świadkiem w latach dziecinnych 
i młod2ieńezyoh, uformowały świadomość ide
awą kompozytora w charakterze narodowego 
romanty.zmu. 

W patriotycznej i artystycznej atmosferze ro
dzinnego dworku w U:bielu na mińszczyźnie 
upływały pierwsze ·lata życia twórcy narodowej 
opery polskiej. Od matki Elżbiety, z Madziars
kich, pobierał pierwsze lekcje fortepianu, ona .też 



nuciła mu „śpiewy historyczne" Niemcewicza, 
d o których muzykQ „dorob:Ji" najznamienitsi 
podówczas poilscy kompozytorzy: Kurpiński, 
Lessel, Szymanowska, Deszczyński. Ojciec Sta
nisława, Czesław, który w kampanii napoleoń
skiej dosłużył się stopnia kapitana jako adiutant 
Valence, Davousta i Marata, opowia•dał synowi 
o t•ragicznych losach żołnierza po!s,kiego, ilustru
jąc swe gawędy odręcznymi rysunkami - jako 
że był obdarzony zdolnościami malarskimi . 
Duży wpływ na ksztaltowanie się charak teru 

chłopca mieli jego stryjowie, Judzie obdarzeni 
głębokim umysłem, wykształceni, szczerzy demo
karci : Dominik, starszy brat ojca kompozytora, 
według świa1dectwa pierwszego biografa Mo
n iuszk i, Aleksandra Walickiego i historyka Alek
sandra Jelskiego („Album biograficzny zasłużo
nych Polaków i Polek") cale życie poświęcit je
dnej myśli, która go od dzieciiistwa prześlado
wała. Byla to myśl wydouycia włościan z tego 
bytu upośledzonego, w jakim się wtedy znajdo-

Konwój rosyjski zaatakowany przez powstal'lców polskich. 
Drzeworyt. „L'Ilustration" 1863, nr 1052 

wali... Do.strzeglszy wcześnie głęboką przyczynę 
upadku społeczeństwa w gnębieniu ludu, które 
doszło istotnie do zjawisk wprost potwornych, 
by lud podźwignąć ze strasznej niedoli i znisz
czenia nie poprzestał na propagowaniu swych 
planów między współobywatelami, lecz własnym 
przykładem pokazał jak czynić należy. Rozdzie
lił cały majątek na tyle części równych ilu 
miał włościan ... Zadaniem jego było tak ukształ
tować swych kmiotków, by umieli sobie dać ra
dę w życiu... założył dwie szkółki dla dzieci 
włościańskich ..• 

·Podobnie radykalne zapatrywania miał naj
młodszy ze stryjów Stanisława, Aleksander, któ
ry w latach studenckich należał do słynnego 
Towarzystwa. Szubrawców, grupującego postępo
wą młodzież i profesorów Uniwersytetu Wileń
skieg-0, zamujących się propaigandą uwłaszczenia 
chłopów w periodyku „Wiadomości Br·ukowe", 
lpięt.nując nieludzkie znęcanie się nad chłopami 
polskimi, białoruskimi, litewskimi. 

Trzeci stryj kompozytora, Józef, pędził - jak 
pisał Wa1lic'ki życie domowe, zwyczajne w ma
jątku Skuplinie, uprzyjemniając je zabawami, 
na których często teatr urządzano... na taką 
uroczystość oprócz sąsiadów zapraszał zwykle 
Józef wszystkich swoich włościan i wspólnie z 
innymi gośćmi do stohi. sadzał ... Grywane :w ma
jątku Józefa i w rod'Zinnym dworze w U1bielu 
,teatry amatorskie rozwijały w chłopcu pojęcie o 
scenie, a nawet wzniecały chęć próbowania sił 
w zawodzie dramatycznym. 

Czwarty wreszcie st>ryj Stanisława, Kazimierz, 
umysł giętki i wnechstronnie wykształcony, 
przed skonaniem kazał przywołać swego synow
ca, młodziutkiego wówczas Stasia i błogosławił 
mu, przepowiadając świetną przyszłość. Daro
wał mu swoją bibliotekę z tysiąca przeszło dziel 
złożoną.„ Biblioteka ta była później stale uzupeł
niana przez Stanisława, który - jak wspomi
nał ojciec - ostatnie nieraz grosze wydawał na 
zakupienie nowej, pożytecznej książki. 

· Rozwiodłem się dłużej nad najmłodszymi la
tami Moniuszki, a:by wskazać jak ogromny 
wipływ miało środowisko i wychowanie na skry
stali'xowanie jego charakteru i poglądów. 

BĘDZIE MUZYKIEM 

· Czesław Moniuszko, ro71umiejąc ii wobec top
niejącej fortuny ziemskiej, musi dać synowi do
bre wykształcenie, w 1827 roku pT.zeniósł się 
wraz z r·adziną do WarslJawy. Początkowo Mo
niuis7Jkowie mieszkali na Zolilbor2'JU, później w 
Pała.cu Staszica. Stani'Słaiw chodził do szkoły Pi
jarów, gdzie z drobrymi wynikami uczył się pol
skiego, łaciny, francuskie·go, niemieckiego, nauk 
1przyrodzonych i matematycznych. Wobec wido
cznych zdolności do muzyki pobierał lekcje u 
organisty kościoła ewa:ngelickieg·o, Augusta Fre
yera, .ucznia słynnego nauczyciela Chopina, Els
nera. Niestety kłopoty finansowe nie pozwoliły 
na dłu;ż.s zy pobyt w Wa.rszawie i jUii w 1830 ro
ku widzimy Monius7ików w Mińsku, gdzie Sta
nisław uczył się muzyki .u Dominika Stefano
wicza, o którym pisał Walicki: mierny wcale 
fortepianista uważał się wtedy za najlepszego 
nauczyciela muzyki w Mińsku. Również on, jak 
i wszyscy następni nauczyciele, wcale nawet nie 
podejrzęwali, jaki materiał kształcili... 

Po Warszawie, gdzie prowadzona przez Kur
pińskiego opera miaiła w repertuaTZe większość 
!Słynnych dzieł współczesnych kompozytorów 
eurnpejs.kich, a życie konced-0we rozwijało się 
przy WIS,półudziale znakomity<:h artystów z ca
łego świata, Mińsk wydał się Moniuszce nie
wątpliwie za.bitą deskami prowincją, partyku
lar.zem, w którym nie było stałego teatru, a mu
zykę uprawiano jedynie po amat'Orsku. Grywa
no po domach na cztery ręce, śpiewano pieśni 
patriotyczne. Po ·upadku powstania listopad-0we
go - na znak żałoby - nawet i amatorskie 
muzykowanie zamilkło. Na domiar groziła mia
stu epidemia szalejącej w okolicy cholery. 

Moniuszko, który sam dokształcał się w mu
zyce i Ji,tera1ur.ze, starał s·ię wyrwać z prowiln
cjona.lneg.o miasteczka do większego ośrodka 
kulturalneg·o. W roku 1836 zajeżdża do Wilna. 
Niewiele mamy wiadomości o tej podróży -
najważniejszym ewenementem jest s.potkanie z 
A·le~sandrą Mi.illerówną. Podobno - grając na 
cztery ręce na melodykonie - młodZ'i zaipałali 
do siebie doz.gonnym uczuciem. Dziewiętnasto
letni młodzieniec zaręczył się z panną Aleksan-



Scena z II akitu „Strasznego dworu". Drzeworyt 
A. Zajkowskiego wg .rysunku M.E. Andriollego. 

„Kłosy" 1876 



drą, aby w cztery lata później pojąć ją za żo
nę. Wraz z miłością bu<dzi się nat.chnienie: do 
sztambucha ukochanej W1Pisuje p 'ie r ws z e 
swoje utwory muzyczne - dwa mazur
ki fortepianowe, pieśń do słów Mioekiewicza „Ko
chanko moja, na co nam ,r-0zmowa„." i piosenkę 
„Sw.ierszcz". 

Aby jednak założyć rodzinę trzeba było mieć 
podstawy jej utrzymania. Ubiel przestał dawać 
dochooy, na schedę po s.tiryjach trudno l:lylo 
czekać, a Stanisław, nie ukończywszy gimnazjum 
z powodu choroby, nie miał widoków na karierę 
urzędniczą, -0 której marzył dla syna pan Cze
sław. Wtedy zapadła tak ważna decyzja: Sta
nisław poś:więct się muzyce! Ojciec wid-ząc, że 

' zamllowanie syna do muzy.ki jest niezwykłe, a 
tale:d niepl1Zeciętny, zgodził się na tak dziwny 
w szlacheckim stanie wybór zawodu - pud wa
runkiem jednak, że Stanisław ukończy poważne 
s tudia •muzyczne! . 

Wyibraino Berlin, uważa.ny wówczas za naj!PO
ważniejszy i najsolidniejszy ośrodek muzyczny. 
Ta'P.l przecież naro.dziła się pierwsza opera ro
mantyczna „Wolny Strzelec" Webera, tam roz
wi/jał się geniusz młodego Mendelssohna, tam 
istniał specjalny piety:zm dla muzyrki powa.ż.nej, 
dla symfonii, opery i najmonumentalniejszej z 
form muzyc.znyeh - oratorium, które znalazło 
szczególny kult w towarzystwie śpiewacz~m 
Singakademie, prowadzonym przez Carla Frie
dricha Riungenha-gena. U tego to wytrawnego 
pedagoga, kompozytora szer~gu ~odnych„ wów
czas oper (m.in. opery „Rae1bór i Wanda ) Sta
nisław Moniuszko :pobierał przez dwa lata naukę 
kompo-zycji i praktyki muzycznej. Studiów nie 
ukończył, zepewne z powodu kło~iotów finanso
wych wywiózł jednakże z Berlina egzemplarz 
Trz~ch śpiewów" do słów Mickiewiicza, wyda
~ych w firmie Bote-Bock. P<i.eśrV te otrzym~ły 
pochle'bne recenzje w poznan~1m ,~Tygodniku 
Literackim'', a słynny ~rytyk '.f'i~ pisał ? n:c,~ 
z uznaniem w „Allgememe Mus1kaI.1sche z.e1tung . 

Coraz bardzie3 czuję rosnące si.ty .mo3eg9 ta
lentu„. Trzeba zacząć samemu siebie cenić . -
zaczną nas cenić„. pisze Stanisław z Berhna 
ao Aleksandry Milhlerówny, z którł rychło ;pu 
powrr-ocie zawarł nareszcie ślu·b. 25 sierpnia 1840 
roku. 

ZYWOT PANA ORGANISTY 

Niestety pełne ufności wyznanie M-0niu6zki 
nie s.pełniło s·ię w próbie życia. Ani wiecznie 
skromny, ustępujący dru•gim marzyciel nie pot
rafi'ł należycie ocenić swojej wartości, ani też 
jego talent •i oddanie dla sprawy polskiej kul
tuiry mllily<:znej nie z.nalazły u·znania w społe
czeństwie. 

·Młode małżeństwo zamieszkało w domu Mii
llerów przy ul. Niemieckiej - pisze Walicki -
Stanisław dawaniem lekcji muzyki na utrzyma
nie swej rodziny zarabiał. Ciężki był to chleb, 
gdyż rzadko kto wtedu umiał wartość Moniuszki 
ocenić i tanio mu za lekcje płacono.„ Trudno 
też i wyżyć byto, bo rodzina co i ra.z się po
większała, a pan Czesław był zupelnie zrujno
wany. Wkrótce po osiedleniu się w WiLnie ob
jął Moniuszko posadę organisty.„ W Wilnie to 
wszystkim dziwnym się wydawało, bo organiści 
tameczni stali zwykle na bardzo niskim .stopniu 
wykształcenia.„ Z tego powodu wiele osób Mo
niuszk~ vooardllwie nazywało.„ 

Poza zajęciami zarobkowymi M-0niuszko odda
ie się z zapałem .organizowaniu życia muzycz
nego w mieście. Tworzy ochotnicze chóry i or
kiestrę, dyryguje koncertami, sam koncertuje 
na eolomelodykonie, pisze na' użytek miejsco
wych .i zamiejscowych teatrów amatorskich i 
zawodowych takie klejnociki muzyki scenicznej 
jak „Nocleg w Apeninach", „Ideał", „Nowy Don 
Kichot", „Karmaniol", Loteria", „Woda cudow
na", „Kolenda czyli Żó1'ta Szlafmyca"„. 
Życie jest jednak bardzo ciężkie, pieniędzy 

brakuje na codzienne potrzeoy. Pani MU.Berowa 
piszę do swojej córk•i, przebywającej chwilowo 
u teściów na V'JSi: „. ja biedna nie moge Was 
podźwignąć, tylko w zbolałe serce wszystkich 
tulę„. Wasza Elka (córecak:a Moniuszki - W.D.) 
co dzień babci caluje portret i ze skargą biega 
do niego, trzewiczki pokazuje, że dziurawe„. w 
innym liście: „.lepiej nie przyjeżdżać, bo dłuż
nicy są rozdrażnien,i... 
Chcąc polepszyć swą e15-;;ystencję, Moniuszko 

wyrusza za resztę wysupłanych groszy w po
dróż do Petersburga, mając nadzieję znaleźć tam 
jakąś pracę. T~afił jednak na zły dla twórcow 

narodowych okres. Gli.nka i Dargomyżski nie 
mieli jeszcze wielkiego znaczenia - car Miko
łaj patrzył na uprawiających narodową muzykę 
niełaskawym okiem. Wyprawa do Petersburga 
kończy się finansowym fiaskiem. Moniuszko ży
je tam na łaskawym chlebie, wraca za pożyczo
ne pieniądze i w domu zastaje zafanto,wany 
przez komornika fortepian. Perypetie i kłopoty fi

nansowe Moniuszki, jego listy z prośbami o po
życzk i, zaliczki, ja.kże przypominają szamotanie 
się i upokarzającą korespondencję w sprawach 
.finansowych Wolfganga Amadeusza Mozarta. 

ŚPIEWNIK DOMOWY 

Podróż do Petensburga nie była jednak bez
r.w-0cną. Moniuszko poznał tam Glinkę, Darmo
my.żkiego, Siernwa, z którymi łączy go odtąd 

,p.rzyjaźń, a co najważniejsze - uzyskał od car
skiej cenzury zezwolenie na druk „Spiewnika 
Domowego". Nie mając funduszy na opłacenie 
wydawnictwa, kompozyitor ogłosił w „Tygodni
ku Petersburskim" prospekt na abonament śpie
wnika, pisząc m.in.: 

Z każdej strony obijają się o uszy powszech
ne narzekania na niedostatek śpiewu domowe
go„. Śpiewnik mój zawierać będzie zbiór śpie
wów na jeden glos z towarzyszeniem fortepianu. 
Wiersze starałem się wybierać z najlepszych 
naszych poetów„. Jeśli piękne poezje połączone 
z piękną muzyką zdolne są otworzyć sobie 
wstęp do ucha i serca najmniej muzycznego, to 
nawet słabsza muzyka przy poezji celującej zy
s::cze dla siebie pobłażanie: a to co jest narodo
we, krajowe, miejscowe, co jest echem dziecin
nych naszych przypomnień, nigdy mieszkańcom 
ziemi, na której się UTodziLi i wzrośl'i podobać 
się ni.e przestanie. 

Wy.danie „Śpiewnika Domowego" (1844) stało 
się n iechybnie datą pTzełomową w historii pol
skie j literatury pieśniarskiej. Społeczeństwo pol
skie otrzymało po raz pierwszy zbiór pieśni 
przepojonych duchem narodowym, posiadających 
niepospolite wartości artystyczne, a za•razem nie
trudnych i przystosowanych d.o amatorskiego 
wykonania. Toteż pieśni Moniusz,ki s.zybko się 

przyjęły i śpie.wane były w każdym nieomal do
mu polskim. 
Odtąd co kilka lat ukazywały się nowe tomiki 

„Spiewnika Domowego". Za życia Moniuszki 
wyszło ruukiem sześć takich zbiorów, dalsze 
sześć ukazało się po śmierci kompozytora, w-zbo
gacając polską muzykę o przeszło 270 pięknych 
pozycji pieśniarskich. 

NARODZINY OPERY NARODOWEJ 

Dzięki n iezwykłym zdolnościom organizacyj
nym i prawdziweffil\l umiłowaniu muzyki, Mo
nius zko doprowadza do wystawienia w Wilnie 
silami m iejscowymi swoich operetek i melorlra
matów. Zuchęcony sukcesem zamierza napisać i 
wystawić dzieło większego formatu. K.tóż jednak 
w Wilnie napisze libretto do poważnej opery? 
W poszukiwaniu librecisty wybiera się Moniusz
ko do Warszawy - a właśnie nadarza się okaz
ja, gdyż ·Il~ skutek interwencji recenzenta war
szawskiego Józefa Sikorskiego, który ocenił nie
zwykle przyehylnie w „Bibliotece Warszawskiej" 
<pieśni ze „Spi·ewni,ka Domowego'', dyrektor ope
ry warszawskiej, Tomasz Nidecki, zdecydował 
się na wystawienie moniusak:owskiej „Loterii". 

Tymczasem jednak w Połsce za•istniały wy
padki, które wstrząsnęły światłymi umysłami 
pa.triotów, wywarły ogromne wrażenie na Mo
niuszce i stały się bezpośrednią przyczyną pow
stania największe-g-0 dz1eła jego życia: „Halki". 

W styczniu 1846 roku powstał w Kirakowie 
Rząd Narodowy, a 27 lutego wybuchło zbrojne 
powstanie. Choeąc stłlumić powstanie polskimi 
rękami, rząd austriacki podburza lud w okolicy 
Tarnowa, zachęca do palenia dworów, roz,bija
·nia oddziałów powstańczych. W sferach szla
checkich zawrzało oburzenie na chłopów. Nie
wielu bylo takich, którzy zrozumieli, i:e wino
wajcą tragicznych zajść Jutowych w 1846 roku 
była ciemnota, p oniżenie, i u<:isk, w jabm utrzy
mywano pańs,zczyźnianego chłopa i podstęp za
borcy, który z.dusił z,brojny ruch rękami nie
świadomych swego czynu kmiotków, Uumiąc 
zresztą wkrótce chłopską rabację przy pomocy 
ostrych represj i. 



Teatr Wielki w Warszawie 

Jednym z patri'otów, którzy widZ'ieli powody 
nienawiści żywionej wówczas przez chłopów był 
Stanisław Monius~-0. Zapragnął dać temu wy
raz w swej twórczości, ukazać prawdę o życiu 
polskiego c'hłopa. Zetknąwszy się w Warszawie 
:i. Włodzimierzem Wolskim, członkiem Cyganerii 
Warszawskiej, demokTatycznego stowarzyszenia 
airtystów, który zdobył rozgłos jako autor poe
matu „Hilary", piętnującego ucisk pańszczyźnia
ny, koma;iozytor proponuje gniewnemu poecie 
napisanie lhbretta operowego. Idąc za wskazów
ka.mi kompozytora, Wolski w przeciągu kilku 
dni przerobił swój poemat „Halszka" na libretto 
operowe o niezwykle ostrych akcentach społe
cznych. Z upragnionym librettem kompozytor po
wrócił do WHna i jak pisze Witold RudZ'iiIBki w 
„Szkicach Moniuszkowskich" - już w maju 
mia! Moniuszko gotową wersję dwuaktowej 
„Halki" w wyciągu fortepianowym. Zawierała 
ona dwanaście numerów oraz uwerturę. Braklo 
tu jeszcze tak wspaniałych ozdób „Halki" jak 
aria „Gdybym· rannym słonkiem", mazur, tańce 
góralskie, arie „Szumią jodły" i „Czemuż mi w 
chwilach'', poloneza i innych. Zamiast Stolnika 
występował tu Cześnik, zamiast Dziemby -
marszałek dworu Cześnika„. Jednak i ta zmniej
szona, niepełna jeszcze postać „Halki" była dzie
łem o silnym napięciu dramatycznym, wyjątko
wym zdarzeniem w dziejach polskiej opery„. 

Z gotową partyturą jedzie Moniuszko do War
szawy, by przedstawić ją dyrekcji opery. Pierw
sze przyjęcie „Halki" w Warszawie jest niezwy
kle przychylne. MUJZyka zachwyciła Nideckiego 
i jego zastępcę Halperta tak, że d:.zieło Moniusz
ki wprowadzono natyichmiarst w próby. Dalsze 
losy „Halki" są nazbyt znane, aby je powtarzać. 

Na skutek intryg politycznych, artystycznych, 
·interwencji cenzury, oporu rea.kcyjnych władz 
teatralnych, iPOzostających pod wpływem urażo
nej treścią „Halki" arystokracji, opera Moniusz
ki czekała na wystawienie w operze warszaw
skiej pełne dziesięć lat. Rozgoryczony koi:npo
zy tor wystawił swe dz ieło w Wilnie na estradzie 
koncertowej 1 stycznia 1848 roku i na scenie 
teatru wileńskiego 28 lutego 1854 roku, aby 
wireszcie doczekać się premiery warszawskiej w 
rozszerzonej, czteroaktowej formie 1 stycznia 
1858 r. Nazajutrz po premierze pisze Moni-uszko 

Wilhelm Troszel jako Zbigniew 
w „Strasznym dwone" 



.do żony: Więc już po wszystkim.„ Powodzenie 
zupełne. Dziś grają „Halkę" drugi raz, jutro 
trzeci. Czytajcież teraz co tam pisać będą. Mnie 
przebaczcie, że bez sensu piszę - nie pojmuje
cie co się ze mną dzieje. Bardzom rad z siebie 
i z artystów i publiczności ... 

Moniuszko stał się rychło ukochanym kompo
:zytorem Warszawy. „Ha,lka" nie schodziła z afi
sza, publiczność domagała się nowej opery. Mo
niusz.ko przeniósł się z rodziną do Warszawy, 
gdzie wkrótce został mianowany dyrygentem 
opery teatrów warszawskich. Z nowym zapałem 
zabiera się do pisania oper dla warszawskiej 
sceny. Do libretta Bogusławskiego tworzy jedno
aktowego „Flisa", nie przerywając nawet pracy 
w czasie podróży do Paryża: podczas upalnych 
dni - pisze Walich."'i - pozamykał w mieszka
niu wszystkie okiennice i przy zapalonych świe
cach cztery dni pracował, dopóki całej opery nie 
dokończyL. 

24 września odbyła się premiera „Flisa", a już 
7 lutego 1860 roku pojawia się na scenie war
szawskiej nowa opera Moniuszki do libretta 
Wolskiego - „Hrabina", niez.byt przychylnie 
[)rzyjęta przez krytyków i socjetę, która znako
micie odczytała satyrę na puste życie i bezmyś
lne naśladowanie francuskich obyczajów pr.zez 
warszawską arystokrację. Nowy Rok stał się 
ulubionym przez Moniuszkę terminem premier 
.operowych - bo oto znów 1 stycznia 1861 roku 
warszawska o.pera wystawiła „Verbum Nobile" 
do tekstu komediop'isarza i popularnego aktora 
Jana Konstantego Chęci1iskiego, a recenzenci -
przez kurtuazję, a może niedopatrzenie - wy
dają się nie dostrzegać akcentów ironii i satyry, 
za które ganili „Hrabinę" - i chwalą kompo
zytora i librecistę u1 napisanie uroczej sielanki, 
o·brazku rodzajowego, udramatyzowanego wy
bornie. 

GORĄCA MIŁOśC OJCZYZNY 

Tragiczna sytuacja, w jakiej znalazł się na
ród polski w roku 1863, po upadku powstania 
styczniowego, postawiły przed artystami-patrio
tami nowe zadania : ratowanie poczucia narodo-

wej dumy, wzmożenie ducha patriotyzmu, 
wzmocnienie navodowej solidarności. Należało 
rozwiać zwątpienie w siły narodu, jakie poczęło 
drążyć •umysły Polaków, ukazać wielkie dni 
zwycięstwa oręża polskiego, szczęśliwe chwile 
w historii ojczyzny. Należało zara'Zem wskazać 
społeczeństwu, że jedynie jedność i braterskie 
współżycie szlachty z ludem mogą uratować .roz
darty przez zaborców kraj. W tym też duchu 
napisał dla Moniuszki libretto Jan Chęciński, 
czerpiąc temat z Wójcickiego „Starych gawęd i 
obrazów". Fantazję librecisty w.zbogaC'ił kompo
zytor, wplatając w treść opery wspomnienia z 
domów stryjów - Dominika i Józefa - gdzie 
szlachta i uwłaszczeni wł-0ścianie siadali pr.zy 
wspólnym stole, wspólne mieli zajęcia w izbie 
czeladneij, wspólne troski, radości, zabawy i 
świąteczne tradycje. 

Libretto było gotowe już w roku 1862 - nie
zwykle ciężkim dla kraju, w którym gotowało 
się powstanie. Narodowa żałoba po upadku 
zbrojnego czynu nie była stosownym okresem 
do pisania opery, zwłaszcza opery utrzymanej 
w klimacie komediowym. Gdyby w tym okresie 
Moniuszko posiadał libretto opisujące tragiczne 
zdarzenia upadku patriotycznego zrywu i dra
matycznej klęski narodowej, być może powstała
by wówczas wiei.ka o.pera tragiczna, odpowied
nik cyklu „Polonia" Grottgera, powstałego we 
Wiedniu, w ro.ku powstania, jako płomienny 
protest przeciw krzywdzie narodu. 

Ale po upływie lata Moniuszko zrozumiał, że 
Polakom potrzebna je.st otucha. Odzyskał dawną 
chęć pracy i w końcu listoparda pisze do przyja
ciela llcewicza: ... dziś jakoś wszystko idzie dziw
nym nieporządkiem. Ciągle zdrowie tylko cieszy 
i praca, do której jako jedynej pocieszycielki 
wrócilem z zapałem po długim wypoczynku i 
wczoraj jednym tchem od początku trzy akta 
„Strasznego dworu" ukończyłem„. 

Trzy akta w jeden wieczór? To jak Donizetti 
czy Rossini w naj.gorętszym okresie włos•kiej 
gorączki operowej„. Nie bierzmy jednak tych 
zwrotów dosłownie. Być może Moniuszce cho
dziło tu o utrwa.lenie pomysłów, r.z-ucenie szkicu 
dramatycznego„. Niemniej list ten świadczy o 
tym, iż po dłu.giej bezczynności otwarła się 
skanbnica muzycznych pomysłów kompozytora. 



Jan Chęciński 

27 czerwca 1863 roku „Pamiętnik" doniósł o 
ukończeniu „Str<rsznego dworu" i jak odgaduje 
Henryk Opieński: owo ukończenie trzech aktów 
w listopadzie 1863 roku w ciągu jednego dnia 
uważać na.leży za zabranie się po dłuższej przer
wie do gotowego już prawie szkicu, zrewidowa
nia go i poprawienia ... Nie jest to zres2tą waine 
- dla nas pozo.stanie wyn~k owej natchnionej 
patriotycznym zrywem pracy - sercu na',jbliż
sza muzyka, tak pehna piękności i polskości jak 
żadne z dzieł twórcy polskiej opery narodowej. 

.Mimo pospiesznego uczenia się partii „Strasz
nego dworu" przez solistów, premiera odbyła 
.się dopiero w dwa lata później, 28 września 1865 
roku. Niewątpliwie powodem opóźnienia była 
cen1JUra carska która miała liczne zastTze±enia 
do treści o.pery; czego najlepszym dowodem jest 
wzmianka w liście Moniuszki pisanym już po 
itrzecim przedstawieniu: obecnie „Straszny. dwór" 
zawieszony przez matkę naszą, cenzurę. Nikt od
gadnąć nie może z jakiego powodu... ~agad.ka 
ta na.turalnie nietrudna była do .rozw1ązama, 
~eś'li tylko przypomnimy so.bie treść opery. Jak 
słusznie pisze prof. Zdzisław Jachimecki:. W at
mosferze popowstaniowej nabierał pierwszy 
obraz „Strasznego dworu" szczególnego zna~ze
nia i magnetycznej siły wyrazu. Obóz wo3ska 
polskiego. Z oddali dziejowej majaczą obra~y 
świetnych czynów orężnych... Wizja ta mo,ze 
spod Wiednia jeszcze, może już ko71fe~eratow 
barskich? .•. Skończyła się oto robota zołnierska ..• 
czas zamienić miecz na lemiesz„. 

Tak więc ,,straszny dwór" miał być nie tyl
ko plastrem na narodowe rany, ale i postępo
wą - jak na owe czasy - wskazówką jak żyć 
naileży, ezym Moniuszko dał ponownie pełny 
wyraz swo·ich patriotycznych i demokratycznych 
przekonań. 

Jest to bez wątpienia najdojrzalsze i najbogat
sze w inwencję melodyczną dzieło Moniuszki -
nic zatem dziwnego, rże pu.bliczność warszawska 
urzeczona pogodną treścią i pięknem muzyki 
zgotowała kompozytorowi niebywałą wprost 
owację, a piękny polonez Miecznilka, mówiący o 
zaoletach Polaków i aria Hanny stanowiąca jak
.by uzupełnienie tamtej wyipowiedzi - stały się 
1preteks.tem ·do patriotycznych manifestacji. 

POŻEGNANIE UKOCHANEGO TWORCY 

Po napisaniu „Strasznego doworu" - obok 
mniej ważnych dziieł baletowych, komedioopery 
„Beata" i niedo'kończonej opery „Trea" - Mo
niuszko stworzył jeszcze jedno wielkie dzieło 
- „Patia'', którego akcja r~a się w In
diach. $miała tendencja społeczna tragedii De
lavi·g.ne'a, według której Chęcińsoki napisał li
bretto i nowe jak na owe czasy - środikd mu
zyczne, którymi posłużył się kompozytQI" przy 
pi.saniu „P:trii", sprawiły, że publiczność przy
jęła nową operę Moniuszki bez entuzjazmu, a 
krytyka wręcz odmówiła utworowi wi~zyeh 
wal'tości arty.stycznych. Niewątpliwie nie rozu
miano śmisłego nowatorstwa, jakim było wpro
wadzenie stylu deklamacyjnego i po sześciu 
przedstawieniach „Paria" zszedł z afisza, a par
tytura uległa zupełnemu zapomnieniu i dopiero 
po osiemdzies·ięciu dwóch latach doczekała się 
reha1bilitacj i. 
Stanisław Moniwzko tra•piony trudnościami 

materia'1nymi i sto.kroć jeszcze uciątliwszym 
przekonaniem, że „Paria", dzielo, które uwaiał 
·za be:usprzecznie najuda.tniejszą ze swych oper, 
nie znalazło uznania w .społeczeństwie zmarł na
gle 4 czer,wca 1872 roku w trakcie pisania opery 
„TJ"ea". Pogrzeb był wie1ką manifestacją patrdo
,tyczną mieszkańców WaTszawy, którzy nie za
pomnieli, że ub-Ogi organista z Wilna ofiarował 
stolicy nie tylko niezapomniane wzN1szenia ar
tystyczne, ale takrże swymi przesyconymi patrio
tyzmem dziełami pod1lrzymywał w społeczeń
,st wie dU"cha polskości. 

Po tych latach - mimo zmienionych diame
tralnie okoliczności politycznych i społecznych, 
ten patriotyczny aspekt dzieła Moniuszki działa 
na nas z nieustającą siłą. Najczystsza polskość 
muzy>kii Moniuszki nie polega na przenoszeniu 
melodii, na cytowaniu folkloru. Jego przykład 
- jak to ujmuje AUred Eistein - może być 
~nakomitą ilustracją prawdy, że kompozytor 
narodowy nie wyrasta - jak to się często są
dzi - z łona ludu, lecz, że to jego indywidual
ność tworzy ową ludowość. 
Pamiętam jak po premierze Halki w wiedeń

skiej Vol'k1Soper recenzenci zarzucali Moniuszce, 



iż tworzył w niewolniczej zależn-0ści od roman
tycznej opery włoskiej. Austryjaccy krytycy, 
nie .znając charakteru muzyki pols1kiej - brali 
naszą słowiańską śpiewność, nadwiślański sen
tyment, se!'deczną uczuciowość polskiej muzyki 
za odbitkę włoskiego sty'lu bel canto, namiętny 
teIT11Perament włoskiej qperowej frazy muzycz
nej. Be.z wątpienia śpiewność i melodyjność mu
zyki Moni'l.ISz'ki ma swoje ź.ródło w dziesiątkach 
pieśni stwor.zonych dla „Śpiewnika Domowego" 
w małych arcydziełach muzyki wOlkalnej, które 
- gdy,by nie tmdności języ.k:<Jwe i bariery po.li
.tyczne - znala;złyby się :na pewno w panteonie 
światowej pieśni, obok pieśni Schuberta, Czaj
kowskiego, Dworzaka ... Godna zastanowienia jest 
intui-cja Moniuszki i niesłychane wyczucie dra-

maturgii, znajo:m<Jść praw rządzących operowym 
teatrem. Jak znakomicie pod względem drama
turgi·cznyan zbudowana jest „Halka", jak świet
nie rozwiązana jest komediowość „Straszneg<J 
dworu" z jego lirycznymi oddechami, niespo
dziewanymi puentami pełnymi humoru, wple
cionymi w sceny o charakter.ze obyczaj-Owym, 
promiennymi uśmiechami ludowej wesołości i 
-charaktetrystyczneg·o tradycyjnego obrzędu. 

Moniuszko miał niezwykłe wy.czude prQPor
-cji, konstrukcji i tworzenia kulminacji muzycz
nych odpowiadających przebiegowi akcji. Był 
niezwykle uta·lentowanym kompozytorem ope
rowym, którego dzieła na pewno można przy
równać do najwybitniejszych dzieł światowej 
literatury operoweij. 

Kondukt pogrzebu Moniuszki na PJacu Teatralnym w Warszawie. 
Drzeworyt L. Gorazdowskiego wg rysunku K. Pilattiego. 

„Tygodnik Ilustrowany '', 1872 
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SOLIŚCI 

soprany: Danuta Bernolak, Danuta Dąbrowska, 
Gizela Gałkowska, Elżbieta Gałuszyńska, Alek
sandra Gustowska, Ewa Kulawianka, Zofia Pa
luchowska, Bożena Porzyńska, Marzena Pr.ochac
ka, Barbara Sanejko, Krystyna Szkwarkowska, 
Bożena Szmyt, Mariola Szymaszek 

mezzosoprany: Anna Dębińska, Elżbieta Ko
strzewska, Alinfl Panek, Bożena Zawiślak 

tenory: Zbigniew Borkowski, Tadeusz Cimaszew
ski, Marek Kalisz, Marian Szkwarkowski 

barytony: Andrzej Kijewski, Andrzej Kosecki, 
Florian Skulski, Andrzej Szwarckopf, Antoni 
Tempski 

basy: Henryk Czujkowski, Kazimierz Sergiel, 
Andrzej Tymczuk, Maciej Wójcicki 

współpracują : Józef Figas, Franciszek Kokot 

korepetytorzy solistów: 

Iwona Jagła, Urszula Kulkowa, Maria Lewan
dowska, Iwona Zytowiecka 

CHÓR 

Kierownik Chóru 
Korepetytor 
Inspektor Chóru 

- Janusz Łapot 
- Janina Matusewicz 
- Ryszard Ratószny 

Soprany: Violetta Bilińska, Ewa Borowska, Bea
ta Darkowicz, Małgorzata Dawid, Danuta Gle
goła, Urszula Kamińska, Jadwiga Korzeniowska, 
Urszula Krasnowska, Wiesława Krasnowska, 
Krystyna Lupińska, Janina Matusewicz, Danuta 
Pobłocka, Danuta Pronczew, Renata Orzechow
ska-Edyt, Regina Szwed, Ewa Wnuk, Maria 
Wilczyńsku , Lidia Wołek-Stefańska 

alty: Czesława Andersz, Rozwita Deptulska, Ewa 
Dorawa, Urszula Glasenapp, Gabriela Iwor, 
Zdzisława Jungowska, Anna Klimek, Renata 
Ładniak, Anna Majczak, Jolanta Michalska, Ire
na Snarska 

tenory: Jan Dobrzyński, Mieczysław Dubrawski, 
Włodzimierz Grandowicz, Krzys:zfof Konowalski, 
Wiesław Majczuk, Erwin Miszker, Waldemar 
Myśliński, Ryszard Ratószny, Mariusz Skowro
nek, Michał Sywec, Zygmunt Żabiński 

basy: J~rzy Budnik, Jerzy Dunajski, Mariusz 
Fortuna, Krzysztof Jani·cki, Stanisław Kamiź1ski, 
Wojciech Kaszubowski, Lech Kopytkowski, Le
szek Kułakowski, Bogdan Łukaszewski, Ryszard 
Nowosielski, Krzysztof Rzeszutek, Kazimierz 
Staniucha, Jan Szenk, Józef Surowiec, Zdzisław 
Szlawski, Bogdan Śliwn. 



BALET 

Kierownik baletu 
Inspektor baletu 

- Gustaw Klauzner 
- Krzysztof Rzeszot 

I soliści: Izabela Kwiecień, Izabela Zub, Andrzej 
Bujak, Jan Jakubowski, Marek Andrzej Stasie
wicz, Mirosław żukowski 

soliści: Barbara Brandt, Irena Tarasiewicz, Krzy
sztof Brodek, Krzysztof Rzes.zot, Jerzy Sidoro
wicz, Bogdan Szymaniuk, Krzysz.tof Szymaniuk, 
Edward śledzianowski 

koryfeje: Beata Borowska, Lidia Drożyńska, 

Elżbieta Gronek, Małg-0rzaita Insadowska, Bar
bara Jakubowska, Leandra Jasińska, Zofia Kło
sowska, Zdzisława Lisiak, Alina Miezio-Szyma
niuk, Ewa Niedbała, Iwona Pecko, Stanisława 

Połom-Rudy, Ewa Sidorowicz, Teresa Szalenga, 

Aleksandra Tuszyńska , Waldemar Bar.tczaik, Mi
ll'osław G-Ordon, Krzysztof Leszczyński, Jan Łu
kasiewicz, Roman Słomski. 

zespół: Ewa Cabaj, Anna Kowalska, Magdalena 
Kozicka, Dorota Galińska, Maria Niklewska, 
Anna Parafiniuk, Mariola Piechocka, Zofia 
Szmyl(ft, Bożena Szuitenber•g, Violetta Trzpioła, 

Violetta Zasadzka, Jacek Hemperek, Piotr Hur
nik, Piotr Okoński, Henryk Olszewski. 

ORKIESTRA 

Dyrektor Artystyczny 
I Dyrygent 
Dyrygenci 

Asystent Dyrygenta 

- Janusz Przybylski 
- Zbigniew Bruna 
- Jerzy Michalak 
- Zygmunt Rycbert 
- Arkadiusz Moniuk 

I skrzypce: Wojciech Szmaj (koncertmistrz), Ha
lina Jastrzębska (koncertmistrz), Grażyna Po
zorska (I głos), Wiesław Jeziorny, Ma·ria Krze
mińska, Jerzy Słodkowski, Michał Mieńko, Jan 
Grusznis, Jolanta Fuławka, Anna Szyszło, Bar
bara Jakubowska, Katarzyna Zawadzka, Hen
ryk Niemiro 

II skrzypce: Jerzy Małecki (I głos), Bronisław 

Brochocki, Irena Banaszek, Izabela Majczuk, Ja
rosław Z<giet, Piotr Bukowski 

altówki: Jerzy Wojto.wski (I głos), Krystyna Lej
man (I głos), Piotr Budny, Kazimierz Mańk-0w
ski, Lila Szimyszlajew, Andrzej Murowaniecki, 
Renata Pijanowska, Danuta Kowalczuk 

wiolonczele: Andrzej Filar (koncertmistrz), Jan 
Firlej (koncer•tmistrz), Jerzy Klimek, Aleksan
dra Suchocka, Anna Sawicka (współpraca), Bo
gumiła Bednarezuk (współpraca), Katarzyna 
Ka.ribowska (współpraca) 

kontrabasy: Roman Skurzyński (I głos), Niko
dem Leniak (I głos), Wanda Ludwiszewska, Alic
ja Zielińska, Zdzisław Cichocki 

flety: Ryszard Klaman (I głos), Adam Łazare
wicz (I głos), Mieczysław Kwiecień, Maria Wil
ska, Jarosław Kaziński 

oboje: Jerzy Czapor (I głos), Tomasz Laniewskd 
(I głos), Katarzyna Rutyna, Agnieszka Grecz
kows'ka, Marietta Stefaniak 

rożek angielski: Janusz Banaszek 

klarnety: Ryszard Świercz (I głos), Janusz Rol
ler (I głos), Karol Szymański, Marek Rajnowski, 
Władysław Świercz 

fagoty: Eugenia Sakowicz (I głos), Benedykt Ra
dula (I głos), Krzysztof Łukaszewicz, Mirella 
Kisielewska, Janusz Pietraszko, Mirosław Stra
cewski (I głos, wspóbpraca) 

trąbki: Józef Stachnik (I głos), Tadeusz Milew
ski (I głos), Zygmunt Ziętek, Franciszek Taba
szewski, Dariusz Mroczkowski 

waltornie: Tomasz Tylewski (I głos), Hubert 
Szczypiorski (I głos), Irena Morawska-śliwa, Ro
man Ja~ubiec, Andrzej Czulak, Zbigniew Kali
ciński, Artur Rudnik 

puzony: Marian Stefanowicz (I głos), Jan Kon
kel, Adam Wiśniewski, Daniel Dawidzionek, 
Jan Suchecki 

tuba: Jerzy Ulatowski (I głos) 

perkusja: Bernard Jastrzębski (I głos), Zenon 
Elert (I głos), Tomasz Siedlik, Marian Wandtke, 
(współpraca), Andrzej Szmidt (wspóŁpraca), Lila 
Czajka (współpraca), Mirosław Adriańczyk 

(współpraca) 

harfa: Anna Bachleda (I głos), Ludmiła SiTo
wajska 

fortepian: Urszula Kulk-O'Wa 

organy: Bogusław Grabowski 

bibliotekarz: Jan Konkel 

inspektor orkiestry: Bronisław Brochocki 

korektor instrumentów: Henryk Adamiak 

DYREKTOR TECHNICZNY: 
INZ. STANISŁAW MAZUR 

ZESPÓL TECHNICZNY: 

Tadeusz Sfa<chowski (kierownik pracowni deko
racji i kosti·wnów), Andrzej Sz·uszwedyk {kie
rownik sceny), Czesław Dzierbicki (kierownik 
sekcji akustycznej), Andrzej Drewniak (światło), 
Józef Żuchowski (kierownik pracowni stolar
skiej), Mariusz T·ur.biarz (kierownik pracowni 
modelatorskiej), Janusz Mania (kierownik pra
cowni malarskiej), Krystyna Wasiewi<ez (kie
rownik pracowni krawieckiej damskiej), Jerzy 
Buczkowski (kierownik pracowni krawieckiej 
męskiej), Halina Sadowska (kierownik pracowni 
obuwniczej), Halina Wasilewska (kierownik pra
cowni perukarskiej), Alina Stefanek (kierownik 
pracowni farbiarskiej), Genowefa Czarnojan 
(modniarka), Mirosława Adamczyk (starszy re
kwizytor) 



REPERTUAR: 

G. Bi-zet, R. Szczedrin 
A. Adam 
D. Cimarosa 
A. Chaezaturian 
P. Czajkowski 
G. Doni.zetti 
L .J .F. Herold 
A. Josifow 
J. Łuciuk 
s. MonitUSzko 
I. Morozow 
J. Offenbaeh 
G. Puccini 

G. Rossini 
J. Strauss 

R. Sz.czedrin 
K. Szymanowski 

G. Verdi 

K.M. Weber 

- Carmen Suita 
- Giselle 
- Potajemne małżeństwo 
- Spartakus 
- Eugeniusz Oniegin 
- Faworyta 
- Córka źle strzeżona 
- Tosz.ko Afrykański 
- Medea 
- Halka 
- Doktor Oj Be>li 
- Orfeusz w ipiekle 
- Madame Butterfly 
- Tosca 
- Cy.rulik Sewiiski 
- Baron Cygański 
- Zemsta Nietoper.za 
- Anna Karenina 
- Mandragora 
-Miity 
- Nabucco 
- Traviata 
- .Rigoletto 
- Wolny Stnelec 
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w programie 
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- Anna Czekanowicz 
- Marta Zi elińska 

- Krzysztof Kamiński 
- Zygmunt Reszka 
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Stanisław Moniuszko 
opera w 4 aktach z prologiem 

libretto: JAN CHĘCIŃSKI 

Kierownictwo muzyczne: . 

Janusz Przybylski 
Inscenizacja: 

Maria Fołtyn 
Adam Kilian 
Reżyseria: 

Maria Fołtyn 
Scenografia: 

Adam Kilian 
Cho.reog rafia: 

Gustaw Klauzner 

PREMIERA 
31GRUDNIA1985 ROKU 



MIECZNIK 

HANNA 

JADWIGA 

CZESNIKOWA 

STEFAN . 

ZBIGNIEW 

OBSADA: 
ANDRZEJ KOSECKI V 
FLORIAN SKULSKI 

DANUT A BERNO LAK 
MARZENA PROCHACKA 
MARIOLA SZYMASZEK V 

DANUTA DĄBROWSKA 
ALICJA p ANEK V 

BOŻENA ZAWI$LAK 

ANN A DĘBIŃSKA V 
BOŻEN A PORZYŃSKA 

MAREK KALISZ V 
MARIAN SZKW ARKOWSKI 

KAZIMIERZ SERGIEL 
ANDRZEJ szw ARCKOPF V 

DAMAZY 

MACIEJ 

SKOŁUBA 

MARTA 

GRZE$ 

ST ARA :WIEWIAST A . 

Towarzysze pancerni i żołnierze, wieśniacy, i wieśniaczki, goście Miecznika, myśliwi 

BALET, CHÓR I ORKIESTRA OPERY BAŁTYCKIEJ 

Dyrygent: 
JANUSZ PRZYBYLSKI 

Inspicjent: Zdzisław Suski, Edward Wiśniewski Sufler: Maria Radula, Waldemar Sadowski 

Dwie przerwy, po akcie I i III 

ZBIGNIEW BORKOWSKI 
TADEUSZ CIMASZEWSKI V 

ANDRZEJ KIJEWSKI V 
ANTONI TEMPSKI 

HENRYK CZUJKOWSKI 
ANDRZEJ TYMCZUK v 

MACIEJ WÓJCICKI 

BARBARA SANEJiKO 
EWA SARWIŃSKA V 

MARIUSZ SKOWRONEK \, 
MICHAŁ SYWEC 

IRENA SNARSKA \) 



Dyrektor Naczelny 

Włodzimierz Nawotka 
Dyrektor Artystyczny Opery: 

Janusz Przybylski 



t 

• 

STRASZNY DWOR 
STANISŁAW MONIUSZKO 

PREMIERA: 

30 GRUDNIA 1950 ROKU 



.w niespełna pół rolou po pierwszym pokazie 
operowym, Studio Operowe Państwowej Fil
harmonii Bałtyckiej wyst~puje z drugą premie
rą, z przedstawieniem arcydzieła Stanisława 
Moniuszki Straszny dwór. Debiut St'Udia z Eu
geniuszem Onieginem Czajkows.kiego spotkał 
się jak wiadomo. z gorącym przyjęciem ze 
s trony społeczeństwa Wybrzeża i zyskał jed
nogłoone uznanie prasy i czynników facho
wych - można nawet bez pr.zesady stwierdzić, 
że stanowił pewną rewelację artystyezną pr.zez 
nowość insceniUlcjl na scenie trójdzie.lnej i 
pr.zez nadspodziewanie wysoki poziom muzycz
ny i aktorski młodego, niedoświadczonego ze
społu. Odeg.ranie blisko czterdziestu przedsta
wień Oniegina w ciągu minionego półrocza 
s.konso1ildowalo nasz zespól w niepomierny spo
sób, dało mu podstawy swobody i obycia sce
.nicznego oraz wyraz.u ar:tyistycznego i stworzy
ło mocny fundament pod stałą dotąd i coraz 
wartościowszą pracę operową. Tłumna frek
wentja publiczności, wyrażająca się przeci~ną 
cyfrą 104°/1 sali, dowodzi jak bardzo świat pra
cy Wyibrzeża łaknie przedstawień operowych i 
jakim uznaniem i zaufaniem darzy młodą pla
cówkę. 

Zetknięcie się z praktyką sceni-czną, nigdy 
nie słaJbnący entuz9azm w żm,udnecj codziennej 
pracy i radość z uznania za swoje wysiłki roz
budziły w zespołach Stud'ia Operowego tyle 
twórczego zapału, że przy-gotowania nad Strasz
nym dworem odibyły się jakby pod hasłem 
szlachetnego wyściigu pracy i zdrowej ambicji 
sprostania nowemu, wielkiemu zadaniu w spo
sób wzorowy („.) Szczęśliwie zapoczątk<>wany 
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system insceni.zacji na trójdzielnej scenie zna
lazł i tym razem zastosowanie, ukazując nie
zmiernie plastycznie i efekit-0wnie wydaro:enia 
sceniczne naszej pięknej narodowej opery. 

iOby wspaniały wysiłek ·Prof. Bregy'ego, na
s zego świetne.go reżysera i wychowawcy mło
dzieży operowej, jak i pomysłowość i stylowość 
projektów dekoracyjnych prof. Gajewskiego 
stworzyły jak naj:bardziej artystyezny rezultat 
nowej premiery. Spełniam tu miły obowiązek 
podziękowania Im za ich trud, jak również 
kierowniczce zespału baletow~o. Ob. Jarzy
nównie i dyrektorowi Chóru, prof. Kuklewi
czowi. W prz~otowaniach muzycznych ofiar
nie pracowali: kierownik wokalny, .prof. Cze
kotowski, oraz korepetytorzy. Szcze~ólną zaś 
zasługę w upowszechnianiu kulitury . operowej 
na Wy1brzeżu zaskanbiła sobie na nowo nasza 
Orkiestra Filharmonii Bałtyckiej. Ponadto P-Od
kreślam z najwyższym uznaniem w.zorowe wy
konanie wszystkich prac technicznych przez ze
spół warsztatów Narwik. 

Oddając Straszny dwór Monius7Jki pod ocenę 
społeczeństwa Wybrzeża , młody Zespół Studia 
Operowego żywi niezłomną nadzieję, że wielki 
jego wysiłek ar.tyLStyczny dozna równie życzli
wego przyjęcia, jak pierwszy występ w operze: 
Eugeniusz OTJ.iegin Czajkowskiego. Kierowni
·cy za·ś placówki patrzą z ufnością w przyszłość 
opery gdańskiej, która zda.bywa oto nową cen
ną pozycję repertuarową. 

DR ZYGMUNT LATOSZEWSKI 

STUDIO OPEROWE 
PA!QSTWOWEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ 

Gdańsk-Wrzeszcz, 30 grudnia 1950 roku, godz. 19-ta 
SALA PAŃSTWOWEGO TEATHU WYBRZEŻE 

PREMIERA 
STANISŁAW !MONIUSZKO 

STRASZNY DWÓR 
Opera Narodowa w 4 aktach z prologiem 

Ubretto Jana Chęcińskiego 

Osoby: 
Mieczn.ik . . . . . Raijmund Wo}niłło 
Hanna } Irena Mura wska 
Jadwiga jego cónki Maria Woroniecka 
Stefan } ibracia Ryszard Slezak 
Z<biogniew Jerzy Szymański 
Cześnikowa, stryjenka DanUJta Babicka 
Pan Damazy , . . F.ranciszek Kokot 
Skołuba, klucznik . Paweł Trzeibiatow.ski 
Maciej, stary sł1uga Jan Gdaniec 
Ma·rta, klucznica Zofia Gach-Owa 
Grześ, parobczak Sta.nLsław Pendo 

Rzecz dzieje się w Pooce, w drugiej połowie XVJI wieku 
Balet: Marguita Compe, Edward Dobraczyński, Bożena Gadzińska, Z11gmunt Kamiński, Zenon 
Kaszubski, Urszula Krajewska, Aleksander Napora, Andrze; Nowak, Lonaina Osto;jlka, Sta
nisław Osto;ski, Irena Paczuska, Sylwia Siennicka, Janina Sz11mczak, Stefania Terlecka, Ha
lina WiAniewska, Hanna Zawadzka, Janina Zielińska, Marceli .Żędzianowski. 

K i e ro w n i c t w o m u z y c z n e: DR ZYGMUNT LATOSZEWSKI 
Inscenizaeja i re-.ly.seria: Dekoracje i kostiumy: 
Wiktor Bregy Kierownik Chóru: Karol Ga;ewski 
Choreografia: Roman Kuklewicz Kierownik wo.kalny: 
Janina Ja·rzynówna Kazimierz Czekotowski 
Korepetytorzy So.lis-tów: Helena Zwi;asowa, Elżbieta Kubicka 
Korepetytorzy Baletu i Chóru: Urszula Kulkowa, Dorota Schutz, Henryk Spychała 
Dek-0racje, kostiumy i per.uki wykonane w pracowniach własnych pod kierownictwem: Ha!in11 
Leszczyńskiej, Konstantego Bernota, Wilhelma Bobrzyka, Józefa Klimcz11ka Bronisława Ra-
pickiego, Mariana Sokołowskiego. ' 
Kierownictwo obsługi technicznej: R11szard Marek. 
Inspektor sceny: Bry•gadier sceny: Swiatło: 
Stanisław Matysik Józe~ Starsiewsk'i Bronisław Ciba 



ORKIESTRA 
PAŃSTWOWEJ FILHARMONII BAŁTYCKIEJ 

DYRYGENCI: 
Dr ZYGMUNT LATOSZEWSKI, ZDZISŁAW BYTNAR 

Flety 
WawNyniec Hornrk 
Gustaw Pieske 
A·Ieksander Pawłowski 

Oboje 
Franci1Szek Związek 

Klarnety 
Konrad 'Lewandowski 
Józef S·brzelczyk 
Fagoty 
Brunon Stanoszek 
Jan Wałęsa 
Kazimierz Szajnor 

Waltornie 
Aleksander Suchoples 
Włodzimierz W01biszczewicz 
Edmund Szulc 

Trąby 

Jan Łukaszewicz 
Jan Jaroński 
Józef Krysiński 
Józef Burdynowski 

Puzony · 
Be.rnard Wegenke 
Jan Touzinowski 

Perkusja 
Józef Klimowicz 
W.i.itold Brzeski 
Bronisław Rugienis 

Fortepian i Celesta 
Irena Wodiczko 

I Skrzypce 
Henryk Palulis ~kon.certmish:z) 

Czesław Czarnecki 
Tadeusz Barwiński 
Ludwik G.bierczyk 
Jaros ław Pacak 
Kazimierz Huzarski 
Chaim Merensztajn 
Ireneusz Pinczykowski 
Jan Wilczyński 

Il Skrzypce 
Alfred Fielek 
Edward Jodłowski 
Kazimierz Salamon 
Czesław Słabol~szy 
Jerzy Jellaczyk 
Władysław Majewski 
Stefa.n Osterczy 
Włodzimierz Czertok 
Stanisław Paipierniik 
Marian Ryłko 

Altówki 
Jan Węgerski 
Too.fil Keller 
Zygmunt Sy.pniewski 
otylia Rutkowska 
Karol Gilanda 
Zygmunt Arnold 
Teodor Gaipski 

Wiolonczele 
Jlll!1 Zaborowski 
Jan ·Mundkowski 
Adam Huzarski 
Franciszek Piesik 

Kontrabasy 
Edwin Piotrowi.cz 
Eugen~usz Garski 
Bolesław Zaipolski 
Władysław Dalewski 


