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kierownik artystyczny 

FELIKS TARN A WSKI 
zastępca dyrektora 
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MIKOŁAJ RIMSKI-KORSAKOW 

NOC WIGILIJNA 
Noez pieried rożdiestwom 

opowieść baśniowa w 2 aktach według noweli Mikołaja Gogola 

inscenizacji i reżyseria 

ANDRZEJ JAMRÓZ 

chor eografia i ruch scenic;my 

libretto Mikołaj Rimski-Korsakow 

przekład Bronisław Maj 

kierownictwo muzyczne 

TADEUSZ ZATHEY 

WADIM AWRAMIENKO (ZSRR) 

współpraca dyrygencka 

STANISŁAW RYBARCZYK 

scenografia 

MACIEJ JASZKOWSKI 

przygotowanie chóru 

JANUSZ MENCEL 

asystent scenografa asystent reżysera 

MARIA BOSKO EW A KOLONKO-DAROSZEWSKA 

przygotowanie solistów 

HALINA RACHWALIK, BARBARA JAKÓBCZAK-ZATHEY, EWA SOBIERALSKA, EWA STĘPIEŃ 

Inspicjent 

ALICJA ANCZEWSKA 
RUTA SYLDORF 



ANDRZEJ JAMRÓZ 

TADEUSZ ZATHEY 

MACIEJ JASZKOWSKI 

WADIM AWRAMIENKO J ANUSZ MĘNCEL 



CZUB, 
stary Kozak 

OKSANA, 
jego córka 

GŁOWACZ, 
sołtys Dikanki 

SOLOCHA, 
wdowa, podobno wiedźma 

KOWAL WAKUŁA, 
jej syn 

PANAS, 
kum Czuba 

DIAK OSIP 

PACIUK, 
znachor, czarownik 

CZART 

CARYCA 

BABA Z FIOLETOWYM NOSEM 

BABA Z NORMALNYM NOSEM 

O DARKA 

SWIERZBILEB 

SZAMBELAN 

KOLĘDNIK Z KOZĄ 

PAŃKO, 
bajarz, pszczelarz 

OBSADA 

- Antoni Bogucki, Wojciech Okraska, Władysław 
Podsiadły 

- Izabela Labuda, Agata Młynarska, Urszula Napiór
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- Stanisław Jura, Zbigniew Kryczka, Adam Urban 

- Jadwiga Czermińska, Bożysława Kapica, Maria 
Luka sik 

- Jacek Gawroński, Kazimierz Myrlak 

- Antoni Bogucki, Jacek Ryś, Marek Szydło 

- Ludwik Mika, Józef Walczak, Stanisław Stelma
szek (gościnnie) 

- Maciej Krzysztyniak, Władysław Podsiadły, Wło
dzimierz Tyszler 

- Jacek Gawroński, Krzysztof Jakubowski, Wiesław 
Pietrzak 

- Barbara Krahel, Halina Słoniowska 

- Marianna Boruta, Maria Łukasik, Maria Wlekliń-
ska 

- Aleksandra Lemiszka-Myrlak, Maria Łukasik, Ur
szula Napiórkowska 

- Izabela Kuc, Bożena Olearczyk 

* * * 
- Waldemar Karst, Aleksander Majos 

- Henryk Królak, Janusz Łaznowski 

* * * 

animacja pierożków - MAREK TATKO 



Akt II sceny baletowe 

SABAT CZARTÓW I WIEDŹM 

CZARTY 

ORSZAK SIŁ SWIATŁA I DOBRA 

KO LADA 

OWSIEŃ 

JUTRZENKA 

- Jerzy Gęsikowski, Jarosław Jurasz, Waldemar 

Staszewski, Sławomir Woźniak 

oraz zespół baletowy 

- Maria Kijak, Karina Kwolek 

- Zbigniew Owczarzak, Bogumił Sliwiński 

- Danuta Paradowska, Irena Zapadka-Woźniak 

oraz zespół baletowy 

ŻEŃSKI CHÓR AKADEMICKI UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

pod kierownictwem Barbary Jakóbczak-Zathey 

KAMERALNY CHÓR MĘSKI „CANTILENA" WDK we Wrocławiu 

pod kierownictwem Stanisława Rybarczyka 

CHÓR I ORKIESTRA PAŃSTWOWEJ OPERY WE WROCŁAWIU 

dyryguje 

STANISŁAW RYBARCZYK 

TADEUSZ ZATHEY 



Wojciech Dzieduszycki 

TWÓRCA SZTUKI SERDECZNEJ 
W połowie XIX wieku we wszystkich gałęziach sztuki ro

syj skiej zaczęły dynamicznie rozwijać się idee narodowoś
ciowe. Rewolucyjno-demokratyczna publicystyka Czerny
szewskiego, Dobrolubowa, Hercena wywierała przemożny 

wpływ na kształtowanie się kierunków estetycznych w sztu
ce. Tendencje do stworzenia muzyki narodowej najpełniej 

ujawniły się w twórczości pięciu kompozytorów, tworzących 
grupę , nazwaną przez wybitnego krytyka Stasowa, „Mogucza 
Kuczka" - „Potężna Gromadka". Była to grupa pięciu wy
bitnych twórców muzyki wyrosłej z budzącego się poczucia 
narodowego: Milij Aleksandrowicz Balakirew, Modest Pie
trowicz Musorgski, Cezar Antonowicz Cui, Aleksander Por
f iriewicz Borodin i Mikołaj Andriejewicz Rimski-Korsakow. 
Pięciu wielkich kompozytorów, postępowych działaczy sp-0-
łecznych, postanowiło stworzyć styl narodowy w muzyce ro
syjskiej nawiązując do tradycji twórczości Michała Glinki 
i Aleksandra Dargomyżskiego, starając się połączyć najnow
sze zdobycze muzyki zachodnia-europejskiej z pierwiastkami 
narodowymi tkwiącymi w rosyjskiej pieśni ludowej, podej
mując w operach i w programowych utworach symfonicz
nych rosyjską tematykę historyczną i legendarną. Najaktyw
niej wcielał te idee w twórczości symfonicznej a zwłaszcza 

w niezwykle bogatej twórczości operowej Mikołaj Rimski
-Korsakow, którego muzyka wywarła n. b. ogromny wpływ 
na kształtowanie się nowej muzyki zachodnio-europejskiej, 
znajduj ąc odbicie w dziełach francuskich impres jonistów -
Claudiusza Debussy'ego i Maurice'a Ravela. 

Droga do muzyki twórcy „Nocy Wigilijnej" 
Droga do muzyki Mikołaja Rimskiego-Korsakowa nie była 

prosta. Ojciec przyszłego kompozytora, Andrzej Pietrowicz 
Rimski-Korsakow, był człowiekiem nieprzeciętnym, postę

powym, o szerokich horyzontach. Jako gubernator prowincji 
wołyńskiej odznaczał się humanitarną postawą wobec idei 
narodowościowych Polaków i jako nieumiejący wprowadzać 
wielka-rosyjskiej polityk.i wynaradawiania został zdymisjo
n owany. Rodzina Rimskich-Korsakowych przeniosła się wów
czas do podłej mieściny w guberni Nowogrodzkie j -Tichwi
na, gdzie 6 marca 1844 roku urodził się przyszły twórca 
„Nocy Wigilijnej" - Mikołaj. Chłopiec od najmłodszych lat 
przejawiał ogromne zamiłowanie do muzyki. Mając cztery 
lata zaczął uczyć się gry na fortepianie. Niestety, miejscowe 
nauczycielki nie umiały zainteresować chłopca muzyką forte
pianową - męczyły go uporczywym powtarzaniem gam 
i nie pozwalały na swobodne wygrywanie własnych melodii, 
w których odbijały się echa zasłyszanych pieśni ludowych 
i śpiewów chóralnych z miejscowej cerkwi. Całymi wieczo
rami zwykł Mikołaj słuchać starych pieśni śpiewanych przez 
matkę i wuja do akompaniamentu ojca. Poznał w tym do
mowym muzykowaniu urywki z opery „Iwan Suzanin" Glin-

kl , za ·. m1eiscowe o brzędy „f' ozegnania miGs opust u" z ies
niami śpiewanymi przez tichinowskich wyrostków odżyły 

później w jednej z najpiękniejszych jego oper, w ,,Snieżce". 
Ogromny wpływ na kształtowanie się osobowości Mikołaja 

miał jego starszy o 22 lata brat Woin Andrejewicz, który 
był mu wzorem i nauczycielem, a później zastąpił ojca. Woin 
był oficerem marynarki, nie tylko dla zadośćuczynienia ro
dzinnej tradycji (wuj Mikołaja był admirałem), ale i z zami
łowania i potrafił swymi opowiadaniami, listami z dalekich 
krajów, zaszczepić u chłopca, który marzył o służbie w ma
rynarce wojennej , umiłowanie morza. Toteż decyzja rodziny 
umieszczenia Mikołaja w Korpusie Morskim Kadetów w Pe
tersburgu odpowiadała jego marzeniom. 

W Pe te r sburgu zaczął też Mikołaj uczęszczać do opery -
s ł yszał w wykonaniu trupy włoskiej opery Verdiego i Ros-
iniego, We bera i Meyerbeera, na przedstawieniach trupy 

rosyjskiej poznał „Don Juana" Mozarta i ,,Żizń za Cara" 
- czyli „Iwana Suzanina" Glinki. Gry na fortepianie uczył 

go Ulich, wiolonczelista Teatru Aleksandryj skiego, marny 
pianista, nudziarz bez polotu. Ale Mikołaj przegrywał u zna
jomych, ze znajdujących się u nich nut, fragmenty z „Rusła

na i Ludmiły" i „Jotę Aragońską" Glinki, symfonie Beetho
vena i muzykę do „Snu nocy letniej" Mendelssohna. W Kor
pusie Kadetów dyrygu je chórem kolegów, studiuje wyciągi 
fortepianowe oper Glinki a nawet próbuje instrumentować 
antrakty z „Iwana Suzanina"„. Jest to już za tem pierwszy 
krok do poważnego zbratania się z muzyką. 

Na szeroką drogę do krainy muzyki wprowadził Mikołaja 
Rimskiego-Korsakowa jego nowy nauczyciel gry na forte
pianie - Canille, który odgadł prawdziwe powołanie mło

d:t.i.eńca, zrozumi a ł, że w Mikołaju drzemie geniusz muzyczny 
-·-toteż zapoznał młodego muzyka z literaturą muzyczną, 

namawiał do komponowania i wreszcie w roku 1861 zapro
wadził siedemnastoletniego kadeta do domu znanego już 

wówczas kompozytora, pianisty i pedagoga, Milija Bałaki
rewa, gdzie zbierali się młodzi muzycy. W tym to „kółku Ba
lakirewa" zanim jeszcze stało się „Potężną Gromadką'', Rim
ski-Korsakow poznał Cui i Musorgskie

1
go. 

„Początkujący kompozytorzy grali mu (Bałakirewowi -
W. D.) swoje kompozycje, chwytał w lot wszystkie braki mo
dulacji, siadał wówczas do fortepianu i improwizując poka-· 
zywał, jak należy poprawić czy przerobić utwór.„ Słuchan0 
go bez sprzeciwu, bowiem czar jego osobowości był olbrzymi. 
Jego wpływ na otaczających przypominał jakąś magnetyczną 
lub spirytystyczną silę„." - tak opisuje wieczory w „kółku 

Bałakirewa" w „Kronice mego życia" Rimski-Korsakow, 
który sam uległ „terrorowi" Bałakirewa i na żądanie nowego 
przyjaciela zaczął pisać„. symfonię. Praca niestety nie posu
wała się szybko naprzód, gdyż młody kompozytor nie posia·· 
dał jeszcze odpowiedniego zasobu wiedzy i techniki. Wkrótce 
też komponowanie symfonii i spotkania w .,kółku Bałak.ire

wa" zostały przerwane przez długą podróż naokoło świata, 
na którą Rimski-Korsakow zost ał, po ukończeniu Korpusu 



Morskiego, skierowany jako jeden z oficerów na pokł adzie 
k lipra „Ałmaz". 

Re js rozpoczęty jesienią 1862 roku trwał prawie 3 lata. 
Trzy lata oderwane od przyjaciół „kółka Bałak:irewa" i od 
ukochanej muzyki, ale nie stracone: „Na kliprze była po
rz<1dna biblioteka - pisze Rimski-Korsakow w swej „Kro
nice" - ... Przeczytałem między innymi „Iliadę" i „Odysej ę" . 

Ach! jakie to dobre .. . Czytałem Sze kspira, Bielińskiego, Schlo
ssera i innych ... Sztuk Szekspira znam już dwad zieścia pięć , 

Schiller a - wszystkie, Goethego - „Fausta", „Hermana i Do
roteę" , „Elegie rzymskie".". 

Rimski-Korsakow wrócił z rejsu jako człowiek oczyta n y 
o postępowych poglądach społecznych, poznał obce k ra je, 
mówił kilkoma językami, poznał morze, o którym pisał póź

niej najpiękniejsze stronice muzyki symfonicznej i operowej. 
W 1865 roku wrócił do „kół ka Bałakirewa", k tóre tymczasem 
powiększyło się o Aleksandra Borodina. Na nowo odżyła 

pasja muzyczna; kończy symfonię, którą w ykonuje ork ie
stra uczniowska na jednym z koncertów Bezpłatnej Szkoły 

Muzycznej prowadzonej prze z Ba lakirewa. Po tym sukcesie 
pi :>ze „Uwerturę na tematy rosyj skie", „Fa ntazję Serbską" 

--- p iękne romanse, wśród nich jakże często śpiewany prze z 
słynnych śpiewaków „Romans wschodni" - „ ... Oczarowany 
różą sł owik„.". 

Na twórczość młodego kompozytora w mundurze oficera 
marynark i zwracają uwagę wybitni krytycy i muzycy. Piotr 
Cza jkowski recenzję z „Fantazji serbskiej" kończy słowami: 

„Przypomnijmy sobie, że Rimski-Korsakow jest jeszcze mło
dzieńcem ,że cał a przyszłość przed nim i niewątpliwie temu 
wspani ale utalentowanemu c złowiekowi sąd zone jest zost a(; 
największą chlubą naszej sztuki„.". 

Droga do mistrzostwa 
Z wczesnego okresu twórczości Rimskiego-Korsakowa 

2 dzieła znamionują już dziedzinę, w której przyszły twórca 
„Złotego Kogucika" osiągnie prawdziwe mistrzostwo - pro
gramowej muzyce oparte j o b aśniową epicką opowieść fan
t astyczną o orientalnym zabarwieniu: obr ze k muzyczny 
„Sadko", nazwany w pierwszej wersji „Epizodem z byliny" 
o fantastycznych losach odważnego żeglarza, pieśniarza i guś
larza, wędrującego po zaczarowanym morzu w podwodnym 
k rólestwie Cara Morskiego oraz suita syrnfoniC'u1:-i „Antar" 
(II Symfonia) napisana według baśni Senkowskiego na mo
tywach arabskiej legendy ludowej ,zapowiedź wspzmiałej 

symfonii-suity „Szecherezada" ... 

Tuż po powstaniu ,.Antara" rodzi się wielkie dzieło histo
ryczne -opera , osnuta na dramacie L. Meja „P skowianka". 
Dramat muzyczny a raczej, jak nazwał „Pskowiankę" kryty k 
Asafiew, opera -kronika, rozgrywa się w czasie wystąpie n i a 

pskowskiej „Wolnicy" (samorządu miasta-republiki) prze
ciwko carowi Iwanowi Groźnemu. W walkę Pskowa z Mos
kwą wplątana jest historia młodziutkiej pskowiank i, k tóra 



uważa się za córkę bojarzyna, namiestnika Pskowa, nie po
dejrzewając, że jest dzieckiem bojarzyny Wiery Szełogi i cara 
Iwana Groźnego . Pisząc „PskO\~iank~" Rimski-Korsakow 
mieszka ł razem z Musorgskim, który właśnie tworzył „Bo
rysa. Godunowa". Jakże podobne są idee obu wielkich dzieł 

- rola ludu w historycznych d1iejach państwa. W „Borysie" 
i w „Pskowiance" rodzi się rosyjski melodeklamacyjny styl 
wokalny, splatający wyrazistość mowy z naturalnie płynącą 
linią melodyczną. Podobnie i wprowadzenie autentycznych 
pieśni ludowych oraz krótkich, powracających myśli mu
zycznych, motywów przewodnich, łączy charakterystykę mu·· 
zyki „Pskowianki" z muzyką „Borysa" .. W czasie wspólnego 
mieszkania, wspólnej pracy, niekończących się dyskusji 
i narad twórczych, Rimski-Korsakow miał sposobność poznać 

dogłębnie zamierzenia twórcze Musorgskiegó, co pozwoliło 

mu po śmierci twórcy „Borysa" opracować na nowo i zin
strumentować genialne dzieło Musorgskiego. 

„Pskowianka" została wystawiona z ogromnym powodze
niem w Teatrze Maryjskim (t. zn. w Carskim Teatrze Opero
wym w Petersburgu) 1 stycznia 1873 roku pod dyrekcją Ed
warda Naprawnika. Fakt ten przekonał Rimskiego-Korsa
kowa iż jest powołany do tworzenia dzieł operowych. Byl 
już wówczas ojcem rodziny, gdyż w 1872 roku ożeni! siL; 
z utalentowaną pianistką, Na.dieżdą Purgold, której rodzina 
przyjaźniła się z Dargomyżskim. Nadieżda i jej siostra, wy
bitna śpiewaczka Molas, brały udział w wieczorach „kółka 
Bałakirewa" i w domu Korsakowych uczestniczyły w pró
bnych przesłuchaniach i demonstracjach nowych dzieł kom
pozytorów „Potężnej Gromadki". 

W 1873 roku Rimski-Korsakow wystąpił z marynarki wo
jennej, ale pracował jako inspektor orkiestr dętych Floty. 
Od 1874 kieruje Bezpł atną Szkołą Muzyczną, dyryguje jej 
orkiestrą, jest profesorem w klasie kompozycji i instrumen
tacji i dyrygentem orkiestry niedawno powstałego Konser
watorium Petersburskiego ... A jednak ... a jednak uważa sie
bie za dyletanta ... „Ja - autor „Sadka", „Antara" „Psko
wianki", utworów zręcznych i nieźle brzmiących, utworów, 
które zostały zaaprobowane przez publiczność i wielu mu
zyków - pisi.e w „Kronice" - byłem dyletantem i nic ni e 
umiałem". 

Naturalnie ta samokrytyka jest zbyt surowa. Nie mniej 
Rimski-Korsakow przeżywa kryzys twórczy - postanawia się 
uczyć! Zwraca się do Piotra Czajkowskiego o pomoc. „Wstrzą
sn ął on (Rimski-Korsakow - W.D.) mną głęboko i wzruszył 
- pisze Czajkowski do Nadieżdy von Meck w 1877 rnku -
Rimski-Korsakow popadł w rozpacz, gdy zobaczył, że tyle 
lat minęło bez pożytku... Zapytywał wówczas co ma robić ? 

Oczywiście trzeba się było uczyć ... W ciągu jednego lata na
pisał niezliczoną ilość kontrapunktów, 64 fugi, z których 
10 przysłał mi do przejrzenia. Fugi okazały się w swym 
gatunku bez zarzutu"! 

Tak więc mozolnie przyswajał sobie, ten uznany już twórca, 
podstawy techniki kompozytorskiej a równocześnie studiował 

rosyjską pieśń ludową, wydał wesp6ł z amatorem-Zbieracze·-1° 
przez siebie harmonizowany zbiór piesm ludowych, które 
były dla twórcy „Pskowianki" nie tylko autentyczną ludow;1 
mową muzyczn~i: „Porwała mię strona poetycka kultu słońc a 
- pisze później w „Kronice" - szukałem jej pozostało.:: ci 

w melodiach i tekstach pieśni. Obrazy dawnych czasów po
gańskich i ich ducha widziałem - jak mi się wówczas zda
wało - z wielką dokładnością; wabiły one urokiem dawnych 
czasów. Te prace wywarły ogromny wpływ na kierunek 
mej kompozytorskiej działalności...". 

Kryzys twórczy, brak zaufania we własne siły i umiejętno
ści przełamuje Rimski-Korsakow pisząc w 1878 roku swoją 
drugą operę--· „Noc Majowa" według opowieści Gogola z cy
klu „Wieczory na chutorze". Pomysł stworzenia opery opar 
tej na opowieści Gogola poddała kompozytorowi Nadieżda 
Purgold. Starosłowiański kult słońca, wprowadzenie do opery 
dwóch ~wiatów - realnego żywych ludzi i bajkowego świata 
„stworów", rusałek, wplecenie w muzykę opery autentycz
nych pieśni rosyjskich i ukraińskich, jest bez wątpienia re
alną zdobyczą wyniesioną z owych lat nauki i poszukiwań. 

Premiera „Nocy Majowej" obyła się znów w styczniu 
i znów w Teatrze Maryjskim pod dyrekcją Edwarda Napraw
nika 9 stycznia 1880 roku. I znów wielki sukces! 

Mistrzowskie opanowanie techniki kompozytorskiej przy 
niesłychanie rozwiniętej fantastyce pomysłów muzycznych 
pozwoliło Rimskiemu-Korsakowowi napisać ni.eoma.l „bez 
wytchnienia" trzecią operę, podobnie jak „Noc Majowa" opa
rtą na motywach „słonecznych", wtopionych w baśniową 

fabułę: „Snieżka" według baśni scenicznej Aleksandra Os
trowskiego, o córce pięknej Wiosny i starego Dziada Mroza, 
ukrywanej przez ojca w ostępahc leśnych przed promieniami 
boga Słońca-Jaryły. Śnieżka poznaje radość miłości, lecz jej 
szczęście jest krótkotrwale: serce córki Mroza nie może znieść 
gorącego ludzkiego uczucia. Promienie słońca roztapiają Snie
żkę, znika, a>le na lud ma.rznący dotychczas w okowach zi
my, spada błogosławieństwo promieni słońca ... Muzyka Rim
skiego-Korsakowa w „Snieżce" brzmi radością i szczęściem, 

jest to prawdziwa muzyczna „baśń wiosenna", pełna słońca 
i dobroci. W takiej właśnie muzyce Rimski-Korsakow wyra
żał swoje umiłowanie człowieka i otaczającego go świata. 

„Śnieżkę" napisał Rimski-Korsakow w ciągu 3 miesięcy 
- od maja do sierpnia 1880 roku w majątku Stieliowo, do
kąd za poradą niani swoich dzieci, udał się na letnisko 
z całą rodziną. Przyroda Stieliowa, romantyczny las, pach
nące kwiatami łąki i polany le śne stworzyły „laboratorium" 
w którym zrodziła się krzysztalowo piękna „Śnieżka". 

„Kończąc „śnieżkę" poczułem się dojrzałym muzykiem 
i kompozytorem operowym, który ostatecznie stanął na włas 

nych nogach" - tak podsumował Rimski-Korsakow wyniki 
wielu lat poszukiwań, nauki i dojrzewania artystycznego. 

Premiera „Śnieżki" w Teatrze Maryjskim pod batutą Ed-

l 



warda Naprawnika, 29 stycznia 1882 roku, była wielkim 
triumfem muzyki rosyjskiej. 

Lata twórczej dojrzałości 
W marcu 1881 roku umiera Musorgski i Rimski-Korsakow 

podejmu je się przygotowania do druku i wprowadzenia 
na estrady i sceny operowe dzieł genialnego przyjaciela. 
Kończy i instrumentuje „Chowańszczyznę", porządkuje, 

red aguje i instrumentuje „Borysa Godunowa". W op-racowa
niu Rimskiego-Korsakowa zostają wydawane liczne inne 
dzieła Musorgskiego, co wywołuje wiele sporów: „Miał do te
go prawo?" 

Warto w odpowiedzi przytoczyć wypowiedź Stasowa, ob
serwatora życia obu kompozytorów: „Jeszcze za życia Mu
sorgskiego rozważali razem -- Musorgski i Rimski-Korsa
kow - jakby to było dobrze, gdyby Korsakow przeinstru
mentował na nowo całego „Borysa Godunowa". Musorg
ski z całego serca oklaskiwał, zachwycał się i cieszył, gdy 
na jego oczach Rimski-Korsa kow instrumentował niektóre 
ustępy „Borysa". 

Rimski-Korsakow właśnie w okresie pełnego mistrzostwa, 
g<l y oczekiwano z niecierpliwością nowych jego dzieł, po
święca miesiące i lata cudzym utworom w imię obowiązku 

wobec kultury rosyjskiej (m.inn. porządkował i dopisywał 

brakujące recitatiwy do „Kniazia Igora", przychodząc z po
mocą Borodinowi). Wprowadza też na estradę koncertową 

dzieła młodych kompozytorów rosyjskich m. inn. I Symfonię 
Gł azunowa . Bierze czynny udział w „piątkach muzycznych" 
urządzanych przez zakochanego w muzyce zamożnego prze
mysłowca Mitrofana Piertowicza Biefajewa, na których wy
stępowali z nowymi utworami młodzi kompozytorzy. Nama
wia Biel a jewa do stworzenia wydawnictwa nutowego i „Ro
syjskich Koncertów Symfonicznych'', co miało na celu pro
pagow anie nowe j muzyki rosyjskiej. Kompozytorzy, skupia
j ący się wokó ł przed sięwzięć muzycznych Bielajewa inspi
rowanych i kie rowa nych p rzez Rimskiego-Korsakowa, nazy
w ali siebie „Nową Szkoł ą Rosy j ską ". 

»„Kółko Balak irew a" odpowiadoło okresowi ubrzy i naporu 
w rozwo ju muzyk i rosy jskie j -pisał w „Kronice" Rimski
-Korsakow - „Kółko Biela jewa" - okresowi spokojnego k-ro
cze nia naprzód"«. 

W ok resie tym powstają liczne utwory symfoniczne: „Baj
ka " o tematyce fantastycznej z epigrafem z prologu do po
ematu P uszk ina „Rusłan i Ludmiła", Koncert na fortepian 
z orkiestrą , genialna symfonia-suita „Szecherezada" - szczy
towe d zieło fa nt as ty ki orientalnej, pełen żywiołowego, ra
dosnego rytmu tanecznego „Kaprys hiszpański", trzeci utwór 
symfoniczny z końca lat osiemdziesiątych XIX wieku, „Wiel
kanoc - Uwertura na Dzie r1 Zmartwychwstania'', napisana 
n a tematy z „Obichodu", zbioru liturgicznego śpiewów cer
kiewnych. 

I znów po okresie symfonizmu Rimski-Korsakow powraca 
do twórczości operowej. P owstaje opero-balet „Mlada" do li-

bretta Godeona i Kryłowa rozgrywającego się w czasach po
gańskich Słowiańszczyzny, w któ11ych mitologia splata się 

z historią. Orkiestrację „Mlady" ukończył Rimski-Korsakow 
latem 1890 roku - pracę nad następnym utworem, „Nocą 

Wigilijną" rozpoczął dopiero po 4 latach - wiosną 1894 roku. 
Pierwsze Iata dziewięćdziesiąte były jednym pasmem smutku 
i zgryzoty: ciężka choroba żony i syna Andrzeja, śmierć 

matki, śmierć na gruźlicę młodszego syna i córeczki Maszy. 
Spowodowana tymi przeżyciami choroba psychiczna kompo
zytora, objawiła się tak wielkim zmęczeniem, iż utracił on 
zdolność do pracy. Zacząl pisać ksi ą żkę o muzyce rosy jsk ie j. 
Lecz niedokończone szkice, w chwili rozstroju, Rim ski-Korsa
kow zniszczył. Pozostały jedynie nieliczne artykuły k-rytyczne, 
które późni~j wydał w zbiorze „Artykuły muzyczne i nota tki". 
Stosunki z Bałakirewem uległy nagłemu ochłodzeniu i Rim 
ski-Korsakow, chcąc zerwać więzy z niedawnym przyja cie
lem, czyniącym mu obecnie afronty, zrezygnował z prow a
dzenia kapeli Bezpłatnej Szkoły Muzy cznej. 

Odrodzenie aktywności twórczej nastąpiło na skutek 
wstrząsu po otrzymaniu wiadomości o śmierci Piotra Cza j
kowskiego w 1893 roku. Rimski-Korsakow postanawia znów 
stanąć za pulpitem dyrygenta „Koncertów Rosy jskich'', .ab y 
galowym koncertem uczcić pamięć zmarłego kompozytora. 
Wreszcie wiosną 1894 roku pisze „Noc Wigilijną" według 

opowieści Gogola, posługując się w tworzeniu Ś\·Viątecznego 

nastroju ukraińskimi boźenarodzeniowymi koladkami... Bez
pośrednio po „Nocy Wigilijnej" powstaje wielka operowa 
baśń fantastyczna „Sadko". Jest to już szósta opera Rim
skiego-Korsakowa.Druga w wielkim szeregu oper powstałych 
w ostatnich 15 latach życia wielkiego kompozytora, kiedy 
to napisał 11 dzieł operowych: „Mozart i Salieri" według 
dramatu Puszkina; „Bojarzyna Wiera Szełoga" - jakby p ro
log do „Pskowianki'', wyj aśniający tajemnicę p ochodzenia 
Olgi, córki Iwana Groźnego; „Carska narzeczona" według dra
matu Meja, opera opowiadająca o tragedii kobiety w daw
nej Rusi: fantastyczna „Bajka o Carze Sołtanie" według 

Puszkina, z której słynny „Lot Trzmiela" opracowany został 

przez wielu kompozytorów na zgoła niespotykane instrumen
ty; „Serwilia" według dramatu Meja rozgrywającego się 

w starożytnym Rzymie; „Pan Wojewoda'', napisany w ocza
rowaniu muzyką Chopina; „Nieśmiertelny Kościej", będący 

ukrytym pamfletem na władzę carską ; epicka opowieść baś

niowa·, pełna aluzji politycznych - „Opowieść o niewidzial
nym grodzie Kiteziu i o dziewicy Fiewronii" ... 
Równocześnie Rimski-Korsakow z zapałem oddaje się p ra

cy pedagogicznej. z jego klasy w Konserwator ium Peter
sburskim wychodzi szereg wybitnych kompozytorów i m u
zyków - m. inn. Głazunow, Greczaninow, Liadow, T aniejew , 
Arenski, Ippolitow-Iwanow, Czerepnin, Igor Str wiński, Ser
giusz Prokofiew, a z kompozytorów obcych - ott or in o Res
pighi i Witold Maliszewski. Dla swych uc zniów jest doradcą, 
przyjacielem, ostoją . W czasie ruchów rewolucyjnych w 1905 
~oku staje po stronie demonstrujących studentów, za co ł!O-



st a je \Vraz z setką studentów usunięty z Konserwatorium ... 
Największy kompozytor rosyjski zostaje poz.bawiony przez 
cars ką cenzurę stan owiska w rosyjskiej szkole narodowej ! 

Nad Rimskim-Korsakowem ustanowiono nawet nadzór po
licyjny a wykonywanie jego utworów zostało zakazane. 
W zwi ązku jednak z rozwojem wypadków rewolucy jn ych 
dyrekcja Rosyjskiego Towarzystwa Mu zycznego, któremu 
podlegało Konserwatorium, musia ła przy jąć nowy statut 
uczelni i rehabilitować Rimskiego-Korsakowa. Ostatnim dzie 
ł em wielkiego kompozytora był „Zloty K ogucik" - ostra sa
tyra na carat, dwór carski, stosunk i panujące w carskiej 
Rosji. Premiera tej genialne j baśni operowej, po licznych 
skreśleni ach cenzorskich, odbyła się juz po śmierci twórcy, 
który zmarł 8 czerwca 1908 rok u w majątku Lu biensk, który 
kompozytor nabył na kilk a tygodni przed śm iercią . 

* 
„Sztuk a rosyjska jest p r zede w szystkim sztuką serdeczną 

- pisał Maksym Gorki - pali się w nieJ niegasnąca roman
tyczna miłość do człow ieka, tym ogniem miłości płonie twór
czość naszych ar tys tów wielki h i małych - ,.narodników" 
w literaturze, „pie redwi~ników" w mal ars twie. „kuc zkistów" 
w mu zyce ... " 
Mikołaj Ri mski-Korsakow był jednym z „kuczk istów" -

wielkich twórców m uzyki nar odowe j „ Potężne j Gromadki" , 
którego sztu ka płonę ła najwyższym ogniem miłości do czło 

wieka. Mi łość do człowieka łączył twórca „Nocy Wigilijnej" 
z miłości ą do ojczyzny, z ukochaniem t radycji kultu ry o j
czyste j, z szacunkiem dla rodzimej sztuki, dla historii i pom 
ników ludowej twórczoś ci. 

Dlatego sztukę t go wspa
niał ego muzyka .i wi lkiego człowieka nazwać może
my bez sztucznego patosu sztuką serdeczną, sz tuką 
narodową, podobni jak i serdeczną sztuką godzi się 
nazywać i muzykę naszego Stanisława Moniuszki. 

WOJCIECH DZIEDUSZYCKI 



MIKOŁAJ GOGOL 
1789-1852 

Mikołaj Gogol wkroczył do literatury rosyjskiej, jeśli nie 
liczyć nieudanego debiutu - idylli wierszowanej „Hans K i.i 
chelgarten" (1829) wyd a nej pod pseudonimem, zbiorem opo
wiadar1 pt. „Wieczory na chutorze niedaleko Dikanki" w 1831 
roku i od razu znalazł się w szeregu pierwszorzędnych pi
sany rosyjskich. Materiałem, który ~tanowił podstawowe 
tworzywo „Wieczorów" był znany Gogolowi już z dzieciń

. t a folklor ukrair1ski. Osobiste, emocjonalne zaangażowa
nie pisarza w tematykę bliskiej mu Ukrainy nastąpiło jed
nak w określonej atmosfer ze kulturalno-literackiej, a ponie
waż zainteresowania Gogola natrafiły na grunt podatny i od
powiednio przygotowany ,mógł on s t worzyć dzieło prawdzi
wie nowatorskie. 

Sprawom Ukrainy poświęcano w ówczesnej Rosji w iele 
uwagi. Ogromną rolę w rozwoju tych zainteresowań odegrat 
w drugim i na początku trzeciego dziesięciolecia XIX wieku 
rodzący s ię program estetyczny romantyzmu rosyjskiego, ob
j awiający się między innymi zwrotem ku historii i folkl oro
wi. Dzieje U krainy w tym kontekście stanowiły obiekt ze 
wszech miar godny dociekań choćby dlatego, że Kijów był 

kolebką państwowości wschodniosłowiańskiej a kultura Rusi 
Kijowskiej osiągnęła w swoi m czasie wysoki stopień ro
zwoju. Niemałą rolę w rozbudzeniu zainteresowania hi storią 
Ukrainy odegra ła idealizacja Siczy Zaporoskiej i całej Ko
zaczyzny, która przez wielu romantyków była traktowana 
iako ucieleśnien ie sw obód demokratycznych. Pod wpływem 
tych różnorodnych bodźców tematyka ukraińska już od po
C/.<\ tku XIX wieku przenikać zaczęła do literatury rosyjskiej. 
Wprowadzili ją Fiodor Glinka w utworze „Zenobiusz Bohdan 
Chmielnicki ::i lbo wyzwolona Matoruś", Orest Somow 
w utworach „Rusa łka" (1819) , „Wilkołak" (1829), „Ba jki 
o skarbach" (1830) , „Wieczór świętojański" (1831), pi szący 

po rosy jsk u Ukrain iec Wasilij Narieżny w „Dwóch Iwanach 
czyli namic;tności pieniackiej" (1825) i powieści „Bursak" 
(1824), Aleksander Pogor ielski zwła s zcza w cyklu opowiadar1 
„SotO\vtór a lbo moj e wieczory na Matorusi" (1828), Kondratji 
Rylejew w poemacie „Wojnarowski" (1825) czy wreszcie Alek
~andcr Puszkin w „Połtawie' ' (1828). 

Wprow a dzenie przez Gogola tematyki ukraińskiej było 

wi<; c przykladem tendencji ogólnych, charakterystycznych 

dla ówczesnej literatury rosyjskiej. Młody Gogol był jednak 
nie tylko kontynuatorem zastanej już i ukształtowanej tra
dycji literackiej lecz wniósł on do literatury rosyjskiej nową 
koncepcję ludowości. Jej nowość i świeżość polegała na pró
bie spojrzenia na lud nie z punktu widzenia „warstwy oświe
conej", lecz oczyma samego ludu, uosobionego w post aci 
fikcyjnego wydawcy „Wieczorów", autora przedmowy p o
przedzającej dwie części cyklu pszczelarza Rudego Pańki. 

Na. cykl „Wieczorów" składa się osiem opowiadań: „Jarmark 
w Soroczyńcach", „Noc świętojańską", „Noc majowa czy li 
topielica", „Zaginione pismo", „Noc Wigilijna", „Straszna 
zemsta", „Iwan Fiodorowicz Szpońka i jego ciotuchna" oraz 
„Zaczarowane miejsce". Swiat przedstawiony przez Gogola 
istnieje jednocześnie w dwóch planach - rea lnym i fantas
tycznym, granica między nimi jest bard zo trudno uchwytna 
a właściwie ulega zupełnemu zatarciu . W równe j mierze 
jak nierzeczywisty jest ów świat roztańczonych, rozśpiewa
nych wieśniaków ukrair1skich tak realny chwilami staje się 

świat zasiedlony postaciami z fant azj i - rusałek, czartów 
i wiedźm. Odrealniając rzeczywistość społeczną, a właściwie 

w ogóle jej nie pokazując, Gogol urealnił, sprowadził do roz
miarów antropomorficznych owe postaci fantastyczne. Toteż 
oba światy przenikają się nawzajem: ludzie ingerują w spra
wy czartów i wiedźm, te zaś z kolei próbują wpłynąć na bieg 
ludzkich losów. Granice antropomorfizacji świata fantastycz
nego posunięte są tak daleko, że nawet napowietrzny trakt 
z „Nocy Wigilijnej'', po którym kowal Wakuła na grzbiecie 
diabla pędzi do Petersburga po carskie trzewiczki dla ka
pryśnej Oksany, przypomina ruchliwy gościniec. Diably 
i wiedźmy zupełnie po ludzku jedzą , hulają, zalecają się 

do siebie, intrygują a nawet boją się ludzi w większej mie
rze niż ludzie ich . Świat fantastyczny ujęty został w „Wie
czorach" w styl u komic zne j antropomorfizacji, natomiast 
rzeczywistość ukraińskich wieśniaków Gogol potraktował 

dwojako: z jednej strony nakreślił sceny etnograiiczno-oby
cza jowe, z drugiej zaś stworzył upoetyzowaną wizję Ukrainy. 

„Wieczory na chutorze niedaleko Dikanki" wieloma nićmi 
związane są z późniejszą twórczością Gogola, która stanowi 
zarazem jej kontynuację i negację. Kontynuację, bo już 

w tym utworze tkwią zalążki konkretnych tematów, które 
Gogol podejmie w przyszłości: narodowa heroika ukraiń

ska ze „Strasznej zemsty" znajdzie swą pełniejszą kontynu
ację w „Tarasie Bulbie"; zarysowany w opowiadaniu „Iwan 
Fiodorowicz Szpońka i jego ciotuchna" świat prowincjonal
nych ziemian, który już w tym opowiadaniu daleki jest 
od upoetyzowanego żywiołu ludowego pozostałych części cy
klu , rozwinie się w jeden z dominujących tematów Go
gola aż do „Martwych dusz" włącznie. Negację zaś, bo do tej 
op tymistycznej, żywiołowej, rozśpiewanej i radosnej tonacji 
nigdy już Gogol w swojej twórczości nie powróci. 

MAGDALENA KOCH 



Wiosną 1894 roku ostatecznie zdecydowałem się 
na napisanie „Nocy Wigilijnej" i sam przystąpiłem 
do pracy nad librettem, trzymając się w zasadzie Go
gola. Ale moja sympatia dla słowiańskich bóstw, czar
tów i mitów słonecznych nie opuszczała mnie od cza
sów „Nocy majowej", a zwłaszcza „Snieżki", nie wy
gasła we mnie nawet po skomponowaniu „Młady". 
U czepiłem się więc drugoplanowych motywów go
golowskich opowieści jak kolędowanie, zabawa gwiazd 
w ciuciubabkę ,lot parobków, spotkanie z wiedźmą, 
itp., a naczytawszy się u Afanasiewa („Poetyckie 
spojrzenie Słowian na przyrodę") o związku chrześci
jańskich Swiąt Bożego Narodzenia z narodzinami 



słońca po przesileniu zimowym i z niejasnymi mitami 
o Owsieniu i Koladzie, postanowiłem wprowadzić te 
dawne podania do ukraińskiego życia ludu, opisanego 
przez Gogola. W ten sposób moje libretto z jednej 
strony wiernie trzyma się Gogola, nie wyłączając jego 
języka i wyrażeń, z drugiej zaś strony zawiera w swej 
części fantastyc~nej wiele moich scen i propozycji. 
Dla mnie, jak również dla tych, którzy chcieliby mnie 
pojąć i wniknąć głębiej w mą myśl, ten związek jest 
w pełni zrozumiały. 

Mikołaj Rimski-Korsakow 

,,KRONIKA MOJEGO MUZYCZNEGO ŻYCIA" 

„Noc Wigilijna" jest piątą operą Mikołaja Rimski go-Kor
sakowa. Rozpoczęła ona okres intensywnej twórczości opero
wej kompozytora; wówczas to co roku spod jego pióra za
częły s ię pojawiać nowe opery. Tym sposobem w ciągu 

11 - 12 lat kompozytor napi ·al dziesięć oper, a o ich najwyż
szym poziomie artystycznym świadczą takie arcydzieła jak 
„Zloty Kogucik", „Opowie ··ć o niewidzialnym grodzie Kitie
żu", „Sadko", „Carska narzeczona" i inne. 

Barwna akcja gogolowskiej „Nocy Wigilijnej" już od daw
na przyciągała uwagę kompozytora, lecz przystąpić do jej 
realizacji przez długie lata nie mógł , ponieważ opowiad anie 
to w swoim czasie wykorzystał Czajkowski pi s ząc operę 

„Trzewiczki". Wiedząc, jak głęboko Czajkowski czuł się ura
żony jako autor muzyki do sztuki Ostrowskiego „śnieżka'', 

gdy Rimski-Korsakow napi ał do te j same j sztuki swoją 

wspaniałą operę, nie chciał ponownie dotknąć swego s ł aw

nego przyjaciela. Jednak po n agiej śmierci Czajkowskiego 
jesienią 1893 roku kompozytor poczuł s ię zwolniony od tego 
moralnego zakazu i już wiosną 1894 roku Rimski-Korsakow 
zaczął pisać libretto a w ciągu 1894 i 1895 roku zakończył 
pracę nad partyturą. 

Sporządzając plan opery, Rimski-Korsakow w peł n i pozo
stał wierny opowiadaniu Gogola w jego części obyczajowej, 
lecz fanta-styczną czę ść trochę rozszerzył i wzbogacił. Wy
korzystawszy liczne motywy zawarte w tekście Gogola o ko
lędowaniu , zabawie gwiazd w ciuciubabkę itp. wskazujące 

na związku chrze ścijańskich Śv.;iąt Bożego Narodzenia z po
gańskimi wierzeniami o narodzeniu sloilca po przesileniu 
zimowym, kompozytor wprowadził do libretta świetliste bós
twa pogańskiego panteonu słowiaóskiego: Owsienia i Koladę , 

które rozpędzają hulające ciemne i zie siły. I chociaż samego 
kompozytora w pewnym stopniu niepokoiła możliwość za
rzutów dotyczących próby wpr owadzenia własnych uzupeł-

nie11 do Gogola , jednak mimo wszystko nie zrezygno ał ze 
swe j muzyczno-dramaturgicznej koncepc ji. Jako m uzyk 
miał absolutnc1 racj ę . Nieomylna intuicja artystyczna pod
powiedziała mu świetną myś l, by stworzyć specyficzną k ul
minację triumfu dobra i światla w fantastycznej cz ści opery, 
tak bardzo przecież powiązanej przez Gogola z hi storią życia 
K ozaków w dalekiej wsi ukra tńskiej Dikance. Przydało to 
r ównowagi ogólnej muzyczne j formie opery. A sam podnio
sły charakter tego epizodu m uzycznego ,jego wdzięk, udu
chowione i subtelne piękno , symbolizujące zwycięstwo dobra 
i światła nad silami ciemności i zła, jak gdyby umocniły 
i rozszerzyły drugi plan opery, połączyły siły człowieka z si
lami przyrody i tym samym zwycięstwu Wakuły nad ały 

szczególne znaczenie. 

Należy też ' spomnieć o char kterze materiału melodycz
nego, który legł u podst aw opery. W swej twórczo ci Rimski
-Korsakow, mówiąc ogólnie, ni chętnie stosował bezpośred

nie zapożyczenia gotowych melodii l udowych, wolał tworzyć 

własne, wykorzystując jedynie p oszczególn e char akterystycz
ne motywy muzyczne. 

Tworząc materiał melodyczny ch arakteryzujący życ ie K o
zaków ukraińskich II polowy XVIII wieku, Rimski-Korsa
kow śmiało wykorzystywał motywy muzyczne s oiste dla 
układu intonacyjnego p ieś ni ukraińskich . Liczne wpływy 

kulturowe, których naród Ukrainy na przestrzeni swe j zło 

żonej i zmiennej politycznie hi storii doświadczy! , w wyraźny 

sposób odbiły się również na układzie intonacyjnym jego 
pieśni. Bez trud u można w nich rozpoznać mot wy melo
dyczne charakterystyczne nie tylko dla rosy jskiej lecz rów
nież polskiej i zachodnia łowiailskiej , a nm et węgier skiej 

kultury muzyczne j. Całe to etnicznie zróżnicO\ ane bogactwo 
melodyczne Rimski-Korsakow jak gdyby przetopił i połączy ł 

w melodiach oper y „Noc Wigili jna". 

Znalezione prze z niego na tej podstawie proste i praw
dziwe charakterystyki muzyczne wesołych, energicznych, 
tryskających zdrowiem częs to przebiegłych, lubiących żarty 

po taci gogolowskich, nadały w iele wyr azi sto ci obyczajowe j 
warstwie opery , podczas gdy bard zie j w yszukany i ha rm o
nicznie złożony język m uzyczny zastosował autor do chara
kte rystyki scen i postaci fa ntastycznych. 

Kontrast tych dwóch intonacyjnych sfer zestawionyc h 
w tkance muzycznej opery z \ iclką maest ri ą, da je widzowi 
możliwość zwrócenia uwagi n a calą te: różnorodność i ekscen
tryczność - tak przecież charakterystycznego dl a Gogola -
splotu scen obyczajowych z fantastyką . Owa wyrazistość m u
zyc znej faktury „Nocy Wigilijne j" sprzy ja jednoczesnemu 
polączeniu treści m uzycznej ze stron ą wi zualną spekt aklu. 

JEWGIENIJ A. AKUŁOW 

Przeklad : 
M A GDALE N A KOC.W: 







„Premiera „Nocy Wigilijnej" wyznaczona. była na 21 listo
pada 1895 roku. Mia ł to być benefi s korepetytora O. O. P a 
leczeka na 25 lecie jego pr acy. Real izac ji towarzyszyły na 
stępujące okolicznoś ci. Próby sz.ły n ormalnym try bem . Wsic
wołożs kij ( reżyser spekta kl u -przy p. tłum.) pracował w nat 
chnieniu i ws zyscy ba rdzo s i ę star a li - de korac je i kostiumy 
były zachwycające , a montaż sce n ba rdzo dobry. Wreszcie 
wyznaczono próbę gener alną i rozdano n a nią bilety. Rów no
cześnie wydru ko w ano afi sz z pełną obsad<] i nazwami posta
ci tak, jak to wynikało z l ibretta. 

Na próbę prą je chali Wielcy Książęt a - Władimir Alek 
sandrowicz i Micha! Mik o ła je wicz i obu oburzy ł a obecność 

na scenie Carycy, w które j byli łaskawi ro zpozn ać K ata
rzynę II. Szczególnie niezadowolony był \Vlad imir Aleksa n
drowicz. Do tego stopnia, że w przerwie poszem za k ulisy 
i powied ział z gniewem i grubiańsko pa ni P ile (śpiewa i<ice j 

partię Carycy - pr zyp. tłum.) „Nie wiedz i ałem, że mam taką 

prababkę" , czy coś w tym todzaju, czym bardzo ją dotknął. 

Po skończe niu próby wszyscy wykonawcy, realiza torz.y 
i dyrekcja teatru spu,5cili nosy na kwintę(. .. ) . Oznajmili . 
że Wielki Książe pros to z tea tru pojechał do cara prosi ć, 

aby moja opera nie była dopuszczona na sce nę. A Wiel ki 
Książę Micha ł Mikołajewicz nakazał zamazać na dekoracji 
sobór twierd zy p ie tropawłow ·k ie j mówiąc, że w tym soborze 
pochowa ni są jeg o p rzodkow ie i nie pozwoli, aby t ;;1ki m ie j
sce znal a zło s ię n a scenie teatralnej. 

Wsiewołożskiemu opadły rę ce: benef is Paleczeka by ł zapo
wiedziany ,bilety sp rzed ane a nikt nie wied zia ł co robić. 

Uważałem swą sprawę za pr zegraną, bo wiem car, ja k niosła 
wieść, w pełni zgodził się z Wielkim Księciem Władimirem 

i\leksandrowiczem i c ofnął zezwolenie na wystawienie mo jej 
opery. Wsiewołożs k ij , p ragnąc uratować benefis i swoj ą rea
lizację zaproponował m i następuącą zamianę : zam ias t Ca rycy 
(mezzosopran) w prowadzenie postaci Najjaśn ie jszego (bary
ton) (kniazia P otiomki na - przyp . tłum. ) . Zamiana ta, z m u
zycz nego punktu wi dzenia , była możliwa, ponieważ baryton 
mógł łatwo zaśpiewać parti ę mezzosopranu o ok tawę niżej (.„). 

Oczywiście było to nie to, co ja wymyśliłem i wypadło trochę 

głupio. Ale najgł upiej wypadli wyżs i i niżsi cenzorzy, bo
wiem z tej zamian y wynikało, że panem w ga rder obie Ca rycy 
był Najjaśnie jszy .Wobec tego w szystkiego dalsze mo je ko
mentarze są zbęd ne. 

Wsiewołożs kij zac zą ł załatwiać odwrócenie sprawy. Nie 
wiem przez kogo , ale u dał o mu się . Uzyskał zezw olenie 
na wystawienie „Nocy Wigili jnej" z p ostacią Najj aśnie j szego 

zamiast Carycy. Wne t , ku ogólnemu zgorszen iu, wy szed ł afisz 
z taką zamianą i opera była wystawiona na benefi s P alecze
ka. 

Nie by łem na premierze. Zostałem w domu raze m z żoną. 

Chciałem chociaż w ten spo ób zamanifes tować sw oje n ieza
dowolenie z tego, co się wydarzyło. W teatrze były moje 
dzieci, 

Op ra odnios ł a sukces. J a striebcew przywiózł m i do domu 
bukiet. P o be nefis ie Paleczeka ,Noc Wigilijna" była wysta
w iona dl a posiadaczy a bonamentów i jeszcze t r zy razy p oza 
aboname nta m i. Nikt z carskie j rodziny oczyw i ś cie n ie przy
jechał na żad ne z t ych prze d stawień, a Wsiewolożski j znacz
n ie zmien i ł swó j s tosunek do mnie i moich utworów". 

MIKOŁAJ RIMSKI-KORSAKO W 

„KRONIKA MOJEGO MUZYCZNEGO ŻYCIA" 

Przekład 
AJ, TCR 



Wladysla1v- A. Serczyk 

W ŚWIECIE PIĘKNEJ BAŚNI 
I SZARZYZNY DNIA POWSZEDNIEGO 

W codzienności Kozaczyzny świat baśniowy i realny splo
tły si ę ze sobą tak mocno, iż dzisiaj, po stuleciach, t r ud no 
niekiedy rozdzielić je od siebie. Bo też i Kozaczyzna była 

zjawiskiem niezwykłym, a ziemia ukraińska, na której się 

zrodziła i wzrosła w dojrzałość, sprzyjała powstawani u le
gend o wspaniałych czynach mołojców, którym - bywało -
przychodziło się mierzyć nie tylko z Tatarami, Turkami , od
dzi ala mi dowodzonymi przez hetmanów koronnycJ;i i z woj
skiem moskiewskim, ale nawet z czartowską potęgą . Zręczn i 

Zaporożcy zwyciężali w tych starciach za vsze, bez względu 

na przeciwnika i miejsce walki, czy byłoby nim piek ł o skryte 
w podziemnych otchłaniach, czy też porośnięty szuwarami 
liman dnieprowy ,czy wybrzeża czarnomorskie, stepowe bez
k resy Dzikich Pól, czy też wreszcie gęste ciemne bory po 
przerzynane głębokimi jarami. Odwaga opuszczała Kozaków 
ty lko wówczas ,gdy przyszło im stanąć µrzed cza rnobrewymi 
i cz~1rnookimi pięknościami ukraińskimi. Nie potrafili oprzeć 
się serdecw ym wi zom skutecznie krępującym ic h swobodę. 
A przecież w innej sy tu acj i stawali mc;żnie w potrzebie, n ic 
o bawiaj ąc się o swó j los. Wielu zakończyło żywot na turec
kich ga lerach, wielu w bitewnym zgiełku od kuli czy szabli 
przeetwnika, inni wreszcie ginęli n a szafocie ścięci toporem 
katowskim, na szubienicy lub na zaostrzonym palu, cierpiąc 
niewypowiedziane męki przed ś miercią. Mimo to żaden nie 
zmienił swego trybu życia, a wolność była dla każdego do
bre m największym. 

Sama Kozaczywa przeszła do lege ndy, chociaż je j byto
wan ie trwało zaledwie niespełna ćwierć tysi <iclecia, przy 
czym ulegała ona st ałym przekształceniom . Kozacy Dymitra 
Wiśniowieckiego czy Bernarda Pretficza meliczn ymi tylko 
cechami przypominali podkomendnych Bohdana Chmielnic
kiego, a ci z kolei poważnie różnili się od Kozaków wege
tujących w tzw. Nowej Siczy Zaporoskiej , w granicach im
perium rosyjskiego. Łączyła ich ze sobą jedynie świadomoś6 

wspólnej, ciągłej tradycji, wszakże - nie tego samego po
chodzenia. 

Przybywali z ziem położonych w dorzeczu środkowego 

biegu Dniepru, znad Prypeci, z Podola i województwa rus
kiego, z Małopolski, Podlasia, Mazowsza, a nawet z Wołosz
czyzny, Moraw i ze Śląska. Niekiedy w oddziałach pojawiali 
się Tatarzy z Krymu z nieznanych powodów stając orężnie 
przeciw swym ziomkom. Była to, jak można przypuszczać , 

zbieranina różnego rodzaj u zawadiaków, którym wydawało 
się, że lepiej i łatwiej żyć z szablą w dłoni stale narażaj qc 

swoje życie w starciach z nieprzyjacielem, niż troszc ząc się 

o gospodarstwo, dobytek i zbiory i myśląc z niepokojem, 
co przyniosą nadchodzące dni. Prawdę powiedziawszy, nikogo 

spcCJa lnie nie interesowały a ni powo y, dla których ktoś 
posta nowił przyłączyć ię do „kozaczącej" jednostki, ani tez 
jego prze · złość i pochodzenie. Najważniejsza była umie
j ętność władania bronią, chęć udziału we wspólnych wy
pra wach i odpowiednie wyposażenie. Dlatego te;i; zdai:za lo 
się, że w razie potrzeby kolo siebie stawali solidarnie szlach
cic, zbiegły chłop, posługacz z żydowskiej karczmy i pos
po1ity przestępca poszukiwany przez władze w odległym 

województwie. 
fJ rzyrod a była sprzymierzeńcem, ale i wrogiem Kozaczyz

ny. Łatwo było skryć się w przepastnym lesie lub rozległym 
stepie ; liczna zwierzyna i rybne rzeki dawały możliwość 
zaspokojen1a głodu; gdy jednak nadchodziły pierws?.e późno
jesienne ch10dy, trzeba było myśleć o znalezieniu ciepłego, 
dostatniego i w miarę bezpiecznego schronienia. Początkowo 
1.1 a jdowano je w naddnieprzańskich m iastach: w Kij owie, 
T recl t yrnirowie, K aniowie i Czerkasach oraz w pobliskim 
Korsuni u i Czehryniu. 

SuKcesy i klęski, nadzieje i rozczarowania, przyjęcie swo
istego modelu ustrojowego - demokracji wojskowej przy 
jednoczesnym sporym i stale się powiększającym rozwar
stwieniu wewnętrznym, gdzie obok siczowe j starszyzny gene
ralne j, bogatej, zasobnej w ziemi~ i dysponujące j liczną 
sluibą egzystowały dziesiątki tysięcy kozackiej biedoty
wszystko to znalazło swoje odzwierciedlenie w dumach, epic
kich pieśniach śpiewanych i recytowanych przez wędrow
nych bajarzy. Opiewali niedolę współtowarzyszy znajdują

cych się w niewoli tureckiej, sławili bohaterstwo hetmanów 
i prostych mołojców, przypominając ich sukcesy odniesione 
w przeszłości. 

lJ kraina nieraz spływała krwią, ale najwięcej wylało się 

jej w latach powstania Bohdana Chmielnickiego. 
Tragedią Ukrainy było to, że je j dążenie do uzyskania 

s amodzielności musiało być wsparte przez Rzeczp ospolitą, 

Hos ję lub Tui:cję. Tylko wówczas miało szanse urzeczywist
nicru a. Jednak zawsze (w takim ypadku) rodzący się sojusz 
napotykał przeciwdziałanie pozostałych dwóch państw oba
wiających się naruszenia istniejące j tutaj względnej równo
wagi si ł. 

Ostatecznie właś nie Kozakom przyszło zapłacić najwyższą 
ccnq. Na należącym do Polski dnieprzańskim Prawobrzeżu 
L.n ic siono Kozaczyznę w 1699 r., w Rosji - za panowania 
Katarzyny II, w 1775 r., przy czym ostatnie czterdzieści 

lat jej egzystencji na tzw. Nowej Siczy stanowiły jedynie 
namiastkę tego, z czego korzystała dawniej. 
Pozostały wspomnienia o niegdysiejszej autonomii, swo

bodzie, zwycięskich wyprawach i życiu na Zaporożu, za dnie
prowymi porohami. Właśnie wówczas świat realny zmieszał 

się z nierzeczywistym w stopniu największym; tylko bowiem 
w świecie baśni można było odnosić prawdziwe sukcesy, 
znajdując sercu potrzebną pociechę . 

WŁADYSŁAW A. SERCZYK 





Mikołaj Rimski-Korsakow 

PRZEDMOWA AUTORA 
DO „NOCY WIGILIJNEJ" 

„Kolędowaniem nazywa się u nas śpiewanie w Wigilię 

Bożego Narodzenia pod oknami pieśni zwanych kolędami. 

Powiadają, że był niegdyś bożek Kolada, którego czczono 
jako bóstwo i że właśnie od niego wywod zą się te pieśni-ko 

lę dy . Któż to wie') Cóż my, prości ludzie, możemy o tym 
sądzić ... " -Tak mówi Gogol ustami pszczelarza n.udego Pa11-
ki, narratora „Wieczorów na chutorze niedaleko Dikanki" 
w przypisie do opowiadania „Noc Wigilijna". 

Jeśli dawne piśmiennictwo zachowało dla nas imiona Swa
roga, Strzyboga, Peruna i innych bóstw słowiańskich, to ro
syjskie pieśni obrzędowe przechowały dla nas imiona Łady, 
Kupały, Jarowita-Jaryły, Owsienia i Kolady. Czy oddawano 
cześć tym bóstwom czy też bożkom - nie wiemy. Wielu 
naw et zupełnie neguje istnienie wyobrażeń o tych bóstwach, 
sprowadzając ich imiona do symbolu dźwiękowego, refrenów 
pieśni lub okrzyków. Jednak stare pieśni obrzędowe wyraź

nie wskazują na związane z tymi imionami wyobrażenia 

o postaciach mitycznych. W pieśniach ludowych wspomina 
się o nich wszystkich jako o istotach aktywnych, działają

cych. Być może pełne pojęcie o nich i oddawanie im boskiej 
cze[ odnosi się do jeszcze wcześniejszego okresu niż służe

nie bożkom wspomnianym przez kronikarzy lub prze z „Sło
wo o wypraw ie Igora". Pieśni obrzędowe przedstawiają 

te postaci jako bóstwa słoneczne. Ich imiona związane są 

z wierzeniami w życiodajną silę słońca. Kupała i Jaryło 

poja wial i się około letniego przesilenia słonecznego, a Kolada 
i Owsień - koło zimowego. 
Pieśni obrzęd owe z imionami Kolady (w Rosji i Maloruc'i) 

i Owsienia (w Rosji) śpiewa się podczas świąt, zaczynaj~c 

od Wigilii Bożego Narodzenia. Narodziny słońca dawnie.'1 
czczono na Kolady, gdy słońce po zrównaniu dnia z noq 
zaczyna triumfować nad ciemnością; ale to przejście zbie g<-! 
się z największym panoszeniem się nieczystych duchów 
i wiedźm. Najbardziej niepohamowane ich hulanki odbywa ją 

się tr zy razy do roku: na Kolady, podczas powitania wiosny 
i w Noc Swięlojańską. Należąc do słonecznych , jasnych 
bóstw , Kolada i Owsień są czystym pr zeciwieństwem ciem
nyt:h, mrocznych sił, dem onów, czarowników i wiedźm, kra
d nących światło niebieskie i wzniecających burze, zawieje 
i mrozy. 

Przekład: 
MAGDALENA KOCH 

KOLADA, według mitologii słowiańskiej Afana
sjewa, jest bóstwem solarnym pojawiającym się 
24. XII, a więc w okresie zr ówn ania d nia z nocą. 
Dawniej wierzono, że poczynając od 24. VI, święta 
innego słowiańskiego bożka Kupały, mrok i ciem
ności walczą ze Słońcem - dni staj ą się coraz krót
sze, noce coraz dłuższe. Ten pochód zimowych, 
mrocznych sił trwa do 24. XII, tj . do przesilenia zi
mowego i do narodzin Kolady, bogini światła i Słoń
ca. Od tego dnia Słońce powoli zaczyna panować nad 
demonami mroku. W mitologii zima występuj e zwy
kle w postaci złego ducha. Dzień Kolady jest więc 
dniem zwycięstwa światła nad ciemnością, ciepła 
nad zimnem, dobrego ducha nad złym, życia nad 
śmiercią; dni wydłużają się, siły żywotne budzą się 
w naturze. 

Wraz z wprowadzeniem chrześcijaństwa święto 
Kolady zaczęto zastępować świętem narodzin Zba
wiciela, zwanego w pieśniach cerkiewnych „praw
dziwym Słońcem, które przyszło ze Wschodu". 
A więc pogańskie święto rodzącego się i triumfują
cego Słońca zostało w wierzeniach i obzrędach ludo
wych połączone ze świętem Bożego Narodzenia, 
a z czasem zupełnie zostało przez nie zdominowane. 

OWSIEŃ - to według mitologii wschodniosłowiań
skiej również bóstwo słoneczne , pojawiające się wraz 
z Koladą na początku wiosennego cyklu słoneczneg . 
Owsień otwiera też drogę dla N owego Roku i zwias
tuje gospodarzom szczodre i obfite dary urodzaj u. 

Opracow a nie 
MAGD A L ENA K OCII 



TREŚĆ OPERY 

AKT I 

OBRAZ I 

scena 1 

Późny mroźny \1:iecz1'ir w Wigilie; Bo ~(' .go Na rodzcn i•t 
we wio~ce Dikańka . Wied źma Soloch 01 śp ' e\•.'a z zartem 
„cza rcią kol<;dę" . Czart je st zl y na owala Wakule: . k tó ry 
n<1malował w ce rkwi ob r az przcds t01 wiajqcy przc pqd ze ni C' 
d iabla . Przepow iada m u za to ze m tę : c hce po uzyfować· 

plan kowalow i. Czart p os t~ina\ ia u k raśc z n ieba ks i<;życ . 

Wtedy sta r y Czub nie b<;dzic mógł p 1'ij ś ć po ciemk u n a k ut i<; 
do D iaka i zostanie w domu. Wakuła nic będzi e śmia! pó jśi· 

do Oks· ny i zobaczyć si<; z n i:') . Ta k to zos la n i pok z· i.o 
w a n p la n Wakule zakochanemu w córce Czu ba - ksan ic. 

Solocha. k tó ra SD. ma m;i wi d oki na m r lżc ń s lwo z Cwbem 
chc: t nic decyduj s i ę pomóc zad owi . O boje udaj ą $iQ zre-
alizowa ć swój pl a n. 

scena 2 
Zaczyna si ę zamieć . P a n as ze zdum ie niem n agle s po~ t r z ga. 

że ks iężyc zn ik a . Pu ka do d rz.wi C zu ba i pok n u je mu d ziw ne 
zja w isko. M im o w szys tko obaj postanawi a.i<! pój ść do Di a k :i 
a le g ubi<1 drag<; w ciemnośc " ach . wśród zam ie ci . 

scena 3 
Czule westc hnienia Wa ku ly pod o'.mami tik o ·h a nej O s· 11v 

p r zer 'Wa n ieoczekiwa n ie C zub . k tór y ( ra [ił spowrotem l o:I 
swó j dom, sa m o tym nie wiecl 1.<1c. Wakuła n ic poznaje "zu b a 
i chce przepędzi ć „przypadkowego kolc;d nilrn ". S traciwszy 
n adziej<; od nalezie ni a wł asnego domu . zub postan:iwia szu 
kać pociechy u S oloc hy . 

OBRAZ Il 

scen~ 4 

W domu Oksana z;1c h · ~·c;1 >ie; s\'. o ją pi c;k11ośc 1< t 1 marz~· 

o m i ! ośc i . 

scena 5 

ieśm i a l o w ch od zi Wal ul • i \\'yz rnjc je j sw<1 wiel k<l m i 
ł o ś t- Air• lrnp ryśna Okc;n1 ·1 pO<.<J'< i n j~ o!,o jr;ln» Ocze k u je 
nad jśc i a p rz.vjac iółek i chc i<i laby pozhy ·. :iq wielbiciela. 

·cena 6 

Wśród p r 1.y byłych k ol r;dq dzi •.\·t·z<1t jest Oda r k :.i . k sa 11 :.1 
spost r zega j •j pi <; k nc t rzc \1·iczki. Z; zd rości d zic\\'c,.;yn ie tr ze
w iczków i na r zecza cg . k t i)ry je podarował. Ob iec uje zo 
sbt: żon ·.1 Waku ły, jeś li lC'n p rz.vrncsie jc• j je~'l.C7c pi 'k nicjszc 
1 rzewiczki - takie. jakie nosi sama 'aryc·t. 

OBRAZ III 

~ CC' O;\ 7 

Soloc ha z C z:1 r1 •rn wrócil;.i do swc.i~o d om u po n ic w p ln i 
udane j w yprawie. zart zp; ubi l k s i ę życ a S olocha g wiazd y . 
Zmarzn ięc i . dla r ozgrze wki , tańczą w t a kt o! d y. Zal oty 
Cza rt a pr zery w a pu kanie do drz '.vi. Solocha chowa go w ko
szu. 

scena 8 

Przychod zi Gtowac ,.;. Cza rt owi ud aje s ic; wymkną( . Glo
"·ac z nie zd ąż.ył w yp ic naw e t gorzałe c zk i, którą dla ro z
g r i.e\\ k i poczę stowała go Solocha a ju ż s ł ychać ponowne p u 
k" nic do dr,.;w i. Głowac z w pan ice właz i do worka . 

SCC nl:I 9 

Przychodz Di·1 k. Teraz za lot · Diaka µ rze ry ~·a p uk a n ie 
do drzwi. Solocha ch owa go do worka . 

scena 10 

Tym r a z.e m !'(ośc i em okazu je s i<: Czub. S olocha , zadowo
lon;i z ·ego pr zy jścia . serdeczn ie go przy jm uj e . Mile sp c:dzajci 
c za s śp i ewając d um k<; . Nastró j przery wa p u kan ie do drzw i 
Czu h ch O\\ 'a s i ę do worka . 

scena 11 

Do dorn11 w n 'icit przygn c; b iony Wakula. I zn ów p u kani 
do d rz\\ i. Przych od zi w ierzhileb. So locha \\·y myk a sic: z n im 
na przcchc dz q. \Vakula . zły na ba łagan pan u j ący w dom u 
przed la k w ielki m świętem pos tam \Via u p r zą t ną r-. worki 
z w<;~lcm (ja k sądzi ). J e dn a! n ic może ich udiw ignc1 ć. Pode j
rz \n1. i:e s i ły od bra ła m u miłość do Oksany. by je od zys 
ka(· pm;tana w ia z.a1 omn ieć: o d ziew czyn ie . I rzcczywi ~ c ic . 

T r•:·az z la lwości<l usuwa worki. 

AKT II 

OBRAZ IV 

~cena 12 

\Vś ród knl<;dników pry m wie d zie Oksana . Wakuł a c hce 
nicszcz~·~ nc work wyw ie źt'· d o k uźn i . Za trzym u je . i ę p r ,.;y 
kol~d nik;ich i ze smutk iem )JrZygląda si<; ksa n ic . 



scena 13 

Wakuła rusza ze swym ciężarem w dalszą drogę. Oksana 
kpiąco przypomina mu swą obietnicę i jej warunki. Wakuła 
żegna się z Oksaną i przyjaciółmi na zawsze. Zycie straciło 

dla niego sens. Porzuca nawet swoje worki. 

scena 14 

Dwie Baby plotkują o zamierzonym samobójstwie Wakuły. 

scena 15 

Młodzież postanawia zbadać zawartość worków. Ku ogól
nemu zdumieniu wyłażą z nich: Czub, Diak i sam so łty s 

Głowacz. Młodzież wyśmiewa się ze zmarzniętej i wściekłej 

trójki. Na całą grupę natyka s ię Solocha i świerzbiłeb, 

którzy wracają z przechadzki . Czub, Diak i Głowacz chcą 

odegrać się na wiedźmie. Lecz w Wieczór Wigilijny nie 
może być swarów między ludźmi. Cała kłopotliwa sytuacja 
kończy się kolędą. 

OBRAZ V 

scena 16 

Wakuła ch wy ta się ostatniej deski ratunku, aby jednak 
zdobyć trzewiczki dla Oksany. Przychodzi do znachora Pa
ciuka . by dowiedzieć się jak można spotkać się z siłą nie
c.:zystą. Nieoczekiwanie pojawia się Czart. Proponuje Wakule, 
że pomoże mu zdobyć trzewiczki , jeśli ten odda mu swą du
szę. Odważny Wakuła nie prze lą kł s ię Czarta i jego propo
zycji. Krzyżem zaklina go i ten, zwyciężony, obiecuje pomoc 
bez żadnych warunków, a nawet zamienia się w zaczaro
wanego konia. Wakuła ka ż.e swemu wierzchowcowi zanieść 

się do pałacu Carycy. 

OBRAZ VI 

scena 17 

At.!diencja u Carycy w Petersburgu. Wśród przybyłych Za
porożców znajduje się Wakuła. Śmiało prosi Carycę o trze
wiczki - podarunek dla swej przyszłej żony. O dziwo, Ca
ryca spełnia jego prośbę. Szczęśliwy Wakuła dosiada swe go 
zaczJrowanego wierzchowca. 

OBRAZ VII 

scena 18 

Sabat czartów i wieclżm 

Złe Siły na czele z Patiukiem i Solochą przygotowuj ą s i ę 

do walki i Silam i Światła i Dobra. Dostrzegłszy Wakułę 

robią zasadzkę, w którą ten wpada. Pojawienie s ię J ut r zen k i 
rozpędza Złe Siły i ratu je kowala. Wygrywają Siły Ś\ i a t ł:i 

i Dobra. Przybywają Kolada i Owsień z orsza k iem i za bie
rnją Wakułę. 

scena 19 

O świcie w p ierwszy dzień Świąt Bożego a rod zenia nad 
ziemią kró luje . rozlegająca się z po bli: kiej ce rkwi , k olęd a . 

OBRAZ VIII 

scena 20 

Dwie Baby przynoszą Czubowi i Oksanie plotkę , L Wa
k uła albo s ię powie s ił albo s ię utopił. Ku swemu przera
że niu Obana rozumie dopiero teraz jak bardzo ko ·ha la 
Wakułę. 

scena 21 

Smutek Obany przerywa pojawienie s ię odtrącone go Pr?.-" <'. 
nią kowala. Waku ła prosi C<;uba o rękę jego córki. Stary 
kozak z radością zgadza się i sprasza całą wi eś na zaręc z yn . 
Wszyscy są zdumieni wspani ałymi zdobyczami Waku ły i r y
taj4 skąd je ma. 

scena 22 

W hołdzie Gogolowi 

On jednak postanawia swoje p r zygody opowiedzieć ba ja 
rzowi Pańko, który ułoży je w s trofy, dobierze muzykę 

i historia lej Nocy Wi;; i!ijnej icyć lx ;d zie w muzyce i ~ p iewie. 

AJ, TCH 
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KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE I ZESPOŁY 

PAŃSTWOWEJ OPERY WE WROCŁAWIU 

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE 

dyrektor artystyczny 

FELIKS TARNAWSKI 

dyrygenci 

JAN SLĘK 
MAREK TRACZ 

KAZIMIERZ WIENCEK 
TADEUSZ ZATHEY 

kierownik muzyczny 

KAZIMIERZ WIENCEK 

szef korepetytorów 

J AN MARYNOWSKI 

JAN MARYNOWSKI - gościnnie 

asystent dyrygenta 
STANISŁAW RYBARCZYK 

kierownik chóru 
JANUSZ MEN CEL 

kierownik baletu 

KLARA KMITTO 

asystent reżysera 

MARIA BOSKO 
URSZULA WALCZAK 

kierow nik działu 
koord nacji pracy ar tystycznej 

AŁŁA BOYKO 

SOLISCI SPIEWACY 
sopran y 

ALEKSANDRA LEMISZKA-MYRLAK 
MARIA ŁUKASIK 

JOANNA MIKA-CORTl<:S 
AGATA MŁYNARSKA 

URSZULA NAPIORKOWSKA 
DANUTA PAZIUKOWNA 

NATALL.\. POTEMKOWSKA 
ALEKSANDRA ŻMINKOWSKA 

JOLANTA ŻMURKO 

mezzosoprany 

MARIANNA BORUTA 
JADWIGA CZERMIŃSKA 
BOŻYSŁA WA KAPICA 

BARBARA KRAHEL 
HALINA SŁONIOWSKA 

MARIA WLEKLIŃSI A 

tenory 

JACEK GA WROŃSKI 
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI 

HENRYK KŁOSIŃSKI 
LUDWIK MIKA 

WIESŁAW PIETRZAK 
ZYGMUNT ZAJĄC 
J0ZEF WALCZAK 

barytony 

STANISŁAW JURA 
TADEUSZ PROCHOWSKI 
JACEK RYŚ 
MAREK SZYDŁO 
JANUSZ TEMNICKI 
ADAM URBAN 

bas- barytony 
A NTONI BOGUCKI 
ZBIGNIEW KRYCZKA 
MACIEJ KRZYSZTYNIAK 
JANUSZ MONARCHA 

basy 
WOJCIECH OKRASKA 
WŁADYSŁAW PODSIADŁY 
WŁODZIMIERZ TYSZLER 
RADOSŁAW ŻUKOWSKI 

sta ła współpraca 

URSZULA WALCZAK - mezzosoprm1 

szef korepety torów 
JAN MARYNOWSKI 

k orepetytorzy solistów 
BARBARA J AKOB CZAK-ZATHEY 
HALINA RACHWALIK 
EWA SOBIERALSKA - współpraca 
EWA STĘPIEŃ 



soprany I 

GRAŻYNA CZOPOWSKA 
IRENA DUDYCZ 
t.UCJA MARKOWSKA 
ZDZISLA WA SYDOR 
ELIZA SZYMAŃSKA 
MARIA ANDRZEJEWSKA 
DANUTA MARYNSI A 
AGATA MIZAI{ 

soprany II 

LIDIA ARTIOMOWA 
HALINA MAJOS 
HELENA MALEK 

CHOR 
kierownik chóru i chórmistrz 

JANUSZ MENCEL 

asystent chórmistrza 
ELŻBIETA WIĘCKOWICZ 

inspektor t:hóru 
ANDRZEJ ANTOSIK 

korepetytor chóru 
EWA SOBIERALSKA 

tenory I 

PIOTR KARPIŃSKI 
LESZE K WYPCHŁO 
MICHAŁ ZATOR 
ROBERT KOPA 

tenory II 

JAN DUKSZTA 
ROMAN GALAN 
RYSZARD MRAZ 
JAROSLA W KRÓLIKOWSKI 

basy I 

MARIA NOSAL 
MAŁGORZATA WIECZOREK 
EWA LAPRUS 

ANDRZEJ ANTOSIK 
MA RE K KŁOSOWSKI 
JERZY K WOLEK 
ZYGMUNT MAJGIER 
ANDRZEJ STRASZAK 

RENATA FRANCUZ 
ELlBIEIA WIĘCKOWICZ 

alty I 

EWA CZERKAS 
JOLANTA GRA BOWSKA 
JOLANTA LECHOWS K A 
ANNA WOJCIECHOWSKA 

alty li 

KRYSTYNA BŁĄDEK 
DANIELA FRANKIEWICZ 
AN NA OGIŃSl{A 
KRYSTYNA ZIMOŃSKA 

basy II 

MIECZYSŁAW CHODACZEK 
ZBIGNIEW JĘDRYCHOWSKI 
MARIAN SZPAK 
TADEUSZ WOJNAROWICZ 
MAREK KLIMCZAK 
WACŁAW PRZYSTAJKO 



I tan1?e rze 

MARIA KIJAK 
ZBIGNIEW OWCZARZAK 
BOGUMIŁ SLIWIRSKl 

soliści 

KARINA KW OLEK 
IZABELA KUC 
ALICJA LICKIEWICZ 
BOŻENA OLEARCZYK 
DANUTA PARADOWSKA 
IRENA ZAPADKA-WOŻNIAK 
JAROSLA W JURASZ 
JANUSZ LAZNOWSKI 
WALDEMAR STASZEWSKI 
SLA WOMIR WOŻNIAK 

zespół baletowy 

URSZULA ADAMOWSKA 
ZO FIA ANDRUSZKIEWICZ 
URSZULA DRZEWIŃSKA 
AN NA DUBLAGA 
IWONA G RZEGORCZYK 
ANNA HA NKIEWICZ 
CELINA HAWLJCZEK-ST Y8 

BALET 

kier ownik ba le tu 
KLARA KMITTO 

p edagog baletu 
WADIM AWRA M IE KO (ZSRR) 

asys tenci choreogr afa 
ZOFIA A NDRUSZ K IEWI CZ-SERWA 

MAR IA K IJAK 
ZBIG NIEW OWCZA RZAK 
BOGUMIŁ SLIWIŃSKI 

inspek tor b aletu 
ZENO NA MATUS ZCZYK -K OZ I OROWS KA 

·- ko r yf e jko\ 
- koryfe jka 
- koryfejk a 

-- koryfejka 
-·- koryfejka 
- k oryfejk;; 

korepety tor ba le tu 
EWA KRYCZKA 

inspic jent ba letu 
RUTA SY LDOR F 

'.\lARIA KOWALS K A 
MARIA KRZESZOWIA R 

BARB ARA l\: SIĄŻCZYK 
MAR IA KU L AWIK-LAZ NOWSK" 

ELŻBIETA LEJMAN 
W AN DA M AJ C HEREK 

B ARBARA NOWA K 
KA T ARZY, 'A NO WAK 
IZA B ELA PLUCIŃSKA 
/\LINA PODGÓ RS KA 
IZ A B E LA PRZEPIORS K A 
MIRO LAWA S UCHECKA 
A L ICJA S Z YMCZ YK 
BARBARA S ZOSTAKOW SK..' 
JANINA TELEJ KO 
I WO NA WOŻl\' IAK 

MAŁGORZATA WOJ CI R 
J O LANTA ZA L E WSKA 
MARIUSZ CAB AN 
J ERZ Y GĘDEK 
JERZY GĘSIKOWSKI 

HENRYK K R O L AK 
ALE KS ANDER MAJOS 
PAWEŁ OLEKS IA K 
PIOTR OLEKSIA K 
DARIUSZ P SYK 
GRZEGORZ S T A CHURKA 

-- k or yfejk a 
- k ory [e jb 
- k oryfej k a 
- k oryfe jka 

- k or yfe jka 
- k oryfej k a 

- k oryfej ka 
- k or yfe jka 
- k oryfe jka 

-- k or yf ejki; 

- k oryfe jka 
- k oryfe jk ;; 

- koryfej ka 
- k oryfe J 
- koryfej 
- ko ryfe j 
·-- k oryfej 
- k oryfe j 
- kor yfe j 
- k or yfe ji 
- kor yfe j 



„ 

I skr zypce 

ST A . ISŁAW CZERMAK koncertm ist rz 
STANISŁAW G RABIEC koncertmist rz 
M ARIA S ROWK A 
EDWA RD M IREK 
WANDA TATARCZYK 
BARBARA LE WAN DOWSKA 
J A N SZCZEREK 
A 1':NA BACłJURSKA 
DOROTA BOGACZEWJCZ 
JOZEF F RE S 
JACE K A DAMASZEK X 
J A Nl'IA BIERKOWSJf.A-PRZYŁĘCKA X 
LUCJ AN MIKOŁAJCZYK >< 

II skrzypce 

MAŁGORZATA MATYKIEWICZ 
A . 'NA G AC 
GRAŻYNA STARCZYŃSKA 
lRENA B URMECHA 
FR A NCISZEK POPIOŁEK 
Al'li 1 A KAPA 
ILO NA BOREK 
.TANINA BORSKA 
AGNIESZK A CIELEK 
K ATARZY NA DĄBROWSKA 

A '1T0'11 TATARCZYK 
EDWARO FIDELAK 

Ol\' A '1 BARCZYK 
NDRZEJ SZYKUŁA 

BARBi\RA S SZCZYŃS l\:A 
·.L1:B IET A SfEDLECKA 
WLOOZIMIERZ GÓRECKI 
RO fU ALD ŻARE.JKO 

inspicjenci 

A LI JA A. CZEWSKA 
R UT A S YLDORF 

MARIA W A NOTH 

ORKIESTRA 
kierownik muzyczny 

KAZIMIERZ WIENCEK 

inspek tor 
ROJ\'IAN BARCZYK 

w iolonczele 

ADA M SCHMAR koncertmist rz 
KRYSTYNA MARCHEL 
MARIA PALMOWSKA-SAMOLUK 
TOMASZ GARDZIEJEWSKI 
ZDZISŁAWA SZCZUROWSKA 
K ATARZYNA POŁUDNIAK 

kon tr abasy 

TADEUSZ GORNY 
JAN KANDILAPTIS 
WŁADYSŁAW RUDY 
WIESŁAW KACZMARCZYK 
ALEKSANDER FURGAŁA 
MACIEJ MUCZKE 
JACEK SIEWIERSKI 

fle ty 

ZBIGNIEW MARYNOWSKI 
MAŁGORZATA BORZECKA 
WOJCIECH DRADRACH 
TADEUSZ WITEK 
CEZARY TRACZEWSKI 

ol)o je 

DANUTA SZERMIŃSKA 
.JACEK CHECIŃSKI 
RENAT A WIECLEWSKA 
MIROSŁAW WIĄCEK 
KRZYSZTOF .JAMIELUCHA 
SZYMON JA NIKOWSKI 

klarnet y 

ROMAN ASTRIAB 
LECH ST A SIA K 
MIECZYSŁAW STACHURA 
JADWIGA RYMARCZUK 
RYSZARD UCHER 
.JANUSZ BULIŃSKI 

X współpraca 

fag oty 

ROMAN AUGUSTYN koncertmis t rz 
JÓZEF TAUT 
STANISŁAWA SZOSTAK 
LUCJAN SZEREDA 
ANDRZEJ FIUTEK 

rogi 

RYSZARD KURZAK koncertmistrz 
.JAN GRELA 
MARZENA MAZUREK 
HENRYK BYS 
JAN FLUDER 
EDMUND NOWICKI 

trąbki 

KAZIMIERZ BUJOCZEK 
STANISŁAW CHUDOBSKI 
STANISŁAW SZYMANOWSKI 
JERZY MAJCHRZAK 

puzon y 

HENRYK DUDEK 
WACŁAW JANISZEWSKI 
MARIA N l\'IACIEJEWSKI 
KAZIMIERZ PUCHALSKI 
JAN CHOWANIEC 
!\UROSŁA W BEREŻNICKI 

tuba 

STEFAN MIROSŁAW 

pe rkusja 

ZBIGNIEW WOJCIECHOWSKI 
PIOTR NOWAK 
KRZYSZTOF LOHO 
A ND RZ EJ WALOSZCZYK 

harfa 

ELŻBIETA MARCZAK-WILKOSZ 

for tepian 
TERESA RYMASZEWSKA 

bibl iotekarz 
ALEKSANDER BEREZOWSKI 
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