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PORTRET 

MONIUSZKI 

„Wzrostu był rriiernego, a nawet bardziej niskiego. Bu

dowy dobrej, koś c i szerokich, lecz siły fizycznej niewielkiej. 

Najpewniej to z t -=go pocnodziło, że się nigcJ.y ćwiczeniom 

fizycznym nie oddawał i pod tym względem był bardzo we 



wszystkim niezręczny . Głowę miał w stosunku do wzrostu 

nadzwyczaj wielką, czoło szerokie, wysokie, jasne i czyste, 

z wypukłościami cechującymi zwykle umysły wyższe. Kości 

policzkowe wydatr.e. Nos kształtny, ostro zakończony. \Vło

sy światłe z wiekiem ściemniały. Bardzo wcześnie zaczął je 

tracić i łysinę miał wielką („.) Oczy błękitne, trochę zezo

wate, lecz pełne wyrazu. One to głównie nadawały fizjo

gnomii cechę wysokiej inteligencji i zapału, która go tak 

wyróżniała od innych. Przy każdej r czmowie oczy te bez

ustannie, stosownit do przedmiotu, zmieniały charakter: to 

błyszczały ogniem niezwykłym, to posępnie się mgliły, to 

znów rzewnie łzą się rosiły.Wzrok miał bardzo krótki 

i z tego powodu zawsze w okularach chodził („.) Usta miał 

szczupłe i zaciśnfone, co nadawało mu cechę ironii, dowci

pu i figlarności. Lecz w chwilach rozczulenia usta te tchnęły 

tkliwością i łag::Jdnością(„.) Głos miał dźwięczny i przy

jemny, mówił prędko, lecz czasem w mowie się zacinał, 

jakby zająkał(„ .) W obejściu się ze wszystkimi był nad

zwyczaj grzeczny i delikatny, w towarzystwie miał ma

niery dystyngowane, znamionujące wielkie obycie się ze 

światem , lecz zarazem i wielką skromność ". 

(ALeksander Walic k i „Stcmislaw Moniuszko"; Warszawa 1873) 

PORTRET 

WOLSKIEGO 

„.„szczupły, blady blondyn o nieregularnych, 

ale delikatnych rysach, miał jasne stalowe oczy, 

wielkie rozwinięte czoło i śpiczas,tą brodę(„.) 

W życiu towarzyskim pozował na demoniczność 

i gardził wszelką powszednią pracą, nie mogąc 

c.zy nie chcąc się do niej nagliąć". 

(Marrene-Morzkowska - Wspomnienia o Wolskim) 
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Stanisław MONIUSZKO 
(18~9 - 1872) 

Ciężkie jarzmo rosyjskiego zaboru pozbawiło Warszawę dawnego 

blasku wielkiego środowiska muzycznego. Na scenie Opery 'iVarszaw

skiej, pozostającej pod rosyjskim zarządem, repertuar był kontrolowany 

przez czujną i nieufną cenzurę. Jedynie balet, rzecz zrozumiała, cieszył 

się szczególną opieką rosyjskich władz. 

Genialnym ambasadorem polskiej muzyki zagranicą był Fryderyk 

Chopin. Uznany za jedną z pierwszych wielkości muzycznego Paryża, 

wielbiony przez Schumanna, Liszta, Heinego i Delacroix, - w ojczyźnie 

swej otoczony był nimbem legendarnej sławy. 

\V czasie tym, gdy Chopin reprezentuje w sposób genialny i wyłączny 

polską muzykę w Europie, - tworzył w kraju rozdartym przez trzy 

zabory skromny organista wileński, po niebywałym sukcesie „Halki", 

powołany na stanowisko dyrektora Opery Warszawskiej: Stanisław 

Moniu1Szko. Tworzył w warunkach wyjątkowo trudnych, w środowisku 

pod względem kultury muzycznej zacofanym. I co bardzo istotne -

zdawał sobie w pełni sprawo z tego, iź właśnie w czasie gdy Chopin 

tworzył swe arcydzieła na miarę ,ogólnoludzką, - on budował w kraju, 

cierpliwie i z uporem, od fundamentów niemal, gmach muzyki polskiej, 

narodowej. Twórczością swoją, przeznaczoną dla najszerszych rzesz 

polskich słuchaczy, pieśniami, kantatami i operami, - torował również 

drogę arcydziełom Chopina do serc rodaków. 

Miarą oporów, z jakimi przyjmowano w kraju wszystko, co nie było 

modnym towarem zagranicznym, a odbiegało od mało wybrednych 

pod względem artystycznym wzorów krajowej twórczości, niech będą 

słowa J. I. Kraszewskiego, który z okazj,i pojawienia się pierwszych 

pieśni „ś pie wnika dom owego" pisał m. in.: „Prosilibyśmy tylko 

szanownego kompozytora, aby mając wzgląd na przyszłą i pożądaną PD'

pularność swych śpiewów, uczynił je o ile możności przystępnymi 

dla ogółu, u nas mało usposobionego i niechętnie walczącego z najmniej

szą trudnością". 

życie Moniuszki pracowite, skromne, oddane bez reszty sztuce i na

rodowi, opromienione cichym szczęściem rodzinnym i - po latach -
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blaskiem dobrze zasłużonej sławy, wzrusza nas swym prostym prze

biegiem. 

Dzieciństwo upłynęło mu w środowisku prowincjonalnym, ale jak na 

ówczesne stosunki polskie, pełnym zrozumienia dla spraw kultury. 

Otoczenie przyszłego kompozytora cechował nie tylko tak typowy 

i powszechny w czasach zaborów patriotyzm, ale również głębokie 

zrozumienie dla demokratycwych tendencji społecznych, które pro

mieniowały na Litwę z Uniwersytetu Wileńskiego, ośrodka postępowej 

myśli, często padającego ofiarą „czystek" przeprowadzanych przez car

skich zaborców. 

Wielu stryjów Moniuszki brało udział w wojnach napoleońskich, 

wierząc iż Napoleon przywróci Polsce niepodległość; jeden zaś z nich, 

Dominik, wprowadzając wyznawane teorie w życie, rozdzielił swój ma

jątek między chłopów, zakładając dla ich dzieci wzorowe szkoły. 

Rodzice Moniuszki zdradzali nieprzeciętne uzdolnienia artystyczne: 

matka grała pięknie na fortepianie, ojciec zaś organizował z zamiłowa

niem amatorskie przedstawienia teatralne, na które zjeżdżali tłumnie 

sąsiedzi. Jak można siE: domy~leć, rodzinny majątek Moniuszków, kiero

wany zbyt łagodną ręką ojca ;wmpozytora, nie doszedł już do rąk syna. 

Nie mogąc pozostawić synowi majątku - rodzice dali mu niezwykle sta

ranne wykształcenie. 

Studia muzyczne odbył Moniuszko w Berlinie u C. F. Rungenhagena, 

korzystając uprzednio w Warszawie z wskazówek Augusta Freyera. 
Rungenhagen, pedagog wytrawny ale starej daty, traktował swych 

uczniów trochę jak czeladnikow. Jego kompozycje nie mogły zachwy

cić młodego Polaka, na tomia.~t solidnie prowadzone lekcje dały Mo

niuszce dobre opanowanie rzemiosła. 

W czasie berlil1skich studiów zapoznał się 1\Toniuszko z niemiecką 

pieśnią romantyczną stworzoną przez Schuberta, Schumanna i Lowego. 

Ci wielcy romantyczni pieśniarze nauczyli go cudownej magii łączenia 

poezji z muzyką. Słowo uskrzydlone muzyką łatwiej trafiało do serc 

słuchaczy. A melodie Moniuszki, często inspirowane pieśniami ludo

wymi i dworskimi dumkami, nadawały troskliwie dobieranym tekstem 

poetów ów niepowtarzalnie swojski, polski charakter. 

W klimat moniuszkowskiej muzyki najlepiej wprowadzają słO\va 

wypowiedziane przez kompozytora: „ ... podróżując po ziemiach polskich, 

natchniony jestem duchem narodowych pieśni, a z nich mimowolnie 

przelewam natchnienie do wszystkich mych płodów". 
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Po studiach berlińskich Moniuszko osiadł w Wilnie, poślubiwszy 

Aleksandrę Millerównę. Na życie zarabiał jako organista przy kościele 

św. Jana. 

Moniuszko znał doskonale frodowisko wśród którego i dla którego 

tworzył. Był z nim najściślej związany życiem codziennym, korzystając 

z udziału amatorów przy wileńskim wykonaniu Halki. Znał wielkość 

i miarę swego talentu, znał równi·eż poziom i upodobania tych, dla któ

rych tworzył. T\\'5rczością swą nie schlebiał, nie robił ustępstw za cenę 

łatwej popularności. Wyczuwał natomiast wnikliwie potrzeby środo

wiska i utworami swymi, tak bardzo różnorodnymi jeśli idzie o wybór 

formy, kształcił smak swych odbiorców. Zapewne więc jedną z cech 

polskości stylu Moniuszki jest jego najszlachetniej pojęta swojskość, 

prostota i bezpośredniość, - te same zalety, które wyróżniały go 

w życiu codziennym. 

Powołany, po niezwykłych sukcesach „Halki", (1858) na stanowisko 

dyrygenta Opery Wanszawskiej - niemal czterdziestoletni - staje 

po raz pierwszy przed orkiestrą z prawdziwego zdarzenia. 

Dorobek Moniuszki jest imponujący: po.nad 300 pieśni stanowiących 

fundament polskiej ·pieśni artystycznej, 6 oper - wśród nich „Halka'', 

„Hrabina", „Straszny dwór", które przyniosły mu zaszczytne miano 

twórcy opery narodowej, - dalej operetki, kantaty, utwory religij

ne i in. 

Gdy umiera przedwcześnie w roku 1872, zaznawszy obok powodzenia 

także gorzkiego smaku dyktowanej zawiścią i niezrozumieniem obojęt

ności, - za jego trumną idzie cala Warszawa w manifestacyjnym, 

milczącym pochodzie. 
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Librecista „H R A B I N Y'· 
WŁODZIMIERZ WOLSKI 

( 1824 - 1882) 

Zaiste trudno o większy kontrast, zarówno jeśli idzie o wygląd, 

usposobienie i sposób bycia - niż pomiędzy Stanisławem Moniuszką 

a jego librecistą Włodzimierzem Wolskim. Ten świetnie zapowiadający 

się poeta, filar „cyganerii warszawskiej" (grupa mlodych literatóu; 

o radykalnych, demokratycznych poglądach) był przed stu laty postacią 

w literackich kołach Warszawy popularną, nie tylko dzięki utworom 

i poglądom, ale również dzięki bardzo ekscentrycznemu sposobowi 

życia i bycia. 

Wszechstronnie literacko uzdolniony, pisywał wiersze, poematy, no

wele, powieści, libretta oraz utwory sceniczne. ·wolski był wyjątkowo 

muzykalny. W niektórych utworach (nowela „Czarna wstążka" i „La 

Kaczucza") bardzo wnikliwie i oryginalnie podejmuje problem opery 

narodowej, pieśni ludowej oraz baletu. Pisał teksty do pieśni Komorow

skiego, Dobrzyńskiego, Moniusz.ki i in. Interesującą i posiadającą wcale 

wysoką rangę literacką próbą „przełożenia na słowa" muzyki chopi

nowskiej jest „fantazja" poetycka Wolskiego pt. „Szopen". Brzełożył 

wreszcie na język polski tekst oratorium Mendelssohna „Paulus" 

i wreszcie, - dzięki librettom do „Halki" oraz „Hrabiny'', zasłużył sobie 

na sławę najlepszego polskiego librecisty. 

Lata stępiły radykaliz.m p;:zekonań politycznych i społecznych Wol

skiego, który zmarnował talent, zmarł w niedostatku i zapomnieniu 

w Brukseld. 

Współpraca z Wolskim było dla Moniuszki niewątpliwie bardzo in

spirująca ale też i nie łatwa. W listach kompozytora spotykamy skargi 

na librecistę w rodzaju: „Kr.zqtam się gorqco kolo Hrabiny i poluję 

z Gebethnerem na Wolskiego, który jak piskorz nam się wywija" -

lub - ,„Ja teraz okrutnie jestem zajęty instrumentowaniem Hrabiny 

i polowaniem na Wolskiego, który mi się jak lis przed chartem po kna j

pach kryje - a tu co moment potrzebuję mieć tego prałata pod ręką". 
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Stu letnia 
• • • • „. „H RABINA" 

Niedawno minęło sto lat od prapremiery najbardziej „warszawskiej" 

z oper Moniuszki, „Hrabiny". Prapremiera ta odbyła się na scenie 

Teatru Wielkiego w Warszawie 7 lutego 1860 roku. I tą „Warszawską 

premi~rą" dyrygował kompozytor. O „temperaturze sali" świadczy cho

ci ażby pedantyczna informa.: j;; sprawozdawcy Kuriera \Varszawskiego, 

mówiąca iż: „Po uko11czeniu przywołani zostali, panny: Rivoli 15 kroć, 

Dowiakowska 3 kroć, Chodcwiecka 10 kroć, pp. Zólkowski 15 kroć, 

Matuszyński 8 kroć, Troszel i Kamióski po 10 kroć, oraz pp. Moniuszko 

8 kroć, a Wolski 6 kroć . Te, tak dokładnie policzone „przywołania" 

oznaczają sukces niezwykły i wywołują echo długotrwałej, demonstra

cyjnej owacji. 

Muzyka - ironiczna i dowcipna w momentach, gdy charakteryzuje 

zfrancuziałą „sosjetę" zapełniającą świetne salony pięknej, bogatej lecz 

starzejącej się Hrabiny, - lecz wzruszająca i zapalająca serca słucha

czy, gdy wskrzesza obraz cnót staropolskich - idealnie wyrasta z do

skonałego, żywego tekstu libretta, podkreśla misternie splecioną z nut 

10 

i słów sieć aluzji i politycznych niedo
mówieó. 

I właśnie owe, tak licznie rozsia ne p o 
operze aluzje polityczne, „cienkie" i cięte 

zarazem, są jednym z najbardziej war
szawskich rysów operowej jubilatki. 

O nich to właśnie pisze w sposób bar
dzo wnikliwy i trafny, świetny znawca 
Moniuszki, Witold Rudziński*): 

„Postępowi działacze korzystali ze 
względnie liberalnego kursu w polityce, 
zwłaszcza w teatrze. Tu każde zręcznie 

podane słowo stawało się alegorią, alu
zją, apelem. Mówiono „matka" - rozu
miano „ojczyzna". „Lowy" przeno.siły 

wyobraźnię do lasu, z którego wyjść po
winny powstańcze oddziały; wystarczyło 

powiedzieć „ruszaj bracie w pole", żeby 

publiczność w lot zrozumiała, na jakiego 
zwierza trzeba ruszyć. Jednocześnie sma
gano kosmopolityzm, szlagonerię, cudzo
ziemszczyznę, wyśmiewano tanie mody 
zagraniczne, ucząc kochać obyczaj krajo
wy. Tak robił kiedyś Bogusławski, który 

*) Witold Rudziński - Moniuszko P.W.M. 1954. 
(w partii Hrabin)! 1863 T.) 

w wielkim zwierciadle teatru ukazywał 

oblicze narodu, walczącego o swoj ą przy
szłość, wolność: i sprawiedliwość, a także 

kazał przyglądać się wykrzywionym twa
rzom tych wszystkich, którzy na wielkiej 
drodze wyzwolenia gromadzili kłody 

i rzucali je pcd nogi ludziom postępowym. 

Moniuszko i Wolski widzieli potrzeby 
.::hwm •bieżącej, chcieli o nich mówić głoś
no; wyraźnie oczywiście nie było można, 
bo utwór nie przecisnąłby się nawet przez 
drzwi urzędu cenzora. ale można był o 

sięgnąć do historii, znaleźć tam motywy 
nadające się do dzisiejszych czasów -
i tym sposobem oddziaływać na społe
czeństwo. 

SALOMEA KRUSZELNICKA 
(w p Jr tii Hruoin)I .1898 r.J 

Istotnie, po cobną sytuację przeżywała 

Warszawa na początku wieku XIX. Wte
dy, tuż po rozdarciu Polski, uspokoiła się 

szlachta obszarnicza , skor:l ujrzała ch lo-
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pów zapędzonych na nowo do pańskiego pługa, „wyższe" zaś sfery, 

przejmując się francuszczyzną z drugiej ręki, nawet mowę polską były 

gotowe wykreślić ze swej pamięci. Ukazać tych ludzi - to ukazać rów

nież współczesnych dorabialskich, karierowiczów, arrywistów, skrzętnie 

wijących sobie gniazdka na gorzkim drzewie niewoli, nabijających so

bie kieszenie nie patrząc na to, z jak krwawego potu rodzą się pienią

dze. Podobnie jak dziś - mówili sobie obaj twórcy - i wtedy byli lu

dzie myślący inaczej, walczący o zdrowe oblicze kultury narodowej, 

gotowi przelać kcr-ew za ojczyznę, w której wszyscy ludzie byliby sobie 

równi. W atmosferze wrzen-ia, w jakiej kraj wtedy zaczął się znajdować, 

gdy coraz wyraźniej dzielono się na gorących i zimnych, patriotów 

i obojętnych - wystarczyło rzucać słowa oględne, ale powszechnie zro

zumiałe, by cel został osiągniQty. 

Napisali więc operę komiczną, pierwszą operę o Warszawie, skąpali 

ją w atmosferze dworu księcia Józefa, schlastali niemiłosiernie ówczesną 

żałosną arystokrację, poka,zując równocześnie ludzi prawych, prostych, 

przenoszących polskość nad cudzoziemszczyznę, postęp nad bezmyślne 

wstecznictwo." 

Może powstać pytanie, czy aluzje i niedomówienia „Hrabiny" są 

równie czytelne dla dzisiejszego słuchacza, jak przed stu laty. Sądzę, 

że nie, skoro np. pamiętna inscenizacja Leona Schillera wprowadziła 

do tekstu Wolskiego tekst napisany przez inscenizatora, wskaz.ujący 

jak czerwona strzałka kierunkowa na zatarte w swej czytelności puenty 

aluzje polityczne. 

Gdy dziś odczytujemy libretto Wolskiego, bez naniesionych obcą ręką 

retuszów, w jego pierwotnej. prapremierowej wersji, stwierdzamy, że 

zachowało ono nadal swój wysoki walor teatralny, mimo iż metafo

ryczny „konflikt fraka i kontusza" należy już do historii. 

Przed stu laty warszawianie„ z wrodzoną mieszkańcom nadwiślańskiej 

stolicy intuicją, znakomicie zrozumieli intencje obu autorów opery 

i wyrazili swój entuzjazm bardzo po warszawsku, bo w formie - mani

festacji. 

Zwykle, gdzie jedni manifestują swój entuzjazm, inni demonstrują 

swe niezadowolenie. Józef Sikorski, najwybitniejszy lecz konserwatyw

nie, jeśli idzie o przekonania polityczne, usposobiony krytyk muzyczny 

Warszawy, - nie pochwalał „intencji" autorów. Stąd owe „przygany" 

w słynnej recenzji, w której głównie dostało się itapewne ze względów 

„ taktycznych", libreciście: 
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„Więc dramat bedzie satyr<1.„ pomy śleliśmy sobie. Tak też jest istot

nie. „Hrabina" p. Wolskiego, to bogata wdówka, upędzająca się za hoł

dami, choćby je ubiorem nawet zyskiwać przyszło; owszem! taltie 

hołdy zdają się być jej najmilsze, jak wnosić można z monologu, a ra

czej ody do sukni świeżo przez „Lazarowiczową" wykończonej. Kto była 

Lazarowiczowa? Domyślacie się piękne panie: a widzicie zarazem, że 

z opery w mowie będącej, ffi'.)Żna się coś historii nauczyć, dowiedzieć 

się np„ że na początku bież<1cego stulecia była w Warszawie niejaka 

pani de Vauban, królowa całej sosjety„. Nadto tam dowiedzieć się może, 

ktoby nie wiedział jeszcze, :że w Warszawiie była słynna Blacha (dom 

obok zamku królewskiego zwanym), gdzie mieszkał korowód ówczesnego 

społeczeństwa (przemilczany oględnie) - do którego zapewne odnosi się 

wyrażenie: Herkules u nóg Om.falii. Dowiedzieć się jeszcze z „Hrabiny", 

że w owym cz.asie fraki, biorąc.:e stanowczo nad żupanami i kontuszami 

górę, bywały najdystyngo.wniejsze.„ gdy koloru popielatego itd. Proszę 

mi pokazać wdzięczniejszy sposób uczenia się historii. Niezgrabiasz, 

którego pani hrabina obiecała wybrać sercem, uszkodził na niej a·rcy

dzieło Lazarowiczowej - surl:nię, część kostiumu Dyanny stanowią

cą i naturalnie, jak zasłużył, dostał odprawę. W akcie trzecim płocha 

jejmość odnosi karę za zbytec.:zne do stroju przywiązanie, bo musi wy

słuchać swadżby i oświadczyn s'k:ierowanych ku innemu przedmiotowi 

przez odepchniętego w gn•iewie za rozdartą suknię adoratora„. Sens mo

ralny: nie gniewajcie się, o panie, gdy wam kto niechcący suknię 

uszkodZJi, bo łatwiej o suknię niż o kochanka, szczególniej tak1ego, któ

ry męstwem na polu sławy dorobił się szlif pułkownika„. Pan Chorąży 

to postać najwybitniejsza i odstająca tym lepiej od błaźniącej się cze

redy, że na sobie nosi strój polski a w sercu miłość do domowych rze

czy„. Coprawda wolelibyśmy, by nam bez potrzeby nie przypominano 

roli smutnej i poniżającej, jc. .ką część ówczesnego społeczeństwa od

grywała, tym bardziej, że ona z mnóstwem innych nieprzyjemnych 

wspomnień się wiąże - a jako przechodnia, wyjątkowa. nie osobliwie 

się przyczynia do przedstawic.:nia naszego, ale zaprzeczyć jej istnienia 

nie możemy„." 

Sikorskiemu nie podobało się zdecydowanie libretto łączące błahość 

tematu z „patriotycznym nietaktem", polegającym na niepotrzebnym 

jego zdaniem przypominaniu „roli smutnej i poniżającej części ówczes

nego społeczeństwa". Lekceważąco nazywa „Hrabinę".„ „trzyaktową 

historią spódnicy", dodając, że „jest to komedia raczej, tchnąca niekie

dy mocno farsą, niż libretto do opery". 
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Mylił się zapewne i Leon Schiller, widząc w „Hrabinie" przede 

i.vszystkim operę polityczną, w której, spod przejrzystej salonowe•j 

maski, raz po raz błyska niepokojąca, gniewna aluzja polityczna. 

Opieński również wysuwa pod adresem Wolskiego pewne pretensje , 

trochę pokrewne tym, które po prapremierze wypowiedział tak otwar

cie Sikorski. Wadą libretta jest, jego zdaniem, przewaga elementów 

charakte•rystycznych nad uczuciowymi. Ale sentyment polityczny „Hra

biny" nie razi go. Konflikt dwóch światków, dwóch światopoglądów 

raczej, który symbolizują francuski strój i staropolski kontusz oraz 

mundur legionisty napoleońskiego „uplastycznia w sposób pierwszo

rzędny muzyka Moniuszki, która mieni się kameleonowatymi splotami 

lekko salonowego stylu naprzemian z liryzmem lub marsowatością 

staroszlachecką" *). 

Pominięto w sporze czy „Hrabina" jest operą polityczną, czy też nie -

wątek bardzo ważny, stanowiący kręgos.up dramaturgiczny całej opery, 

wątek jak najbard2liej „cywilny" i przeprowadzony z doskonałą prawdą 

psychologiczną - historię miłości (czy miłostki) starzejącej się kobiety 

(hrabiny) do znacznie młodszego mężczyzny (Kazimierza). Gdy Kazi

mier.z, urażony w swej ambi:::ji i ośmieszony niefortunnym wypadkiem 

ze suknią, o.puszcza salony Hrabiny - by po latach powrócić jako mło

dy, urodziwy, opromieniony wojennymi wyczynami pułkownik legionów 

napoleońskdch - czas w międzyczasie „niie stanął w miejscu". Hrabłna 

postarzała się w sposób widoczny. Nie ma więc szans na odzyskanie 

miłości Kazimierza, którego pociąga młodość i świeżość Broni (tak żywo 

przypominającej Zosię z „Pana Tadeusza"). Hrabina przegrywa w tej 

nierównej walce i czyni to, przyznajmy, z godnością. Postać hrabiny 

(też wykazująca pewne podobieństu:a do mickiewiczowskiej Telimeny) 

nakreślił Wolski wyjątkowo $Uges:tywnie i przekonywująco, z praw

d21iwym dramatycznym talentem. 

Jakżeż blado wypadł przy hrabinie „pozytywny amant" Kazimierz! 

Stulecie „Hrabiny" skłoniło dyrekcję Opery Warszawskiej do wpro

wadzenia, po kilku latach przerwy, „jubilatki" do repertuaru. Tym 

razem opera ta powraca na scenę bez retuszów w tekście, w swej pra

premierowej wersji. 

Wzruszające jest to nowe oSpotkanie z arcydziełem Moniuszki i Wol

skiego, któremu tu i ówdzie widoczny srebrny włos dodaje tylko uroku 

i podkreśla w ciągu stu lat „dojrzałą młodość". 

•) Henryk Op : eński: „Stanisław Moniuszko". Lwów 192~ . 
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TREŚĆ LIBRETTA 
Rzecz dzieje się w początku XIX ~ tulecia. Akt I 

!II na wsi 
II w ·warszawie, 

AKT I 

„Bogaty salonik w guście nieco rococo, obicia z mi.tol.ogicznymi grupa
mi, kilka obrazów, wykwintne meble. Drzwi w glębi i clwoje bocznych"*> 

Zaproszeni na bal goście podziwiają wykwint salonów hrabiny, 
pięknej i bogatej wdowy, utrzymującej stosunki towarzyskie nawet 
z gospodarzami pałacu pod Blachą : Księciem Pepi (Ks. Józef Ponia
towski) oraz jego metresą , Francuzką, panią de Vauban. Panowie, hoł
dując obowiązującej w „sosijecie" modzie francuskiej, przybywają na 
bal w popielatych frakach , panie zaś w toaletach „supreme genre". 
Wśród zebranych w salonie =ajduje się to:tumfacki Hrabi•ny Dzidzi 

(Zdzisław) oraz pan Podczaszyc. Bal zapowiada się jako największe 
wydarzenie sezonu towarzyskiego. Uświetni go przedstawienie baleto
wo-pantomimiczne w wykonaniu zaangażowanych artystów warszawskich 
z Bogusławskim na ozele, c;raz amatorów. Weźmie w nim rówmez 
udział IPodczaszyc, kreując rolę Neptuna. Dzidzii namawia podstarzałe
go, lecz pełnego wigoru Podczaszyca, by ożenił się ;z młodziutką ślic21ną 

i posiadającą godny uwagi posag wnuczką 
Chorążego - Bronią. Sam, zaleca się do 
pięknej Hrabiny, będącej partią świetną. 

zarówno pod względem towarzyskim jak 
i majątkowym. Nadchodzi Chorąży. Jego 
staropolski strój wywołuje w snobistycz
nym, kosmopolitycznym towarzystwie 
pewną konsternację. Chorąży z wyraźną 
dezaprobatą i nie bez ironii ogląda modnie 
i kuso odzianego Podczaszyca, sądząc iż 

ten zabiega o rękę pani domu. Ale nie
dyskretny Podczaszyc wyprowadza go z 
błędu, recytując wcale bogatą listę aktual
nych zalotników pięknej wdówki: 

•) Cyt at z libretta Wolskiego. 

ALOJZY ZóŁKOWSKI (SYN) 
(Poclczaszyc - portret 1889 r . ) 
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MIECZYSŁAW FRENKIEL 
(w partit Podczaszyca 1898 r. ) 

,.. .. pan Kazimierz i mój Dzidzi, 

Pan Bog'\l.slaw i Chryzanty, 

Grzesio, Karol i Konstanty, 

Pan Marszałek i Podstolic, 

Ten z Czerskiego, z pod Gqgolic ... 

Dalej Hrabi.a, Kasztelanic 

I z pod Blachy coś tam bylo, 

Z Litwy Syry·ń, Majdanowicz, 

Z Żmudzi Łappa, Woronczy!lo.„ 

Jeszcze wyszli mi z pamięci 

Dwaj z Galicji konkurenci; 

Z Wielkopolski..." 

że pięćdziesięcioletni Podczaszyc zamierza starać się o wnuczkę 

Chorążego, tego stary szlachcic, mimo aluzji podstarzałego lowelasa, 

w prostocie swego serca ani się domyśla. 

A oto Bronia. Dziewczyna nie jest zachwycona warszawskimi za

pustami gościną na świetnym dworze Hrabiny. Wymownie świadczą 

o tym jej słowa, skierowane do Chorążego: 

„Dziadziv! na wsi lepiej bylo. 
(.„J Ach, dziaduniu - to blasku całym 
I w przepychu świetnych sal 
żal mi ciszy w du;orku bialym 
W alkierzyku kwiatów żal! 

Żal kościółka, na glos dzwonka, 
Gcly się lud gromadzi tak, 
Mogi.l dwojga, drzew i sionka 
I dziadu11i.a tutaj brak. 

I gdyby nie skrywane przed wszystkimi uczucia do pięknego Kazi

mierza, Bronia chętnie wyjechała by z Chorążym na wieś. 

Kazimierz - Bronia się tezo domyśla - zakochany jest w znacznie 

od niego starszej Hrabinie. I on, według dosadnych słów weredyka 

Chorążego, - „zbabiał" w ·warszawie. 
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Hrabina bardzo życzliwie spogląda na dorodnego, choć posiadającego 

widoczne braki w salonowej edukacji młodzieńca. Rozmawia z nim 

chętnie bez świadków, co wywołuje zazdrość w sercu Dzidziego. że 

zazdrość ta jest bardzo uzasadniona, świadczą słowa pięknej pani 

skierowane do Kazimierza: 

„ ... trzeba u;ierzyć jako ja wierzę 
W tęczę przyszłości, w jedną nadzieję". 

Duet Hrabiny i Kazimierza przerywa Dzidzi oznajmiając, iż właś

nie przyniesiono suknię balową Hrabiny, kostium Diany, arcydzieło 

słynnej warszawskiej krawcowej Lazarowiczowej. 

Akt pierwszy kończą tłumnie zebrani goście wezwaniem: 

„Chodźmy do sal, do dalszych sal 
Trzeba rozpocząć próbę zabawy. 
A potem bal - a taki bal 
Będzie epoką w dziejach Warszawy". 

AKT II 

„Sala balowa, w głębi zasli na. Na prawo klawikordzik, przy nim arfa 
i dwa taborety, wokoło wykwintne kanapki, berżerki, fotele, krzesła 

itp. $wiatla pełno w prz~f1ysznych kandelabrach, bukiety w porcela
nowych wazonach. Drzwi na lewo i na prawo. Służba roznosi wino 

i chłodniki*) 

W sali balowej rozpoczęłR się próba przedstawienia, które otworzy 

po przybyciu pani de Vauban świetny bal wydany przez Hrabinę. 

Goście, którzy przyjęli udział w przedstawieniu, ukazują się teraz w ko

stiumach. Hrabina, w prześlicznym stroju Diany, śpiewa słynną arię 

do sukni: 

„Suknio, coś mnie tak ubrała, 
Jakby posqg w greckim stylu, 
Holdy tyiu, zawiść tylu 
Będę, będę dziś wiclziala„." 

") Cytat z libretta Wolskiego. 
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Istotnie, piękna ·wdowa świc,ci prawdziwe triumfy w swej wspaniałej 

toalecie, łowiąc liczne komplementy, z których jedynie słowa zachwytu 

Kazimierza sprawiają jej prawdziwą iradość. 

Próbę otwiera balet, którego tematem jes! „Zefir goniący Florę", -

poczym następuje „scena lir:·czno-choreograficzna" pt. „Neptun na 

Wiśie". Pan Podczaszyc, ustrojony w przyciasne trykoty, zbiera bogate 

żniwo zaprawionych lekką kpiną oklasków. 

Po „mitologicznym" tańcu satyrów - na prośbę Kazimierza i Hra

biny, Bronia (podobnie jak Chorąży odziaua tv strój polski) śpiewa 

swojską , dworkową dumkę: 

„Szemrze strumyk pod jaworem. 
Po kamykach ii.,-olno zcieka. 
Stoi dziewczę przede dworem 
I lzy tłumi i narzeka ... " 

Aria Hrabiny do sukni i dumka Broni są małymi arcydziełami styli

zacji tekstowej i muzycznej. Stanowią silny, wyrazisty i wymowny 

kontrast - reprezentując tu, w sali balowej świetnego pałacu war

szawskiego, dwa biegunowe różne środowiska, różne nie „stanem" lecz 

przekonaniami, patriotyzmem i stosunkiem do tradycji. Piosenka Broni 

ogólnie się podoba i włączona zostaje do programu. Największe jednak 

wrażenie zrobiła ta swojska dumka na ... Kazimierzu. 

Dzidzi ogłasza uroczyście przybycie pani de Vauban. Wszyscy rzucają 

się ku drzwiom, by powitać królowę sosjety warszawskiej. 

I wtedy właśnie, zupełnie nieoczekiwanie, następuje „tragedia": Ka

zimierz, prowadząc Hrabinę na powitanie gościa, przydeptał tiulowy 

tren sukni, rujnując gruntownie kunsztowne arcydzieło sztuki krawiec

kiej. Hrabina, nie mogąc opanować wściekłości, odtrąca brutalnie nie

fortunnego i mocno zakłopotanego kawalera. który - :.i.rażony w swej 

dumie, rozżalony i „skompromitowany" - opuszcza bal. 
I znowu chór gości, zamykając akt, tak komentuje „tragiczne" wy

darzenie: 
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„Lazarowicz trzy tygodnie 

Szyła cuurw, suknię tę 

I rozdarta tak niegodnie, 
że aż sif; zapłakać chce. 
I naprnu:ić już nie można 
Tego tiulu z gazy mglq! 
Och! niezgrabność nieostrożna, 

C'est impardonnable, c'est trop!" 

AKT III 

„Obszerna komnata we dworze Chorążego; na ścianach portrety fami
lijne i myśliwskie trofea, pule: p drewniany z belką przez środek. Tap
czan okryty dywanem. Drzwi w glębi i na prawo, a na !ewo szklane clo 
ogroclu. Na stole dębowym gąsiorek wina i parę lampek na tacy"*) 

Chorąży, wywołany z polov. ania na polecenie Podczaszy ca, nie może 
się ani rusz dowiedzieć, na czym polega właściwie owa „siurpryza", 
którą tajemniczo zapo.wiada nieco podchmielony zieleniakiem sąsiad. 

Bronia krząta się koło w;eczerzy, na którą nieba\vem przybędą 
myśliwi. lVIarzy o Kazimierzu, którego mimo pięciu lat rozłąki, nadal 
darzy gorącym uczuciem. 
Zupełnie nieocze!dwana zjawia się 

Hrabina w towarzystwie nieodstęp
nego Dzidziego. Dowiedziała się bo
wiem , że Kazimierz powraca z woj
ny - więc pragnie go tu powitać, 
przeprosić za afront na balu i... 
odzyskać jego uczucie. 

Niebawem przybywa Kazimierz, 
ale jego powitanie z Hrabiną jest, 
mimo wyraźnego zaskoczenia spot
kaniem, - chłodne i pełne rezerwy. 

JANINA KOROLEWICZ (Bronia! 

I MIECZYSŁAW FRENKIEL 
(Podczaszyc 1898 r.) 

Młody pułkownik legionów pragnie 
podziękować Chorążemu za ser
deczną opiekę, jaką ten otoczył mat
kę w czasie jego nieobecności. 

Ohciałby też zobaczyć Bronię, którą 

często coraz czulszym sercem 
wspominał na obczyźnie. Nie domy
śla się oczywiście, że śliczna dziew-

•) Cytat z libretta Wolskiego. 

WŁADYSŁAW FLORJAŃSKI 
(w partii Kazimierz 1898 r.) 
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czyna oddawna go już kocha. Powitanie z Chorążym i jego wnuczką 
jast bardzo serdeczne. Podczaszyc, który słyszał piosnkę Broni wy
mownie mówiącą o miłości do Kazimierza, zrezygnowawszy z niewczes
nych zalotów i tęgo sobie podpiw.szy - oświadcza się w imieniu Ka
zimierza o rękę dziewczyny. Gdy zaskoczon!,·, zmieszany i uszczęśliwio

ny Kazimierz zapewnia Chorążego o sw ych gorących afektach dla 
Broni, stary szlachcic udziela młodym swego błogosławieństwa. 

Hrabina jest zrozpaczona, bowiem lata, które minęły od owego fatal
nego balu, pogłębiły w niej i utrwaliły uczucie do Kazimierza. Jest 
jednak teraz bardziej opanowana, niż przed laty. Dramatyczna aria: 

„Zbudzić się z ułudnych snów, 
Stłumić jęk, co w sercu wre .„" 

świadczy, jak głęboko, jak boleśnie odczuła swą, chyba pierwszą 

w życiu klęskę. 

Gdy wreszcie odjechała w towarzystwie zadowolonego z takiego 
obrotu sprawy Dzidziego, - wszyscy odetchnęli z ulgą: 

„Ona przecie już za progiem, 
Z Panem Bogiem, z Panem Bogiem! 
Niechaj jedzie dobrodzilw, 
Wnet ożywi się zabav.:a!" 

Trydycyjny toast na zdrowie młodych, Broni 
operę: 

Kazimierza, kończy 

„Przyszły~~h pafistwa mlodych zdrowie! 
Wiwat żona, mąż! 
I kochajmy s ię panow ie, 
Kochajmy się wciąż! 

Tekst programu: TADEUSZ MAREK 

MIECZYSŁAW MIERZEJEWSKI 

EMIL CHABERSKI 

STANISŁAW JAROCKI 

HENRYK TOMASZEWSKI 



ORKIESTRA: 

I SKRZYPCE: 

Edmund Sieja - koncertmistrz 
Janusz Kucharski - koncertm. 
Mieczysław Halik - koncertm. 
Zenon Bąkowski 
Czesław Lewandowski 
Anna Szponko 
Krystyna Huzarska 
Czesława Małowiecka 
Zbigniew Schmidtchen 
Antoni l\/Iorzykowski 
Franciszek Przystupa 
Stanisława Filipczak 
Mieczysław Duszyński 
Roman Ciarkowski 
Waldemar Turalski 
Józef Stonkus 
Krzysztof Szamow;,ki 
Wiesław Bąkowski 

II SKRZYPCE: 

Kazimiera Petry 
Feliks Pająk 
Leonid Spiro 
Tomasz Kckot 
Stanisław Czajkowski 
Leon Liskowski 
Józef Śniadowski 
Czesław Landy 
Aleksander Syrtowt 
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Antoni Michalak 
Józef Węgrzyn 
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Józef Banaś 
Zygmunt Garbarski 
Antonina Wiśniowska 
Karol l\/Iika 
Józef Laskowski 
Janusz Wojnicki 
Jerzy Róziewicz 
Hubert Pniewski 
Ksawery Stanicki 

WIOLONCZELE: 

Jerzy Węsławski - koncertm. 
Marian Raczak - koncertm. 
Janusz Klekowski 
Jerzy Ługiewicz 
Lucjan Butkiewicz 
Henryk Dobrzyniec-Kalinowski 
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Sławomir Klemt 
Zygmunt Bebrysz 
Kazimierz Raczyński 

KONTRABASY: 

Zdzisław Marczy!'iski 
Henryk Wołłowicz 
Józef Frey 
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Jan Jasiński 
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Aleksander Sawczenko 
Wacław Szabli!'iski 

FLETY: 

Henn k Bartnikowski 
Tadeusz Wołoszyn 
Andrzej Wojakowski 
Monika Wieczyńska 
Zdzisław Bieńkowski 
Jan Głowniewski 
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OBOJE: 

Ludwik Szyma!'iski 
lVIarian Szwarczyński 
Jerzy Kwaśniak 
Mieczysław Mazurek 

RÓŻEK ANGIELSKI: 

Józef Klukowski 

KLARNETY: 

Zdzisław Błaszkiewicz 
Jerzy Lubiszewski 
Marian Smolis 
Roman Chruszcz 
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Ryszard Paciorkiewicz 
Janusz Wiśniewski 
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KONTRA-FAGOT: 

Edward Błach 
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Michał Pankowski 
Roman Matuszewski 
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Józef Niziński 
.Jan Mikszto 
Tadeusz Kielak 
Józef Szyport 

TRĄBKI: 

Ryszard Kupiecki 
Jan Rydelek 
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Władysław Szuksztel 
Stanisław Lenkiewicz 

PUZONY: 

Tadeus,z Tuzinowski 
Marian Szymański 
Jan Borkowski 
Henryk Snarski 
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TUBA: 

Stanisław Czerwiec 

KOTŁY: 

Stefan Binder 

PERKUSJA: 

Ryszard Gubała 

Antoni Tenczar 
Jan Fitak 
Barbara Załoga 
Czesław Sowul 

HARFA: 
Teresa Szułowicz 
Regina Ruzkowa 

FORTEPIAN: 

Anna Skowrońska 

Inspektor orkiestry 
JAN BORKOWSKI 

Kier. org. pracy art. orkiestry 
.JERZY WĘSŁA ·wsKI 
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CHÓR: 

Kierownicy chóru: 
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Kazimierz Kord 
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Czesława Biernacka 
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Antonina Dutkiewicz 
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Irena Górska 
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Janina Górnisiewicz 
Jadwiga Gromulska 
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Halina Jankowska 
lrntonina Janiszewska 
Danuta Kaczorówna 
Janina Kasprzak 
Halina Kępińska 
Maria Kołodziejska 
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Janina Kwiatkowska 
Anna Less 
Barbara Lubasińska 
Barbara Ławcewicz 
Krystyna Ługiewicz 

Halina Maciejewska 
Teresa Maj-Jarzębska 

Krystyna Marcinkówna-
Grzegorzewska 

Leokadia Miszułowicz 
Barbara Mroszczyk 
Halina Nossek 
Wanda Nowak 
Longina Pelc 
Maria Piątkowska 

Janina Rataj 
Krystyna Sadowniczy 
Helena Sarnawska 
Teresa Sawicka 
Maria Seroczyńska 

Halina Skalska 
Zofia Sosnowska 
Halina Szumska 
Zuzanna Szamowska 
Wiesława Urban 
Alicja Wojtas 
Krystyna Woźniak 

Barbara Zielińska-Czerbniak 

Rena ta Zielińska 
Zbigniew Adamski 
Hipolit Arcichowski 
Eugeniusz Chmielewski 
Jan Chmielewski 
Władysław Dłużniewski 

Dymitr Dubrawski 
Zbigniew Grabowski 
Zeno:-. Gruszka 
Zdzislaw Guzowski 
Ryszard !liński 

Edward Jabłoński 

Tadeusz Jarzębski 

Marian Josicz 
Czesław Kaczkiełło 

Stanisław Kacprzak 
Władysław Karbowiak 
Kazimierz Kasparek 
Tadeusz Klimkowski 
Jarosław Kluczyk 
Tadeusz Korpas 
Kazimierz Krawczyk 
Stefan Krusiewicz 
Stanisław Kuczewski 
Józef Kusiakowski 
Wiesław Kużmiak 

Władysław Lewandowski 
Zdzisław Lichowski 
Edward Magryta 
Jerzy Malcherczyk 
Leopold Matusiak 
Antoni Mika 

::Sorys Mularczyk 
Edward Najda 
Rozcisław Niewiarowski 
Wincenty Nowakowski 
l\Tarian Pęciński 

Józef Pilarski 
Zygmunt Przybyłowski 

Marian Rajzer 
Roman Saar 

Antoni Skomorucha 
Witold Sosnowski 
Piotr Spirydonow 
Ludwik Szul 
.Jarosław Szulc 
Antoni Wydra 
Michał Xinxo 
Zbigniew Zalewski 
Edmund Zapała 

Inspekt:Jr chóru 

Marian Pęci11ski 



BALET: 

Kierownik baletu 

RAISSA KUZNIECOWA 

Pedagodzy baletu: 

Prof. LEON WÓJCIKOWSKI 
EDWARD SOBISZEWSKI 

Korepetytorzy baletu: 

JERZY SMOCZYŃSKI 
TADEUSZ BŁACHNIO 
Barbara Andrzejaczek 
Barbara Barska 
Elżbieta Bojanowicz 
Marta Bokota 
Aleksandra Borsch 
Krystyna Bukowska 
Irena Cieślikówna 
Mariquita Compe 
Bożena Gadzińska 
Barbara Gierałtowska 
Olga G linkówna 
Barbara Kasprowdcz 
Ryszarda Kołtuniak 
Krystyna Korda 
Hanna Korkozowiez 
Jadwiga Kostrzemska 
Lidia Kowcz 
Maria Krzyszkowska 
Wiesława Latkowska 
Barbara Leśniewska 
Irena Ładowska 
Barbara Malejonek 
Aniceta Mandowska 
Barbara Mazurówna 
Krystyna Mazurowna 
kena Mrówczyńska 
'I'eresa Nikodem 
Olga Oleszkiewicz 
Wie>ława Olkiewicz 
Barbara Piekarska 
Halina Scibor 
Stanisława Selmów1'la 
Elżbieta Spratek 
Krystyna Stankiewicz 
Maria Surowiak 

26 

Hanna Szajewska 
Sabina Szatkowska 
Dan u ta Szorcówna 
Alina Tomaszewska 
Jolanta Wilkońska 
Halina Witkowska 
Barbara Włodarczyk 
Hanna Wapińska · 
Henryka Zwierzówna 
Mieczysław Bagiński 
Witold Borkowski 
Ma.rek Braziewicz 
Stanisław Cywiński 
Andrzej Czalkowski 
Jerzy Dan 
Benon Dymecki 
Stanisław Dziuk 
Marian Florkowski 
Wacław Gaworczyk 
Henryk Giero 
Zbigniew Juchnowski 
Bogdan Kamiński 
Zbign.iew Kiliński 
Edward Koperski 
Stanisław Kowalski 
Jeremi Kunicki 
Franciszek Lewandowski 
Feliks Malinowski 
Ludwik Małecki 
Ryszard Majka 
Czesław Mette 
Zdzisław Panoszewski 
Bolesław Procner 
Zygmunt Sidło 
Zygmunt Skórzyński 
Kazimierz Skrzypkowski 
Zbigniew Strzałkowski 
Grzegorz Strzelczyk 
Stanisław Szymański 
Tadeusz Wacławik 
'Vojciech Wiesiołłowski 
.Jerzy \Vlazło 
Bogu sław Walczyński 
Leszek Zgoła 

Inspektor baletu 
BARBARA KASPROWICZ 

Kierownik techniczny FRANCISZEK PIETRZAK 

Brygadier maszynistów 
PIOTR TROJANOWSKI 

Kier. rekwizytorni 
STANISŁAW SUŁKOWSKI 

Swiatlo sceny 
JERZY MORA WSKI 

Kier. garderób 
ALOJZY SKWARSKI 

Kier. pracowni malarskiej 
KONSTANTY PĘKALSKI 

Kier. pracou:ni stolarskiej 
FELIKS ZIELIŃSKI 

Kier. pracowni modelatorskiej 

STEF AN KĄKOL 

Kier. pracou:ni krawieckiej 
damskiej 

TERESA MISIEREWICZ 

Kier. pracowni krawieckiej 
męskiej 

JAN ROTUSKI 

Kier. pracowni szewskiej 
CYRYL ROJEK 

Kier. pracowni perukarskiej 
IGNACY SOBCZYŃSKI 

Kier. pracowni modniarskiej 
IRENA PIOTROWSKA 

Kier. pracowni tapicerskiej 
BOLESŁAW SOŁTYSIAK 

Kier. pracowni .~!usarskiej 

JÓZEF CHMIELEWSKI 

Kier. pracowni ku:iacia.rskiej 
l\IARIA STRZELECKA 

Kler. pracowni farbiarskiej 
inż. WIESŁAW KALINOWSKI 

Zakł. Graf. „Tarnka", W-wa. 6.000. Zam. 899/60. C-61. 







PAŃSTWOWA OPERA W WARSZAWIE 

Dyrektor artystyczny JERZY SEMKOW 

STANISŁAW MONIUSZKO 

HRi\.BINA 

Reżyseria: 

Opera w 3-ch aktach 

Libretto 

WŁODZIMIERZA WOLSKIEGO 

Kierownictwo Muzyczne: 

MIECZYSŁAW MIERZEJEWSKI 

Dekoracje: Kostiumy: 

EM1L CHABERSKI St. JAROCKI OTTO AXER 

Choreografia: Kierownik Chóru 

HENRYK TOMASZEWSKI KAZIMIERZ KORD 

PREMIERA 28 MAJA 1960 r. 



HRABINA 

CHORĄŻY 

BRONIA 

PANNA EWA 

KAZIMIERZ 

PODCZASZYC 

DZIDZI 

::::YRENY 

DAMA I 

PAN I 

SO LIS CI: 

Ewa Bandrowska-Turska 

Alicja. Dankowska 

Jadwiga Pietraszkiewicz 

Jan Glonek 

Edward Pawlak 

Jadwiga Dzikówna 

Rarbara Miszel 

Barbara Nienwn 

Halina Slonicka 

Jerzy Orlowski 

Lesław Waclau:ik 

.4ndrzej Kizeweter 

Władysław Skoraczewski 

Jerzy Granowski 

Zenon Wójciak 

OBSADA 

FLORA 

ZEFIR 

NIMFA 

BALETMISTRZ 

KRAWCOWA 

FRYZJER 

DAMY 

KA WALEROWIE 
Alicja Boimska Janina Górnisiewicz 

Teresa Maj-Jarzębska Halina Nossek 

Ilalina Skalska Alicja Wojtas 

SATYRY 
Nrna Kasprzak 

.kozcislaw Niewiarowski 

SOLISCI BALETU: 

Irena Cieślikówna 

,..,d :'!arbara Włodarczyk 

Feliks Malinowski 

Wojciech Wiesiollowski 

Mariquita Compe 

Barbara Gieral.towska 

ZiJigniew Juchnowski 

Zygmunt Sidło 

El.żbieta Bojanowicz 

I·:r11~.tyna Korda 

5tadsław Kowalski 

Bcgdan Walczyński 

hyszarda Kołtuniak, 
flanna Korkozowicz, 
Wiesława Latkowska, 
Wiesława Olkiewicz, 
Barbara Piekarska, 
Jolanta Wilkońska, 

Barbara Leśniewska, 
Barbara Mazurówna, 
Teresa Nikodem, 
Irena Mrówczy·ńska, 

Alicja Tomaszewska 
Elżbieta Spratek, 

i\'1ieczyslaw Bagiński, Marian Florkowski, 
Benon Dymecki, Bogdan Kamiiiski, 
Stanisław Dziuk Ryszard Majka, 

Bolesław Procner 

Jerzy Dan, 
Stanisław Kowalski, 
Jeremi Kunicki, 
Czesław Mette, 
Zdzisław Panoszewski, 
Grzegorz Strzelczyk 

Mieczysław Bagiński, 

Stanisław Dzi.uk, 
Wacław Gaworczyk, 
Jerzy Wlazło 

DAMY, PANOWIE, GOSCIE, MYSLIWI, SŁUŻBA 

Solo wiolonczelowe w akcie III wykona: Marian Raczak 

Rzecz dzieje się w początku XIX wieku. 
Akt I i II w Warszawie, akt III na wsi. 

?l'liędzy drugim a·ktem a trzecim upływa kilka lat. 



ASYSTENCI REŻYSERA: Tózef Grnbowski 

Piotr Widlicki 

ASYSTENT CHORiVIISTRZA: Zofia Urbanyi-Swirska 

ASYSTENT SCENOGRAFA: Anna Zakrzewska 

PRZYGOTOWANIE SOLISTÓW: Zofia Lazarewicz 

Bogdan Ruśkiewicz 

ISPICJENT 

SUFLER 

Apoloniusz Kowalski 

Edward Wejsis 

Dyrekcja zastrzega sobie prawe ewentualnej zmiany programu i obsady. 

Przedsprzedaż biletów: 

w kasie Opery codziennie: 

zbiorowych - w godz. 10-12 
indywidualnych - w godz. 12-18 

w kasach „Orbisu" - ul. Bracka 16 
w godz. 8-19 

w kasach SPATiF, AL Jerozolimskie 25 
w godz. 9-18 

W dniach przedstawień w kasie Opery w godz. 10-19 
W niedziele i święta w godzinach 10-14 i 17-19 

Zamówienia na bilety zbiorowe przyjmowane są od 15-go 
każdego miesiąca na miesiąc następny 

W DNIACH PRZEDSTAWIEŃ, W GODZINACH 10-16, KASY BILE
TOWE PRZYJ!VIUJĄ TELEFONICZNIE INDYWIDUALNE ZAMÓ

WIENIA I REZERWUJĄ BILETY. 

(Tel. 8-03-60 i 8-70-71, wewn. 3) 

PRZEDSTAWIENIA ROZPOCZYNAJ.'\ SIĘ 

PU N K TU AL N I E. 


