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Akt1 
Akcja rozgrywa się w podgórskiej 
wsi. Stara Jadwiga uskarża się na 
zły los i hańbę, jaką zgotowała jej 
córka - Ulana wychodząc za mąż 
za obcego przybłędę, Cygana Ma
nru. 
Pojawia się wiejski włóczęga, cza
rownik i znachor, Urok, który od 
wielu lat zakochany jest skrycie 
w Ulanie. Stara się namówić Jad
wigę do pojednania z córką, ale 
bezskutecznie. Zebrani wieśniacy 
wykpiwają i drwią z niefortunnego 
obrońcy wzgardzonej przez wszys
tkich „cyganichy". 
Do chaty Jadwigi przybywa Ula
na, aby prosić matkę o przebacze-

nie i pomoc, ponieważ żyje z dala 
od wsi razem z mężem i dzieckiem 
w strasznej biedzie. Stara Jadwiga 
jest jednak nieubłagana: decyduje 
się przebaczyć córce i przyjąć ją 
z powrotem do domu wraz z dziec
kiem tylko pod warunkiem, że 
wyrzeknie się swego męża. Jed
nakże Ulana z oburzeniem odma
wia i wówczas matka wygania ją 
z chaty. 
Zrozpaczona dziewczyna czuje, że 
również serce Manru zaczyna od
wracać się od niej, błaga więc 
U ro ka, by dał jej jakiś czarodziej
ski napój, który pozwoli odzyskać 
uczucie męża. Po dłuższym namy
śle, Urok, kochający nadal Ulanę, 
godzi się jednak spełnić jej prośbę. 
Przybywa Manru szukający swej 
żony. Zjawia się w porę, aby za
brać do domu Ulanę, która zostaje 
wypędzona ze wsi przez jej miesz
kańców. Stara Jadwiga rzuca na 
Manru i swą wyrodną córkę mat
czyne przekleństwo. 

Akt2 
Manru wraz z rodziną mieszka 
w samotnej chacie, stojącej za 
wsią. Dla Ulany porzucił tabor 
swych towarzyszy i wędrowne ży
cie Cyganów. Osiadł we wsi i zajął 
się kowalstwem, aby zarobić na 
życie. W głębi duszy tęskni jednak 
coraz bardziej za utraconą wolno
ścią. Przypomina mu ją melodia 
grana przez starego cygana Jagu. 
Namawia on również usilnie Man
ru, aby porzucił Ulanę i przyłączył 
się z powrotem do taboru, w któ
rym żyje piękna, kochająca go 
Aza. Choć Manru nadal nie pozo
staje obojętny na wdzięki młodej 
cyganki, decyduje się jednak pozo
stać w domu. 
Ostatecznie powstrzymuje go Ula
na, która w rozpaczy, chcąc odzys
kać miłość męża, podaje mu do 
wypicia otrzymany od Uroka lub
czyk. Czarodziejski napój spra
wia, że Manru znowu zwraca: serce 
ku żonie. 

Akt3 
Udręczony ostatecznie nędznym 
życiem w dusznej chacie i ciągłą 
rozpaczą Ulany, Manru ucieka, 
aby odzyskać spokój i równowa
gę. Kiedy ogarnia go zmęczenie 
pada na ziemię i zasypia. 

Pojawiają się Cyganie przejeżdża
jący opodal, a wsród nich piękna 
Aza. Zobaczywszy Manru, nama
wia go usilnie aby powrócił do 
wolnego, cyganskiego życia. Da
remnie Oros - zazdrosny o Azę 
przywódca taboru, usiłuje prze
ciwstawić się tym planom. Ostate
cznie jednak widząc, że Cyganie 
w gruncie rzeczy sprzyjają Manru, 
ośmieszony rezygnuje z władzy 
i odchodzi. Manru pozostaje, a ta
bor wybiera go swoim wodzem. 
Cyganie ruszają w dalszą drogę. 
Nadbiega Ulana daremnie szuka
jąc wszędzie swego męża, w ślad za 
nią podąża zaniepokojony Urok. 
Rozumiejąc, że Manru opuścił ją 
na zawsze, w porywie rozpaczy 
Ulana przebija się nożem U ro ka. 
Wiejski znachor i czarownik wy
rzeźbił z drzewa figurkę Manru, 
która ma mu posłużyć do zemsty 
nad znienawidzonym Cyganem. 
Kiedy spostrzega odchodzących 
Manru i Azę - rozłupuje figurkę. 
Manru pada martwy na ziemię. 
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Nazwisko Ignacego Jana Paderewskiego wymawiane jest w Polsce 
i w całym świecie z szacunkiem, czcią i uwielbieniem, zwłaszcza przez 
Po•aków, dla których - niezależnie od tego, że był on wielkim artystą , 
dawno już urósł do rangi narodowego symbolu polskości, patriotyzmu 
służby ojczyźnie, wzorca cnót moralnych i obywatelskich. Mistrz, człowiek 
wielkiego formatu, znakomity artysta i mąż stanu - te i inne, równie 
wzniosłe określenia stawiane zazwyczaj przy nazwisku Paderewski mogły
by brzmieć nieco odświętnie i laurkowo gdyby nie oddawały faktycznego 
stanu r:z:eczy, gdyby Paderewski nie był naprawdę wybitną, nieprzeciętną 
osobowością tak w sztuce, jak w życiu, człowiekiem otwartym na sprawy 
ludzkie, wrażliwym na krzywdę i niesprawiedliwość jednostek, bądź całych 
zbiorowości, chętnym w niesieniu pomocy innym. Z drugiej jednak strony, 
pozostając w pamięci potomnych jako wybitna osobowość, nigdy nie stał 
się postacią pomnikową, „ze spiżu'', jakich wiele ukształtowała nasza 
tradycja w panteonie sław narodowych, pozostając w pamięci tych, którzy 
go znali jako pełego uroku osobistego człowieka nie pozbawionego 
pewnych drobnych wad czy słabostek. On sam zresztą , który innym 
wznosił pomniki, długo czekać musiał na wlasny w miejscu odpowiednim 
do swych zasług, a już prawdziwym narodowym wstydem jest dopusz
czenie do całkowitej, bezmyślnej likwidacji jakże mocno związanego 
z osobą Paderewskiego . i jego dzialalnością „gniazda" w Szwajcarii, 
pałacyku w Riond-Bosson koło Morges, jednego z ośrodków polskości na 
obczyźnie. Czy było to zwyczajne zaniedbanie, czy też celowe działanie 
- odpowie na to historia. Należy jednak pamiętać, że w najnowszych 
naszych dziejach czyniono wiele by przyćmić pamięć o naszym wielkim 
rodaku, zdeprecjonować jego dokonania jako polityka i męża stanu, 
zepchnąć na margines narodowej historii. Na szczęście udało się tego 
dokonać w znikomym tylko stopniu: po dość długiej bowiem banicji ze 
świadomości Polaków czy zmowie milczenia wokół jego osoby, Paderew
ski dawno już wrócił triumfalnie jak wiele innych slawnych i zasłużonych, 
a skazanych na zapomnienie postaci z tamtej epoki. Przypadająca zaś 
w tym roku 50 rocznica śmierci której upamiętnieniem będzie m.in. 
niniejsza premiera Manru, powinna stać się kolejną okazją do przypom
nienia nie dających się przecenić dokonań Ignacego Paderewskiego jako 
artysty i człowieka. 

Ignacy Jan Paderewski urodził się 6 listopada (wg innych źródeł 18 
listopada) 1860 roku na kresach Polski, w Kuryłówce na Podolu. 
Rodzicami jego byli Jan Paderewski, administrator majątku Iwanowskich 



i Poliksena Nowicka, córka zesłanego na Sybir profesora Uniwersytetu 
Wileńskiego. Wcześnie stracił matkę i wraz ze starszą o dwa lata siostrą 
Antoniną był wychowywany przez ojca. Przyszły mistrz gry fortepianowej 
zdradzał wprawdzie od najmłodszych lat zdolności muzyczne, nigdy 
jednak nie był cudownym dzieckiem. Zamiłowania swe do muzyki rozwijał 
pod kierunkiem prowincjonalnych nauczycieli - niejakiego Runowskiego 
(ucznia Konserwatorium Wiedeńskiego) i Piotra Sowińskiego. Czynił tak 
szybkie postępy, że w pewnym momencie mógł już tylko z pobłażaniem 
myśleć o zdolnościach pedagogiczny<;h swoich nauczycieli . W 1872 roku, 
roku śmierci Stanisława Moniuszki, Paderewski jako bardzo już roz
winięty muzycznie dwunastoletni młodzieniec, rozpoczął regularne studia 
w kierowanym od lat przez Apolinarego Kątskiego warszawskim In
stytucie Muzycznym. Nauka szła mu łatwo, gorzej było z dyscypliną 
- młodzieńcza fantazja i wpojone mu przez ojca poczucie niezależności 
z trudem pozwalały podporządkować się surowym rygorom uczelni. Do 
tego stopnia, że pewnego dnia zawisła nad nim groźba usunięcia z Instytutu 
za „krnąbroność'', zamieniona następnie, dzięki wstawiennictwu wierzące
go w jego talent i przyszłość profesora Gustawa Roguskiego - na roczne 
zawieszenie w prawach ucznia, którego to okresu Paderewski nie spędził 
w bezczynności lecz spożytkował w sposób bardzo praktyczny wyruszając 
z dwoma kolegami, skrzypkiem Ignacym Cieślewiczem i wiolonczelistą 
Michałem Biernackim (ten ostatni jednak bardzo szybko wyłączył się z tej 
eskapady) w swoje pierwsze większe tournee, na razie po miastach 
północnej Polski i Rosji. W 1878 roku celująco ukończył naukę w In
stytucie i przyjął zaproponowaną mu przez dyrekcję uczelni posadę 
nauczyciela gry fortepianowej średniego kursu, traktując jąjednak świado
mie jako zajęcie doraźne, tymczasowe: głównym jego zainteresowaniem 
bowiem była w tym czasie kompozycja. By je rozwijać z jakim takim 
skutkiem należało udać się na studia do którejś ze stolic muzycznych 
Europy. Wzorem swych sławnych poprzedników Moniuszki i Noskows
kiego Paderewski wybrał Berlin. Kilka lat więc po ukończeniu uczelni, 
uzyskawszy roczny urlop z Instytutu wyjechał do stolicy Niemiec pod 
opiekuńcze skrzydła Mistrza i wychowawcy wielu pokoleń kompozyto
rów, znakomitego specjalisty form kontrapunktycznych, Friedricha Kiela. 
W 1883 roku porzucił ostatecznie pracę w Instytucie i ponownie wyjechał 
do Berlina, by tym razem poznawać tajniki instrumentacji pod kierunkiem 
ucznia Kiela, Heinricha Urbana. W swym kompozytorskim dorobku miał 
już kilka opusów, ro.in. Va/se migon, Impromptu, Preludium i kaprys, 
Menuet g-moll, trzy utwory na fortepian. Pobyt w muzykalnym mieście, 
poza korzyściami czysto warsztatowymi, poza rozszerzeniem wiedzy 
o aktualnych kierunkach i tendencjach w muzyce europejskiej, poza 
wreszcie nawiązaniem bardzo cennych znajomości z wybitnymi kom
pozytorami i wykonawcami tej klasy, co Józef Joachim, Ryszard Strauss, 
Maurycy Moszkowski, Pablo Sarasate, Antoni Rubinstein i in. zaowoco
wał w życiu i karierze kompozytorskiej Ignacego Paderewskiego opub
likowaniem wielu jego napisanych wówczas kompozycji w wydawnictwie 
Bote-Bock. Były to m.in. Elegia na fortepian op. 4, Tańce polskie op. 5, 
Introdukcja i toccata op. 6, Pieśni wędrowca op. 8, Tańce polskie op. 9, 

Album majowe op. 10, Wariacje ifuga op. 11, Album tatrzańskie op. 12, 
Sonata na skrzypce i fortepian op. 13. Z wyjątkiem wcześniejszej Sonaty 
skrzypcowej, dedykowanej Sarasatemu, skompensowanej w ł 880 roku, 
wszystkie wymienione utwory powstały w lub ok. 1884 roku. Pod koniec 
studiów u Heinricha Urbana Paderewski, nie rezygnując z zainteresowań 
twórczych postanowił zostać pianistą. Wcześniej, w Warszawie dał się 
poznać jako znakomity akompaniator. W zamiarze tym utwierdziła go 
poznana w 1884 roku w Zakopanem sławna aktorka Helena Modrzejews
ka. Nie ograniczając się tylko do słownej zachęty uczyniła konkretny gest 
organizując Paderewskiemu w krakowskich Sukiennicach koncert, w któ
rym sama wzięła udział, a z którego dochód w wysokości 400 guldenów 
umożliwił młodemu aspirantowi pianistyki wyjazd do Wiednia na studia 
w tym kierunku. Tym razem wybór Paderewskiego padł na najsławniej
szego aktualnie pedagoga, sędziwego Teodora Leszetyckiego. Mistrz 
i wychowawca wielu pokoleń pianistycznych znakomitości przyjął młode
go Polaka bardzo serdecznie zgadzając się bezinteresownie doskonalić jego 
talent, w który jednak zrazu ... nie bardzo wierzył. Uważał, że Paderewski 
zbyt późno wystartował do kariery pianistycznej. Nie powiedział mu tego 
wprost, dał mu jednak do zrozumienia kierując jego zainteresowania raczej 
w stronę pedagogiki. Zaproponował mu mianowicie objęcie stanowiska 
profesora gry fortepianowej w Konserwatorium w Strasburgu, które 
Paderewski - już po powrocie do Warszawy, po swym pierwszym koncercie 
w stolicy- z radością przyjął. Nie dlatego, iżby zmienił zamiar i postanowił 
poświęcić się karierze pedagogicznej, lecz z całkiem przyziemnych moty
wów: gdyż znalazł się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Także dlatego, 
że posada owa umożliwiała mu występowanie przed publicznością. 
„Robiłem postępy - wspominał po latach w swych arcyciekawych 
Pamiętnikach spisanych przez Mary Lawton -w owym czasie zwrócono się 
do mnie z prośbą o występy w Karlsruhe. Poza tym grałem w kilku jeszcze, 
małych, prowincjonalnych miasteczkach Alzacji" 1) . W 1886 roku Padere
wski zrezygnował z męczącej go pracy w konserwatorium i wsparty 
finansowo przez warszawskich przyjaciół ponownie udał się do Wiednia, 
do Leszetyckiego. Tym razem Mistrz dał mu szansę zabłyśnięcia przed 
wymagającą i znającą się bardzo dobrze na muzyce wiedeńską publicznoś
cią. Zaproponował mu mianowicie występ w koncercie dobroczynnym 
sławnej śpiewaczki, Pauliny Lucca. Paderewski dobrze zdawał sobie 
sprawę, że od sukcesu bądź porażki w tym koncercie może zależeć cała jego 
przyszłość. I nie omylił się. Udany występ w Wiedniu otworzył mu wrota 
do wielkiej światowej kariery. 

„Koncert był wspaniały-wspominał - a dzięki poparciu wpływowych 
sfer - sala przepełniona . Grałem Beethovena i Chopina, także kilka 
własnych kompozycji; występ mój wywarł na słuchaczach duże wrażenie . 
Dotąd nieznany pianista, po koncercie stałem się kimś. Nareszcie droga 
stanęła przede mną otworem - nie mogłem dłużej się wahać, trzeba było 
spróbować. Pojechałem więc do Paryża" 2). 

Niemal od pierwszych, uwieńczonych nieprawdopodobnym wręcz 
powodzeniem występów Ignacego Paderewskiego w Paryżu, najpierw 
w sali Erarda, później w innych salach nadsekwańskiej stolicy, zrodziła się 



owa znana do dziś legenda o występach Paderewskiego, elektryzowaniu 
publiczności - poza czysto muzycznymi walorami interpretacji - niezwyk
łym wyglądem artysty, jego płomienną czupryną, romantyczną sylwetką 
robiącą wrażenie zwłaszcza na żeńskiej części audytorium itp. Oto, co 
w sposób wielce egzaltowany pisano w roku 1888, roku pierwszych 
sukcesów Paderewskiego w mieście nad Sekwaną : „Nagle ukazuje się na 
estradzie dziwna postać i zmierza do fortepianu, na kształt jakiegoś 
egzotycznego ptaka z różowym czubem. Cóż za ognista grzywa włosów 
o rzadko spotykanym odcieniu, ni to złocistym, ni to rudoczerwonym! Ale 
ruda czerwień tej czupryny nie czyni przykrego wrażenia na przewraż
liwionych damach z pierwszych rzędów, nie razi ich wyrobionego smaku. 
Ekscentryczna lwia grzywa zdaje się dawać przedsmak całego piękna , które 
wypływa spod palców pianisty. Istotnie Monsieur Paderewski nie sprawił 
zawodu, odpowiada romantycznemu ideałowi, który urobiły kobiety 
o pianiście z dalekiego kraju, kraju o bohaterskiej przeszłości, tego kraju, 
z którego pochodził Chopin"3 ) . Prawda zaś była taka, że Paderewski, 
którego z miejsca okrzyknięto „lwem Paryża" okazał się całkowicie 
nieprzygotowany do udźwignięcia ciężaru sławy, która spadła na niego jak 
grom z jasnego nieba, przynajmniej pod względem repertuarowym. Musiał 
więc raz jeszcze wrócić do Wiednia by pod kierunkiem, tym razem już 
całkowicie przekonanego co do jego przyszłości pianistycznej Leszetyc
kiego, popracować nad repertuarem. Na efekty tej pracy nie trzeba było 
długo czekać - potwierdzeniem olbrzymich postępów poczynionych przez 
Ignacego Paderewskiego w tym czasie w pianistycznym rzemiośle, potwier
dzeniem jego klasy jako znakomicie zapowiadającego się pianisty był 
sukces odniesiony po jego właściwym debiucie wiedeńskim w sali fab
rykanta fortepianów Bosendorfera w 1889 roku. „Lwa Paryża" okrzyk
nięto „nową gwiazdą" na horyzoncie sztuki muzycznej. 

Lata od 1889 roku, tj. od wspomnianego koncertu w Wiedniu do roku 
1909, kiedy to na skutek znużenia zbyt intensywną działalnością koncer
tową Paderewski zmuszony był na czas jakiś zaniechać występów - były 
w życiu naszego Wielkiego Rodaka jednym nieprzerwanym pasmem 
podróży, koncertów na kilku kontynentach, licznych tounees, jednym 
pasmem triumfów, sukcesów, sławy. Paderewski, po swym niezbyt zrazu, 
później bardzo udanym tournee do Anglii w 1890 roku, w końcu tegoż 
roku ruszył na wielkie tournee po Ameryce po podpisaniu kontraktu ze 
znaną wytwórnią fortepianów Steinway: koncertami w Nowym Jorku, 
Bostonie, Chicago, Filadelfii, Nowym Orleanie, San Francisco i innych 
miastach podbił Amerykę. Odwrotną stroną medalu sławy było nad
wyrężenie ręki i związana z tym konieczność kuracji i przerwania 
występów. W życiu sławnego pianisty odnotowujemy więc powrót do 
Europy, wypoczynek w Normandii, powrót do przerwanej pracy kom
pozytorskiej. Lata 1893- 94 to podróże koncertowe po Anglii, Holandii, 
Niemczech, Francji, Włoszech, Ameryce. W 1895 - drugie tournee po 
Ameryce, powrót do Europy, kancery we wszystkich niemal stolicach tego 
kontynentu, praca nad operą Manru. W 1898 - powrót do Warszawy, 
niezwykle serdeczne powitanie, koncerty w Rosji. 29 maja 190 I roku 
prapremiera Manru w Dreźnie, lata 1902--03 to podróże koncertowe po 

Ameryce, Anglii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Rosji. W 1904 - wielkie 
tournee po Australii. W tym samym roku wypadek kolejowy w pobliżu 
Syracuse i konieczność na pewien czas zawieszenia występów, pierwsze 
objawy fizycznego i nerwowego zmęczenia zbyt intensywnym tryb~m 
życia. Poczynione w tym czasie prywatne i publiczne inwestycje uszczuph~y 
poważnie budżet artysty, zaszła więc konieczność ponownego wxruszen~~ 
na koncertowe trasy. Ponownie więc występy w Polsce, RoSJI, Angh1, 
Ameryce i w innych krajach. I tak do roku 1909, kiedy to ogólne 
wyczerpanie niezwykłą aktywnością zmusiło Paderewskiego ostatecznie do 
zmiany trybu życia. W tym też czasie, po napisaniu ostatniego po Koncercie 
fortepianowym i operze Manru dzieła, tj. poświęconej pamięci powstania 
styczniowego Symfonii h-moll, Paderewski przestał komponować. Roz
począł się w jego życiu zainicjowany wcześniej okres działalności publicz
nej, obywatelskiej, politycznej . Oto kilka jej akcentów. ~odczas swego 
pierwszego tournee po Stanach Zjednoczonych Paderewski przekazał 500 
dolarów na fundusz budowy pomnika Kościuszki w Ameryce. Niedługo 
potem, po koncercie w Waszyngtonie przeznaczył dochód z niego na 
fundusz budowy Łuku Waszyngtona w tym mieście. Ufundował dwa 
konkursy kompozytorskie i stypendia dla młodych twórców polski~h, 
w 1894 zaś kwotą 2.000 franków zasilił wydatnie fundusz pommka 
Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, którego odsłonięcie odbyło się 
w październiku wspomnianego roku. W Szwajcarii z?stał honorowym 
członkiem Rady Muzeum Narodowego w Rapperswilu, w 1899 roku 
wniósł poważny finansowy wkład do budowy hotelu Bristol w Warszawie, 
w Zakopanem zaś-sanatorium przeciwgruźliczego. Największym wszakże 
darem Paderewskiego dla narodu było ufundowanie przez niego w 191 O 
roku w 500 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, pomnika Grunwaldzkiego 
w K;akowie. A w życiu prywatnym? W 188 l kolejny po przedwczesnej 
śmierci matki cios, jakich los nie oszczędził Paderewskiemu: śmierć po 
niespełna rocznym zaledwie okresie małżeństwa, jego pierwszej żony 
uczennicy z Instytutu, Antoniny Korsakównej i pozostawienie go z male~
kim synkiem, któremu też nie dane było żyć zbyt długo. W 1892 nab~c1e 
niewielkiego majątku z dworkiem w Kąśnej pod Tarnowem, w 1894 śmJerć 
ojca, w 1899 - małżeństwo z siostrą przyjaciela, skrzypka ':"ładysła~a 
Górskiego Heleną, dwa lata później kolejny cios: śmierć meulecz~J~1~ 
chorego, sparaliżowanego w wyniku heinemediny syna Alfreda, wczesmeJ 
zaś nabycie pałacu w Riond-Bosson koło Morges w Szwajcarii i osiedlenie 
się w tym kraju. 

Wybuch I wojny światowej, który nastąpił następn~go dnia P? 
uroczyście obchodzonych imieninach Paderewskiego, rzucił go w Wlf 
wydarzeń politycznych, zwłaszcza że w obliczu historycznych przem!an 
coraz bardziej realną zaczęła się stawać sprawa polska. Na początku WOJDY 
Paderewski stanął na czele zawiązanego w Vevey Komitetu pomocy dla 
Polaków niedługo potem wraz ze swym serdecznym przyjacielem, Hen
rykiem sienkiewiczem i kilkoma innymi wybitnymi osobistościami żawi~
zał Komitet Pomocy Ofiarom Wojny. W latach 1915-17 dla poparcia 
sprawy polskiej i pozyskania dla niej znanych mu osobiście przywódcó~ 
państw koalicji wygłosił w Stanach Zjednoczonych ponad 300 przemo-





wień, zbierał sumy na wyposażenie polskich żołnierzy walczących w Euro
pie, zainspirował akcję Wychodźstwo Ojczyźnie. Dzięki tej działalności 
urósł w oczach Polaków do rangi największego symbolu patriotyzmu 
i polskości. Kiedy więc w roku 1918 nasz kraj odzyskał niepodległość, 
naród powierzył sławnemu pianiście i kompozytorowi stanowisko prezesa 
rady ministrów i tekę ministra spraw zagranicznych. Z ramienia Polski 
Paderewski podpisywał Traktat Wersalski. Niestety, epizod polityczny 
w życiu wielkiego muzyka przyniósł mu rozczarowanie i wiele goryczy. 
Niespełna rok później, pod naciskiem lewicy i centrum zmuszony był 
zrezygnować z tych stanowisk. Po krótkim okresie działalności przed
stawicielskiej w Radzie Ambasadorów i Lidze Narodów Ignacy Paderew
ski zerwał ostatecznie z polityką, wracając do muzyki - ponownie na 
koncertowe trasy. Podejmując przerwaną zmęczeniem, wybuchem wojny 
i pracą polityczną działalność koncertową miał 62 lata. Coraz trudniej więc 
znosił trudy podróży, coraz częściej miewał kłopoty ze zdrowiem. Ostatnia 
dekada zapisała się w życiu Ignacego Paderewskiego następującymi 
wydarzeniami: 22 listopada 1922 - koncert w Carnegie Ha\11 w Nowym 
Jorku, entuzjastyczne przyjęcie przez publiczność i krytykę. W 1924 
otrzymanie doktoratu honorowego Uniwersytetu Poznańskiego, siód
mego tego typu wyróżnienia po doktoratach he przyznanych mu wcześniej 
przez uniwersytety we Lwowie, w Yale, Jagielloński w Krakowie, Oksfor
dzki, Columbia w Nowym Jorku i Południowo-Kalifornijski. W 1925 
- doktorat honorowy Uniwersytetu w Glasgow, rok później - Uniwer
sytetu w Cambridge. W 1927 - wielkie tournee po Australii, w 1928 
- nowa podróż koncertowa po Stanach Zjednoczonych, w 1929 - kon
certy w stolicach Europy. Wiele czasu poświęcił Paderewski w tym okresie 
pracy pedagogicznej. Do Riond-Bosson zaprosił w miesiącach letnich 
grupę utalentowanych młodych pianistów i kompozytorów z Polski 
organizując im rodzaj kursu i zapewniając im samym i ich rodzinom 
warunki materialne pobytu. Byli wśród nich: Zygmunt Dygat, Michał 
Kondracki, Feliks Łabuński, Stanisław Nawrocki, Piotr Perkowski, 
Stanisław Szpinalski, Henryk Sztompka, Albert Tadlewski. Dwaj z nich 
- Sztompka i Szpinalski niedługo potem rozpoczęli karierę pianistyczną. 
W lecie 1937 roku ze wskazówek Mistrza korzystał Witold Małcużyński. 
Początek lat trzydziestych to w życiu Paderewskiego gwałtowne pogor
szenie się stanu zdrowia jego i jego żony, konieczność dłuższych kuracji, 
coraz dłuższe przerwy w działalności koncertowej. W 1934 umiera żona 
Paderewskiego Helena, dwa lata później Mistrz przyjmuje przywiezioną 
przez Józefa Turczyńskiego z Warszawy propozycję Instytutu im. Frydery
ka Chopina objęcia redakcji nowej edycji dzieł wszystkich wielkiego 
kompozytora. Jest to ostatnie większe przedsięwzięcie w życiu twórcy 
słynnego Menueta i opery Manru. Pracę nad Dziełami Wszystkimi 
Chopina Paderewski kończy w 1938, w tym też roku daje ostatni koncert 
publiczny w Katedrze w Lozannie, mieście, którego honorowym obywate
lem został kilka lat wcześniej. We wrześniu 1939 roku ponownie nad Polską 
zawisły czarne chmury. Raz jeszcze Paderewski podejmuje akcję politycz
ną, prowadząc m.in. rozmowy z królem Włoch, Wiktorem Emanuelem. Po 
wybuchu II wojny światowej wyjeżdża do Stanów Zjednoczonych by po 

raz któryś organizować pomoc dla Polski. Staje na czele Rady Narodowej 
powstałej na terenie Francji. 29 czerwca 1941 roku Ignacy Paderewski 
umiera w Nowym Jorku w hotelu Buckingham. Zostaje pochowany 
z najwyższymi honorami na cmentarzu Arlington. 

* * 
* 

6fdderewski 
~ kómpózptór 

Pierwszym etapem wieloletniej działalności artystcznej Ignacego 
Paderewskiego była twórczość, rozwijająca się od pewnego momentu 
równolegle z działalnością koncertową. Zamykając przed 191 O rokiem 
trwający ponad trzydzieści lat kompozytorski rozdział swej kariery 
pozostawiał Paderewski niemały dorobek obejmujący z jednej strony 
zbiory pieśni oraz cykli programowych, charakterystycznych bądź tanecz
nych miniatur z arcysławnym Menuetem, utrzymanych w bardzo rozpow
szechnionym wówczas salonowym stylu, melodyjnych, eleganckich w for
mie, zatrącających o rzewną nutę muzyki kresów Polski, z drugiej - kilka 
dzieł większego formatu o większym ciężarze gatunkowym, powiedzieliby
śmy - bardziej ambitnych, bardzo cennych z repertuarowego punktu 
widzenia. Są tom.in. Koncertfortepianowy, Sonata skrzypcowa dedykowa
na Pablo Sarasatemu, Sonata fortepianowa, Cykl wariacji na fortepian, 
poświęcona powstaniu styczniowemu Symfonia Iz-moll oraz opera Afanru. 
W muzyce swej utrzymanej w konwencjach neoromantycznych wykorzys
tywał Paderewski zdobycze warsztatowe ówczesnej muzyki europejskiej, ze 
szczególnym uwzględnieniem niemieckiej, która wywarła jak się zdaje, 
największy wpływ na jego twórczość. 

Zamysł skomponowania opery zrodził się w umyśle Paderewskiego 
przed rokiem 1890, z inspiracji i za namową Alfreda Nossiga. Tak oto 
kreślił sylwetkę tego kompletnie już zapomnianego literata i działacza 
społecznego ze Lwowa Andrzej Piber w swym fundamentalnym dziele 
o wczesnym okresie kariery Paderewskiego naszącym tytuł „Droga do 
sławy". Na 171 i 172 stronach czytamy m.in. 

„Nossig, syn sekretarza żydowskiej gminy wyznaniowej we Lwowie, 
studiował prawo, ekonomię i statystykę we Lwowie, potem na uniwer
sytecie w Czerniowcach, uzyskując tam stopień naukowy w 1885 roku. 
W tymże roku we Lwowie opublikowano w języku polskim jego poemat 
dramatyczny Tragedia myśli, na tle dziejów Giordana Bruno. W dwa lata 
później teatr lwowski wystawł Nossiga dramat historyczny Król Syjonu 
o powstaniu Bar Kochby. Nossig wydał też zbiór poezji i parał się krytyką 
teatralną. Utwory jego, według Jana Homolickiego, charakteryzowało 



„ubóstwo fantazji, przewaga refleksji nad uczuciem, obfitość tyrad 
retorycznych'', choć zawierały one „niejednokrotnie myśt głębszą" . Ho
molicki zauważał, że język i styl Nossiga pozostawiają nadto wiele do 
życzenia ... ( ... ) Nossig był przez pewien czas współpracownikiem lwows
kiego „Przeglądu Społecznego", interesował się problemami demograficz
nymi, poświęcając głównie uwagę ludności żydowskiej, o której opub
likował kilka rozpraw w języku niemieckim". Z Paderewskim łączył 
określone plany. Uważał mianowicie, że Paderewski jest predestynowany 
do skomponowania opery, oczywiście z jego, Nossiga librettem".) 

Nossiga przedstawił Paderewskiemu w roku 1899 w wiedeńskiej Cafe 
Central, gdzie zbierali się Polacy Aleksander Świętochowski. Nossig zdołał 
skutecznie przekonać naszego kompozytora o potrzebie napisania opery, 
tym bardziej, że właśnie dziełem z tego gatunku pragnął Paderewski 
ukoronować swoją twórczość. Początkowo opera miała nosić tytuł 
Manolo, Nossig dość pociesznie napisał libretto, Paderewski jednak, zajęty 
koncertami swego wielkiego amerykańskiego tournee nie kwapił się 
z pisaniem muzyki. Później Nossig próbował namówić Paderewskiego do 
wspólnego napisania baletu pt. Noc świętojańska. Ponieważ jednak utwór 

ten, a właściwie jego wystawienie miało być wiernopoddańczym gestem 
wobec dworu austriackiego (Nossig zabiegał by premiera odbyła się 
podczas uroczystości urodzin cesarza). Paderewski propozycję tę z oburze
niem odrzucił. Nie zyskał również jego aprobaty podsunięty mu przez 
niestrudzonego Nossiga plan skomponowania opery pt. Syreni gród 

osnutej na zrodzonym w wyobraźni Nossiga melodramatycznym miłos
nym wątku z życia pewnego szlacheckiego rodu na Podhalu (a więc modna 
wówczas tematyka tatrzańska). Wówczas Nossig przestał odwoływać się 
do własnej fantazji i pomysłowości i skorzystał z twórczości Józefa 
Ignacego Kraszewskiego, adaptując na potrzeby sceny operowej głośną 
powieść Chata za wsią, dwukrotnie już przenoszoną na sceny teatralne 
- raz przez Gabrielę Zapolską, innym razem przez Zygmunta Noskows
kiego (chodzi o jego opery pt. Chata za wsią i Dziewczę z chaty za wsią). Nie 
obce też były scenie polskiej wątki cygańskie, by wymienić wystawioną 
w 1786 roku w Słonimiu sielankę Kniaźnina Cyganie, operę Fr~nciszka 
Lessla z ~ 815 roku pod tym samym tytułem oraz operę Moniuszki Jawnuta. 
Ponieważ projektem skomponowania przez Paderewskiego opery najwięk
sze zainteresowanie wykazała dyrekcja Teatru Dworskiego w Dreźnie 
wyrażając gotowość wystawienia dzieła, postanowiono, że libretto zostanie 
napisane w języku niemieckim. Nossig gruntownie przerobił i zmienił wątki 
powieści Kraszewskiego, zmienił też imię głównego bohatera, Tumrego n~ 
bardziej jego zdaniem operowe i romantyczne - Manru. Paderewski 
zaakceptował temat i tytuł i otrzymawszy większą partię libretta zabrał się 
do pracy nad operą. Komponował ją dość długo, ok. 9-ciu lat na raty, 
częściowo w Paryżu częściowo zaś w sabaudzkim zamku Bon Port 
w pobliżu Aix-les-Bains. „Dzięki rzadkiej sumienności artystycznej - czy
tamy w cytowanej już książce „Droga do sławy" Andrzeja Pibera 
- i „bezprzykładnym niemal w dziejach sztuki autokrytycyzmowi", jak to 
szumnie ujął Nossig, Paderewski poprawiał wielokrotnie Manru, dopóki 
nie odpowiadała „w przybliżeniu obrazowi czystej harmonii, żyjącemu 
w duszy jego". „Całość Manru przerabiał trzykrotnie, niektóre sceny nawet 
dziesięciokrotnie . Treść opery coraz mniej przypominała pierwowzór 
Kraszewskiego". Manru miał w zamyśle Paderewskiego uwieńczyć jego 
dorobek kompozytorski, przekonać wątpiących w jego zdolności stworze
nia także i opery. Zamierzał dać dzieło oryginalne, o muzyce opartej na 
dobrze mu znanych motywach góralskich i cygańskich" . ) Komponując 
Manru Paderewski nie miał praktycznie biorąc żadnych doświadczeń 
twórczych w gatunku scenicznym, i bardzo niewielkie w komponowaniu 
muzyki wokalnej. Tym bardziej więc godny pochwały jest fakt, iż potrafił 
wzbogacić nie wyrastający poza przeciętność ówczesny polski repertuar 
operowy o dzieło nie najwyższego może lotu, lecz z wszech miar wartoś
ciowe, solidnie skonstruowane i nie pozbawione cech indywidualnych, 
jakkolwiek nie wolne od obcych, głównie wagnerowskich wpływów. Jak 
słusznie napisał o Manru Józef Kański „znać w niej zarówno pełne 
opanowanie zasad budowy dramatu muzycznego, jak i sprawne władanie 
wielkim wokalno-instrumentalnym aparatem wykonawczym. Wyrastając 
z klimatu muzyki późnoromantycznej (partia orkiestrowa traktowana jest 
w sposób symfoniczny, z zastosowaniem motywów przewodni~h) stanowi 
Manru jak gdyby przejście pomiędzy sceniczną twórczością Zeleńskiego 
i Noskowskiego, a Młodą Polską (Różycki), zaś pod względem muzycznej 
wartości przewyższa niewątpliwie cały szereg powstałych w tym sa,mym 
mniej więcej czasie oper niemieckich, czeskich czy francuskich . Swiat 
góralszczyzny został tu oddany środkami dość konwencjonalnymi - toteż 



I akt opery mimo kilku momentów o dużej sile dramatycznej dłuży się i nie 
wywiera większego wrażenia ; natomiast barwne, romantyczne środowisko 
cygańskie znalazło w Manru kapitalne, bardzo sugestywne odbicie") 
Prapremiera Manru odbyła się 29 maja 1901 roku, czyli dokładnie 90 lat 
temu w Teatrze Dworskim w Dreźnie, w najlepszej obsadzie sulistów, 
jakim teatr ów aktualnie dysponował. Tytułową więc partię powierzono 
tenorowi Georgowi Anthesowi, Ulanę odtwarzała absolwentka konser
watorium berlińskiego Anne Krull. Celująca w rolach wagnerowskich 
Irene de Chavanne zaśpiewała Jadwigę, znana zaś drezdeńskiej publiczno
ści z występów w Carmen Bizeta, Fra u Krammer wcieliła się w postać Azy. 
Przedstawienie prowadził Ernst Schuch, reżyserował Maximilian Moris, 
dekoracje przygotował nadworny malarz Hermann Rieck. Rozgłos towa
rzyszący prapremierze opery sławnego pianisty sprawił, że spektakl miał 
szczególnie uroczysty, galowy charakter. W loży dworskiej zasiadła 
księżna Fryderykowa Augustowa, na widowni znaleźli się, przyciągający 
powszechną uwagę m.in. Teodor Leszetycki i Joseph Joachim. Przyjechało 
też wielu sławnych Polaków: z Paryża Zygmunt Stojowski, z Warszawy 
- baron Leopold Kronenberg, Stanisław Lubomirski, Ludwik Grossman 
i Aleksander Rajchman reprezentujący wszyscy czterej zarząd Filharmonii 
Warszawskiej. Ze Lwowa przyjechali - dyrektor teatru Miejskiego, 
w którym za dziesięć dni miała się odbyć polska prapremiera Manru 
- Tadeusz Pawlikowski, dyrygent Francesco Spettrino, który miał ją 
poprowadzić, Aleksander Bandrowski wyznaczony do wykonania tytuło
wej roli i sławny tenor, Aleksander Myszuga. Drezdeńska premiera Manru 
zakończyła się pełnym sukcesem kompozytora i dzieła. Paderewski 14 razy 
wychodził przed kurtynę kłaniać się publiczności, szczególnie wielkimi 

„Manru"' w Warszawie 

w 1930r. 

brawami nagradzano bardzo efektywne, bardzo podobające się tańce 
góralskie, w których wraz z corps de ballet wystąpili sławni w całej Europie 
tancerze: primabalerina Grimaldi z Turynu oraz Czech-August Berger. 
Podobała się publiczności pieśń Manru w kuźni z Il aktu, kołysanka 
Ulany, melodia Cygana fagu odegrana z uczuciem przez koncertmistrza 
skrzypiec, Hansa Petriego oraz efektowany duet pary głównych bohate
rów. Krytycy niemieccy i austriaccy byli zgodni w wysokiej ocenie 
muzycznych walorów dzieła, znacznie niższej - tekstowych. Niektórzy 
doszukiwali się w muzyce bardzo odległych naszym zdaniem reminiscencji 
z oper włoskich werystów - Leoncavalla i Mascagniego, z Bizeta czy - co 
bardziej uzasadnione - z Wagnera. Skojarzenia z weryzmem były tu jak 
najbardziej uzasadnione, gdyż Manru, podobnie jak nieco wcześniejszy 
Janek Władysława Żeleńskiego - reprezentuje nurt realistyczny. Wpływo
wy krytyk „Wiener Abendpost'', Robert Hirschfeld wyraził opinię, iż 
w twórczości Paderewskiego nastąpił cudowny „związek sztuki słowiańs
kiej z nowoniemieckim stylem operowym". I temu poglądowi, jak się zdaje 
nie można odmówić racji. W 1901 roku wystawiono Manru w Dreźnie 
osiem razy. 

Dziesięć dni po drezdeńskiej , 8 czerwca 1901 roku odbyła się 
pierwsza w Polsce, lwowska premiera opery Paderewskiego. Dyrekcja 
Teatru Miejskiego dołożyła wszelkich starań by przedstawienie wypadło 
jeszcze okazalej pod każdym względem . Wykonanie bardzo trudnej 
tytułowej partii, wymagającej, po:za warunkami czysto głosowymi także 
nie byle jakiej kondycji powierzono, jak wspomnieliśmy, najbardziej 
nadającemu się do wykonania tego zadania Aleksandrowi Bandrows
kiemu. Z partią Ulany były kłopoty: nie chciała jej Salomea Kruszelnicka, 



nie chciała też Janina Korolewiczówna. W końcu zdecydowała się ją 
zaśpiewać Helena Ruszkowska. Rolę Azy powierzono Eugenii Strassern, 
Uroka - Józefowi Szymańskiemu. Powiększono znacznie orkiestrę i chór. 
Lwowską premierę „Manru" zaszczycili swą obecnością najwybitniejsi 
przedstawiciele polskiego życia muzycznego: m.in. Emil Młynarski, Hen
ryk Opieński, Adam Minchajmer, Władysław Żeleński. Przyjechali też 
sprawozdawcy prasowi z wszystkich stron kraju, z Felicjanem Szopskim (z 
„Czasu") i Aleksandrem Orłowskim na czele. Dzieło zostało wykonane po 
polsku, libretto Nossiga przy wydatnej współpracy kompozytora prze
tłumaczył Stanisław Rossołowski. Do ogromnego sukcesu „Manru" we 
Lwowie, kto wie czy nie większego niż w Dreźnie, przyczynił się poza 
wszystkim innym, poza wartościami tkwiącymi w samej operze, bardzo 
wysoki poziom wykonania. Najwięcej pochwał zebrał znakomity polski 
Manru, Aleksander Bandrowski . Krytycy prześcigali się w entuzjastycznej 
ocenie dzieła, podkreślając jego polski charakter mimo zauważalnych 
wyraźnie wagnerowskich reminiscencji. Zwracano uwagę na umiejętne 
wykorzystanie przez Paderewskiego wątków cygańskich i tatrzańskich. 
Rzeczywiście - jak słusznie pisał w swym dziele o Paderewskim Andrzej 
Piber - mimo wszystkich swych braków i niedostatków, na które zaczęto 
zwracać uwa$ę nieco później, gdy zachwyt opadł „wraz z „Jankiem" 
Władysława Zeleńskiego „Manru" otworzyła w historii polskiej opery 
nowy wiek, dwudziesty. W dziejach muzyki polskiej uznano ją za jedną 
z największych osiągnięć tej generacji kompozytorów, która zajęła miejsce 
epigonów Moniuszki a poprzedzała twórców Młodej Polski( ... ) Słuchacze 
Lwowa, Krakowa a potem i Warszawy bezpośredniej odczuwali intencje 
Paderewskiego niż obcy widzowie. „Manru" była dla polskiego słuchacza 
operą na wskroś narodową, przepojona umiłowaniem swobody i piękna, 
uosabianych przez tytułowego bohatera".) 

W lipcu 1901 roku zespół lwowski zaprezentował „Manru" w Kra
kowie, warszawską zaś premierę opery zaplanowaną na maj 190 l roku 
wyprzedziły premiery w Pradze, Kolonii i Nowym Jorku . Wystawiona 14 
lutego 1902 roku w Metropolitan Opera „Manru" z Marceliną Semb
rich-Kochańską i Aleksandrem Bandrowskim w rolach głównych pod 
dyrekcją Waltera Damroscha, była pierwszym polskim dziełem, jakie 
ukazało się na tej najsławniejszej ze scen operowych. I tym razem był wielki 
sukces, niestety krótkotrwały - po trzech powtórzeniach bowiem operę 
zdjęto z afisza, na bardzo długi jak się zdaje czas. 

Wojciech Marucha 

,,MANRU'' na scenach świata 

1901 I Drezno, Opera Królewska, 29 maja. Prawykonanie 
dzieła według oryginalnego libretta w języku niemiec
kim. Dyr. Ernst von Schuch, scen. Rieck, chor. Berger. 
Wykonawcy: Manru - Anthes, Ulana - Krull, Urok 
- Scheidemantel, Jadwiga - Chavanne, Aza - Kramer, 
J agu - Reins, O ros - Hopfl; LWÓW, 2 czerwca. Polska 
premiera dzieła z tekstem przetłumaczonym przez 
Stanisława Rossowskiego. Dyr. Spetrino, reż. Paw
likowski. Wykonawcy: Manru - A. Bandrowski, Ula
na - Roszkowska, Urok- Szymański , Jadwiga- Kasp
rowicz, Aza - Strassernowa, Jagu - Paszkowski, Oros 
- Jeromin; Praga, 24 listopada, w języku niemieckim. 

1902 

1930 

Zurich, 30 stycznia; Nowy Jork, Metropolitan Opera, 
14 lutego, w tytułowej roli Aleksander Bandrowski; 
Filadelfia, 18 lutego, spektakl zorganizowany przez 
Damroscha. Wykonawcy: Manru - Aleksander Band
rowski, Ulana - Marcelina Sembrich-Kochańska, 
Urok- Bispham, Jadwiga - Homer, Aza - Scheff, Jagu 
- Blassa, Oros - Miihlmann; Kolejne przedstawienia 
w USA w tej samej obsadzie głównych ról: 15 marca 
- Boston, 5 kwietnia - Chicago, 15 kwietnia - Pittsburg 
(Azę śpiewała p. Seygard), 19 kwietnia - Baltimore; 
WARSZAW A, Teatr Wielki, 24 maja - pierwszy raz 
w Warszawie. Dyr. Vittorio Podesti, reż. Władysław 
Floriański, scen. Kozłowski/Klopfer. Wykonawcy 
premiery: Manru - Aleksander Bandrowski, Ulana 
- Janina Korolewicz, Urok -Gabriel Gorski, Jadwiga 
- Michalina Frenklówna, Aza - Maria Skulska, Jagu 
- Henryk Kowalski, Oros - Hilary Dyliński; Kijów-? 
Listopad. Wykonawcy: Manru - Antoni Sequ
ard-Rożański, Ulana - Brun, Urok - Kamionski, 
Jadwiga - Szychucka, Aza - Szulgina, Jagu - Gałecki, 
Oros - Engel-Kron 

WARSZAWA, Teatr Wielki, 18 września. Premiera 
nowej realizacji. Dyr. Adam Dołżycki, reż . Adolf 
Popławski, scen. Józef Wodyński. Wykonawcy: Man
ru - Stanisław Gruszczyński, Ulana - Franciszka 
Platówna, Urok - August Winiewski, Jadwiga - Hele
na Jaroszówna, Aza - Maryla Karwowska, Jagu 
- Zygmunt Mossoczy, Oros - Janusz Brodnicki; PO-



1936 

Z~AŃ, 27 wrześni~, dyr. Zygmunt Wojciechowski, 
rez. Karol Urbanowicz, scen. Nowicki, chor. J. Ciesiel
ski. Wykonawcy: Manru - Stanisław Drabik Ulana 
- Bojar-Przemieniecka, Urok - Karpacki Jadwiga 
- Szafrańska, Aza - Tylewska Jagu - Zathey Oros 

M . ' ' - aJ 

WARSZAW A, Teatr Wielki, 28 lutego wznowienie 
- brak i;>ełnej informacji o. realizatorach i wykonaw
cach: rez. Zygmunt Zaleski, Manru - Stanisław Dra
bik, ~lana - ?, Urok - Stanisław Znicz, Jadwiga 
-Jamna Hupertowa, Aza - Wanda Wermińska, Jagu 
- Edward Bender, Oros - Eugeniusz Maj. 

1938 

1961 

1990 

POZNAŃ, 2 kwietnia, nowa realizacja. Dyr. S. Barań
ski, reż. K. Urbanowicz, scen. Z. Szpinger chor. M. 
Statkiewicz 

POZNAŃ, realizacja w stulecie urodzin kompozytora, 
22 stycznia. Dyr. Zdzisław Górzyński reż. Wiktor 
Bregy, scen. Stanisław Jarocki, chor. Zygmunt Pat
kowski. WARSZAW A, Opera w sali „Roma", 25 
listopada. Dyr. Zdzisław Górzyński, reż. Wiktor 
Bregy, scen. Stanisław Jarocki, chor. Jerzy Gogół. 
Obsada premierowa: Ulana - Krystyna Jamroz, Man
ru - Lesław Wacławik Urok - Jerzy Kul sza, Jadwiga 
- Bożena Brun-Barańska , Aza -Anna Malewicz, Oros 
- Józef Wojtan, Jagu - Władysław Skora zew ki. 
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Anna Malewicz (A7.a) i Stanis ław Romański (M, nru) 
W rS7.awa 1961 r. 

WROCŁAW, 6 tycznia. Realizacja ku uczczeniu sto 
trzydziestej rocznicy urodzin Ignacego Paderewski go. 
Dyr. Antoni Wicherek, reż . Maria Fołtyn,_ cen. Jad
wiga Jarosiewicz chor. Klara Kmitto. Wykonawcy: 
Manru - Włodzim ierz Szcz rbakow/Janusz Zipser, 
Ulana -Aleksandre Lemi zka-Myrlak/Agata Młynar
ska, Urok - Mieczysław Hautz/Jerzy Kulczycki/Ma
ciej Wójcicki. 
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