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~ PRZECZYTJ\JC!E ZANil\l SIĘ PODNIESIE KURTYNA ~ 

BłJ~l\ITNY KOT 

haśń muzyczna z muzyką Jad\\:igi Szajn~· - Lewandow kiej w 2 aktach 

bajkę wierszem napi ał W<-'dług bajki \\' chodniej Tadeusz Zasadny 

Za SJPdmioma górami . za si< dmioma rzl'kam t, 
t:im ~,iz . 1' \\'..chodzi słońce 1111„szkal .·oh!r- pt wi<>n 
król! TPn król miał ptękną cork<:;., bogati państwn , 

kochająt~·ch go poddanych i błazna. któr:· uda~ n i 
tvlko głupi go a tak naprnwdę, to nil' raz ru<l71' 
królowi .iak ma rządzie swoim panstw<•m. 

Ale pewnego razu śniło SH ~ królowi , ŻP naJlll<l
drzejsz) m doradcą i mintstrem jL•st jPgo biał~· kot! 
Wyrzucił wi c z pałacu ministrów i błazna 1 uhr::ił 

w złot zaty swego białego ~ota, któr~· o:ltqd shł 
~ ię królewskim doradcą , a w całym państwi1 • ko y 
mogły robić to co chciały! 

Az pPwnrgo razu zawędrował do stolic>· panstwa 
rządzonego przez owego króla młodz1emec , któr~· 

udawał wędrown°go włóczęg.;; a w rzu:z~·\vistośct 

był synem króla sąsi dniego pnń~Lwa, król •wi zem 
poszukującym pięknej król 'Wl1~ za zonę . 

Kiedv tyl~o nasz młodz1eni! c pojawił sic;> na n 1. „ 

ku kró lrwsk1ej stoliey spotkał w~·r1.uconego 7. pala
c;u błazna i zmaz si~ go spytał co tu się dw.> 3t· z• 
w stolicv rządz<j kot ·? Kied;;.· blazen wyjasnił m t1 

wolę kr•)la nasz młodzi niPc spytał, czv k1 ól m 
piękną rórkę, bo on chciałby sie z ni;; ozenić ... „ 

Na to żołni('rz, któr:-. ·tal na straż~· zawołał: 
„Hola młodzieńcze! Coś mi si· zdaje 
że zbyt w~·soko mierzy z! Kto t~ '? 
Skąd jestc"? Cz) hodujesz kot)'? 
Mów zaraz! tłumacz mi się 'miałku, 
bo cię posiekam na kawałki! 

i zaraz zaczął musztrę : 

Raz, d\\ a, trz) -
gonić p y! 
W tył zwrot! 
Kot na płot! 
Cztery pięć -
Wąs'l kręć! 

Koci w<1s 
Modn)' wci<1z 
Koci krok, 
R{nvnaj " bok! 
Koci dr;v l. 
Koci styl. 
Raz d\I\ a trzy! 
Gonić psy„.„„. 

Skąd jPstcś młodzieńcze? - zapytał zolmerz. 
7, kraju Kotomruczombaju! - odpowi dział mło

dztrniec i uciekł żołnierzowi wołając: Gonić psv!'! 
T~·mrzasem król postanowił poszukać dla ·wojej 

córki m~ża i tak się zmęczył swoim postanowi ni '111. 

Zl' zasnął mocno a we śnie zjawił mu się k o t b I c;
k i t ny ! .Jeszcze mądrzejszy od kota białego. I kiedy 
król WP śni' gładził tego bękitn go kota, od razu 
otrzymywał niezmiernie bogate d:::iry ... Ale kiedy się 
c;budził, błękitny kot i wszystkie dary znikły a po
został tylko biały kot. Wróżbita - astrolog wytłu
macz. ł królowi. ż 3ego sen oznacza, iż natychmiast 
trzeba do pałacu zamiast biał go sprowadzić błękit
n •go kota! I krol zaraz \.\ . -rzu1ił z pałacu kota bia
h•go 1 zawołał: 

Nadzwyczaj pilne dam zadanie:' 
Sprowadzić błękitnego kota! 
Moja nadzieja i tę knota 
To kot błękitny! 
Bł~kitny kot! 

k gdzi , znależć kota błękitnego? 
Wszyscy dworzani , wszyscy poddani szukali błę

kltn ' go kota„. i nic! Nikt me mógł znal zć kota błę
kitn go. A król straszni zły, że nie ma błękitnego 
kota, wtrącał do więzienia jednego dworzanina po 
drugim, jednego mieszczanina po drugim „. I wtedy 
nasz młodzieniec, o którym nikt jeszcze nie wie
dział, że jest synem w sąsiedztwie panującego króla, 



wymyślił, że tt zeba po prostu pofarbowac białego 

kota na n iebjesko ' I razem z błaznem zanies i tego 
pofarbowan go na błękitno kota królowi 1 

Co za radość! Król omal ni oszalał z radości 
i zaraz ofiarował młodzieńcowi, który przyniósł błę
kitnego kota rękę królewny ... A trzeba wiedzieć, ż 

królewna już przedtem zobaczyła przez okno mło
dzienca i chociaż me wied ziała, że jest to k rólewicz 
- zakochała się w pięknym i dzielnym młodym 

człowieku! 

Król z radości kazał powypuszczać z więzienia 

wszystkich dworzan i mieszczan których przedtem 
kazał pozamykać, gdy ni mogli znal żć błękitnego 

kota. Znoszono z radości do pałacu królewskiego da
ry a wśród tych darów znalazła się kryształowa 

wanna, ofiarowana przez cech garncarzy! Król za
tem zapragnął wykąpać kota błękitnego w teJ kr:-·
ształowej wannie ... 

Król spostrzegł, że został oszukany i zaraz kazał 
wtrącić do lochów błazna i młodzieńca . który tym
czasem został już męzem królewskjej córki! 

Nazajutrz - ku rozpaczy królewny - młodzie

niec i błazen mieli z rozkazu króla zostać straceni. 
P r zygotowano już szafot i pieniek, na którym kat 
miał zciąć obu śmiałkom głowy! 

Al głowy te nie były od parad~· : Wprawdzh~ 

młodzieni c zaczął już smutno śpiewać: 
Szczę · cie jak lampion kolor owy -
Kied~ w nim świ eca blask rozn ieci 
świa t s ię zamienia w baśń tęczową, 
w k tórej żyjemy niby dzieci. 

Ale kiedy nagłe wiatru tchnien ie 
brutalnie płomyk ' wiecy utnie 
świat się pokrywa smutku cien iem 
i życie znow u jest okrutne .. „ 

MówHem jednak, że błazen i młodzieniec mieli gło
wy nie od parady! I oto co wymyślili: Skazaniec ma 
prawo prz d wykonaniem wyroku wyrazić jakieś 

życzenie, które musi być spełnion . Zatem błazen 

zażąda, aby głowę zciął mu młodzieniec„. zaś mło
dzieniec zażąda, aby głowę zciął mu błazen .. . Jak 
to zrobić? .Jak młodz" eniec zetnit> głowę błaznowi, to 
ten już przec i eż n i będzie mógł zciąć głowę rnlo
dziPńcowi ! A tu król obi cał spełnić ostatnią prośbę 

obu skazanych! 
I wtedy błaze n znalazł wyjście: po prostu obaj 

zrobią to na niby! Ciach mach toporem przez po
wietrze i nikomu włos z głowy nie spadnie! 

K rólowj bardzo ten pomysł przypadł do gustu! 
Szczęśliwy, że odzyskał mądrego doradcę - błazna 
i że nie utraci zięc ia, k tór okazał się synem w są
siedztwie panującego króla, kazał: 

Przynie 'ć tu złot a wiadra czteQ 
Okna szeroko pootwierać! 

Nabrałem wielkiej dzi ś ochot. 
Obsypa c ludzi deszczem złotym! 

I na całym rynku szczęśliwi poddani szczęśhw 
go króla obsypani zostali złotymi monetami, które 
~krzętnie pozbierali i tak się skończyła opowieś' 

o bł ę k 1 t n v m koc ie, którego naprawdę nigdy 
ni było . 

(wd) 



l) rodzaj Jl"(osu męskiego wyższq:o ud basu. 
2) przyrząd do wydobywania dZ\\ ięku na . krzypcach, "io

lonczeli lub konirabasie, 
3) pałeczka dyrygenta, 
ł) to, czego bardzo nie lubimy grac / h)· ,,ają krzyżykowi! 

i bemolowe/. 
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J) budo'' la na rLCl'C, 
2) l'abr ka, w której '' ~ tapia ~ie: żelazo, 
3) głos p zczoly, lrzmiela lub much\ 
4) ksdalt piłk i , 

5) mała Anna, 
6) znaki na czołach po bójc~ nicznosnych 

chłopców, 

7) stary, nieużyteczny sprzęt, 
8) rozgrywka sportowa. 
9) łóżko marynarza, 

10) zmysł, dzięki któremu poznaj my, że cukier 
jest słodki a sól słona. 



JAK KOMPOZYTORKA POKOCHAŁA 

MUZYKĘ 

.Jak kompozytorka „Blękitnego kota" pokochał'.' 

muzy kc:? 

Jadzia nnała 7 lat kll'dy zac:zęJa uc:z. ·c si grac 
na fort piani . 

Grać na fortepianie Ji'st bardzo prZ\'JPmni >. :\, 

aby dobrze grać lrZl•ba się uczy · i cwiczyć' Cw1-
czyć! Cwiczyc! Po kilka godzin dziennie siedzwć 

przy fortPpianie i wygrywać g my, wprawki, ćwi
cz n ia - po to razy w kółko! N domu ro rl ziN'\J 
Jadzi, we Lwowie, fortepian stał w wielkim ·•tlon1•·. 
któr .go ściany były pok1yt póll ami z ksiązkam1 
Ni raz zdarzało się, że Jadzia zamiast grać wpra
wki na fortepianil• wyciągała z półki książkę z wiC'r-
zami i czytała ... czytała ... zakwając. się łzami . Tak 

Ją wzruszała poezja, któr ' J może J szcz nawet do
kładnie nie rozumiała, że zapłakana wracała ao for
tepianu i próbowała do wi rszy „komponowa~;" mu
zyk . Wtedy do salonu wpadała mama, oburzona, Z•· 
Jadzia zamiast grać wprawki, wygrywa na fortppia
n ie jakieś nieznan ' melodi . Bo mama niP wit•dzic.1-
ła,ż .Jadzia nie będzie prnmstką tylko J·ompoz~·tn

rką1 

Jadzia ni tylko :lyszala wym.· 'Jonu prz~z ~h -
bi muzykę, al• ją „widziała"„. wydawało Jl'J si~, 

ze tony jej muzyki wyczarowuj,, jakies poslacit-. 
a ona - Jadzia -· przy pomocy muzyki ki . ru] lo
sami tych postaci: każ im się śmiać, płakać, bawic 
się, smucić„. W wymyśl.mych melodiach słyszała 

głosy „swoich" postaci, ich rozmow. , śmiechy, płac•" 
śpi w.„ I dlatego, kiedy po Jatacli pani Jadwiga Sza-
3na- L wandowska zaczęła już naprawdę kompono
wać, to najchętni j pisała muzykę na scen - do 
bal •tów, op ' r, ztuk teatra lny ·h, pantomimy. 

W bli skim sąsiedztwie' domu rodziców .Jad1.i miP

!iZkali państwo Jędrzej wsc '. do których cz to 

przych dził znan ' muzyk lwowsk i - dyryg nt pl'-

dogog, rnmpoz~· tor, pan Adam Suity!>. I Jadzia pe-
vnL•go dnia 1ebrała !>ię na odwagę i zaczęła w oh c

nm'c:i pana Sołty ·a 1mprow1zować na fortt:>pian i ·~ 

c.1 naw t pokdzala mu zapisan • przez siebil' swoj• 
..kompozycje'' ... 

- - .Tad?.ia ma tal ~n t . - krz.vkncil pan Sołtvs' -

Trzeba ją uc:zvc kompozycji! 

I tak się zaczęła muzyczna przygoda kompozy
orki Jadwigi SzaJny-Lewandowsk1 j. 

i auką Jadzi zajął się sam profesor Sołtys! Trz -
ba b~·ło znów cah·mi godzinami uczyć się, pisac za
dam: wprawki, wkuwać t orię, harmon i ę, kontra
punkt i ma· innych bardzo mądrych rzeczy . Ale 
.Jadzię już ta nauka nic> nudziła! Pokochała muzykę 
i na j iększą przyjemnością dla dzi w zynk1 był1> 

vymyślanie nowych melodii.„ 

Al, wybuchła wojna I W czasie WOJ entW) tuła

czki nlL' sposob było n wet rnyślec o nauc kompo
zyc1i 

Po wojn ie pani .Jadwiga Sztl Jna- Lewandowslu 
zami 'Szkała w Wrocławiu. Uczyła cizi ci gry na fo
rt pianie w L1cŁum Muzycznym. P wnego razu 
dyrektor Tl•a t ru Młodego Widza, pan Kalinows!n 
zwrócił ię do dyrektora Lic urn Muzycznego prof. 
Bidziński go z zapytani m, czy ktoś z nauczycieli ni~ 
mógłby napi sać muzyki do prz dstawi nia dla dzie
ci. Wybór padł na pan ią Jadwig~' I oto sp łniły się 
marzenia małe .i .Jadzi, która tak chciała pisać mu
zykę na scenę. W kilka tygodni później przyj chał 
do Wrocławia znany kompozytor, Tadeusz Szeli
gowski, usłyszał JeJ muzykę w T atrze Młodego

Widza i wtl'dy zapadła decyzja : zaraz, natychmiast 
pani .Jadwiga musi zapisać się do Wyższ j Szkoły 

Muzycznej na W dział Kompozytorski! 

I znów nauczyci lam i pani .Jad wigi, jak ongiś 

mał j .Jadzi, byli znani kompozytorzy. Tym razem 



\V C wrocławsk i e j Wyższe j Szkole Muzyczne j była 

uc z enn i cą słyn n ego P iotra Perkowskiego i n ie mn ie,; 
znan 'go St fana Poradowskiego. Na pracę dyplo
mową pa ni .Jadwiga napisa ła balet „Pinokio"! Tak , 
historię drewnianego pa jacyka z długim nosPm Wl'

dł ug opowieśc i włoskjego pisarza Carla Colodiego. 
Balet „Pinokio" po raz pierwszy wystawiono w Ope
rze Wrocławsk iej i tak się podobał i dzieciom i star
szym widzom. że pani .Jadwiga zaraz skomponowała 
-drugi balet - tym razem według opowiadania Woj
ciecha Zukrowskiego „Porwanie w Tiutiurlistanie ··. 
k tóry też wystawiono w Operze Wrocławsk iej . Potem 
powstał balecik dla szkoły baletowej „Leniuch'' , na
groda na konkursie dla kobiet kompozytorek w Man
nheim w Niemczech Zachodnich za piosenki dz iecięce 

do słów poe t. Władysława Broni wskiego, nagroda 
miasta Wrocławia , nagroda na Wiośnie Opolskiej. 
a także w ogólnopolsk im konkurs i Min isterstwa 
Kultury i Sztuki i Związku Kompozytorów Polskich 
i wr szci pani .Jadwiga Szajna -Lewadowska otrz. -

mała za swą twórczo 'ć dla dzieci Nagrodę Premiera. 
W tym czasil' pani J ad wiga napisała dla dz ieci 

prawdz1w.v musical , który został wystawiony w O
perze śląski ·j : „Księżniczka w ośle] skórc " w dług 
opowtadania słynnego bajkopisarza franct1sk iego 
Charlesa Perraulta . 

A teraz „Bł f; k itny kot" - naJPrawdziwsza opera 
dla dzieci! 

Dla dzieci! Bo pani Jadwiga, pami~taJąc przygo
dy małe.] J adzi, wi o tym, ż muzyka otwiera prz d 
młod .vmi słuchaczami nowe cudowne światy piękna 
i fantazji . Wyprawy w sw iat muzyki są równie pię
kne . interesujące a kto wie, czy nie bogatsz we wra
żen i a od wypraw w góry, łódką na .iezioro, nad mo
rze! Bo świat muzyczny nie ma sobie równego w 
wyobrażn i młodych słuchaczy .. . 

Spróhujcil' - prowadz ni przez panią Jadwigę 

Szajnę-Lewandowską wybrać się w tę krainę ra
dości i piękna! 

Wo,icit>Ch Dzieduszycki 
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_KTO TU SIĘ ,URODZIŁ? 

1. Grodkó"'' na Sląsku 
2. Zelazowa Wol a 
3. Ubie l 
4. Lublin 
5. Grodkowice pod Krakow em 
6. Kuryłówka na Podolu 
7. Tymoszówka 

. Ł . <lź 

9. Warsza\ a 
10. Dębica 

, 





PROJEKT SCENOGRAFII ZBIGNIEWA BEDNAR OWICZA DO SPEKTAKLU „BŁĘKITNY KOT" - PRO
SPEKT 





Akompaniilment 

. \lt 

Aria 

Balet 

Baryton 

Bas 

Batuta 

Bi. 

Cl:oreogra{ia 

Chor 

Dramat muzyczn~· 

Dyrvgent 

Epilog 

Festiwal 

Finał 

Gama 

- muzyka rnstrumentalna towarzysząca glów111::1 partii m e 
lodycznL'j, wykonywane j przez śpic>vaka. instr mental i
stc:. chór lub orkiestrę . 

111 ·k1 głos żeński lub chlopi1;cy. Popularni1· - śpiewa

czka śpiPwająca altem. 

pieśń solowa spiewana z lowarzysw111em ork iestry \ 0-

1.erZl', operetce, kantacie, oratorium. 

utwór muzyczno-sceniczny, w którym treść wyrażona 

jest za po.' rednictwem tańca . Scena tańców zbiorowych 
w opL•rZt· i operetce. Zespól t anecznv biorący udzial w 

ba!PC1e 

sn dm glo mc:sk1, między tenorem i ba. em Popularnie 
śp?ewak spi„wający barytonem . 

11a111iższy głos męski . Spicwak śpiewający bas•:m. 

pałeczka dyrygl'llla 

okrzyk z prośbą o powtórzenie wykonywuncgo utworu. 
Bis po lacmie „dwa razy", „jeszcze raz". „Bis" - dodat 
kowy utwór wykonanv na prośbę publicrnosc1. 

Iz greckiego chorcia = taniec, grapho = pisz<;/ sztuk 
lanczna. Układanie·, nolo\',1anie, kil'rO\ •anie szt uką tam'
cz11ą 

zespół ~plL'waczy 

- - typ oper) w którym muzyka jest podporzqdkowana dra
matycznemu wyrazowi tekslu 1 nie ma podzinlu na arie, 
duety, sceny 1.espolowe itp 

- 17. łaciny dingem kierujący/ m uzyk ki rujący zespołem 
orkiestrowym lub chóralnym za pomocą takt owania 
i umownych ruchów rąk. Zadamem dyrygenta 1est przy
gotowani artystycznego wykonania utworu przez zespół . 

- końcowy fragment utworu. zwłaszcza 01wry, operetki. 

cykl koncl•rtó\\ lub przedstawień teatralnych, opero
wych. operetkowych, organizowanych \\ okre~lonym 

czasi ·. 

kol'lcowa cz.<:ść , zakonczenie utworu . 

·cisie okreslona kolejność tonów \\ ściśle określonych 

ró7.nicach wy:okości między tymi tonami Gamy durowe 
1 molowe nazywane od nazwy diwic:ku centralnego op. 
C-dur, d-moll. e-moll F-dur itd. 



[fil 
Hejnał 

D Interwał 

~ 
Jon tek 

m Koloratura 

Krzyżyk 

Libretto 

li Łuk 
Mezzosopran 

Nuta 

Opera 

Operetka 

- pobudka wykonywana na lrąbc ~ . Krótk i utwór wyko
nywany na trąbce o określonych porach dnia, np. Hej 
nał z wieży kościoła . Iariackiego v Krakowie, który 
sly ·zymy co dzień w radio o 12 .e;odzin ie w południe. 

- od l egłość dźwięków w akordzie lub melodii okreslona 
ró~n icą wysokości kolejno na ., tępujących po sobie dźwię
ków. 

- jedna z głównych po tac1 \\ operze 'tanislawa Momu
szki „Halka" -- Góral zakochany w Halce 1 opi t•kującv 

się nią. 

- ozdabianie melodii utworu wokalnego ornamentami, fi 
guracjami i wirtuozowskirru pasażami. Technika wykony
wania koloraturowej melodii. Gło posiadający zdolnosć 

wykonywania koloratury /zwykle sopran/. 

znak w nutach oznaczający podwyższenie dźwięku o p()! 
tonu. Krzyżyk podwójny podwyższa dźwięk o dwa pół 

tony czyli cały ton . 

ekst słowny opery, opere k1, oratorium, pisany uaiczę 

sciej wierszem 

czyli ligatura jest io znak graficzny w nutach obejmu 
Jący następujące po sobie tony lub akordy. oznaczający, 
że mają być one wykonane łącznie . 

- średni głos żeński między sopranem 
czka o głosie mezzosopranowym. 

altem . Sp1e'\\ra-

- znak graficzny w piśmie nutowym określający - w za
leżności od jego położenia na pięciolinii - wysokość 

dźwięku oraz jego wartość ytmiczną (w zależności od 
kształtu nuty). 

- u twór dramatyczno-muzyczny, w którym libretto jest 
śpiewane . 

utwór dramatyczno-muzyczny, zwykle wesoły, w którym 
część libretta jest śpiewana a cześć mówiona. 



m Pantomima 

Part,vtura 

~ 
Repertuar 

Reż •ser 

Scenografia 

Soli!' ta 

Sopran 

Tenor 

OOJ 
Uwertura 

[WJ 
Wodewil 

Wirtuoz 

Wokali ta 

• 
Ze pół 

utwór dramalyczno-muzycz11 y \ którym tresc hbrl'lt~ 

1est wyrażona ruchami 1 mimiką bl'7. słowa. Zespół ·wy
konujący pantom im<;. Gastyk u tacia i mimika zast<:pująca 
na scenic tekst sio~ ny. 

- :zczcgólowy zapis n..ilowy wszystkich glosów instrumL•11-
1 al ny eh i wokalnych \\ ul wor z1• symfonicznym, kamera] 
1ym, chóralnym, op rze, operetce. 

z<1.>ób utworów przygoto\-..•anyC'h do wykum1ma pi Zt!Z or
k il' trę, op re;, opt•retkę, chór, inst rum ~tallst<; .. piewaka . 
Spis z<i.·obu utworów przygotowa11yd1 do \\ ·konanw. 

orga1111.ator 1 kierownik wszystk1 h cz llllO. ci aktor
skich, d1 koracy jnych, ~~ iellnych, zw1ąza11:-.•ch "· \'ysta
\\ ii niem sztuki sceniczne· opery, op rctki, \\ odL w1lu f, 
\\ 1clkicgo koncertu zbiorowC' o, re\\ il, 1dmu, programu 
t lew1zyjncgo, baletu. Rcży~cr u:tala konc1·pcjc; 111 ·ceni
zacyiną i r 'alizuie d1.il'ło sceniczrn·. 

- dekoraci•·. ko~t1umy, Ś\\ iatlo . cenic~ilł', w. oprawa w1-
;i:ualna u woru Ct·niczncgo. 

- pic~ ak. i11strum1·11talista h1b tancerz w ·konuiąr . olo
\\ ą partie; lub rolę w operzl', operl'tce, oratorium, kan
ad· halce l'. konccrc1 ·. pantomimu·. 

naj\ ·vższv gJo-.; kob1 cy lub chlopięcy .• pic\\ acz.ka ~p1c

\\'aJąca . opraiwm 

- naJwyż:zv glos męski. SpH'\\ ak ·pie\ a1ący I •nor rn. 

wstt.:P ork1c~twlny do utworu muzyl'zno-. ('Clllcznc).!,o. 
Krótki utw6r orkiestralny wykonywany prz z orkiL·strę 

ymfonicz11ą. Utwór muzyczny vykonywany przed ope
rą, op retką, baletem cz} 111nym ut v. or m :cL•nicznym 
przygoto~ ujący nastrój do odbioru wystawianego dz1L•la. 

- wesoly, l kki utwór scenic1„ny z p1osL•11kami i 1lustracj· 
muzyczną 

- artysta wykonawca (instrumentali~ta lub spW\\ akJ wła
dający w spa ób mistrzowski techniką odtwórczą. 

- artysta muzyk poslugujący się gło l'm. Sp1ewak. 

-- grupa arty 'lÓ\\ pracuiąca w l) m am) rn za\ odzi · lub 
w teJ samcJ dziedzimc z.luki. Np. 1.1:. 61 perowy, ze -
pó chóralny, zespół balctO\\ y, ze ·pól orkiestralny, zespól 
smyczko"' y zt•spół t chniczny, ZC'spól olistó\\ 1tp. 



KTO TO SKOMPONOWAŁ? 

1. Etiudę „Rc'"rnhtc;rjnc!" (c-moll op. 10. nr 12) 
2. „Melodyje na p ·ałterz poi ki" do !.łt.I\\ Jana Ko-

chanow kiego 
3. Polonez a-moll ,,Poż~gnanie Ojcz~· zn~ '' 
4. Arię Stefana z kurantem 
5. Operę według dramatu Juliu:;za Słowackiego 

„Balladyna" 
6. Operę „Pomsta .lon tko'"' a „ 
7. „Zródło Aretuz~'' 
8. Balet „Z chłopa kri1ł" 
9. Muzyk~ do „Rot;v" Marii Konopnickiej „Nie 

rzucim ziemi kąd nasz ród" 
10. Balet „Porwanie \.\ Tiutiurłistanie" 

6 

I 

2 

Jl 

3 
to-~ .... --~-+~-+-~~ 

4 

5 

9 

Il in ·trument ·zk la 
2) piosenka na dobranoc, 
3) inslrument perkusyjny, 
I) ze poi poj d nczych dżwiękow, lecz razt>m, 
5) podniosły koniec. 
6) afrykań ki bęben, 
7) tw6rca „Halki" 
8) artysty ·znc opracowanie melodii ludowej 
9) znany instrument strunowy, 

10) „poi ki taniec", 
I I) muz~· zne zajęcia dla przedszkolak6\.\. 

.IAll ARODZILA SIĘ OPERA 
Pod koniec XVI wieku WL' Flor n<:ji WP Wło

sz eh grono arty ·tów rozmiłowanych \ kulturzr• 
dawn J Grecji, zbit>rajacych się na dworz ' hrabi go 
Giovann i Bardi.cgo, zawiązało stowarzyszenie pod 
nazwą „Camerata" (cz. ·taj „Kam rata"), którego c -
lem był rozwój wsz lki ·go rodzaju sztuk - a zat m 
poezji, muzyki, tL'atru , śpi wu. deklamacji, malar
stwa, ta1ica. Marzyli o tym, aby stworzyć dziPło je
dnoczące wszystki t • rodzaje ~ztuki w dramacie 
z muzyką , któr~· odpowiadałby dawn!:' j trag dii gr -
ckiej. Nazwali się „dile ttanti" , czyh „miło ' nic~· sztu
ki.". , Dyl tanci '' postanowili. - zgodnie z 1deałam1 

epoki renesansu, kiedy to powracano do form i tre
ści sztuki starozytnej, - wskrzesić klasyczną tra
gedię . i ' znano jednak muzyki starogreckiej i spo
sobu wykonywania na scenie gr ckieJ tragedii i wy
obrazan s bi , ż starożytni Grecy uprawiali w 
swym t atrz śpiewaną deklamację, czyli solową re
cytację z towarzysz niem instrumentów. Jako te
mat do swych „dramma p r musica" czyli „drama
tów muzycznych" brano mity i opowieści o bogach, 
półbogach I bohat rach greckich. Pierwszą „dram
ma per musica" była „Dafn " historia o pięknej ni 
mfie. córce rzecznego boga Penejosa, która ucieka 



JąC przl·d miłośc 1 <1 boga Apollina, zmieniła się w 
drz wo laur we . Lib 'n:tto, czyli wicrszowan~1 tekst 
do „Dafne" napisał Ottavo Rinucc im, zaś muzykę Ja
copo Peri . „Dafne" wystawiono po raz pierwszy w 
1597 roku i tę daLę przyjęto za datę narodzin opery, 
gdyż tak później nazwano „dramma per musi a", ja
ko utwór łączący wicl0 dzieł sztuki (po łacime licz
ba mnoga od „opus" - „dzieło" Jest „opera"'. 

Op ra bardzo szybko przyJęła się nit t~·lko na 
dworach arystokratów, alv też wśród mieszczanstwa 
i ]udu wloskiego, gdyż wystawiano co raz liczni j 
pisane op •rv prz z kompozytoró\ włoskich w pu
blicznych ttatrach wielu miast. Z Włoch ten nowy 
gatunek teatru myzycznego przeniósł się do Fran
cji, iem i c Angh i 1 do Polski, gdzie już na dworze 
Władysława IV w 1625 wystawiono w sali Zamku 
Warszawski l'go opL·r:v włoskie. 

ODPOWIEDZI Ni\ PY'rANCA „KTO TU SIĘ 

URODZIŁ?" 

W Grodkowic koło Opola I czerwca l 7ti9 roku urodził 8U~ 
Józef El ner, nauczyciel Chopinu, kompozytor, dyrektor 

Op.ery Warszawskiej , zalożyckl Kon ·crwalorium \'ar
szawskiego Dla Opery WarszawskieJ napisal 20 oper m.in 
„Leszek Biały" , „Łokietek Król, czyli Wiśliczanki" „.Ja 
giełło w Tenczyni ". 

2. W Żelazowej Woli l marca 181 O roku urodził się Fryde
ryk Chopin, najs łynniejszy pol~ki kompozytor, jeden z 
największych twórców swialowei m111yki forlcpianoweJ 
w epoce romant yzmu 

:.! . W Ubielu w Mińszczyinie 5 ma Ja l 8l!J roku urodzi] si~ 

Stanisław Moniuszko, twór ca polskiej opery narodowej. 
apisal m .inn. „Halkę" , „Flisa". . ,llrabinę", ,.Verbum 

nobile" .,Straszny dwór", „P<J.rię" a także ponad 300 pie
śni solowyt:h zebr<J.nyt:h w 6 „Spiewnikach domowych" 

4. W Lublinie I lipca 1 s3;; roku urodził s i ę Henryk Wien ia
wski, znakomity polski skrzypek i kompozyt or. Jego 
imieniem nazwano Międzynarodowy Konkur~ Skrzypco
wy w Poznaniu i Towarzys!\ •a Muzyczne \\" Poznaniu, 
Walbrz.ychu, Szczeci.ni• itd . 

5. W Grodkowicach pod Krakowem ti lipca 1837 roku uro
dził .·ię Władysław Żeleński, kompozytor. Napisał m in. 
opery. „Konrad Wallenrod" (według poemalu Adama Mic
kiewicza), „Goplana" (według dramatu .Ju liusza Slowa
ckiego „Balladyna"), ,„Janek' ', „Stara baśń" (według po
wieści .Józefa Kraszewskiego) . 

6 W Kuryłówce 11a Podolu li listopada 18li0 roku urodzd 
się Ignacy .Jan Paderewski, najsłynniejszy pianbta pol
ski, kompozytor, polilyk , Napisał m.i.nn . słynny „Menuet", 

Krakowiaka fa n lastycz11ego, Symfomę h -moll „Polonia', 
operę „Manru" . Wystą pi ł w fi lmie „Sonat Księżycowa". 

W r. 19 19 z.o s ta ł Prem ier em Polsk i i m inis trem spraw za
gran icrnych. W 1940 r oku s t anął na cz.cle polskiego Rzą
du Emigracy jnego w USA. 

7. W Tymoszówce na Ukrainie 6 październ ika 1882 urodził 

.' iG Karol Szymaaow k i. Wielki kompozytor , którego stu
lecie urodzin obchodzi caly świat w 1982 roku, członek 

słynnej grupy kompozytorów „Młoda Polska", która zapo
czątkowała rozwój wspólczesm:j polskiej muzyki. Napisał 
m.inn . 4 symfonie, szereg utworów na fortepian m.inn. 
„Metopy" i „Maski", utwory na skrzypce m.inn. „Mity", 
„Nokturn i Tarantella", 2 koncerty skrzypcowe, szer"~ 
pieśni na tematy wsch odnie, piosenki dziec-inne, 20 ma
zurków na fortepian , balet „Harnasie". „Stabat Mater" na 
chór, głos solowy i orkistrę, opery „Hagit h" i „Król Rog r", 

8. W Łodzi ~ maja 1918 roku urodziła ~ię Grażyna Bace
w iczów na, w ybi tna ~krzypaczka, p dagog i współczesna 
kompozytorka polska. Napisała m .i.nn. 7 koncertów skrzy
pcowych, 2 koncerty wiolonczelowe, 4 symfonie, Uwertu
rę na orkiestrę, 7 kwartetów smyczkowych, balet „Z chla
pa król", operę radiową „Przygoda króla Artura". 

9. W War~zaw ie 2~ stycznia 191 3 r. urodził się znakomity 
kompozytor polski, jeden z największych współc:zcsnych 

kompozytor ów na świecie, Witold Lutos ławsk i. Laureat 
wielu bardzo wy~okich nagród polskich i zagranicznych 
m. inn . dwukrotny laureat agrody Państwowej I stopnia 
i Międzynarodowej Nagrody Kompozytorów UNESCO. 
Twórca wiel u utworów symfomcznych - symfonii, uwer
tur, wariacj i .>ymfonicznych, utworów ka meralnych, kon
certów, pieśni , kolęd , (m. mn. „Wariacji na temat Pagani
niego" na 2 fortepiany, „Koncertu na orkiestrę", „Cier 
weneckich" na orkiestrę kameralną, „Muzyki żałobnej" 

na orkiestrę ;;ymfoniczną , „Trzech pieśn i Henri Michaux", 
piosenek dla dzieci (m inn. do :;Jów J uliana Tuwima); 
pieśni młodzieżowych i żołnierskich . Autor muzyki do 
dramatu „Harun al Ra:o;zyd" J. Makarczyka (zaginiona); 
muzyki ~cenicznej do dramatów m. inn. J. Słowackiego, 
S . Wyspiań ~kiego , W . Szekspira, A. Musseta; muzyki do 
kilku filmów krótko i średniometrażowych . 

10. W Dębicy 23 listopada 1933 roku urodzil się jeden 
z na jwiększych kompozytorów na świecie Krzysztof P en
der ecki. Laurea t licznych nagród krajowych i zagrani
cznych (m. in. Nagroda Państwowa I stopnia). Napisał 

m . in . „Tren pamięci ofiar Hiroszimy" na orkiestrę, „Sta
bat Mater" na :i chóry , „Pasję" według Ewangelii św. 
Łukasza, oratorium „J utrznia" . „Dies Irae" pamięci ofiar 
Oświęcimia, „Te Deum" na chór . solistów i orkiestrę, 

opery „Diabły z Loudun" i „Raj utracony". 

ROZWIĄZANIE REBUSU 
Muzyka naszym światem. 



ODPOWIEDZI A PYTA IA „KTO TO KOM-
PONOWAŁ?" 

1. Fryderyk Chopin /1810-1849/ 
2. Mikołaj Gomółka /1535-1591/ 
3. Michał Kleofas Oiriński /1765-1833/ 
f. tani law Moniu zko /1819-1872/ \\ op rzc ,Stra znv 

Dwór" 
5. Władysław Żeleński /1837-1921/ opera pt, „Goplana" 
6. Bolesław Wallek-Walewski /1885-1944/ Je t to jakby da-

lszy ·iąg „Halki", tanisława Moniuszki 
7. Karol Szymanow ki /1882-1937/ w cyklu „Mity". 
8. Grażyna Bacewiczówna /1913-1969/ 
9. Feliks Nowowiejski /1877-1946/ 

10. Jadwiga zajna- ewandowska, kompoz torka „Blękil-

nego kota". 
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