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Plakat 
I Bydgoskiego Festiwalu Operowego 

autorstwa Wiesława Rosochy 

BOGUSŁAW MADEY 
Dyrygent, kompozytor, 

pianista i pedagog - ur. 
31 maja 1932 w Sosnowcu, 
studia muzyczne ukończył 
w Państwowej Wyższej 
Szkole Muzycznej w Pozna
niu: kompozycję (S. B. Po
radowski), fortepian (W. Le
wandowski), i dyrygenturę 
(S. Wisłocki i B. Wodiczko), 
uzyskując wszystkie trzy 
dyplomy z odznaczeniem. 
Dalsze roczne studia odbył 
w Guildhall School of Music 
and Drama w Londynie, 
sh.Idiując dyrygenturę sym-
foniczną (N. Del Mar), dy- -
rygenturę operową (W. Braithwaite), kompozycję (R. Jones) 
i perkusję (H. Taylor). 

W 1958- 59 był asystentem dyrygenta w Fi1harmonii 
w Poznaniu; w latach 1960-72 dyrygentem Teatru Wiel
kiego w Warszawie; od 1960-66 był także dyrygentem 
Harcerskiej Orkiestry Symfonicznej w Warszawie z którą 
występował m. in. w 1962 i 1966 na Festiwalach Moniusz
kowskich w Kudowie i na koncertach w NRD; od 1972- 77 
był kierownikiem artystycznym i głównym dyrygentem 
Teatru Wielkiego w Łodzi; w latach 1973-76 współpraco
wał z Deutsche Oper am Rhein w Diisseldorfie; od 1981 
do 1983 był kierownikiem artystycznym i głównym dyry
gentem Opery i Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku; w la
tach 1983-87 współpracował z Operą Badeńską w Karls
ruhe (RFN). Obecnie współpracuje z Teatrem Wielkim 
w Warszawie. 

Równolegle z pracą dyrygenta prowadzi działalność peda
gogiczną: w 1958-59 był wykładowcą fortepianu w PWSM 
w Poznaniu; od 1960 związany jest z klasą dyrygentury 
warszawskiej PWSM - początkowo jako wykładowca, po
tem do ent, następnie profesor (od 1989 profesor zwyczaj
ny); w tej samej uczelni (od 1979 Akademii Muzycznej im. 
Fr. Chopina) był w latach 1969-71 kierownikiem Katedry 
Dyrygentury; w 1975-78 dziekanem Wydziału Kompozy
cji, Dyrygentury i Teorii Muzyki; w 1978-81 rektorem. 

Od 1978-82 był także Prezydent m Association Euro
peenne des Conservatoires, Academies de Musique et 
Musikhochschulen. · 

Jego dyplomantami są m. in. J. Maksymiuk, W. Rajski, 
T. Kozłowski, K. Wiencek, T. Wicherek, P. Borkowski, 
K. Lewandowski, J. Boniecki. 

Ma bardzo duży repertuar symfoniczny (ponad 300 
dzieł) , operowy i baletowy (ponad 70 dzieł) . 

Dokonał wielu nagrań z WOSPRiTV w Katowicach, Ork. 
Pol. Radia w Krakowie i Ork. Pol. Radia w Warszawie. 

Występował w Bułgarii, Czechosłowacji, Egipcie, Fran
cji, Grecji, Jugosławii, na Kubie (premiera „Halki" St. Mo-
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niuszki), Luksemburgu, w NRD (m. in. z Orkiestrą Ge
wandhaus) w RFN, USA, Wielkiej Br~tanii (m. in . n~ Fe
stiwalu w Edynburgu) i ZSRR (m. m. z WOSPR 1 TV 
z Katowic - Moskwa, Leningrad, Kijów) uzysku1ąc 
wszędzie znakomite recenzje. 

W 1955 otrzymał nagrodę na Ogólnopolskim Konkursi.e 
na Utwór Symfoniczny w Warszawie za „Scherzo ~antasti ~ 
co"; w 1974 - Zloty Krzyż Zasługi i Medal 30-leci:i Polsk~ 
Ludowej; w 1974 - Nagrodę Mini_stra Kultu_ry i Sztuki 
II Stopnia; w 1977 - Odznakę Zasł~onego Działacza Ku_l
tury; w 1979 - Krzyż Ka:-V~erski Orderu Od r?dzerua 
Polski; w 1982 - Nagrodę Mnustra Kultury 1 Sztuki I Stop
nia; w 1984 - Medal 40-lecia Polski Ludowej. 

Jest członkiem zwyczajnym Zw iązku Kompozytorów 
Polskich i Stowarzyszenia Au torów ZAiKS. 
Ważniejsze kompozycje: Allegro (1951), Wariacje ( 195~), 

Sonatina (1952), 5 Preludiów na fortep ian (1953- 54); Suita 
(1951), Sc na Baletowa na orkiestrę symfo~czną (1953); 
Impresje Taneczne na małą orkiestrę symforuczną (1952); 
Uwertu ra Dramatyczna (1952), Scherzo Fantastico (1954) 
na wielką orkiestrę symfoniczną ; Ko ncert na for tepian 
i orkiestrę (1956-57); Koncert na flet i orkiestrę (1960); 
Transfiguracje (Concerto) na głos i instrumenty (~965); Me
tamorfozy na temat Paganiniego na forteptan 1 orkiestrę 
(1989) . 

Piotr Żerdzick:i 
Dyplom uzyskał w PWSSP 

w Poznaniu w 1978 r. Plakat 
studiował u doc. Waldemara 
Świerzego, malarstwo u p rof. 
Zbigniewa Bednarowicza 
(ukończył z wyróżnieniem). 

Upraw ia grafikę, mal ar
stwo sztalugowe, scenogra
fię. Brał udział w ponad stu 
wystawach zbiorowych (No
wy Jork, Sydney, Toyama, 
Lahti, Sofia, Moskwa) i indy
widualnych (ostatnia wysta
wa - galeria Thorasminde 
- Kopenhaga) oraz w Mię
dzynarodowym Biennale Pla
katu w Warszavlie 1980 oraz Lahti - 1981 , 83, 85, 87, 89. 

Stale współpracuje scenograficznie i graficznie z teatra
mi miejsk imi w Bredzie i Tilburgu (Holandia) . Jes t auto:·em 
scenografii do prap remiery „Strasznego dworu" w Anka
rze 1990, „Marty" von Flotowa w Teatrze Wielkim w Po
znaniu 1993, „Requiem" Mozarta w Szczecinie 1991, „Ma
dame Butterfly" we Wrocławiu 1993, „Aidy" w Teatrze 
Wielkim w Łodzi 1993, oraz realizacji w teatrach dramatycz
nych. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych (Mu
zeum Plakatu - Wilanów, Sztuki Dekoracyjnej - Kopen
haga) oraz w zbiorach prywatnych. 
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Sławomir Żerdzick:i 
Po studiach w Pań

stwowej Szkole Opero
wej w Poznaniu, w ro
ku 1950 podjął pracę 
na stanowisku reżyse
ra i olisty śpiewaka 
w Operze Śląskiej 
w Bytomiu. Po piętna
stu latach pracy został 
zaangaźowany jako re
żyser i śpiewak do 
Opery w Poznaniu . 
W międzyczasie współ
pracował ze wszystki
mi operami w Polsce 
oraz teatrami opero
wymi w Austrii, Cze
chosłowacji, Bułgarii, 
Rumunii, Turcji, Arme

nii, Gruzji, Ro ji, RFN, NRD, Francji, Holandii, Belgii, 
Włoch . 

Jest laureatem licznych odznaczeń i nagród artystycz
nych. W ostatnim sezonie 1993/ 94 przygotował: „Martę" 
von Flotowa w Teatrze Wielkim w Poznaniu, "Madame 
Butterfly" Pucciniego w Operze we Wrocławiu, '.'.Aid( 
Verdiego w Teatrze Wielkim w Łodzi, oraz ,,Mo1zesza 
Rossiniego w Holandii. 

Conrad Drzewiecki 
Przed trzydzie tu laty 

ułoży! na scenic poznań
skiej Opery swoją pierwszą 
kompozycję baletową . Po 
siedmiu latach światowych 
sukce ów jakie odnosił 
b~dąc tancerzem zespołów 
Lifara i Fokina, Balanchine
' a i Petita, u boku Josephi
ne Backer, w Theatre d' Art 
du Ballet i jeunessc Musi
cale - Dansur Etoile i Pa
ryskiej Olimpii po tanowił 
nie tańczyć więcej . Zaczął 
tworzyć własne spektakle, 
jako inscenizator i sceno
graf. Wykorzystując mało 
znane techniki : elementy 
jazzu i amerykańskiego tańca modem, tańca tnicznego 
i pantomimy, sięga po inspiracje do lit ratury, a wśr?d 
podejmowanych tematów eksponuje przede ':'szystktm 
motyw współczesnego człowieka. Kole1ne prerruery Drz~
wieckiego układają się w niespotykane dotychczas ZJawt
sko teatru choreograficznego . 
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STANISŁAW MONIUSZKO 
I JEGO „STRASZNY DWÓR" 

Stanisław Moniuszko urodził sie w Ubielu, w ziemi Miń
skiej, 5 maja 1819 r., z ojca Czesława, oficera napoleońskiego 
i matki Elżbiety Madżarskiej. W dzieciństwie Moniuszki waż
nym etapem był blisko trzyletni pobyt w Warszawie, w okresie 
poprzedzającym powstanie listopadowe. Wtedy uzyskał nie 
tylko solidne podstawy wykształcenia muzycznego i ogólne
go, ale zetknął się z folklorem mazowieckim, a zwłaszcza 
z miejską muzyką warszawską . Resztę nauk odbył w Mińsku. 

W roku 1936 podróż do Wilna stała się okazją do. zetknięcia 
z bogatym wówczas sezonem operowym, co w dużym stopniu 
zadecydowało o jego dalszym życiu . Przez trzy lata, od jesieni 
1837 r. do wiosny roku 1840, odbywał Moniuszko studia 
kompozytorskie u Rungenhagena w Berlinie. W 1840 roku 
osiedlił się w Wilnie zawierając związek małżeński z jedyną 
miłością swego życia, Aleksandrą Mi.illerówną. W pierwszych 
latach zajmował się głównie lekcjami muzyki i grą na orga
nach podczas świąt kościelnych, później został dyrygentem 
przy teatrze wileiiskim. 

Twórczość kompozytorska Moniuszki w latach wileńskich 
poszła w dwóch kierunkach. W Wilnie zaczął wydawać, pier
wotnie własnym kosztem, pierwsze zeszyty „Śp iewnika do
mowego", nieoceniony zbiór pieśni na wszelkie okoliczności . 
Z drugiej strony pociągał Moniuszkę teatr. Pisywał więc mu
zykę do kolTlf'dii Fredry („Nocleg w Apeninach", „Nowy Don 
.Kiszot"), do wodewilów O. Milewskiego („Ideał" , „Loteria" ) 
i wiele innych. Dopiero w roku 1846 poczuł się na siłach do 
podjęcia pracy obszerniejszej i ambitniejszej. Po tragicznych 
wypadkach zimy tego roku (powstanie krakowskie, rebelia 
chłopska) przyjechał Moniuszko latem do Warszawy i tu zna

_lazł współpracownika w osobie radykalnego poety, Włodzi
mierza Wolskiego. Owocem tej współpracy była „Halka" . 
W ciągu niespełna roku powstała pierwotna, dwuaktowa wer
sja Halki, odrzucona . następnego roku przez Warszawę . Był to 
ciężki cios zadany nadziejom kompozytora, który zniechęcił 
go do twórczości operowej na długie lata. Cały wysiłek Mo
niuszki poszedł głównie w kierunku dzieł ora toryjnych („Mil
da", „Madonna", „Litanie Ostrobramskie", później „Widma") . 
Niektóre z nich, wystawione w Wilnie i w Petersburgu (1849, 
1856), zyskały Moniuszce duże uznanie jako kompozytorowi. 

Dopiero w r. 1857 przypomniano sobie o „Halce". Józef Kenig, 
dziennikarz i krytyk, oraz reżyser Leopold Matuszyński wy
ciągnęli „Halkę" z zapomnienia. W trakcr~ przygotowań do 
premiery rozszerzył Moniuszko dwuaktową pierwotnie operę 
do dzisiejszej, czteroaktowej postaci, dodając tak ważne frag
menty, jak Mazur, Tańce góralskie, aria Jontka . 

1 stycznia 1858 roku Warszawa usłyszała po raz pierwszy 
„Halkę" . Jest to moment zwrotny w dziejach opery narodowej, 
początek nowego etapu, wypełnionego pracą właściwi e jedne
go człowieka . Sukces nowej opery był niezwykły : bilety zosta
ły wyprzedane na wiele przedstawień naprzód, w prasie . zaś 
chyba od czasu występów Paganiniego nie pisano tak obficie 
o muzyce. Skutki tego niezwykłego powodzenia były dla Mo-
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niu zki decydujące: umożliwiono mu dłuższą podróż za gra
nicę, zaraz zaś potem ofiarowano miejsce „dyrektora opery 
poi kicj" w Warszawie, najwyższe stanowisko muzyczne, ja
kim w owych czasach mogło dysponować społeczeństwo pol
·ki . Oznaczało to dla Moniuszki przeniesienie s i ę do środo
wiska wielkomiejskiego, rozszerzenie pola ekspansji dla swojej 
muzyki, polepszenie sytuacj i materialnej . 

Moment, w którym Moniuszko prze iedlil się do Warszawy 
był dla życia kulturalnego wyjątkowo korzystny. Nastąpiła już 
odwilż polityczna po śmierci Mikołaja I, nie rozpoczęły się 
jeszcze manifestacje i niepokoje, zakończone traged ią powsta
nia 1863 roku. Kompozytor, kiedy poczuł przed sobą wspa
niały warsz tat, oddany wyłącznie do jego dyspozycji, gorącz
kowo rzucił się do pracy. Powitał Warszawę wdzięczną sie
lanką „Flis", w której oddał hołd cichym pracownikom Wisły. 

„fa piszę trzy apery, każda w pofowie 11kmiczo11a: „ Rokiczana" 
Korzeniowskiego, „Hmbina Dyanna" Wolskiego, „ Paria " Chęciń
skiego - wszystkie libretta bardzo sic udały ". Moniuszko, niepo
prawny chłopoman, pisze „Rokiczanę", której pierwotny tytuł, 
,,Król Chłopów", został przez Korzeniowskiego zmieniony, 
chwyta się za „Pari~'', operę, w której problem wolności spo
łecznej poddany .wstał wprost klinicznemu badaniu, a obok 
tego ma już „do połowy napisaną" „Hrabinę" . Nawet przyj
mując, że te informacje o zaawansowaniu prac są grubo prze
sadLone, gorączkowość atmosfery jest niewątpliwa: Moniusz
ko chce szybko nadrobić opóźnienia powstałe w okresie wi
leńskim. 

Z trzech oper, o których mówi Moniuszko, szybko do celu 
dochodzi ,,Hrabina''. „ Parię" ukończy kompozytor dopiero za 
lat dziesięć, „Rokiczanę" zaś odkłada zupełnie, bo „cenzura 
wykroiła króla (. .. ) Nie dam tej apery wprzód, aż mi monarchf! 
przywrócą, ". Rzecz w tym, że napisane prz z Wo! kiego libretto 
„Hrabiny" dotyka przedmiotu bardzo istotnego, gorąco dy ku
towanego właśnie w owym czasie. Wzbogacające się zybko 
mieszczaństwo pochodziło z bardzo różnych środowisk i go
towe było przyjmować obyczaj obcy duchowi narodowemu, 
ko mopolityczny, z nalotem francuskim lub niemieckim. 
W „Hrabinie" te właśnie problemy poddano pod dyskusję; 
sfrancuziałej 1 pustej arystokracji przeciwstawiano polski oby
czaj ludzi może niezbyt okrzesanych, ale czujących gorąco 
i mocno. A poza tym te staropolskie czamary i kontusze jakoś 
dziwnie harmonizowały z ułańsk imi mundurami, o których 
coraz mocniej marzyć zaczynało dorastaiące pokolenie. 

Społeczeństwo warszawskie odpłacało Moniuszce za jego 
pracę gorącym przyw iązaniem i uznaniem. Nie było niemal 
koncertu, na którym by nie wykonywano przynajmniej jego 
pieśni . 

Moniuszko należał dei grupy pierwszych pozytywistów, 
propagatorów pracy od podstaw. Jednym z tych wczesnych 
pozytywistów był także zaprzyjaźniony z Moniuszką Jan 
Chęciński „ . Twórca „Halki" widział w modnym naówczas 
pisarzu dzielne pióro, 7..nawstwo w sprawach operowych, po
dzielał też niektóre jego poglądy. Owc:iński był równie jak 
Moniuszko wrażliwy na krzywdę społeczną, podkreślał jed
nak potrzebę olidamo ci narodowej, zgody połecznej, bra
terstwa różnych nacji i stanów zamieszkujących Polskę. 
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Chęciński zaproponował Moniuszce dwa libretta . „Parię" 
oraz "Verbum nobile", którego premiera 1 stycznia 1861 roku 
była ostatnim ja nym promieniem w owym pozytywistycznie 
nastawionym etapie okresu przedpowstanioweg . 

W twórczości operowej Moniuszki zaznaczyły się dwa nur
ty. Jeden - reprezentowany przez „Halkę", później przez 
„Parię" (częściowo też przez „Rokiczanę" ) - to dramaty o pod
kładzie społecznym. Najwybitniej zym dziełem tej grupy po
została „Halka". Drugi nurt, znacznie bliższy temperamento
wi i usposobieniu kompozytora, stanowią komedie, czasem 
o zacięciu satyrycznym, nie pozbawione akcentów społecz

nych, zazwyczaj jednak pisane pod wpływem pobudek poli
tycznych. Dzieł tego rodzaju jest najwięcej. Nalei.ą tu wszyst
kie powstałe w Wilnie operetki (najwybitniejsze - „Loteria" 
i „Jawnuta"), potem opery, „Flis", „Hrabina" i „Verbum nobi
le" . Każda z nich przynosiła doskonalenie się warsztatu ope
rowego Moniuszki, pogłębiała umiejętność charakteryzowania 
postaci i grup, odznaczała się ciepłem, liryzmem i przeważnie 
dobrotliwym uśmiechem. Arcydziełem w tym „komicznym" 
rodzaju stał się „Straszny dwór", najwybitniejsze obok „Halki" 
dzieło operowe Moniuszki „. 

Dojrzewało latami, ulegało zmianom, rozrastało się . Nad tą 
operą pracował Moniuszko około czterech lat. Pierwsze 
wzmianki o projekcie „Strasznego dworu" odnoszą się do 
początku 1861 r. „. 

Libretto zostało ukończone w zimie 1861/62, podczas dru
giej wyprawy Moniuszki do Paryża. Kompozytor zamierzał 
nawet pracować nad nim w Paryżu i prosił żonę o przysłanie 
przynajmniej tego, co Chęciński zdążył już zrobić„. Chęciński 
ostro zabrał się do roboty i w pierwszej połowie stycznia był 
z nią gotów, bowiem na rękopisie libretta, przechowanym 
w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, widnieje data : 
„ sk01iczyłem dnia 14/I (=stycznia) 62 r. ]Di. " 

Następnej zimy wybuchło powstanie i nie mogło być mowy 
o wystawieniu nowej opery. W życiu Moniuszki nastał okres 
wybitnie trudny. Teatr Wielki był widownią różnego rodzaju 
manifestacji patriotycznych. Z jednej strony istniał nie wiado
mo przez kogo wydany, ale surowo przestrzegany zakaz uczę
szczania na przedstawienia, z drugiej zaś ograniczenia i repre
sje władz zaborczych„. Z różnych poszlak można sądzić, że 
nie uważano za łamanie żałoby uczęszczanie na opery Moniu
szki, jednak w walce politycznej złożono w ofierze przede 
wszystkim teatr, wprawdzie rządowy, ale obsadzony przecież 
przez Polaków i działający dla dobra kultury polskiej. Posta
wiło to artystów w sytuacji nad wyraz kłopotliwej „. 

Dla Moniuszki powołanie artysty było Sprawą konkretną, 
rzeczywistą i żywą . Nie znaczy to, że każde jego dzieło sta
wało się odbiciem jakiegoś aktualnego wydarzenia. Jednakże 
uderzy nas zapewne fakt, że kilka najwybitniejszych dzieł 
Moniuszki powstało istotnie pod naporem aktualnych potrzeb 
politycznych lub społecznych. 

Owocem działania tego zmysłu aktualności było również 
powstanie „Strasznego dworu" . Gdy walka dogorywała, a spo
łeczeństwo pogrążone było w głuchej rozpaczy, Moniuszko 
zdał sobie sprawę, że trzeba przemówić w sposób, który by 
podniósł na duchu umęczony naród, pokrzepił serca, pomógł 
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zagoić świeże rany. „Straszny dwór" mógł stać się owym 
delikatnym przywołaniem pięknej przeszłości z zapomnienia, 
aby w niej czytać wróżbę na szczęśliwą przyszłość i uśmie
chem przez łzy wywołanym ukoić stroskane serca. 
Ową najistotniejszą wartością „Strasznego dworu", historii 

kawalerskich ślubów jest nie fabuła, lecz poetyckie epizody 
malujące stary obyczaj, obrazy liryczne płynące z umiłowania 
polskości, słowem to wszystko, co jest jakby dodatkiem do 
fabuły a stanowi główny środek oddziaływania . 

Ze szczególnym ciepłem potraktował Moniuszko w swojej 
operze epizody, które malują obyczaj ojczysty. Takie sceny, jak 
pożegnanie z bronią, powitanie rodzinnych progów („Gchy 
domku"), piosenka prządek, wróżby noworoczne, kłótnia 
myśliwska, kulig, mazur, to właśnie owe perły poetyckiego 
natchnienia, które sprawiają, że ,,Straszny dwór" cieszy się do 
dziś niesłabnącym powodzeniem u publiczności polskiej . Bo 
przecież nie akcja, będąca zabawnym skrzyżowaniem opowia
dania K. W. Wójcickiego z jego „Gawęd i obrazów" ze „Ślu
bami panieńskimi" Fredry.„ 

Jest w „Strasznym dworze" jeszcze jeden moment, którego 
nie należy traci ć z oczu ilekroć mówi s ię o tej operze. Kom
pozytor i librecista bardzo silnie wyeksponowali wątek patrio
tyczny. Poza umowną wprawdzie, ale niem.ni-ej wyrazistą 
sceną wojskową, centralne znaczenie mają tu po lonez Miecz
nika i aria z kuran tem . 

Miecznik mówi niby o walorach przyszłych zięciów, w isto
cie zaś wygłasza patriotyczną przemowę, której każde słowo 
zw i ązane jest z aktualną sytuacją Polski. Można sobie wyobra
zić, co czuła publiczność warszawska w roku 1865, rok po 
upadku powstania, gdy ze sceny padły męskie słowa : 

Musi cnót posiadać wiele 
kochać Boga, kochać bratni lud, 
tt!go krzesać w karabelf!, 
grzmieć z gwintówki niby z nut! 
Mieć w m11o 'ci kraj ojczysty, 
być odważnym jako lew, 
dla swej ziemi macierzystej 
na skinienie oddać krew. 

W warunkach popowstaniowej, zaostrzonej cenzury były 
to najśmielsze słowa, jakie można było wyśpiewać w teatrze. 
Scena ta stała się kluczowym momentem opery, jeśli chodzi 
o jej doraźne, aktualne wówczas oddziaływanie . Jak trafny był 
pomysł, świadczy fa kt, iż cenzura po trzecim przedstawieniu 
zawiesiła „Straszny dwór" na czas dłuższy. 

Aria z kurantem, jak gdyby liryczne wspomnienia z dzie
cięcych lat Stefana dotykała również strun patriotycznych. 
Tylko że strofy Miecznika były rodzajem manifestu, . a aria 
Stefana to jakby żale sarmaty na grobie ojczyzny. Rzewny 
kurantowy polonez, rodzony „Pożegnania ojczyzny" braci
szek, przejrzy ta symbolika śmierci matki-ojczyzny, trafiały 
prosto w serce, wyzwalały gorzki, serdeczny żal. Obie te sceny 
również muzycznie są szczytowe: rozumiał dobrze Moniuszko 
ich wagę, nimi chciał bezpośrednio przemówić do słuchaczy. 

Pozostałe epizody miały odtworzyć urok i poezję przeszłości, 
piękno obyczaju staropol kiego, zdrowy tryb życia, sarma-
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tyzm w dobrym wydaniu. Zbieżność tych scen z epizodami 
w „Panu Tadeuszu" jest uderzająca, choć w „Strasznym dwo
rze" są one dostosowane do warunków muzycznych. Naśla
dując metodę Mickiewicza stworzył Moniuszko ' rod.kami mu
zycznymi liryczną księgę staropolszczyzny, d.t.ieło w literatu
rze muzycznej wyjątkowe - polską epopeję operową. 

„Straszny dwór" nie jest operą o silnym podkład.zie społecz
nym jednak i tutaj nie brak pewnych akcentów, których nie 
sposób nie zauważyć Pomijając fakt, że ob cność ludu na 
scenie nie jest wyraźnie zaznaczona, przy powitaniu czy na 
dworze Miecznika niejedna ze scen rodzajowych ma wyraźnie 
ludowe pochodzenie, a nieraz sam lud bierze w nich udział. 

Ale nie tylko obrzędy i ich źródła świadczą o obecności ludu 
w „Strasznym dworze" . Młodzi ryc rz.e, wracając do rodzinnych 
trzech, tak mówią o zadaniach, które na nich czekają: 

Dobrze nam w praojcow::;kiej chade 
uprawiać czamej ziemi łan , 
wzajemnie dzieliC pracy trud, 
miłować nasz wieśniacz11 /?Id, 
o jego byt serdecznie dbać. 

B haterowie „Strasznego dworu" to jakby protoplaści tych 
w zy tkich światłych umysłów (a byli wśród nich i Moniuszkq
wie), któr czyn rn i słowem walczyły o sprawę równości stanów. 
Bo „Straszny dwór" miał ukazać przeszłość L. pozytywnej strony. 

Praca nad partyturą zajęła jeszcze cały rok J 864, dopiero 
5 stycznia 1865 r. Moniuszko pisze: „Wczoraj przystąpiliśmy do 
uczenia sic „Strasznego Dworu". Różne prze,;zkody sprawiły, ze 
tempo tej pracy byto ospale i na dobre rozwincfo sic ono latem". 

28 września 1865 roku odbyła się premiera ,,Strasznego 
dworu" ... Powodzenie nowej opery było tak niezwykłe, że 
cenzura ... zawiesiła ją po trzecim przedstawieniu. Widocznie 
obawiano si~ że zebrana tłumnie publiczność mogłaby od 
w au zeń, tak blisko związanych z ni dawno wygasłym po
wstaniem, przejść do manifestacji ... 

W ten po ób cenzura swoim dTastycznyrn pociągnięciem 
dała najlepsze świadectwo, czym stało się nowe dzieło muzy
czne w aktualnej sytuacji politycznej, potwierdzając tym tra f
ność instynktu społecznego Moniuszki, który zawsze reagował 
na ważne wydarzenia w sposób celny i kuteczny. Jednakże 
ta decyzja zaważyła na losach „Strasznego dworu" . Za życia 
kompozytora opery tej już nie wystawiono; jedynie od czasu 
do czasu wykonywano na koncertach jej fragmenty. Dla takich 
właśnie celów około roku 1870 dopisał Moniuszko do Mazura 
partię chóru, która nic była przez niego przewidziana dla 
ceny. Wznowiono „Straszny dwór" dopiero po smierci kom

pozytora. Musiano j dnak opuszczać w tekScie wszelkie aluzje 
polityczne, a za takie uznano nawet drewnianą szabelkę, 
o której śpiewa Stefan w wojej arii. 

Mimo tych trudności „Straszny dwór" zdobył sobie mocną 
pozycj~ nie tylko w repertuarze polskim, jako najczę · ciej gry
wana opera na naszych scenach, ale i w silnej ekspansj i Ul 

granicą , gdzie obok „Halki" repr zentuje nie tylko najwybit
niejsz osiągnięc ia twórcze Moniu zki, ale i polskiej twórczo
ści operowej w całości. 

Na podstawie artykułu WITO LDA RUDZINSKIEGO 
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„STRASZNY DWÓR" 

Opera rozpoczyna się krótkim wstępem (intra
da)*: po pełnych grozy akordach wstępnych (bicie 
zegara o północy!) słyszymy kilka motywów, które 
w operze odegrają pewną rolę. Będzie to motyw 
„Strasznego dworu", dalej dwa bliźniacze motywy 
liryczne (coś jak błysk oczu figlarnych panien), 
fragmenty arii z kurantem i opowiadania Skołuby. 

LIBRETTO (s t reszczenie) 

Akcja rozgrywa się w Polsce w połowie XVIII 
wieku. 

AKTi 
Prolog 

W obozie rycerskim dwaj bracia, Stefan i Zbigniew, 
żegnając się z towarzyszami broni po tanawiają wy
trwać w kawaler kim stanie; ani żona, ani dzi ci nie 
przeszkodzą im stanąć w potrzebie z bronią w ręku. 
Zawsze będą gotowi stawać w obronie Ojczyzny. 

Powrót do domu 

Stefan i Zbigni w ze swym sługą Maciejem wracają 
do domu radośnie witani przez domowników. 

W beztroską atmosferę wdziera się niespodziewany 
gość : stryjenka Cześnikowa, która zamierza wyswatać 
młodych rycerzy za dwie córki skarbnikowej ze Skier. 
Jednakże obaj bracia nie chcą nawet słyszeć o tym: 
„chcieć nas żenić, to marzenie" . Opowiadają też, że 
wkrótce ruszą po odbiór wierzytelności poskładanych 
u sąsiadów. Zacz:<ą od Kalinowa. Wiadomość o kawa
lerskich ślubach nie wprawia tryjenki w takie osłupie
nie, co wzmianka o tym dworze. Opowiada więc, że 
dwór w Kalinowie strasznym się zowie, że ciąży na nim 
jakaś klątwa i straszą duchy po nocach. Panicze jednak 
pozostają nieczuli na te argumenty i nie odstępują od 
projektów wizyty w Kalinowie. ' 

AKT II 
Wieczór sylwestrowy 

W domu Miecznika przy kominku siedzą dziewczęta, 
wśród nich dwie córki gospodarza. Siedzą przy kros
nach, nucą piosenki i trochę im się przy tej robocie 

*Opracowanie Bogusław Madey. 
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nudzi. Jadwiga przypomina, że jutro Nowy Rok, więc 
Hanna zarządza przygotowania do wróżb. 

W takt menueta wchodzi palestrant Damazy; modny 
konkurent nie nosi staropolskiego stroju, cały trąci fran
cuszczyzną. Chce złapać bogatą partię - toteż stara się 
o rękę którejkolwiek z sióstr. 

Wróżby wypadły dla obu panien bardzo podobnie: 
pójdą panny za rycerzy, bo z wosku ulał się pancerz, 
przyłbica i szyszak. Damazy jest niepocieszony. 

Jeśli z pomyślnych wróżb dumne są panny, to nie 
mniej powodów do zadowolenia ma ich ojciec. Pod 
pretekstem, że opowiada Damazemu, jakich pragnie 
mężów dla swych córek, kreśli Miecznik w arii-polone
zie i deał obywatela-patrioty. Od swego zięcia żąda pięk
nej postawy, śmiałego oka i prawego serca. Padają moc
ne słowa o miłości Boga, ludu bratniego i o tym, że dla 
ziemi macierzystej na skinienie trzeba oddać krew. 

W tym momencie przed dwór Miecznika zajeżdża 
Cześnikowa, która wszelkich starań dołożyła, aby wy
przedzić paniczów w Kalinowie: najpierw mówi o ka
walerskich ślubach, potem oczernia ich: „choć moi 
krewni, jakoś nie po męsku rzewni, ani podobni do 
swego protoplasty, zabobonni, trwożliwi, istne dwie nie
wiasty!... Na samą myśl, że w Kalinowie dwór strasz
nym się zowie, śmieszna obydwu przejmowała „trwo
ga" . Młode panny oburzone kawalerskimi ślubami, na 
wiadomość o rzekomym tchórzostwie młodych rycerzy 
obmyśliły zemstę. 

Następna scena, jakby żywcem wyjęta z „Pana Tadeu
sza", to kłótnia myśliwych. Stary klucznik Skoh.1ba przy
chodzi do Miecznika dla rozsądzenia trudnej sprawy. 
D dzika dano dwa strzały: trzelił Skołuba i jego kula 
tkwi w dziku, ale strzelił również jakiś obcy jadący 
bryką . Do sali wchodzą Zbigniew i Stefan. Miecznik 
wita w .swoim domu synów zmarłego przyjaciela. 
Wchodzi też Maciej, który był świadkiem wypadku. To 
on właśnie strzelił do dzika. 

Miecznik zaprasza wszystkich do stołu. Pierwszy 
toast spełniony zostanie za pamięć nieżyjącego ojca pa
niczów. Zebrani podchwytują toast, każdy jednak po
grążony jest w swoich myślach: panny już nie wierzą 
słowom stryjenki, chcą jednak wypróbować męstwo 
chłopców; Maciej i Skołuba czują wzajemną urazę o dzi
ka; Damazy bardzo liczy na tchórzostwo niebezpiecz
nych konkurentów i coś szepce do ucha Skołubie, co 
rozdrażniony myśliwy przyjmuje z gorącym aplauzem. 

15 



Aktm 

Strachy 

W wieży zamkowej, w dawno opu zczonej zbrojowni 
oraz w przyległych pomieszczeniach, Skołuba przygo
tował nocleg dla gości . Macieja oblatuje strach, gdy 
Skołuba w znakomitej, humorystycznej arii op wiada 
o dziwach, jakie czekają tu na obcych. 

Tymczasem po cichu za obrazami prabab k ukryły się 
obie panny. Rozigrana wy braźnia Macieja gotowa 
w każdym sprzęcie widzieć ducha . Na zczęście nade
szli panicze. Wysłuchali opowiadania Macieja o z garze 
i kłótliwych prababkach, ale przypisali je zabobonn śc i 
starego żołnierza, odważnego tylko w polu, a moze 
również wypi temu winu. Zbigniew z Maciejem odeszli 
do przyległej konmaty. 

Następuje najpiękniejsza z pięknych u Moniuszki -
aria z kurantem. Stefan poddaje sic; rozmarzeniu zamko
wej ciszy i księżycowej nocy. W zamku tym są strachy, są 
tu czary; to oczy pięknej Hanny. Motyw ślubów kawaler
skich zdawałoby się przywołuje Stefana do rzeczywistości. 
Ale oto zegar bije dwunastą, odzywa się kurant, jakby 
nieznany Ogińskiego polonez, jakby jeszcze jedno pożeg
nanie z ojczyzną. Wezbrana fala pomieszanych uczuć 
przynosi myśl i o ojczyźnie; ten śpiew sarmacki nucił. oj
ciec, gdy zaprawiał dziecinne dłonie swoich synków do 
drewnianego pałasza; wspomnienia dzieciństwa ci ną ię 

na usta. Śpiew zgasł na ustach ojca po śmierci matki. 
Zbigniew też nie może usnąć. Napotyka w ciemności 

brata . Każdy z chłopców wyznaje, że pokochal j edną 
z panien, każdy inną . Do marzeń obu młodzieńców 
przyłączają się obie panny, zanim cichaczem nie 
opuszczą komna ty. 

Teraz wysuwa z zegara gł wi;; pan Damazy. A więc 
i on, i panny, ni .z.al żnie od siebie, postanowili zażar

tować z młodzieńców! Damazy jednak nie obliczył, że 
pozo tal na placu zabobonny w prawdzie, ale bardzo 
obowiązkowy Maciej. Wpada w jego ręce; Maciej chce 
teraz wziąć rewanż za swój s trach i wstyd. Damazy 
będzie musiał zdać sprawę z całej mistyfikacj i, za co 
może oberwać po uszach. Wymyśla więc tłumaczenie. 

Oto dawno już słyszał, że w tej sali strach spać, sam 
jednak nie miał odwagi dociec prawdy. Gdy dowiedział 
si.;, że nocować tu będą panicze - wykonał swój za
miar: ten zamek powstał z „hańbiących usług zapłaty" , 
kró tko mówiąc, z pieniędzy wziętych za zdradę ojczy
zny. Wiadomość ta wstrząsnęła młodymi rycerzami: .nic 
chcąc by przekleń.stwo spadło również na nich, posta
nawiają opuścić d wór Miecznika. 
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AKT IV 

Kulig 

Cześnikowa wyznała Hannie, że śluby kawalerskie 
złożono po to „aby ni ulegać łzom, gdy głos święty, 
niewzruszony każe swój pożegnać dom" . Hannie trud
no się z tym pogodzić: nie widzi sprzeczności pomiędzy 
stanem małżeńskim a obowiązkiem wobec ojczyzny. 

Ale oto pojawia się rozradowany Damazy. Opowiada 
Hannie, że panicze, nastraszeni nocnymi przygodami 
odjeżdżają . Tchórze! Widząc jednak, że Miecznik roz
gniewany inscenizacją strachów szuka sprawców żartu 
- woli Damazy na razie usunąć się z placu . „Jak wy
niosą się rywale, wtedy wracam i ślub biorę!". 

Miecznik pyta Zbigniewa i Stefana o powód odjazdu, 
ale chłopcy milczą. Ukazuje się Maciej, oświadcza, że 
bryka gotowa. Miecznik w ostatecznej pasji woła, że 
chyba tchórz ich obleciał, jeśli chcą odjeżdżać . Wtedy 
Maciej wygarnia prawdę. Miecznik jest oburzony; każe 
wołać Damazego; ale Skołuba oświadcza, że niefortunny 
konkurent wyjechał do miasta. 

Tymczasem słychać coraz bliżej dzwonki, do zamku 
Miecznika zajeżdża kulig. Wesoły krakowiak (pobrzmie
wają w nim refleksy krakowiaka „Albośmy to jacy ta
cy") ustępuje za chwilę miejsca ognistemu mazurowi, 
którego rozmach, fantazja i barwność dorównuje mazu
rowi z „Halki" . 

Damazy, mimo że przebrany, wpada w ręce Miecznika. 
Ten każe mu publicznie wytłumaczyć, czemu źle mówił 
o jego dworze. Damazy wyznaje, że nieco przebrał miarę 
w piciu i widząc dwóch rywali, palnął „koncept z kalen
dar:ni" . Ależ młodym rycerzom ani w głowie żeniaczka 
- rzeknie Miecznik. Damazy natychmiast oświadcza się 
o rękę„. ale nie panny Jadwigi - broni mu tego Zbigniew, 
ani panny Hanny - ostrzega Stefan. 

Dłużej czekać niepodobna. Obaj panicze zdają sobie 
sprawę, że podejmując owe śluby kawalerskie, palnęl i 
również „koncept z kalendarza" po wielu pucharach 
miodu. Toteż proszą Miecznika: Stefan o rękę Hanny, 
Zbigniew - Jadwigi. Miecznik nie odmawia, ale naj
pierw każe wysłuchać historii nazwy „Strasznego dwo
ru" . W pełnej uroku balladzie opowiada, jak to przed 
stu laty dziad jego miał dziewięć cór. Każda panna 
skoro doszła do odpowiedniego wieku, znajdowała so
bie męża. /1 Lecz gdy tu hucznie wesela grzmiały, w koło 
kaducznic panny starzały, więe matki, ciocie w próżnym 
kłopocie . „ dwór mego dziadka strasznym nazwały" . 
Oto cała tajemnica! 
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ARTYŚCI I PRACOWNICY OPERY NOV A 
W SEZONIE 1993/94 

Soprany: 

SOLIŚCI ŚPIEWACY 
Małgoruita Grela, Magdalena Knyńska, 
Wiesława Kończewska, Katanyna Matuszak, 
Agnieszka Mazur, Elżbieta Stengert, 

Mezzosoprany : -
Urszula Walaszczyk-Nogaj, Beata WalczyTlll . 
Alicja Górska-Baron, Jolanta Gzella , 
Malgoruita Ratajczak, Jolanta Rzewu ka, 

Tenory : 

Barytony: 
Basy: 

Korypet:ytorzy 
solistów: 

Dyrygenci : 
Inspektor: 
I skrzypce: 

ll skrzypce: 

Altówki: 

Wiolonczele: -

Kont.rabasy : 
Flety: 
Oboje: 
Klarnety: 

Fagoty : 
Waltornie: 

Trąbki: 

Puzony: 

Hań a: 
Tuba: 
Perkusja: 

Anena Wakarecy, Joanna Zakrzewska-Kuchaiska. 
Stanisław Baron, Janusz Ratajczak., 
Andrzej Walczyna, Tomasz Zagórski . 
Edward Stasiilski, Aleksander Szczetenko. 
Jerzy Gruszczyński, Andrzej Nowakowski, 
Ryszard Smęda. 

Kamilla Zygmunt, Adam Pilarski, Olga Volkova. 

Orkiestra: 
Maciej Figas, Vadim Perevoznikov, Henryk Wierzchoń. 
Roman Gomułka. 
B. Lotysrojc (koncertmi t.rz), I. Bogusz (k ncenm.istrz), 
G. Bogusz, A. Bondel, M. Łukaszewski, W. Nawrotek, 
R. Domaitska, W . Womy, I. Rasteńska (współpraca) , 
B. Bondel (współpraca) , M. Czekała (współpraca) . 

B. Kramski, J. Drangowska, R. Wożniak, 
I. Kamińska, P. Buczyński, A. Mar hlewska, 
G. Klaput (współpraca), D. Suchalska (współpraca) . 

B. Uszyńska, O. Selichanowicz, R. Gomułka, 
K. Michalak (współpraca), A. Wien.biański (współpraca), 
W. Półtorak (współpraca). 
D. Daszkiewicz-Szymańska (koncertmistr:i;), 
D. Kruszewska, E . Półtorak, E. Pilarska, G. Dudzińska . 

D . Zygmunt, M. Kuczyniecki, J. Gralak. 
W. Dolny, M. Pawłowska, T. Pawlicki. 
J. Polański, T. Polańska, B. Sykuła. 
J. Wojciechowski , J. Libront, M. Dudziński, 
W . Kuczyniecki . 
M. Jakubiec, J. Giziński, C. Cieslak. 
J. Kaw.fiasz, L. Heba, S. Wypricienko, M. Gogut, 
W. Szadowiak (współpraca) , A. Szałach (współpraca) . 

A. Zwoliilski, B. Chró.ściński, J. Marszałek (współpraca) . 

A. Owsik, M. Cieszyński, M. Fierka, 
R. Małek (współpraca) . 

B. Markiewicz. 
K. Nurkiewicz, K. Kmieć (współpraca). 

K Pilarski, M. Marciniak, V. Dobrzyńska. 

BALET 
Kierownik i pedagog 
Inspektor 

Władimir Glinskich. 
Beata Kotowska. 
Hanna Skórska, EugcniuSz Gątkiewicz.. 
M Adamska, A. Adamski, C. Dróżdż, 
A. Miodu ka, C. Pyszka . 

Akom panialorzy: 
Soliśc i : 

Koryfeje: M. Kobielski, P. Kobierzyński, B. Kotowska, 
E. Rynkowska, M. Żurawska-Kobielska, 
K. Drywa. 
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Zespół baletowy: T. Azjan, J. Czyszak, E . Grodzka, 
B. Piskorska, E. Ponicka, I. Wasiniewska, 
E. Górska, S. Górski , E. Milarska. 

Współpraca: H. Adamski , R. Bossy, T. Kolanowski, 
J. Nawrotek, R P Ius, E. Pyszka. 

Masażysta i rehabil itant: - Krzysztof Pal icki. 

Kierownik 
Konsultant wokalny 
Korep l)'tor 
Inspekt ur : 
Soprany: 

Alty: 

Tenory: 

Barytony: 

Basy: 

Koordynatorzy 
pracy artystycznej: 
Kierownik Działu 
Promocji i Obsługi 
Widza 
Inspicjent 
Sufler 

CHÓR 
Henryk Wierzchon. 
Krzysztof Szydzisz. 
Dan ula Mickiewicz.· 
J6zcf Guździoł. 
H. Gro t, K. Kl imczak, Z. Korybalska, 
M. Masiak, H. Pawlitk.a, R. Ratkowska, 
Cz. Stani=wska, B. Wysocka, K. Ciabaszewska 
(współpraca) , S. Leszczyńska (współpraca), 

M. Rybicka (współpraca), A. PlisLka 
(współpraca) , B. Synowicz (współpraca ), 

K. Węgrzyn (w półpraca ) . 
H. Bogiel, D. Giro-Syryńska , M. Gurbowicz, 
M. Karasińska, B. Nobis, A. Płaczek, A. Pyrzyk, 
A. Rajewska, E. Skrobiszewska, D. Słowiilska, 
M. Wierzbiańska, M. Herdzin (współprnca), 
M. Podejko (współpraca ). 
O. Bebenow, A. Brucki, J. Doliński, 
M. Domański, J. Gużdzioł, R. Kaniewski, 
W. Raczyński , J. Zi eliński, J. Stefański. 
(współpraca). 

P. Olszyna, A. Piskorski , M. Wożniak, 
A. Augustyn (współpraca), H. Kiełpiński 
(współprnca). Z. Zająkała (współpraca ) . 
E. Bcreit, G. Piątek, K. Waka.recy, J. Frankowski 
(współpraca), K. Harmaciński (współpraca), 
Z. Jeżak (współprac ), J. Kujawski (współpraca), 
K. Lyzi ński (współpraca). 

Gizela Szala , Piotr Karczewski 

Zofia Wożniak 
Romuald Raj ew ki 
Helena Kobusińska 

ZESPÓŁ TECHNICZNY 
Kierownik Działu Technicznego 
Z-ca kierownika Działu Tecluticznego 
Gł . specjalista d/s administracji 
Główny brygadier sceny 
Z-ca brygadiera sceny 
Kierownicy pracowni: 

elektrycmej 
stolarskiej 
fryzjersko-perukarskie j 
mody tyczno-rekwizytorskiej 
krawieckich 
z-ca kier. krawieckiej damskiej 
z-ca kier. krawieckiej męskiej 
zewskiej 

tapicerskiej 
magazyn kostiumów 
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Donat Zawis;i:a 
Jarosław Jezi rski 
Daniela Stasiak 
Henryk Galiński 
Tadeusz Neb<Jk 

Krzysztof Augustyniak 
Jan Żmijewski 
Zolia Domagała 
Jerzy Pielat 
Irena Skrdbulska 
Sigrid Budzińska 
Jan Michalak 
Józef Micłwlski 
Jan Dubiel 
Danuta Wydrzyńska 



KRONIKA OPERY 
to kolejna na polskim rynku pozycja 

z międzynarodowej erii wydawniczej . 

Po KRONICE XX WIEKU, 
KRONICE ZIEMI, 

KRONICE TECHNIKI 
i KRONlCE KOBIET, 

Wydawnictwo KRO IKA Marian B. Michalik 
przed tawia k iążkę będącą kronikar kim zapi em 
wydarzeń w dziejach tej specyficzn'ej, lecz nie
zwykle atrakcyjnej dziedziny ludzkiej aktywności. 

KRONIKA OPERY 
t dzieło niezbędne w bibliotece każdego 

nie tylko melomana! 

Adres Wydawnictwa: ul. Wiejska 12 
00-490 Warszawa, tel. 62 -53-30 

85-006 BYDGOSZCZ ul. Gdańska 14 
TEL.22-I&-{61-69) FAX 22-89-M KOMERTEL (48) 3912-1521 

Bydgoski hotel „Pod Orłem" szczyci się blisko 
stuletnią tradycją. Zbudowany został w roku 1896 
według projektu znanego architekta Józefa 
Święcickiego. Obiekt odznacza się bogatą 
dekoracją elewacji, m.ln. stiukowymi i kamien
nymi rzeźbami figuralnymi oraz bogatą orna
mentyką. Jest przykładem pięknej bydgoskiej 
secesji . 

Restauracja i hotel znane są ze znakomitej 
kuchni i obsługi. Po modernizacji w 1992 roku 
hotel „Pod Orłem" będzie dysponował 120 luk
susowymi miejscami noclegowymi. 400 miej
scami konsumpcyjnymi w dwóch salach oraz 
4 apartamentami (po 150 m2) - w tym jeden 
imieniem Artura Rubinsteina, który przebywał 
w nim wraz z małżonką w 1960 roku. 

Na życzenie klientów hotel organizuje: ban
kiety, zjazdy, sympozja . 

Zlecenia przyjmuje recepcja, czynna przez 
catq dobę, telefon 22-18-60/69, telex 056-22-08, 
fax 22-16-07 i 22-89-88 . 

Do dyspozycji gości: łączność międzynaro
dowa, telewizja satelitarna, centrum odnowy 
biologicznej, parking strzeżony. 



Hanka 

Jadwiga 

W repertuarze 
Opery Nova: 

Spektakle operowe 

1. G. Bizet „Carmen" 
2. P . Czajkowski „Eugeniusz Oniegin" 
3. M. de Falla ,,Krótkie życie" 
4. S. Moniuszko „Flis", „Verbum nobile" 
5. W.A. Mozart „Dyrektor teatru" 
6. G. Puccini „Madama Butterfly" 
7. G. Puccini „Gianni Schicchi", „Siostra Angelica" 
8. G. Pergolesi „Nauczyciel muzyki" 
9. G. Rossini „Cyrul ik sewilski" 

10. G. Verdi „Rigoletto" 
11 . G. Verdi „Traviata" 
12. B. Britten „Mały kominiarczyk" - opera dla dzieci 

Operetki 

13. I. Kalman „Księżna cyrkówka" 
14. F. Lehar „Wesoła wdówka" 

15. F. Lehar „Kraina uśmiechu" 

16. J. Strauss „Baron cygański" 
17. J. Strauss „Zemsta nietoperza" 

Przedstawienia baletowe 

18. P. Czajkowski „Dziadek do orzechów" 
19. B. Matuszczak „Dzikie łabędzie" 
20. B. Pawłowski „Królewna Śnieżka i 7 krasnoludków" 

Musicale 

21. J. Back „Skrzypek na dachu" 
22. F. Loewe „My Fair Lady" 
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Le 2 b1orów 

Działu Dokumentacji 
ZG ZASP 

Kasa Opery czynna codziennie (z wyjątkiem piątku) od 
godz. 15.00 do 18.30, w niedzielę od 9.00 do 11 .00, 
tel. 21-02-87 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmuje 
Dział Promocji i Obsługi Widza, 
Pomorski Dom Sztuki, 
ul. Gdańska 20, tel. 22-59-50, 22-58-53 wewn. 53. 

' Przedstawienia odbywają się na scenie Teatru Polskiego 
w Bydgoszczy, ul. 20 Stycznia 1920 nr 15. 

Wydawca: Opera Nova w Bydgoszczy. 

W programie wykorzystano projekty kostiumów P. Żerdzickiego 
I str. okładki - plakat Piotra Żerdzickiego 
Redakcja programu: Halina Steinke. 

85-006 BYDGOSZCZ 
ur. Gdańska 20 

Poland 

Zbigniew 




