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Tragiczny, ponad stuletni okres utraty niepodległości państwa zaowocował w sztuce polskiej twórczo

ścią niezwykłą, jakby na przekór ponurej rzeczywistości. Zdawać by się mogło, iż zaistniała szczegól

na kondensacja uczucia i myśli. Kolejne pokolenia twórców rodziły się i dojrzewały w atmosferze 

narastania wewnętrznego ciśnienia walki politycznej. Rodziły się dzieła o niewiarygodnej żarliwości 

patriotycznej, dzieła wspaniałe nie tylko dzięki pięknu artystycznemu, ale porywające i głębokie po

przez wizjonerską analizę narodowego losu. 

Juliusz Gomulicki pisząc o młodośc i Cypriana Kamila Norwida zauważa znamienny fakt, iż w pewnym 

momencie, obserwując współczesność, poeta zaczął postrzegać ją jakby w dwóch oddzielnych wy

miarach: j edną - „kalendarzową", w której ludzie żyli z dnia na dzień, spokojnie zrywając kartki 

z kalendarza i nie patrząc ani w tył, ani daleko przed siebie, i drugą - „obywatelską", w której żyło się 

historycznie, z szeroko otwartymi oczami, pamiętając o dniu wczorajszym i pilnie przygotowując ju

tm, a na współczesność patrząc jako na „siłę, potrzebę i obowiązek razem". 

Owo zmaganie się twórców z bolesną rzeczywistością, trwające tak wiele lat, doprowadzić musiało do 

powstania zjawiska określanego przez niektórych jako „narodowy stygmat" kultury polskiej. Ludzie 

z zewnątrz, jeśli nawet bardzo starali się zrozumieć ten szczególny stan duszy Polaków, nie potrafili 

nigdy odczuć go do końca, natrafiając na bariery emocjonalne, niezrozumiałą dla siebie skalę wartości 

i klasyfikacji czynów ludzkich wpisanych w dzieje narodu. Tu ma swój początek zarówno wiele wspa

niałych, indywidualnych rysów polskiej kultury XIX stulecia, jak również - nie !ety - jej hermetyczność; 

bowiem wielu twórców traktowało swoją pracę przede wszystkim jako posłannictwo wobec narodu, 

inni - przynajmniej jako patriotyczny obowiązek. 
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Estetyczne funkcje sztuki schodziły więc na drugi plan, stanowiąc niejednokrotnie swoistą osłonę, 

kamuflaż dla przemycanych treści patriotycznych. Jeszcze dzisiaj nie potrafimy inaczej pojmować tej 

sztuki i dociekanie piękna czystej formy poetyckiej Dziadów, Kordiana czy Nie-Boskiej Komedii wyda

je się zabiegiem retorycznym, a w powszechnym odczuciu społecznym zjawisko to praktycznie nie 

funkcjonuje. Piękno artystyczne stało się przede wszystkim najwspanialszym nośnikiem dla najbar

dziej pożądanych treści, które tym silniej były odbierane, im forma dzieła doskonalsza. Wytworzył się 

specyficzny mechanizm percepcji, warunkujący pełnię przeżycia artystycznego koniecznością odbio

ru pozaestetycznej zawartości dzieła. I to jest z pewnością główną przyczyną hermetyczności wielu 

arcydzieł polskiej literatury XIX stulecia, szczególnie poezji doby romantyzmu. Dystans historyczny 

niczego tu nie uprościł. Musieliśmy pogodzić się z faktem, że ten niesłychanie ważki nurt w dziejach 

kultury narodowej zawiera idiomy emocjonalne, a także symbole postaw i zachowań indywidualnych 

i zbiorowych, nieprzetłumaczalne na żaden inny język świata. 

Twórczość muzyczna tamtych lat nie pozostawała w tyle za narodowym nurtem literatury i poezji, 

choć nie dorównywała jej siłą i rozmachem. Samotnie jaśniał geniusz Fryderyka Chopina, działające

go na emigracji, podobnie jak większość ówczesnej polskiej elity intelektualnej. To oddalenie pozwa

lało na wypowiedź swobodną i pełnym głosem, jednakże z biegiem lat zacierało bezpośrednie kontak

ty z krajem, uniemożliwiało reakcję na codzienne problemy współrodaków. Środowiska intelektualne 

działające w kraju miały więc do spełnienia zadanie nie mniejsze, a bez porównania trudniejsze. 

Mogły natomiast reagować na każdą zmianę nastroju społeczeństwa. 

Muzyka, szczególnie w połączeniu z prostym i komunikatywnym tekstem poetyckim, okazała się 

w pewnych sytuacjach środkiem działania niemal nie do zastąpienia, potrafiła rozbudzać wyjątkowo 

silnie nastroje patriotyczne, bez konieczności posługiwania się metaforycznymi niedomówieniami czy 

ukrytymi aluzjami. Odruchy niezadowolenia w obozie zaborczej władzy, kończące się nader często 

ingerencją cenzury, świadczyły dobitnie o skuteczności tej z pozoru niewinnej broni. 

Twórczość Stanisława Moniuszki była najlepszym przykładem takiego właśnie oddziaływania muzyki 

_na najszersze kręgi społeczeństwa: „Cichy domku modrzewiowy, I Otoczony cieniem drzew, I Jak cię 

uczcić? Brak wymowy,/ Bije serce, plonie krew!/ Cichy domku, wiekiem zgięty, I Otulony w żywy płot, 

/Witaj skarbie wspomnień święty, I Witaj strzecho starych cnót" (tercet Stefana, Zbigniewa i Macieja ze 

Strasznego dworu) . 

Sam Moniuszko pojmował swój związek z narodową sprawą w kategoriach bardziej emocjonalnych 

niż intelektualnych, odczuwał go jako bezpośrednią potrzebę serca, potrzebę nieomal fizyczną. Działał 

więc w kraju, ponieważ nie potrafił tworzyć w oderwaniu od rzeczywistości którą żył, i która pobu

dzała jego wyobraźnię artystyczną. „Jeśli kocham pracę, to ją kocham jako uczciwy środek przyczyn

ku dla kraju" - pisał w 1860 roku w liści e do Aleksandra Walickiego, a w kilka lat później dorzucił przy 

innej okazji myśl: „Ja nic nowego nie tworzę; wędruję po polskich ziemiach, jestem natchniony du

chem polskich pieśni ludowych i z nich mimo woli przelewam natchnienie do wszelkich swych dzieł". 

Bez wątpienia , na taką właśnie postawę kompozytora wpłynęła nie tylko sytuacja polityczna, w jakiej 

przyszło mu działać, ale także jego określone cechy charakterologiczne. Należał bowiem „do rzędu 

cichych a skromnych twórców. Milczał, ustępował ludziom z drogi, chodził na palcach, nie szukał 

poklasku, brzydził się reklamą, siebie sądził surowo, ludzi pobłażliwie i przychylnie" - pisał Jan Karło

wicz. Może właśnie dlatego brakowało kompozytorowi trochę impetu twórczego, rozmachu i ekspan

sywności, nazywanej dzisiaj siłą przebicia, która z pewnością pozwoliłaby wyprowadzić mu swoją mu

zykę na szersze forum; talentu wszak mu nie brakowało. Przyczyna nie mniej ważna, owo całkowite 

niemal oddanie sił twórczych sprawie narodowej spowodowało, że sztuka jego podzieliła los wielkiej 

poezji polskiej XIX stulecia, stała się za mało uniwersalna, zbyt hermetyczna aby swobodnie przekroczyć 

granice kraju. 

Często porównuje się muzykę Moniuszki i Bedricha Smetany. Podobieństwa sytuacji politycznej, ist

niejące przy tym różnice stanu świadomości narodowej Czechów i Polaków, ukształtowały w określo

ny sposób twórczość obydwu kompozytorów. A jednak można by zastanowić się, czy bardziej przysłu

żyła się czeskiej sprawie narodowej Sprzedana narzeczona, czy polskiej - Straszny dwór. Ale to już 

zupełnie inny problem. 

Okoliczności powstania Strasznego dworu łączą się bezpośrednio z tragicznymi wydarzeniami poli

tycznymi w Polsce, nie trudno więc określić narodową genezę utworu i jego szczególne znaczenie. 

Opera rodziła się długo . Moniuszko pracował nad nią z przerwami około czterech lat. 
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Pierwsze wzmianki na temat libretta Jana Chęcińskiego odnajdujemy na łamach „Kuriera Wileńskiego" 

z 27 stycznia 1861 roku. Wedle pierwotnych zamierzeń miała to być opera komiczna o wyraźnie 

polskim charakterze, a jej pomysł fabularny zaczerpnięty został (podobnie jak w przypadku Halki) 

z tomiku Starych gawęd i obrazów Kazimierza Władysława Wójcickiego. W jednej z tych gawęd, 

zatytułowanej właśnie Straszny dwór, odnajdziemy z łatwością niektóre elementy akcji przy złej ope

ry, a także prototypy głównych postaci. Na tej kanwie Chęciński opracował całkowicie oryginalne 

libretto, rozbudowując przede wszystkim ledwie zaznaczony u Wójcickiego wątek ślubów kawaler

skich dwóch młodych rycerzy i czyniąc tym wyraźną aluzję do słynnej komedii Aleksandra Fredry 

Śluby panieńskie. Wymyślił także zabawną intrygę wokół postaci pana Damazego, dwóch córek Miecz

nika i tajemniczej przeszłości dworu w Kalinowie. Libretto zostało ukończone na przełomie lat 1861-

62, co pozwoliło Moniuszce rozpocząć pracę nad muzyką zapewne jeszcze w czasie jego podróży do 

Paryża , a następnie kontynuować ją po powrocie do kraju w lutym 1862 roku. 

Niestety, sytuacja polityczna w Polsce zaczynała się gwałtownie komplikować. Z inicjatywy osławio

nego Aleksandra Wielopolskiego, naczelnika rządu cywilnego, władze carskie ogłosiły 6 października 

1 862 roku przymusowy pobór do wojska, a posunięcie to skierowano bezpośrednio przeciwko polskiej 

opozycji. W rezultacie, gorączkowe i z konieczności dosyć chaotyczne działania konspiracyjnych 

ugrupowań doprowadziły do przedwczesnego wybuchu powstania. W ogólnym zamęcie, całkowitej 

dezorganizacji uległo także życie kultu_ralne. W Wilnie zostaje aresztowany i skazany na śmierć ser

deczny przyjaciel Stanisława Moniuszki, a jednocześnie aktywny działacz konspiracyjny, śpiewak 

Achilles Bonoldi. z rozkazu władz zamknięto teatr operowy. W Warszawie środowiska artystyczne 

brały aktywny udział w manifestac jach politycznych, narażając się tym samym na szykany i represje. 

Po ostatecznym rozgromieniu powstania zapanowała żałoba i przygnębienie. Moniuszko, jak wszyscy 

patrioci, przeżył bardzo boleśnie wydarzenia 1863 roku. 

Bez wątpienia również pierwotne idee Strasznego dworu ulec musiały pewnej modyfikacji. Komedio

wa intryga opery, owe śluby kawalerskie i wynikające z nich perypetie, śmieszne umizgi Damazego do 

Hanny i Jadwigi, jego naiwny pomysł „wykurzenia" rywali z Kalinowa - wszystkie te, skądinąd urocze 

akcesoria dramaturgiczne odeszły teraz zdecydowanie na drugi plan, aby pełnić jedynie funkcję bar

dzo zręcznego i znakomicie pomyślanego szkieletu konstrukcyjnego. 

Libretto Chęcińskiego ma wszelako jeszcze drugą warstwę znaczeniową o wiele głębszą i cenniejszą, 

którą muzyka Moniuszki wspiera nadzwyczaj udatnie. Jak słusznie podkreśla Witold Rudziński, „naj

istotniejszą wartością Strasznego dworu, („.) podobnie jak i Pana Tadeusza, jest nie fabuła, lecz poetyc

kie epizody malujące stary obyczaj, obrazy liryczne płynące z umiłowania polskości, słowem to wszystko, 

co jest jakby dodatkiem do fabuły, a stanowi główny środek oddziaływania" . 

Cechy wspólne opery Moniuszki i Pana Tadeusza są zatem bezsporne, zarazem jednak dostrzec można 

podstawową różnicę .dz ielącą te dzieła, a wynikającą zapewne po części ze specyfiki reprezentowa

nych przez nie gatunków artystycznych, choć nie tylko. Pan Tadeusz jest więc poematem historyczno

obyczajowym o fascynującym bogactwie wątków treściowych i wspaniałej galerii żywych, pełnokrwi

stych typów ludzkich. Obraz epoki wyłaniający się z kart Mickiewiczowskiego arcydzieła zdumiewa 

fotograficzną niemal precyzją. Straszny dwór to również obraz Polski - piękny i szlachetny, ale jedno

cześnie trochę nierealny i nierzeczywisty, wyidealizowany wizerunek Polski szlacheckiej, wywołujący 

wzruszenie i dumę na myśl o niegdy iejszej wspaniałej przeszłości narodu. Takie było bez wątpienia 

programowe założen ie dzieł a , które w konkretnej sytuacji politycznej miało wypełnić swoją patrio

tyczną misję. Opera został pomyślana tak, aby pokazać najbardz iej wartościowe i zakorzenione 

w dziejach narodu wzorce charakterów ludzkich, postawy i działania zgodne z podstawowym obo

wiązkiem wobec ojczyzny - poszczególne cnoty obywatelskie: wierność, odwagę, sprawiedliwość, 

umiłowanie rodziny i przywiązanie do wiary. 

Mamy szczególne powody, aby dostrzegać patriotyczną symbolikę Strasznego dworu w kontrastowych 

barwach, potęgującyc h ostrość widzenia. Nie tak dawne uroczyste obchody 300-lecia Victorii Wiedeń

skiej, tego ostatniego rozbłysku wspaniałości i potęgi Rzeczypospolitej , skierowały nasze myśli w głąb 

historii , kazały zatrzymać się nad epoką, w której ważyć się poczęły tragiczne losy kraju . Te burzliwe 

lata w niczym nie przypominały wizerunku Polski, przepełnionego apollińskim spokojem i harmonią, 

której los zależy od ludzi mądrych, prawych i uczciwych . Idealny obraz, choć nierzeczywisty, nie tylko 

krzepi serca, ale i prowokuje do rozważań. 

Niejaki John Barclay, Szkot z pochodzenia osiadły we Francji, w swoim słynnym , dziełku z 1648 roku, 

opisującym narody Europy, kreśli również ostry i nieprzychylny wizerunek Polski i Polaków - kraju 

niezgłębionych puszczy i prymitywnego obyczaju. Jedno przecież zdanie zawarte w tym złośliwym 
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i nieobiektywnym opisie wzbudzić musi istotną refleksję: „Szlachta (polska) uposażyła się sama 

w nieszczęsne przywileje, na podstawie których może bezkarnie szkodzić sobie wzajemnie, zwłasz

cza że panujący nie ma tyle władzy, aby ukarać jej występki". Aż dziw bierze, że słowa te wyjść mogły 

spod pióra człowieka, który Polski nigdy w życiu na oczy nie oglądał! 

W roku 1688 świadectwo „prawdomówności" złośliwego cudzoziemca dal niestety nie kto inny, jak 

sam król Jan Ili Sobieski, kiedy to ulegając ostatecznie przeciwnikom politycznym w kraju, wygłosił 

tragiczne przemówienie na radzie senatu: „Zdumiewa się, i słusznie, cały świat nad nami i nad rządami 

naszemi, zdumiewa się Rzym z głową chrześcijaństwa, zdumiewają się sprzymierzeńcy, zdumiewa się 

sama natura, która najmilszemu i najlichszemu zwierzęciu dawszy sposób obrony, nam tylko samym 

odejmuje nie jakaś przemoc albo nieuniknione przeznaczenie, ale jakoby z umysłu jakaś nasadzona 

złośliwość. O, dopieroż zdumieje się potomność, że po takowych zwycięstwach i tryumfach, po tak 

szeroko na świat rozgłoszonej sławie, spotka nas teraz, ach, żal się Boże, wiekuista hańba i niepoweto

wana szkoda, gdy się tedy widzimy bez sposobów i prawie bezradni albo niezdolni do rady". 

Byłoby jednak szczytem naiwności sądzić, że zło całe i tragiczny los Polski pochodził od występku 

szlachty. Zlej woli, głupoty politycznej, ciemnoty i kołtuństwa nie brakowało nigdy i nigdzie. Było jej 

również wiele wśród szlachty i magnaterii polskiej. Nie kto inny jednak, jak ta sama szlachta wydźwi

gnęła wprzódy Polskę na szczyty jej potęgi, stworzyła podwaliny demokratycznego systemu politycz

nego, który na tle otaczających nadwiślański kraj monarchii absolutystycznych, był wizją wręcz rewo

lucyjną, może właśnie zbyt rewolucyjną jak dla ówczesnej Europy. Polska, nieprzygotowana wewnętrz

nie, otoczona wrogami, nie zdołała udźwignąć tej idei do końca, choć potrafiła jej nadać kształt praw

dziwie realny i wspaniały w postaci Konstytucji 3 Maja. Pośród zdrady i ciemnoty politycznej znaleźli 

się przecież światli ludzie, którzy wzywali do opamiętania, do przestrzegania starych sarmackich cnót, 

wskazywali nadciągające niebezpieczeństwa. Wystarczy przytoczyć tu słowa Wacława Potockiego: 

„Nierządem Polska, choć już obarczona, stoi, I Bo ją na wszytki strony zły sąsiad okroi; I Nierządem też 

wedle tej przypowieści zginie, I Rozlezie, abo między sąsiady rozpłynie. („.) I Jedna nam tylko zostawa

ła strona, I Skąd nas niechybna czekała obrona, I Niebo, gdzieś siedząc widział ucisk srogi, I Słyszał 

krzyk, słyszał ludzki płacz ubogi". 

Nie zabrakło również ludzi uczciwych i myślących, którzy od pierwszych dni zaborów ratowali z 

pożogi to, co najcenniejsze - świadectwo narodowej kultury. Zamożni arystokraci: Tadeusz Czacki czy 

Józef Maksymilian Ossoliński - nieliczni z tych, którzy mieli jeszcze środki materialne, kolekcjonowali 

stare księgi z niszczonych bibliotek klasztornych. Księżna Izabela Czartoryska urządziła w Puławach 

muzeum pamiątek historycznych pod nazwą „świątyni Sybilli". Dziś wiemy jednak to, czego nie mógł 

ani wiedzieć, ani przewidzieć Sobieski, wygłaszając swoje tragiczne przemówienie. Jak pisze prof. 

Stefan Kieniewicz, „upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej nastąpił w tej właśnie chwili, gdy naród 

polski zaczynał dźwigać się z wiekowego marazmu i przystępował, pod wpływem haseł Oświecenia, 

do naprawy rządu oraz uzdrowienia struktury gospodarczej i społecznej państwa („.). Sąsiedzi Polski 

tolerowali u swych granic państwo bezwładne i bezbronne, z którego ciągnęli korzyści; zlikwidowali 

organizm budzący się do życia i usiłujący prowadzić politykę samodzielną (.„). Śmierć polityczna 

w odczuciu powszechnym została więc poczytana nie za wynik nieuleczalnej choroby, lecz za akt 

wrogiej przemocy, któremu przeciwstawiono kościuszkowskie hasła". Tego król Jan Sobieski wiedzieć 

n ie mógł. 

Refleksja obywatelska, prawdziwie mądra i dalekowzroczna myśl istniała na szczęście zawsze. Choć 

nie zdołała obronić Polski od upadku, wskazywała drogę ku wolności. Sztuka polska czyniła to naj

piękniej, przechowując największe skarby narodowej świadomości pośród zamętu, bólu i przygnębie

nia. Było to konkretne działanie, przemyślane i celowe. Ma w tym działaniu swoje bardzo ważne 

miejsce arcydzieło Stanisława Moniuszki. 

Wiktor A. Bregy 
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Nie napisane dotąd dzieje naszej dramaturgii naprawią zapewne niejedną krzywdę, wyrządzoną pa

mięci ludzi, którzy całe lata trudnej pracy poświęcali dramatowi i teatrowi polskiemu, a których zasługi 

poszły w zapomnienie. Należy do nich i Jan Chęciński (1826-1874), warszawski poeta, aktor i reżyser, 

człowiek ze wszech miar zasługujący na uwagę, a dzisiaj całkiem niemal nieznany. 

Wspominano go wprawdzie jeszcze na progu naszego stulecia, nie przeoczono go również w Polskim 

słowniku biograficznym, ale wypowiedzi te przeszły nie zauważone . Wypadek to tym osobliwszy, iż 

tak wytworny znawca i miłośnik sztuki, jak Stanisław Tarnowski , na kartach swej Historii literatury 

polskiej wyznaczał Chęcińskiemu miejsce na równi z Józefem Korzeniowskim, a nawet nieco wyższe, 

a równocześnie z uznaniem w swojej księdze mówił o nim Piotr Chmielowski, gdy pisał : „U Chęciń

skiego było niejakie przeczucie komedii społecznej, ale stworzyć jej nie zdołał". 

Dlaczego? Odpowiedź daje tu sam Chęciński, który tomik wierszy z roku 1860 (Poemata mniejsze 

i strofy ulotne) zakończył ironiczną Mową pogrzebową (dla siebie), gdzie dał taką autocharakterystykę: 

„A był to człek nie lada, miał liczne zalety, I Kawałek komedianta, trochę wierszoklety, I Krótkie życie 

przepędził w scenicznym mozole, I A już to najwyborniej grał amantów role! I Bywało miłosnego udał 
bohatera, I W śmiesznych się miejscach na płacz, I w smutnych na śmiech zbiera! I A do grobowej 

deski mania mu nie zbrzydła I Stawiać zamki na lodzie, gryzmolić wierszydła . I A i serce miał pono, 

niezłym był kolegą, I Tylko zawsze był kwaśny, diabli wiedzą czego". 

Wyjaśnienie ostatniego wiersza przynosi rzut oka na dolę pokolenia, do którego Chęciński należał; 

a którego najwybitniejszy przedstawiciel, Norwid, z goryczą powiedział, iż „boży palec", a więc los, 

„żyć mu rozkazał w żywota pustyni" . Pustynią tą była Warszawa pod rządami Paskiewicza, Warszawa 

między dwoma powstaniami, i cała zresztą Polska, wyjałowiona kulturalnie. Przecież w samej Warsza

wie w owych latach ani jednemu chyba pisarzowi nie udało się zdobyć wykształcenia średniego, 

a paru tylko jednostkom dane było wzbić się nad poziom szarego rzemiosła literpckiego. Jeśli do tego 

dodać beznadziejną walkę o trudny do zdobycia chleb powszedni i przeróżne kłopoty życia codzien

nego, biografia Chęcińskiego okaże się typowym wizerunkiem romantycznej odmiany „chudego litera

ta", skazanego na marną wegetację na bruku miejskim i na nieodwołalne zmarnowanie talentu. 

Cechą tej biografii, wyróżniającą ją od innych nowoczesnych, by wspomnieć choćby cyganerię war

szawską, jest rys nieczęsto spotykany, mianowicie swoista pasja pracy nie zawsze należycie skierowa

nej. I nie zawsze przyjmowanej z uznaniem. Tak przynajmniej wnioskować wolno z wysoce życzliwe

go szkicu o Chęcińskim pióra Sienkiewicza, który do oceny zasług zmarłego przyjaciela dorzucił taką 

oto zagadkową uwagę: „Ale poza nimi ciągnie się jeszcze długi orszak rzemieślniczych prac dla chle

ba, codziennych wysileń, do których zmuszał go niedostatek - wysileń często niezgodnych z duchem 

poety a męczących, prawdziwych trudów Syzyfa". 

Część przynajmniej tych spraw wyjaśnia rzut oka na przebieg kariery Chęcińskiego. Wstąpiwszy 

w dwudziestym roku życia na scenę, zajęcia aktorskie łączył z pracą nauczycielską w Instytucie Muzy

cznym, gdzie najpierw uczył gry na fortepianie, a później języka włoskiego, którego znajomość zdobył 

własnym wysiłkiem. Z biegiem czasu w tajniki sztuki aktorskiej wprowadzał uczniów Szkoły Drama

tycznej, wychowując całe pokolenie znakomitych artystów. Równocześnie z kilkoma nawrotami by

wał reżyserem teatrów warszawskich i wedle takiego znawcy ich dziejów, jak M. Rulikowski, stał się 

„pierwszym w Polsce reżyserem, posiadającym istotną kulturę literacką", która pozwoliła mu wprowa

dzić „na repertuar we wzorowej inscenizacji wiele arcydzieł" oraz zaznajamiać warszawską „publicz

ność z celniejszymi nowościami obcymi, torując w ten sposób u nas drogę nowym w dramatopisar

stwie kieunkom". 

Działalności tej, paraliżowanej przez urzędowych opiekunów życia teatralnego Warszawy, przez cen

zurę i represje policyjne, towarzyszyły bardzo intensywne prace literackie Chęcińskiego, zarówno prze

kładowe, jak oryginalne, i to wielokierunkowe. Należał on tedy do bardzo płodnych producentów 

książek i książeczek dla dzieci, wznawianych przez lat wiele po jego śmierci. Tak więc jego Malowanki 

osiągnęły w obrębie trzydziestolecia ilość przeszło dwudziestu tysięcy egzemplarzy. Tak z rzeczy prze

kładanych Robinson szwajcarski (1871) cieszył się niesłabnącą poczytnością jeszcze w XX wieku. 

W zakresie zaś utworów przeznaczonych dla czytelnika dorosłego, poezje liryczne, podobnie jak wier

szowane gawędy, utrzymane w tonie Władysława Syrokomli , przyjmowane były również bardzo życz

liwie, jakkolwiek były to produkcje wierszopisa kalendarzowego, pozbawionego inwencji i kroczą

cego torami, które spopularyzowali dwaj podziwiani „lirnicy", mazowiecki Lenartowicz i litewski Syro

komla. 

Przyjazne stosunki z nimi właśnie, zwłaszcza z autorem Jana Oęboroga, odbiły się korzystnie na twór

czości Chęcińskiego, Syrokomla bowiem, który sam usiłował pisać dla sceny, namawiał go do twór

czości dramatycznej . Było to tym łatwiejsze, iż Chęciński miał w swym dorobku jadnoaktówkę Poeta 

( 1 851) i komedię Rozwód czyli dwie mężatki, przede wszystkim zaś zawodowe doświadczenie czło

wieka teatru. Nic więc dziwnego, że uległ namowom znakomitego przyjaciela i komedią Szlachectwo 

duszy (1859) zdobył duże stosunkowo powodzenie. Opierało się ono nie tylko na istotnej wartości 

artystycznej nowego dzieła, ale na fakcie, iż w postaci bardzo zgrabnej mówiło ono o sprawach bardzo 

podówczas aktualnych i nie wymagało od widza wysiłku myśli czy wyobraźni. Autor, idąc za tradycją 

Powrotu posła, kośćcem akcji zrobił konkury o rękę baronówny dwu rywali, hrabiego i doktora, utytuło

wanego łowcy posagu i wykształconego w Paryżu syna „spa noszonego chłopa". No i oczywiście kazał 

zwyciężyć młodzieńcowi, określanemu jako „kmiece pacholę". Sztuka ukazała się w 1859 roku, 

a więc w latach namiętnych dyskusji i sporów o rozwiązanie sprawy chłopskiej drogą zniesienia pańsz

czyzny, tam gdzie była, i uwłaszczenia, wprowadzając zaś „magnata z chłopskiej chałupy", który 

„zebrał poczciwą pracą majątek niemały", automatycznie stawała po stronie zwolenników postępo

wego rozwiązania „ kwestii włościańskiej". Do tego doszły czynniki takie, jak podziwiane przez Tar

nowskiego: „dobry, żywy i naturalny dialog" oraz „wiersz dobry, ładny", a to wszystko zadecydowało 

o sukcesie Szlachectwa duszy. 

Z reszty dorobku dramatycznego, którym Chęciński wzbogacił repertuar swych czasów, wspomnieć 

warto „przysłowia", modne dzięki przykładowi Musseta (Ciekawość pierwszy stopień do piekła, Cicha 

woda brzegi rwie i in.) oraz - i to przede wszystkim - dzieło jego najambitniejsze, pięcioaktową kome

dię Krytycy, której wystawienia nie dożył, uzyskała ona bowiem aprobatę cenznury na tydzień przed 

jego śmiercią, a wystawiona była dopiero później. Ten pośmiertny rozrachunek z warszawskimi recen

zentami teatralnymi otrzymał postać satyry, bardzo skomplikowanej i nieco przydługiej, ale zajmują

cej. Autor połączył tu sporo konceptów tradycyjnych, by nie rzec archaicznych, z akcentami bardzo 

nowoczesnymi , których obecność kazała Chmielowskiemu dostrzec w Krytykach zapowiedź komedii 

społecznej. Intrygę więc oparł na odwiecznym „qui pro quo", na pojawieniu się w stolicy dwu aktorów 

o tym samym nazwisku : znakomitego tragika, którego niegdyś krytyka usiłowała zabić , i innego, komi

ka, któremu sytuacja każe wystąpić w tragedii wpływowego grafomana. Ostatecznie prawdziwy tragik 

odnosi zwycięstwo nad oczerniającymi go przeciwnikami, a to dzięki temu, iż wśród krytyków znalazł 

się człowiek uczciwy, który stanął w jego obronie. Ostrze satyry godzi tutaj w dwa różne cele. Pierwszy 

z nich to grafomania mająca swe ogniska równie dobrze w redakcjach, jak w modnych salonach dam, 

przyjęciami pozyskujących zwolenników. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa Chęc iński uderzył 

tutaj, bardzo zresztą dyskretnie, w maskaradowy salon Deotymy. Cel drugi, ważniejszy, to sprawa sto-
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sunku prasy do sztuki, zademonstrowana na przykładzie recenzji teatralnych, pisywanych nie przez 

zawodowych znawców sztuki, lecz przedstawicieli tzw. krytyki koleżeńskiej, „tych handlarzy słowa, 

tych rzemieślników pióra, tych rachmistrzów wierszy", jak określa ich wspomniany przed chwilą krytyk 

uczciwy. 

Stanowisko Chęcińskiego najpełniej przedstawia filipika włożona w usta redaktora Żądełki, który na 

uwagę dramaturga-autora, iż zmusi krytyków, by wyznali, iż się mylą , odpowiada: „Co? myślisz że wy

znają? że cofną swe zdanie? I Aj! skądże ty przybywasz, naiwny młodzianie? I W jakiejże krainie tak 

wzniośle, tak szczytnie I Bije się w pierś recenzent, jeśli bąka wytnie!? I Oh, sancta simplicitas! Tu, panie 

łaskawy, I Jak kogo raz wpakują na piedestał sławy, I To choć później dostrzegą sami, że ten święty I Nie 

święty, że ten posąg to kauczuk wydęty, I W dowód, że się nie mogą jak inni śmiertelni I Zmylić, swego 

nieznawstwa bronią coraz dzielniej, I Biją pokłony przed tym urojonym kształtem I I innych do pokłonów 

zniewalają gwałtem". 

Słowa te mają swą bardzo niezwykłą wymowę! Mógłby je przecież z powodzeniem umieśc ić jako 

motto przyszły historyk teatru warszawskiego, w którym przez długie lata wystawiano sztuki takich 

miernot pisarskich, jak Kazimierz Zalewski, Stanisław Kozłowski i wielu , wielu innych aż po Stefana 

Krzywoszewskiego. Okazuje się , iż autor Krytyków nie najgorzej orientował się w stosunkach „War

szawki " teatralnej swoich czasów, stosunkach, które niezbyt dużym zmianom uległy w obrębie stulecia 

dzielącego nas od jego zgonu . 

Osobną wreszcie kategorię w spuśc iźnie pisarskiej stanowią jego libretta, których liczba sięga czter

dziestu pozycji. Dzięki uzdolnieniom muzycznym był on predysponowany do tej dziedziny prac lite

rackich, wśród których na miejsce pierwsze wysuwają się libretta do utworów Stanisława Moniuszki, 

z którym Chęciński był zaprzyjaźniony, co najwymowniejszy wyraz otrzymało we wspaniałej mowie 

pogrzebowej wygłoszonej nad trumną autora Halki. Jego Verbum nobile, Straszny dwór, Paria - są 

świadectwem, iż pisarz warszawski , tak ściśle związany za sceną narodową, jednakową miłością da

rzył wszystko, co się na niej pojawiało, i rozumiał doniosłość słowa poetyckiego jako pośrednika 

między odbiorcą, zwłaszcza masowym, a muzyką. Z utworów tych największą żywotność wykazała 

opera Straszny dwór, wystawiona w roku 1865 i po trzech wieczorach zdjęta z afisza jako dzieło 

o żywych akcentach patriotycznych . Libretto jej nie należy do najwyższych osiągnięć Chęcińskiego, 

który tutaj poszedł torem Szlachectwa duszy, a więc tradycyjnych, ustalonych szablonów, tak miłych 

sercu widzów i słuchaczy. 

Szczegół ten godzi się tutaj przypomnieć, pozwala on bowiem zrozumieć stanowisko autora Krytyków 

w dziejach naszej dramaturgii i naszego teatru. Dzieje te tworzyli pisarze najwybitniejsi, poszukiwacze 

własnych dróg, nowatorzy artystyczni . Tragiczne losy narodu pozbawionego państwa sprawiły, iż naj

wybitniejsi musieli żyć i pracować poza krajem, na emigracji . Zdobycze ich ideologiczne i artystyczne 

docierały jednak do kraju i stopniowo, powoli, wbrew represjom stosowanym przez zaborców, zdoby

wały sobie uznanie i miejsce należne, przygotowywane przez pisarzy „krajowych", ludzi małego lotu 

i polotu, zastępujących te braki miłością literatury i teatru, i to miłością, której dokumentami były nie 

górne słowa, lecz codzienna, szara, rzemieślnicza praca. I to praca obliczona na świetne jutro sztuki 

narodowej. Do tych ludzi należał Jan Chęciński i na tym właśnie polega jego znaczenie w dziejach 

naszej kultury literackiej i teatralnej . 

Julian Krzyżanowski 
(1965) 

Kto chce dochodzić prawdziwej a wiarygodnej historii Strasznego dworu, tego odsyłamy 

do Gawęd K. W. Wójcickiego wydanych w Warszawie w 1840 roku. Tam na karcie 160-którejś 

znajdzie dzieje owego dworu, obok innych opowiadań, które może także z czasem tekstem do 

libretta się staną. Gawędę podjął p. Jan Chęciński, któremu wiersz, i to bardzo gładki, idzie jak 

proza, kto wie nawet, czy mu nie łatwiej pisać wiązaną jak niewiązaną mową. Zrobił więc 

z krótkiej gawędy cztery akta z prologiem, w których tu i ówdzie spotyka się wiersz mający swą 

zasługę i bez muzyki, rzecz niesłychanie rzadką w librettach„. („Gazeta Warszawska" , 3 paź-

dziernika 1865) 

Gawęda dworzan w baszcie nad broną 

Napisał 

KAZIMIERZ JÓJCICKI 

I oni w grzechach na ziemi tu żyli, 

Po falach czasu przemknęli po cichu: 
Wrzały ich głowy chwilę; i po chwili 
Głucho i pusto - ni śladu, ni słychu. 

W dług wydania Gustawa Sennewalda 
Księgarza przy ulicy Miodowej nro 481 

Warszawa 1840 
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Hej! miły Boże! jakoś tęskno i nudno na sercu człowieka, by kamień położył: zadymka śnieżna, 

że świata nie zobaczysz, mróz piekielny! Rozpal no kmotrze spory ogień na kominie, niech jodła 

da nam płomień ciepły, przy nim zgrzejem częstochowskiego piwa z grzankami, a wtedy rado 

pogawędzić. 

To wyrzekłszy pan Maciej Siwy, tak zwany w zamku stary dworzanin, spod opończy dobył dwa 

dzbany potężne sławnego piwa i począł wlewać w dwa wielkie polewane krakowskie garnki. 

Kmotr jego, strażnik brony (bramy), tymczasem nanieciwszy ogień, zaczął krajać glony ogromne

go chleba promnickiego i solić na obydwie strony. Kiedy w garnkach zawrzało piwo, każdy z nich 

sobie wlewając w szklenicę, popijał rado. Wonczas pan Maciej, głaszcząc długie wąsy, co rozta

jały w cieple od zamrozu, począł wesoło młode przypominać czasy, a strażnik z wielką uwagą, 

nadstawił ciekawego ucha. 

- Owoż miły kmotrze mój, miałem warn prawić o strasznym dworze, posłuchajta przeto. Będzie 

temu z lat czterdzieści, służyłem za pacholę na dworze Chorążego z Radziwia. Panisko stare 

i słabe, upadło najprzód na nogi, a niedługo i zmarło, płacząc zawsze swej miłej małżonki, co 

przed dwoma laty przeniosła się do wieczności. Było niemało płaczu, bo każdy żałował dobrego 

paniska. Zostawił dwóch synów: Zbigniewa i Zygmunta, już dojrzałe wyrostki, bo jeden miał 29, 

drugi 30 roków. 

Po żalu trzeba myśleć i o sobie, zaczęli więc razem gospodarzyć i przeglądać papiery świętej 

pamięci swego rodzica. Naleźli niemało pieniędzy rozpożyczonych różnym sąsiadom: więc ja

koś w pół roku począł się wybierać panicz Zygmunt w daleką drogę, aż na Mazury, do jakiegoś 

Stolnika, u którego najwięcej mieli grosiwa do odebrania, a w skrypcie zaręczenie było święte, na 

słowo szlacheckie. Kiedy już dzień naznaczono wyjazdu, panicz mię zawołał i rzekł: 

- No! mój Maćku, pojedziecie z nami, jedziem daleko, aż za Wisłę. 

- Dobrze paniczu (odrzekłem), gotowym na wasze usługi. - i w godzinę siedziałem na koźle, 

a paniczowie ściskali się serdecznie. 

- Pamiętaj wracać prędko, miły bracie mój! - zawołał pan Zbigniew, mało nie płacząc jako baba. 

A pan Zygmunt ze łzami w oczach wskoczył w brykę i gnać kazał. 

Tydzień cały jechalim, aż wjechalim na Mazury. Przeprawiwszy się ze strachem przez Wisłę, 

zobaczylim przecie dworzec pana Stolnika. Straszny to był dworzec. 

• 

I Maciej dopił reszty z garnka, a strażnik z bojaźnią wlepił oczy w starego dworzanina spodziewa

jąc się, że będzie prawił o czarownicach, wiedmach i strachach. 

• 

Tak miły kmotrze, owoż był to straszny dworzec, bo moje panisko nie zobaczyło długo swego 

rodzica. Zajeżdżamy na podwórzec, aż tu jak wyskoczy cała psiarnia ogarów, kundlów, brytanów 

i chartów, mało nas nie pościągała z bryki. Zajeżdżamy przed ganek, tu panicza powitał poważny 

gospodarz. Nie zapomnę tej postawy pańskiej i miłego oblicza. Powitał rado panicza, wprowa

dził w dużą gościnną komnatę; ja tuż za swoim panem szedłem bojaźliwie. Że to był bliski czas 

wieczerzy, niedługo roztwierają się podwoje alkowy i wchodzi pani Stolnikowa, wiodąc za sobą 

dwie urodne córy, a za niemi gładką służebnicę. O! kiedy na nię spojrzał Maciej, co tu siedzi i to 

wam gada, zdechł na poły i serca nie uczuł, jakby mu je czarownica wyjęła. Aleć i z moim panem 

nie było lepiej: zaczerwienił się po uszy, a kiedy pani domu poczęła pytać o brata, moje panisko, 

co zawsze było rezolutne, ani be, ani me: wszystko zerk na panny z boku. Po wieczerzy długo 

siedzieli, a gdy chwila spoczynku nadeszła, pan Zygmunt stracił głowę i niedługo trzeba by mu 

czarną kokosz przyłożyć. Nie umiał zdjąć szaty, jeno siedział zadumany. Żal mi było paniska, 

a więc jąłem pytać azali nie chory? 

- Dobrze mówisz Macieju, widzę żem chory - i to wyrzekłszy, upadł na łoże. Całej nocy oka nie 

zmrużył, boć i ja nie spałem: on ciągle widział przed oczyma młodszą Stolnikównę, pannę Jadwi

gę; a ja miłą służebnicę. Dzionek duży zajrzał w okna nasze, a panicz wzdychał i wzdychał. 

Niedługo nadchodzi pan Stolnik, i zdziwił się niepomału, że młody ziemianin tak długo bawi się 

łożem. Po śniadaniu radził łowy; wyjechalim, ale panicz choć strzelał do zwierzyny pod nosem 

biegnącej, żadnej ni.e trafił, każdy go więc miał za bajbardzo. Wstydno mi było, że krwi tak 

zacnej młodzian, zaczarowany oczami gładkiej dziewki, na pośmiechy wychodzi, rzekłem więc 

śmiało: 

- Panie mój! czy wam tuman w oczach stoi, czyście miłosnego zjedli chleba? Do nikogo słowa nie 

przemówita, a choć zwierza w kniei, by kawek na słotę, przecież ani jednego nie możeta zwalić! 

Cóż się z wami stało, miłyć mój panie? 

- Źle się dzieje (odrzekł na to), ale w Bogu nadzieja, trzeba odjechać, każ Macieju zaprządz co 

rychlej, zaraz wróciemy doma. 

Więc co rychlej skoczyłem do stajni, wróciwszy z łowów, i zaraz po obiedzie dałem znać, że 

wszystko gotowo. 

Panicz chciał się pożegnać: aż tu, jak wyskoczy z furyją pan Stolnik na ganek, jak krzyknie na 

swoję czeladź, aż tu jak mrygnął okiem, zdjęto nam wszystkie cztery koła z bryczki i woźnica 

nasz ze wstydem, na osiach jeno zaciągnąć musiał bryczkę do wozowni. Wtedy pan Zygmunt 

prosił na osobność pana Stolnika i tam mu wyznał, dlaczego dłużej bawić nie może. 

- Jako! (krzyknął pan Stolnik, a ja pode drzwiami słuchałem). Waść się ważysz tam nieść oczy. Nie 

ujdzie Waci na sucho. 

Jużem zadrżał, słysząc grzmiący głos starego, ale niedługo wyrzekł łagodniej: 

- W moim domu nie za wysokie progi na Waści nogi, wszystko to dobrze pójdzie, tylko Bogu służ, 

a ręki przykładaj, a lepiej mi Wać strzelaj niż dzisiaj rano. 

Otwarły się drzwi, jam na stronę uskoczył i zobaczyłem panicza uradowanego, jak ściskał kolana 

pana Stolnika. Niedługo weszła i pani Stolnikowa, a za nią dwie córy: mój panicz zadrżał, aleć 

nabrawszy otuchy, patrząc w oczy panny Jadwigi, jak żółw na swoje jaja, począł prawić gładko 

i rozumnie, aż wszystkich zadziwił, co się zrobiło z niemowy wczorajszego. W godzinę sędziwy 

rodzic panny wezwał go do siebie i, aby zmył hańbę z łowów rannych, kazał mu z janczarki 

strzelać do celu. 

Wonczas zawołał panicz na mnie: 

- Macieju! weź tego bitego talara w palce. 

Jam go porwał i poskoczył aż do brony, a trzymając w dwóch palcach lewej ręki wyniesionej nad 

głową, krzyknąłem z gardła: 

- Strzelaj paniczu. 

Pan Stolnik począł temu oponować razem z małżonką i pannami, a miła ich służebnica zbladła. 

Ale gdym ja ochotnie wołał, a strzelcy uśmiechali się szydersko, mój panicz wymierzył, paf! i talar 

wystrzelił mi z palców. Służeooica krzyknęła, a jam się radował, bom zobaczył. żem jej nie obcy! 
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Odtąd dzień po dniu mój panicz bliżej panny Jadwigi, ja bliżej Rozalii swojej. Tak mija miesiąc 

jeden, mija drugi, aż nareszcie przybywa poseł od brata z domu, oddał list paniczowi , a mnie 

wziął na stronę. 

- Na wszystkich świętych! (zawołał Jaśko, on poseł), co się tu dzieje? Pan nasz, co doma został 

mi ał sny okropne, czekał więc choć listu, a tu ani brata, ani pisma; przyjechała tam niedługo stara 

Skarbn ikowa i napędziła mu więcej Piotra: 

- Czy wierzyta (opowiedziała), że w tym strasznym dworze czarami zatrzymano pana Zygmunta, 

że o dzień w nocy straszne wiedmy z ognistemi ogony latają nad dworem, że pan domu i pani są 

to same heretyki, które sprawę z diabłem trzymają! Na takie wieści wszyscy niemal poczęli pła

kać, mając was wszystkich za zgubionych, bo Skarbnikowa zaprzysięgała prawdę swoim sło

wom. 

To gdy usłyszał pan Zbigniew, zawołał mnie do siebie i rzekł: 

- Jaśko! weź mego stępaka i z tern pismem jedź co żywo z Bogiem do brata mego, azali żyw jest. 

A więc wsiadłern na konia, wziąłem skaple rz z relikwiją, i trochę wody święconej od złego 

i pognałem: owoż piątego dnia staję w tym d worze strasznym. 

- Tak! tak! miły bracie (odrzekłem mu na to), straszne się tu dzieją rzeczy i ani mój panicz, ani ja, 

nie odjedziemy doma. Niedługo z pismem jeno wrócicie. 

Jakem myślał, tak się stało, mój panicz odpisał bratu, a z listem Jasiek na drugi dzień odjechał. 

• 

Wielki byl rozruch na dworze młodych braci w tydzień po odebranym liście. Jasiek wróc iwszy 

dziwy nagadał, że straszne się dzieją rzeczy we dworze Stolnika. Zbigniew ponury, siadał 

w kolasę milczący. Jasiek ze strachem poganiał konie. 

Wesoła była uczta u pana Stolnika. Zygmunt po drugim pucharze wzniosłym głosem wznawiał 

trzeci vivat, gdy drzwi się roztwarły i blady Zbigniew ukazał się w komnacie. 

- Bracie mój miły! - wykrzykną! pan Zygmunt, stawiając próżny puchar, i rzucił mu się w objęcia. 

Stolnik zaprosił do stołu strudzonego podróżą, sadzając go naprzeciw córek swoich, a obok mał

żonki. Zbigniew raz rzucił okiem na Hannę, starszą Stolnikównę, i wnet się zaczerwienił by to

ruńska cegła, oczy zaiskrzyły się by u wilka w nocy, a serce biło na odpust. Panna też raka upie

kła, owo trafił bies na pogana, bo trafił swój na swego. 

Kiedy po uczcie obaj bracia zobaczyli się sami w oddzielnej izbie, pan Zbigniew, co nigdy nie 

miał się żenić i ubolewał nad oślepieniem brata, już teraz tak żwawie nie powstawał i w końcu 

wyrzekł: 

- Miły bracie! widać że takie zrządzenie boskie było, jać przeciwko temu nic nie mam. 

Mój panicz uwiesił mu się u szyi, całował szepnąwszy z uśmiechem do ucha: 

- A waści gładka Hanna? 

Ale pan Zbigniew uścisnął go za rękę, prosząc by jej nie wspominał. 

W parę dni potem wysłano mnie z dworu pod wieczór uzbierać malin w ogrodzie: biegnę, aż pod 

lipą ły zę cichy rozhowor, podkradam się i widzę jak klęczy pan Zbigniew przed gładką Hanną, 

koperczaki smali, i wzdychając wypowiada miłość . Wskok wracam napowrót, sprowadz m swe

go panicza z panną Jadwigą i panią Stolnikową. Wysłuchali wszystko i odeszli niepo trzeżen i . 

Uwiadomiony pan Stolnik, po wieczerzy, gdy obcy odeszli, kazawszy podać puchar herbowny, 

nalał węgierskiego wina i rzekł, pijąc w ręce pana Zbigniewa. 

- Oby lipa, świadek miłosnego świegotania dwojga kochanków, gęściejszym co rok liściem okry

wała konary swoje. 

Hanna ukryła zawstydzone lica na łonie siostry, a pan Zbigniew, to blady, to czerwienią farbowa

ny, upadł wtedy na ko lana . 

Zapłakał z radośc i stary Stolnik, ucałowal go w czoło żądając, aby dawnym zwyczajem przez 

swatów oświadczyli swoje chęci . Więc tego wieczora posłano Jaśka po stryja rodzonego pani

czów, pana Cześnika. W pięć dni wyjechali o milę paniczowie przeciw stryja: tam wsiedli w jego 

kolasę i razem zajechali do dworu. Stary Cześnik wystrojony, kazał nie wyprzęgać koni woźnicy, 

wedle zwyczaju dawnego. 

Pięć dzielnych koni zadzwoniło chomątami krakowskiemi przed gankiem Stolnika, który już cze

kał na przyjęcie miłego gościa. Przy śniadaniu, kiedy chleb podano, małżonka gospodarza spód 

mączny chleba nożem do siebie skrobała dla dania znaku, że tu zalotnicy swata nie dostaną 

grochowego wieńca . Jakoż w godzinę woźnicy Cześnika wyprzężono konie, a radość w całym 

dworze była, wszyscy już wiedzieli, że dwa wesela odbędą się razem. 

• 

Nalej no, bracie, jeszcze w garnek częstochowskiego piwa (rzekł do strażnika Maciej), bo jeszcze 

nie tu koniec, a trzeba odwilżyć gardło. Kiedy dobrze skropił usta: 

• 

Owoż jako się skończyło. Gdy było po zapowiedziach, i ja skłoniłem czołem swoim paniczom: 

prosząc, aby wyjednali rękę Rozalii . Uśmiawszy się ze mnie, dali i na nasze zapowiedzie; aż tu 

niedługo i podżyły Jaśko zaczął im ściskać kolana, żeby mógł się ożenić z tłustą Magdaleną , co 

posługiwała kucharzowi, bo w niej serdecznie rozmiłowan. Kiedy się o tern dowiedział pan Stol

nik, uradowany serdecznie zawołał: 

- Moi mili braciszkowie, nie zwóźcie mnie tu więcej ani swoich pacholików, an i czeladzi, bo 

wybierzec ie jako ptaki na lep wszystkie z dworu dziewczęta. 

- To nie nasza wina w tern, nasz ojcze (odrzekł pan Zbigniew, ściskając za kol ano starego pana), tu 

każdy z nas uwiązł jako ptak na lepie. 

- Nie daremnoć u nas doma (dodał pan Zygmunt) dwór Stolnika nazwano strasznym dworem. 

We dwa miesiące wróci lim doma, każdy wioząc sobie panią, żylim długo i szczęśliwi e, dopóki 

Bóg raczył trzymać je przy zdrowiu i życiu. Jednak Jasiek niemało miał kłopotu z swoją tłustą 

Magdaleną i nieraz z podbitem okiem mawiał , iż ze strasznego dworu pana Stolnika on tylko 

jeden diabła za rogi wyciągnął. 

Kazimierz W. Wójcicki 

(1840) 
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I. Prapremiera: 28 września 1865 
(Teatr Wie lki ) 

Dyrygent Stanisław Moniuszko. Reżyser ia Leopold Matuszyński . Dekoracje Michał Groński i A~am 

Malinowski . Kostiumy Gustaw Guth i Marianna (?) Różańska . Choreograiia Roman Turczynowicz. 

Chórm istrz Jan Meller. W ro lach głównych : Miecznik Adolf Kozieradzki, Hanna Bronisława Dowia

kowska , Jadwiga Józefa Chodowiecka-Hess, Pan Damazy Józef Szczepkowski , Stefa n Julian Dobrski , 

Zbigni ew Wilhelm Troschel , Cześni kowa Honorata Majeranowska, Mac iej Jan Koehler , S kołu ba Józef 

Prohazka. 

li. Premiera: 1 O listopada 1916 
(Tea tr Wie lki , z te kstem bez ingerenc ji cenzury) 

Dyrygent Teodor Śledziński. Reżyser ia Henryk Kawalski. Scenografi a Stanisław Jasieński. Choreografia 

według Romana Turczynowicza. W ro lach głównych : Miecznik Wacław Brzeziński , Hanna Julia Me~ 

chówna, Jadwiga Janina Gołkowska , Pa n Damazy Maurycy Janowski, Stefan Adam Dobosz, Zb igniew 

Adam Ostrowski , Cześn ikowa Helena Jaroszówna, Mac iej Hilary Dyliński , Skołuba Piotr Szepietowski. 

111. Premiera: 6 lutego 1926 
(Teatr Wielki ) 

Dyrygent Emil Młynarski. Reżyse ri a Adolf Popławski i Aleksander Zelwerowicz. Scenografia Józef 

Wodyński . Choreografia Piotr Zajlich. W ro lac h głównych : Miecz nik Marian Palewicz-Golejewski, 

Hann a Adelina Czapska, Jadwiga Wanda Wermińska, Pan Damazy Maurycy Janowski, Stefa n Adam 

Dobosz, Zb igni ew Aleksander Michałowski , Cześnikowa Helena Jaroszówna, Maciej Hilary Dyliński , 

S kołu ba Roman Wraga (501 przedstawień od prapremie ry w 1865 r. do wybuchu 11 wojny świ atowej ). 

IV. Premiera: 30 kwietnia 1949 
(Opera Warszawska przy uli cy Nowogrodzkie j) 

Dyrygent Mieczysław Mierzejewski. Reżyse ri a Wiktor Bregy. Deko racje Zygmunt Szpingier. Kostiumy 

Karol Frycz. Choreografi a Leon Wójcikowski. Chó rmistrz Stanisław Nawrot. W rolach głównych : Miecz

ni k Bolesław Jankowski, Hanna Alina Bolechowska, Jadwiga Jadwiga Kłosówna, Pan Damazy Leopold 

Grzegorzewski, Stefan Michał Szopski, Zbigniew Robert Sauk, Cześnikowa Janina Hupertowa, Macie j 

Józef Korolkiewicz, Skołuba Edward Pawlak (337 przedstaw ień ). 

• 
V. Premiera: 20 czerwca 1963 

(O pera Warszawska przy uli cy Nowogrodzki ej) 

Dyrygent Bohdan Wodiczko. Reż yse ri a Aleksander Bardini . Scenografi a Teresa Roszkowska . Chore

ografia Zbigniew Kiliński . Chó rmi strz Zofia Urbanyj-Świrska i Henryk Wojnarowski. W ro lac h głó~
nych: Miecznik Zdzisław Klimek, Hanna Zofia Rudnicka, Jadwi ga Pola Lipińska , Pan Damazy Zdzi

sław Nikodem, Stefan Bogdan Paprocki , Zbigniew Bernard Ładysz , Cześnikowa Krystyna Szczepań

ska, Maciej Józef Wojtan, Skołuba Edward Pawlak (48 przedstawień ). 

SCENI WARS_ 
• 

VI. Premiera: 20 listopada 1965 
(na otwa rc ie Teatru Wie lkiego po odbudowie) 

Dyrygent Witold Rowicki . Reżyseria Jerzy Merunowicz. Scenografi a Zenobiusz Strzelecki . Choreogra

fia Zbigniew Kiliński. Chó rmistrz Józef Bok. W ro lach g łównyc h : Mieczni k Andrzej Hiolski, Hanna 

Halina Słonicka, Jadw iga Krystyna Szczepańska , Pan Damazy Zdzisław Nikodem, Stefan Bogdan Pa

procki, Zbigniew Edmund Kossowski, Cześn ikowa Barbara Brun-Barańska, Macie j Józef Wojtan , Sko

łuba Bernard Ładysz (161 przedstawień ) . 

• 
VII. Premiera: 25 czerwca 1972 

(Teatr W ie lki ) 

Dyrygent Jan Krenz. Reżyseria Maciej Prus. Scenografia Krystyna Zachwatowicz. Cho reografia Witold 

Zapała . Chó rmistrz Henryk Wojnarowski. W ro lach głównych : Miecznik Andrzej Hiolski , Hanna Ur

szula Trawińska-Moroz, Jadwiga Pola Lipińska , Pan Damazy Kazimierz Dłuha, Stefa n Bogdan Paproc

ki , Zbigni ew Leonard Mróz, Cześnikowa Krystyna Szostek-Radkowa, Mac iej Józef Wojtan , S kołuba 

Bernard Ładysz (197 przedstawi eń ) . 

VIII. Premiera: 31 grudnia 1983 
(Teatr Wielki ) 

Dyrygent Robert Satanowski . Reżyse ri a Marek Weiss-Grzesiński. Dekorac je Andrzej Sadowski. Kostiu

my Irena Biegańska . Choreografi a Teresa Kujawa. Chórmistrz Bogdan Gola. W rolach głównych : Miecznik 

Andrzej Hiolski, Hanna Grażyna Ciopińska, Jadwi ga Elżbieta Pańko, Pan Damazy Krzysztof Szmyt, 

Stefa n Michał Skiepko, Zbigniew Leonard Mróz, Cześnikowa Krystyna Szostek-Radkowa, Mac iej Jan 

Wolański , S kołuba Jerzy Ostapiuk (114 przedstawień ). 

IX. Premiera: 11 lutego 1995 
(Teatr Wie lki , w oparc iu o poprzedni ą inscenizacj ę) 

Dyrygent Tadeusz Wojciechowski . Reżyse r ia Marek Weiss-Grzesiński. De koracje Andrzej Sadowski . 

Kostiumy Irena Biegańska . Choreografia Emil ~esołowski. Chórmistrz Bogdan Gola. W ro lach głów

nych: Miecznik Andrzej Hiolski, Han m Izabella Kłosińska , Jadwiga Katarzyna Suska, Pan Damazy 

Krzysztof Szmyt, Stefan Stanisław Kowalski , Zb igniew Włodzimierz Zalewski, Cześnikowa Krystyna 

Szostek-Radkowa, Mac iej Wiesław Bednarek, S kołu ba Mieczysław Milun (35 przedstaw i eń ). 

X. Premiera: 9 stycznia 1998 
(Teatr Wielki , wówczas pn. Teatr Narodowy) 

Dyrygent Grzegorz Nowak. Reżyseria Andrzej Żuławski . Dekoracje Boris Foltyn Kudlicka. Kostium y 

Magdalena Tesławska i Paweł Grabarczyk. Choreografia Hanna Chojnacka. Chó rmistrz Jan Szyrocki. 

W rolach głównych : Miecznik Tadeusz Piszek, Hanna Dorota Radomska, Jadw iga Anna Lubańska , Pan 

Damazy Krzysztof Szmyt, Stefan Dariusz Stachura, Zbigniew Krzysztof Borysiewicz, Cześnikowa 

Agnieszka Dąbrow ka, Maciej Zenon Kowalski , Skołuba Jerzy Ostapiuk (15 przedstaw i eń). 
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Dyrygent. Dyrektor artystyczny i muzyuny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. Studiował dyryg1mturę, teorię 
muzyk i i kompozycję w warszawskiej Akademii 1'v\uzycznej (1975i. W tym samym roku zadeb iutował w stołecz nym 
Teatrze Wielkim, przygotowując Don Giovanni go Mozarta . Od 1976 roku współpracował gośc innie jako pierwszy 
dyrygent z Deutsrhe Oper am Rhein w Dlisseldorfie. W 1977 roku zdobył Ili nagrodę w pres tiżow m konkursie 
Herberta v lll Karajana w Berlinie. Rok później debiutował w Filharmonii 13erlińskiej i po raz pier w~zy wystąpił 
w Nowym lorku. W 19 8 roku z ostał mianowany głównym dyryg nlt,m, a w 1 g80 roku dyrektorem Wielkiej Orkie
stry Symioniun"' j PR ; z orki estrą lą odbył kilka europejskich lourn<'.'<:' . W 193:! roku wyjechał do Londynu, gdzie 
jes2cze w tym samym roku dy rygował tamtejsz,1 Philharmonia Orchestra. W rok później zadebiutował z Radio's 
Wr>n Orche„tra of London, " nastqpnie został jej głównym dyrygentem. Od teg<J za5u regularnie W5półpracuje 
z najbarcili ej renomowdnymi orkiestrami na Wyspach Brytyjskich. Dyrygował orkiestrami niema l ca łej Europ . 

latach 1 'l91-1 'J95 był g ł ównym dyrygentem i dyrektorem muzya nym Norlh Netherlands Or hestra. l'racowc1ł 
równi l•Ż 1 c1rnerykański111i orkiestrami w: S;:rn Diego, Cincinnati, Detroit, Calgary i Winnrpeg. Odb , ł tournee z Orkiestrą 
Symfoniczną Yomiuri , był zapra>zany przez Tokyo Philharmon ic Orchestra, filharmon ię v Hong Kongu i New 
Zealand Syrnphony O rchestra. 
Ma w swoim dornbku w iei(: produkcj i operowych: Straszny dwór Moniuszki w Operze w Detroit (19B2), Sen nucy 
letniej Brittena I 1 'JB31 i Siedem grzechów głównych Weill.i w Opera de Lyon (1987), Eugeniusza Onie~ina tai
kowskiegu n;1 sceni1.: Opt.·ry w Bordeaux (1 Y85), Zaczarowany (fet Mozarta w Opera Corni4ue w Paryiu ( 1986) 
i w Oµer Le Sztokh olmskiej (1988), Zemstę nietoperzJ Johanna Straussa w Op rze zkor:kiej ( I '!88), Holendra tułacza 
Wagner;:i Oper;i orth Leeds (°1984) oraz Cyrulika sewilskiego Rossini ·go w English National Op ra ("1992). 
W 1 'l'l5 roku powrócił do Warsza , aby poprowadzić na na. zc j scenie dwa przc:d>taw ienia Travial y erd iego, a w 
1997 roku , by dyrygow;ić premierą Kawillf:'ra srebrnej róży Richarda Straussa. Występuje re •ulamie z Filh <mnonią 
Narodową, gdz ie w 1996 roku został pierwszym gośc innym dyrygen tem. Pracuje równ1e:l z rkiesl rą Sinfonia Varsovia. 
lą zy go też blisb wspólpra ca z Wa rs zaws ką Operą Kamcrilln <\ i ze 7w ią z:mą z ni<l Warszawską Orkiestrą 
Symfoni czn;:i. 
Nagrał płyty dla w ielu wytwórni fonografi znych, w różnione pr tiżowymi nagrodami w kraju i z;i gran i cą. Znalazły 
się wśród nich t akż nagrania z czterema najwc ż niejszymi orkiestrami londyń skimi (Philharrnonia Orchestra, Lon
don Symphony Orchestra, Ro al Philharmoni r i London Philharmon ic Orchestra) dla 1 yt 'lórni Collins Classics. 
We w rzesniu l 'l98 roku Jacek Kaspsz •k został mi,inow<rny dyrektorem artystycznym i muz cz nym Tea tru Wielkiego 
- Oper rodowej. Dyryguje w Warszawie takimi przedstawieniami, jak: Don Giovanni Mozarta, Don Carlos, 
Rigoletto i L<1 Trziv iata Verdiego, Zamek księci,i Sinobrodego i Cudowny mandaryn Bartóka, \>\ia/kiria Wagnera, Król 
Roger Szymanowskiego oraz Viva Moniuszko, viva Verdi ... Przygotował te.i: z orkiestrą Te::itru W ielkiego kilka kon
certów symfonicznyc h. Stale też występuje L grani ą; ostatnio gości ł w Operze w Zurichu, przygotowując tam 
premierę Dziadka do orzechów Czajkowskiego, odbył też triumfalne tournee po Japonii l Travialą Verdiego 
w wykonaniu warszawskiego zespołu operowego. (fot. J. Four) 

Aktor i reżyser teatralny. Absolwent wydziału aktorskiego krakowskiej Akademii Teatralnej ( 1969). Karierę rozpoczynał 
jako aktor Teatru im. J. Słowackiego. Wkrótce, podjął w Krakowie studia reżyserskie, które ukończył w 1977 roku. 
Jego pierwsze realizacje pojawiły się na scenie szkolnej Akademii (Z głębokiej otchłani wołam Grochowiaka), 
w Teatrze im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (Wiśniowy sad Czechowa jako spektakl dyplomowy), w Teatrze im. 
C. Norwida w Jeleniej Górze (Igraszki trafu i miłości Marivaux, Iwona, księżniczka Burgunda Gombrowicza) 
i w Teatrze im. J. Słowackiego (Damy i huzary Fredry). Później reżyserowa ł kolejno w łódzkim Teatrze im. S. Jaracza, 
w opolskim Teatrze im. I. Kochanowskiego, był dyrektorem i kierownikiem artystycznym Teatru Polskiego w Pozna
niu (1981 /82) i krakowskiego Teatru im. J. Słowac kiego (1982-1985), rea lizował swoje przedstawienia w stołecznym 
Teatrze Polskim, Teatrze Ludowym w Nowej Huc ie, gdańskim Teatrze Wybrzeże, łódzkim Teatrze im. S. Jaracza, 
krakowskim Teatrze STU, ponownie i kilkakrotnie w Teatrze im. J. Słowackiego, w Teatrze Śląskim w Katowicach 
i Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie. Wielokrotnie był autorem adaptacji przygotowywanych przez siebie spektakli, 

często też grał w nich jako aktor. 
Od 1997 roku sprawuje dyrekcję artystyczną Teatru STU (wspólnie z Krzysztofem Jasińskim). Jednocześnie, od 1999 
roku jest dyrektorem artystycznym Teatru Nowego w Łodzi, gdzie wyreżyserował m.in . Proroka llję Słobodzianka 
i Króla Leara Szekspira. 
Reu lizowdł swoje przedstawienia w teatrach Wiednia (Próba Schaeffera) , Hamburga !Emigranci Mrożka i Kwartet 
dla czterech aktorów Schaeffera), Grazu (Ślub Gombrowicza). Reżyserował też przedstawienia szkolne w krakow
skiej AkJdemii Teatralnej. 
Często pracuje dla Teatru Telewizji, który pokazał szereg jego przedstawień przygotowanych wcześniej dla innych 
tea tró (Pamiątki Soplicy Rzewuskiego, Kwartet dla czterech aktorów, Scenariusz dla trzecli aktorów i Próby Schae
ffera, Irydion Krasińskiego, Trans-Atlantyk Gombrowicza, Opis obyczajów według ks. Kitowicza, Oby11vatel Pekosie
wicz Słobodzianka). Specjalnie dla telewizji reali zowa ł też: Ostatnie lalo albo pierwsza pieczęć Śliwy i Zielińskiego, 
Kto tu wpuścił dziennikarzy wg Mi llera, Papierowe kwiaty Woolfa , Małego Lorda Burnett, Cor<1ce uczucie lifa 
i Pietrowa, Zwierzoczlekoupiura wg Konwickiego, Listopad Rzewuskiego i Dzienniki Gombrowicza. 
Otrzymał wicie nagród za swoje realizacje t atr.i lne. Uhonorowano nimi kolejno takie przedstawienia artysty, jak: 
Kwartet dla czterech aktorówSchaeffera, P,1miątki Soplicy Rzewuskiego, Irydiona Krasińskiego , Scenariusz dla trzech 
,1ktor6w Schaeffera (dwukrotnie), Kto ~ ię boi W1rgmii Woolf Albeego, Opis obyczajów według ks. Kitowicza (czter
okrotnie), Obywatela Pekosiewicza Sloboclzianka i inne spektakle. Zdobył też indywidualne nagrody aktorskie za 
ro le: Georga w przedstawieniu Kto się bot Wią:mii Woolf Albeego i Pie w Scenariuszu dla trzech aktorów Schaetlera. 
Jest laureat •m Nagrody im. Konrada Swinarskiego za całokształt dokonari artystycznych. 
Od 1985 roku jest także pedagogiem w krakow ł,;wj Akademii Teatralnej, jej docenieni (1990), a od 1994 roku 
proiesorem. Od 1995 roku nosi tytuł profesora zwyczajnego. W 1998 roku został dziekanem wydziału reżyseri i 
dramatu krakowskiej uczelni teatralnej. (fot. Arlhiwuml 



Scenograf teatr.i lny, filmowy i telewizyjny. Ukończyła wydział architek
tury Politechniki Krakowskiej i studium scenografii w Akodemii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Debiutowała scenograiią do <i tuki Tadeusza 
Różewicza Białe malże1lstwo na scenie Tea tru Współczesnego we 
Wrocław iu , a następnie powtórzyła tę pracę w jednym z amerykań
skich teatrów. Projektuje dla najwybitniejszych polskich reżyserów 

i znanych teatrów. Ma w dorobku ponad sto kilkadziesiąt różnyc h rea li
z.:icji w krJju i Zcl granict\. PrJc;owJf;i w Danii , Hiszpanii . Niemczech, 
Stanach Zjednoczonych. Wielk iej Brytanii, a jej realizacje znane są 
t akże w wielu innych kr;1ja ch, do których doc i erały polskie przecbtawie
ni a z jej scenografią lub ko~tiurn()mi. TelE:!vv izjtl Polska zreJlizowała 

o niej film Sama przed lustrem. 
w,półprarnwał.i 7 tak wybitnymi reżysc•ram i , j;1k: Krzysztof Babicki , 
Hc·nryk B.lranowsk i. Kaz imierz Braun, t\d,1111 Hanuszkiewicz, ferzy fa
rncki, Zofia Kalińska , KrZ)'slloi Naza r. Maciej Prus, Henryk Tomaszew
ski , Marek V\lei ss-Grzes iń ski i Krzysztfli Za leski , projL'klując scenograiię 

do i>tHdzo różnorodnego repertu.1ru: od Szekspird, ( LechowJ, fv\ulier'1 
al po Geneta i Róże\v i cza. 

Prl1n;w~\ł ;'l dla w i ększuści scc·n operowy(l11..v P(> l ~ce orJz dlJ Pobkiq.~o 
Te;i tru Tańca Ewy WycicłH>w,kiej. W Krakowie zre.i li l0w.1Li: Kró l.i Iw 
i CL<1m <7 ll"1Skf;! Pendereckiego, w Bonn O r1e11sLa i Eurydykę Glucka, 
w Gerze Tannh'iu.„t>f.:l VVJgnerJ, ;,i w Puzn.miu Salome Ri chardJ Str,1u::..· 
s.1. Dł ,1 Tealru v\lielkicgo - Opery· Jrodflwej 1aprojektmva ł ~1 scenogra lię 
do ~ ,JU~ t . .J Goun1xl.i lHcJ l do wieC? oru hJlelowegu Anta la FodorJ : Ro . ..;s i
niand, (Io lc:ro, C.1 rrnina łJuran.J. Artystk.:i nm i on~1 jest równi PŻ jC1ku pro
j P kt ~rnt ko~tium ów. lnt erl'sujt1 j ą zw i ąLek mi ędzy o sobowuści l) 

:i ~posnhem ubicr ... mi a ~i ę . Z t:e ~ µo łem ll'Jłru Ebµresji i.-v Gdyni , we 
współpracy, Wojc iechl,m M i, lur4, >tworzył;i w idowisko lclolt.' /)('rl\'e"ji, 
eksponuj~ce je j lzint.iz je w kreowJniu kostiumc::m po..,taci ~cenicz n yc h , 

a dla T"al ru Wielk iego zo1proj1.:ktował.1 kosliumy do T.mkreda RL>» iniego. 
Jc'S t 1 .ikże .iutmk4 'µekt ,1 klu Mi';'d?y hautt< co11ture ,, tc.J/rt'rll , pośw i ę

t unL ... go 71,v i ą z kom kostiumu L modą lPolski Tl'.:ltr T~111l ,1 ). O..;,t;itnio pracu
je często L .JWJngarduwyrni Ll'~puł.-:1111i ih1 lv1uw yrn i. 
Arl y>tb La jmuje > ię t akże f)'> llnkiem, p la~aiem i ' tyliLacj4 m()d)'· J01 
indyw ich1J.lne \vyst.1wy projektów scenogrJficznyt:h prezentow,1ne by ły 

m . in . w Paryżu i DJrmstadcie. Uczestni czy ł.i te :ż w wyst JW~te h 

mic;dLynarodowych w kraju i z;1 grani cą. (fot. S. ()~o łow iu) 

Scenowai. architekt, malarz i grafik. Ukończył wydział architE·ktury na 

Politechnice Krakowskiej oraz malorstwo w tamtejszej Akademii Sztuk 

Pic;knych. Jego szerokie za interesowania twórcze owocują li cznymi 

pracami dl.i tea tru . W)'Stawami oraz pro jektami dla wielu instytucji. 

Artysta ma w swoim dorobku blisko 20 indywidualnych wystaw ma

larstwa i graiiki w kroju i za g ra ni cą . Brał też udzioł w kilkudz i esięc iu 

wystawach zbiorowych. Jego prace były wielokrotnie eksponowane 

w N iemczec h, pobzywano je także w Bulg;irii, Czechach, Franc ji , Ho

landii , na Kubie, w Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii i we Włoszec h. 

Jego dz i C' ł a poj;iwiał y si.; no tak prestiżowych wystawach międ1yn .1 ro

dmvych, j;il<: Biennale Grafiki w Krakowie, 13ic·nnale Plastyki w War>za 

wie i w Lahti iFinl,rndia) oraz na ogólnopolskich i środow i skowych 

wyst,1w;ich krajowych. 

Pr.lee artysty można by ł o og l <Jdać podczas 1 50 wystaw kr.1jowyrh 

i z,1gr11n icznyrh, .i wiele z nJl.1z ł o s ię również w rozmaitych zbior ... Kh 

muzea lnych i w kolekc jach pryw,1tnych. 

Projektow;d scenogrJiię m.in . dl a kr<lkowskiego Telltru 38 , TL\ltru im. 

luliusza S łowJck icgo i opery krJkowsk iej. dla Teatru Akne w KrJkowie 

or;az n.1 zaproszenie kilku ni e1a leżn ych grup teJtr;ilnych w Niemczech 

i Wielkiej łlrylanii. 

Współp1.1 ra sc1:: 11ogr,1ficzn" l zc,n ą clę lnes przy re:1liz,1qi najnowszl'j 

\\ li r!'i ji in~ceni :z a cyjn l' j Str.isLne~u clwuru ~1 .1 nbławJ 1V\onius2 ki jt-:-st <k~ 

biutem ;irtysty na scenie Te;i tru Wielkiego - Opery NJrudowej. (fot. Archi 

wum) 

Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował jako kierownik chóru O pery 

S ią>k 1e1 w Bytomiu (19 76-821. PtJtem kierował chórami: Filh;rnnonii im. 

). Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", Akademii Muzycz

nej w Katow icach oraz Chórem Teatru Wielkiego w Warszawie. Był 

twórcą Zespołu Muzyk i Dawnej All Antico ( 1 Y76-8ó), specjalizującego 

. ię w wykunywaniu muzyki renesansu i baroku, a t a kże Chóru Polifoni

czneg Sacri Concentus działającego fJd 1993 r. w Warszawie. Jego 

wachlarz zainteresowań jest bardzo szeroki: od gregor iańskiej monodii 

do monumentów Wagnera i Pendt'reckiego. 

Przygotował chóry do pon;1d 80 t ytułów s łynnych dzieł operowych. 

KiL'rowan y przez niego w łata c h 1985-95 Chór Tea tru Wielkiego 

w Warszawie zdobył sobie trwałe uznanie krytyki i publicznośc i w kra

ju i za gra ni cą. Artystyczny poz iom naszego chóru poci jego kierownict

wem utrwalony zosta ł na płytach Polski ch Nagrań, Schwann Kor h In

tern ationa l, Studio Berlin Classic, CPO, a tJkże w TVP i stacj.i ch telewi

zyjnych ZDF i 3St\T. Współpracował z wieloma wybi tnymi dyrygenta

mi i rt!ż yserami . Za dyrekcji RobertJ Satanowskiego na scenie w'1rsz(.lw

skiej rea li zował tetralogię Wognera z Augustem Everdingiem (1988-89). 

Sięga nie tylko do znanych dz ie ł oraloryjnych i chóralnych, ale t akże 

pu stare, z.ipom11iJ1w kJ n c j o noły i 1'odeksy. Z Chórem Pulifonicznym 

San i ConcentL" koncertuje i nagryw o partytury miS!rzów polskiego 

b.u 1ku i romantyzmu (I . Elsnc.'r. F. Gohchalk, S. Mriniuszko, I. Stcf,rni, 

I. Wa1\ski i J. M. Żebrowski ). a t.1 k7e utwory or,11oryjne odkrytego kom

pozytora lgn;izo Reimanna z Dolnego Śląsko . Współpracuje z O rkiest"l 

Karner.1 lnc.1 Conn:•rt o Avenna i L czuło\,1ymi wukJlistzimi s.cen µol ~k i ch . 

Prowadzi t a kże dz1oł;1lność pc·d;1gogiuną. kt óra rozpuc1ął w "''Yth 

111Jciert y>tyc: h uczelniach na ~ l ąsku. Od 19B6 r. wykłada jako proiesor 

w warsz,1wsk iej Akadem ii Muzycznej, kształqc adeptów >Z tuki clyry

gt•111ury chóra lnej . Od 1997 r. jest ponownie szefem chóru Teatru Wiel

kit):o - Opery Narudowcj. (FOi. I. Multarzyński) 

Choreograf i pedagog. dyrektor Baletu Teatru Wielkiego - Opery Narodo
wej. Ukończy ł Państwową Szkołę B a letową w Poznaniu i zaa ngażowa ł 
si<; do BJ letu Opery Poznańskiej. W 1973 roku opuścił operę z Conrodem 
Drzewieckim i został pierwsz ym so listą w jego Polskim Teatrze Tońca. 
Stworzy ł tam szereg kreac ji w inscenizacjach choreogroiicznych Drze
wieckiego, był pierwszym wykonawcą roli Jazona w balecie M edea 
Teresy Kujawy. Wy,tępował z tym zespołem w wielu krojach Europy. 
Od 1979 roku kierował baletem Opery Wrocławskiej , a potem Teatru 
W ielkiego w Poznaniu. W latach 1982-1985 by ł kierownikiem baletu 
w wa rszawskim Tea trze Wielkim. Późni ej zrezygnowa ł z tej funkcji , by 
rozwin ąć kontakty z t eatr~mi dramatycznymi i-operowymi. Pr;:icował 
z wybitnymi reżyserami , z dobyvvając bezcenne dośw i adczenia inscen i
zatorski e. Szczególnie int ere sując.i okaz a ł a s i ę paroletnia współpraca 
z fanu>zem Wi śniewskim przy jego kolejnych przt'dstawieniach autor
skich. By ł choreografem rea li zacji operowych w Łodz i , Pozn,iniu, War
szawie i WL' Wrocławiu . W uzn;iniu dorobku artrtyczncgo w I 992 roku 
otrzymał t ytuł głównego choreograia, a w 1995 roku został dyrektorem 
B.:iletu Te~1tru VVielkiego - O!Jery N .irorlow ~ j w VVarszawie. Jes t 
wy kładowcą w wJ rszavvski t• j t\kJcit.-:'mii TeatrJlnej. 
N .1jważn i c· j ~Zf: rea liz~1 c j e chomografi c1rw EmilJ Wesołowskiego : Qui1ttro 
muvimc·nti (muz. B. Schaefier. O perJ WroclJwska , 1980); Ballarla (muz. 
F. Chopin, VII Łódzk i e Spotk<Jnia Baletowe. 1983); Tryto ny !1m1z. 
Z. Rudz iń s ki , TW w Worszawie, 1985); Gry (muz. C. Debussy, TW 
w W;:usz.nvie, '1989, J póż.n it·j w TVV w Łodzi, Polskim T~iltrze TJńc i.l 

i Operze Wrocławs ki ej); Moz,irriana (muz. P. Cta jkowski. Pol ski Tea tr 
Tań c,1 . 1990); Oies irae I muz. R. r'v\JCit• j<?ws1'i , TW w Warszawie'. 199 1 ); 
Lei;enda o }óLdie l1m11. R. Str;iuss, T\\I w Łodzi. 1991 i TW w Warsz,1 -
w iL', 1 <J'U); Świero wiosny !muz. I. Straw iński , TW w Warszawie, 1 'N3). 
Ru1neo i Juli.1 {mu1. 5. Prokofiew, T v V\1.JrSZ dWl t-!', 1996), Clio \ Tri
umph tmuz. f. -apiL')cwski , Washingtrm 13.i lk·t , USA 199 7), raz Tryp
tyk pulski: Hil rn,1."iie S7yrna ntJw~k i ego, Puwrdcająu · la le " J rł o\\' i c z a 

i KrLl!!idny Kil;ir.1 ITW w Warszawie" 19Y71 ,1:i µo C11dow„ e;:;u manda • 
n,1 B.1rtókJ !TV\/ \V \'\1Jr9Jwie, l 99')). Swoich Harnasiów l rt' ~1li1owJ ł 
t ~ż 2 b.Jl t..:.'I E' rn TeJ tru 'v\lielkit•go w Pozn.:rniu , ;1 Uumt•a i Julię n<l -,c('n ie 
Opery Ba łt )•c kiej w Cd,1ń,ku. Przygo 1owa ł c horeoi;raiię do wielu insc:eni 
ZJ.c ji oµerowyrh, d oslJtni o do g ło~n yc h wa r~LJ:\,1 ski c h reJli z ~icj i 

!Vlarla1ne Butrerfly Pucc iniegu i do Króla Ro;.:t'ra Szymanowsk iego. !fot. 
P. Ros ł on ) 
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Asystenci dyrygenta: 
Michał Klauza, 

Piotr Wajrak, 
Sławek A. Wróblewski 

Asystent reżysera: 
Andrzej Bartrnański 

Asystenci scenografa: 
Irena Gaj , 

Stanisław Kuczkowski 

Dyrygent chóru: 
Mirosław Janowski 

Asystent choreografa: 
Jan inii Galikowska 

Pianiści -korepetytorzy solistów: 
Miłosława B rzez i ńska , 

Teresa Brzozow ka, 
Helena Christenko, 

Maciej Grzybowski, 
Małgorzata Piszek, 

lwonna WieruckJ 

Pianiści-korepetytorzy chóru: 
Ewa Goc, 

Maciej Rostkowski 

Przygotowanie statystów: 
Wiesław Borkowski 

Inspicjenci: 
Marzenna Dornagało, 

Teresa Krasnodębska 

Sufler: 
Lech Jackowski 

Przygotowanie tekstu na tablicę świetlną: 
Halina Kerner według przekładu 

Pawła Skal ińskiego 

Kornputerowa obsługa tablicy z !ekstern: 
Barbara Rakowska 

Kierownictwo obsługi sceny: 
Olgierd Rodziewicz, 
Andrzej Wróblewski 

Kierownictw() działu 
produkcji środków inscenizacji: 

Bogusław Synkiewicz 

Dźwięk: 

Iwona Sa zuk, 
Ma łgorzata Skubis 

WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA Obsada I Cast 

Miecznik I Sword-bearer 
Pan na Kalinowie I The Master of Kalinowo 

Adam Kruszewski, Zbigniew Macias, Andrij Szkurhan 

• 
Hanna 

Córka Miecznika, siostra Jadwigi I The Sword-bearer's daughter, sister of Jadwiga 
Iwona Hossa, Dorota Radomska, Aleksandra Kurzak, Teresa Krajewska 

• 
Jadwiga 

Córka Miecznika, siostra Hanny I The Sword-bearer's daughter, si ster of Hanna 
Anna Lubańska, Katarzyna Suska, Elżbieta Pańko 

• 
Pan Damazy 

Palestrant, totumfacki Miecznika I Palestrant, the Sword-bearer's factotum 
Krzysztof Szmyt, Adam Zdunikowski, Piotr Rafałka 

• 
Stefan 

Brat Zbigniewa I Brother of Zbigniew 
Dariusz Stachura, Krzysztof Bednarek, Stanisław Kowalski, Leszek Świdziński 

• 
Zbigniew 

Brat Stefana I Brother of Stefan 
Jacek Janiszewski, Piotr Nowacki, Krzysztof Borysiewicz, Czesław Gałka 

• 
Cześnikowa I Chamberlains' wife 

Stefania Toczyska, Agnieszka Zwierko-Wiercioch, Wanda Bargiełowska-Bargeyllo 

• 
Maciej 

Stary wiarus, sługa I Old compaigner, servant 
Zbigniew Macias, Adam Kruszewski, Robert Dymowski 

• 
Skołuba 

Klucznik I Steward 
Romuald Tesarowicz, Jacek Janiszewski, Mieczysław Mi lun, 

Włodzimierz Zalewski, Ryszard Morka 
• 

Marta 
Klucznica I Housekeeper 

Wanda Bargiełowska-Bargeyllo, Maria Olkisz, Hanna Zdunek 

• 
Grześ 

Parobczak I Farm-hand 
Jacek Parol, Andrzej Paulanis 

• 
Stara niewiasta I Old wornan 

Maria Olkisz, Wanda Bargiełowska-Bargeyllo, Izabela Cybulska-Adamus 
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Gwiazda nJjwspanialszyc h scen operowych 
świata. Ukończyła Akademię Muzyczną w Gdań

sku i debiutował a na scenie Opery Bahyckiej, 
gdzie odniosła sukces jako Carmen w operze Bi
zeta. Stworzy!J tam również tytułową rolę w Sam
sonie i Dalili Saint -Saensa, śpiewałJ Leonorę w 
Faworycie Donizettiego, Jadwigę w Strasznym 
dworze Moniuszki oraz wystąpiła w kilku ope
rach Verdiego. Laury międzyn<Jrodowych konkur
sów wokalnych w Tuluzie ( 1971 ), Paryżu 11972) 
i w 's-Hertogenbosch 11973) otworzy ły jej drogę 
do światowej kariery, którą zapoczątkuw a ła 

w 1 977 roku krea cją Amneris w Aidzie Vtcrdiego 
w BJZylei. Stale występuje w wiedeńskie j Staats
oper i zapraszana jest przez najsłynniejsze teatry 
operowe Europy i Ameryki. ŚpiewJ na scenach: 
Metropolitan Opera w Nowym Jorku, Covent Gar
den w Londynie, Teatro San Carlo w Li zbonie, 
Bayeri sche Staatsoper w Monnchium, Deutsche 
Oper w Berlinie, Teatro Colón w Buenos Aires, 
Opery Paryskiej, a także w teatrach operowych 
Hamburga, Rzymu, Genewy, Zurichu, San Franci
sco i Houston. Występmvała na estr;:idach 1-'resti 
żowych sJ I kon ·erowych. Wśród popi sowych 
partii artystki, obok Amneris, CJrrnen i Dalili , 
znillaz ł y s ię: Księżn a Eboli Won Carlos), Azucena 
(Trubadur) i Ulrika (Ba/ maskowy) w operach 
Verdiego, Isabe lla ( Włoszka w Algierze) i Rosina 
I Cyrulik sewitsk1) w operach Rossiniego, Maryna 
IBurys Godunow) i Mario (Chowarlszczyźnal w 

operach Musorgskiego, Dulcynea Won Kic/wt) 
1'v1assenetJ, Laura !Gioconda) Ponchiellego i We
nu> I Tannh ,iuser) Wagnera. WystęfJowa ła razem 
z najwybitniejszymi śpiewakami naszych czasów: 
Monserrat Caba Ile, Leontyne Price, Renatą Scott o, 
Jose Carrerasem, Placidem Domingo, Nicolaiem 
Geddą i Lu ciano Pavarottim. Bywa gościem reno
mowanych festiwa li muzycznych, uczestniczy w 
wykonaniach w ielu dzieł koncertowych i qrato
ryjnych, występuje z recital ami pieśni. Ma na 
swoim koncie wiele nagrań płytowych i radio
wych. Mieszka stale w Wiedniu , ale zawsze chę

tnie przyjmuje zaproszenia scen polskich. Wielo
krotnie gościła też na scenie \Varszawskiej jako: 
Amneri s w Aidzie, Carmen, Księżna Eboli w Don 
Carlosie. Uświetniła też u nas swoim udziałem 

w 1999 roku wykonanie Requiem Verdiego pod 
dyrekcją Jacka Kaspszyka. (fot. K. Gierałtowski) 

STEFANIA TOCZYSKA 
mezzosopran 

Absolwentka gda ńskiej Akademii Muzycznej 

11968), wczesniej ukończył a studia medyczne. 

Już w 1967 roku zostilła solistką warszawskiego 

Teatru Wielkiego. Doskonaliła swój warsztat na 

kursi<: muL)'<:mym w Sienie. W latach 1982- l 98S 

była solistką Staa tstheater arn Gartnerplatz 

w Monachium, gdzie zas łynęła jako Azucena w 

Truhaclurze Verdiego. Podczas 1Jobytu w Bawarii , 

\,v 1983 roku u c.:ze'.'>tniczyła w \·vagnerowskim 

konkursie wokalnym oraz w kursie mistrzowskim 

w 13 ayreuth pod patronatem wnuka kompozyto

ra, \i\/o lfganga Wagnera. \1V tym samym czasie 

występowała też w teatrze operowym w Hagen 

jako Ulrika w 8,1/u ma skowym Verdiego. 

Współpracowała z fJOl skimi scenami operowymi 

w Bytomiu, Poznaniu i Wrocławiu. W bogatym 

i różnorodnym dorobku wokalnym artystki 

znal az ł y s ię dz ieła barokowe !Koronacja Poppei 

1'v1onteverdiego) i klasyczne (Świa t na księżycu 

Haydna, Wesele Fig,ira i Czarodziejski tiet Mo

zarta, Cyrulik sewilski Rossiniego, Łucja z Lam

mermooru Donizettiego), wielki repertuar roman

tyczny: Carmt'n Bizeta, Aida, Bal maskuwy, Don 

Carlos, Nabucco, Otello, Rigoletto i Trobadur 

Verdiego, Jawnuta i Straszny d1·v6r Moniuszki , 

Dama pikowa i Euge/llusz Oniegin Czajkowsk

iego, Borys Godunow Musorgskiego, aż po takie 

utwory kompozytorów XX wieku, jak: Katarzyna 

lzmajłowa Szostakowicza , 1Vfanru PJdere\vskie

go, Czarna ma.ska Pendereckiego oraz Elektra 

Theodorakisa. Wyjątkowym wydarzeniem w ka

rierze artystki by ł udział w iJierwszej warszaw

skiej realizacji Pier~cienia Nibehmga Wagnera , 

w którym śpiewała partie Erdy !Z/oto Renu, Zyg

fryd) , Fricki !Z/oto Renu, Walkiria), Grimgerdy 

(Wa lkiria) i Norny I (Zmierzch hogówl .. Występo

wała na scenach Austrii, Bułgzirii, Francji, Grecji , 

Hiszpanii , lzraelzi , Luksemburga, Niemiec i Portu

galii. Koncertowa ła na estradach krajowych i za

granicznych. Ma na swoim koncie wiele nJgrań 

radi owych i telewizy jnych. (fot. Archiwum) 

WANDA BARGIEŁOWSKA-BARGEYLLO 
mezzosopran 

Ukończyła z wyróżnieniem wydział wokalno

aktorski poznańskiej Akademii Muzycznej w kla

sie Ewy Wdowickiej (1998). Jako studentka 

otrzyma ła stypendium ministra kultury i sztuki 

(1995), a w trzy lata później stypendium dla 

Młodyc h Twórcó w Poznańskiego Środowiska 

Artystycznego przyznawane przez Kapitułę Na

grody Artystycznej Miasta Poznania. jest l a ureatką 

Ili nagrody i Mozartowskiej nagrody specjalnej 

Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. 

Ady Sari w Nowym Sączu 119951 oraz Grand Prix 

i złotego medalu im. Marii Callas Międzynaro

dowego Konkursu Wokalnego w Atenach I 1999); 

uczestni czyła też w półfina łach konkursów wo

kalnych w Barce lonie (1997) i Sal zburgu 119991. 

Brała udział w kursach wokalnych prowadzo

nych 111.in. przez Helenę Łaz ars ką , Leopolda 

Spitzera, Jerzego Marchwińskiego, Ewę Podleś, 

Sylwię Geszty i Rysza rda Karcz ykowskiego. 

Debiutowała jeszcze jako studentka w poznar1-

ski111 Teatrze Wielkim 11996), śpi ewając partię 

Violetty w Traviacie Verdiego i odtąd związana 

jest na stałe z tą sceną. Ma w repertuarze 

następujące partie sopranowe: Norinę w Don 

Pasquale Donizettiego, Hannę w Strasznym dwo

rze i Zuzię w Verbum nobile Moniuszki , Philip

pę w Diabłach z Loudun Pendereckiego i Ros inę 

w Cyroliku sewil.skim Rossiniego. Śpiewała także 

Konstan cję w Uprowadzeniu z seraju Mozarta 

na scenie Opery Szczecińskiej, uhonorowaną w 

1998 roku nagrodą Bursztynowego Pierścienia. 

Dwukrotnie bra ła udział w Bydgoskim Festiwalu 

Operowym ( Traviata, 1997 i Uprowadzenie z Se

raju, 1998), uczestniczyła w festiwalzich opero

wych w Carcassonne !Francja) i w Wexiord !Ir

landia). Występuje z recitalami, śpiewa w koncer

tach filharmonicznych, oratoryjno-kantatowych 

i kameralnych, W Teatrze Wielkim - Operze Naro

dowej zadebiutowała partią tytułową w Traviacie 

Verdiego i śpiewa ła Violettę również podczas 

tournee warszawskiego zespołu po Japonii. (fot. 

U. K. Kołecki ) 

W O N A H O S S A 
sopran 

Absolwentka warszawskiej Akademii Muącznej 

(klasa Krystyny Szczepańskiej , 1982). Na scenie 

Teatru Wielkiego śpiewała już w przedstawie

niach studenckich: Damy i huzary Kamieńskiego 

(Zosia) i Cosi fan rutte Mozarta (F iordiligi l, a po 

dyplomie związała się na stJłe z warszawską 

sceną operową, debiutują c tu w partii tytułowej 

Ja.<ia i Małgosi Humperdin cka. W 1984 roku 

została laureatką Konkursu Operowego im. Ada

ma Didura w Bytomiu (Ili nagroda i nagroda sptx

jalna Radi a i Telew iz ji ). Była s t ypendystką 

Królewsl..iej Al..adrn1ii Muzycznej w Madrycie, 

brał a też udzi a ł w kursach mistrzowski ch prowa

dzonych przez Sylwię Ge·zty. Spośród ról opero

' ych z bogatego dorobku artystki wa rtu wymiL·

ni ć: Fra ~q uit~ w Carmen Bi zettJ , Marcelinę w Fi
cleliu Beethovena, Dziewczynę połow i ec ką w 

Knii1ziu Igorze Borodina, Rowan w 1\'1u łym k01ni

niarcZ)'ku llrittena, Przy j ac ió łkę ptakc\w w Kyno

logu w rrut<•rceCzyża, Olgę w Fedorze Giordana, 

Mt•l i ssę w Amacligim di Caula i Atal a ntę w Xer

xesie Haendla, Hannę w Strasznym dworze Mo

niuszk i, Paminę w Czarorlzie/skim t1ecie Moza rta, 

Musettę w Cyganerii Pucc iniego i Basię w Krako

wiakach i góralach Stefaniego. Śpiewa ła także w 

dziełach Wa11nerowskich: Well gundę w Z locie 

Renu Iw inscenizacji Augusta Everdinga l i j ed ną 

z Dziewcząt-kwiatów w Parsi1;1/u. Z warszaw

skim zespułem występowa ła w Moskwie, Paryżu 

i Barce lonie, a także na scenach austriacki ch, 

niemieckich i szwajcarskich, brała udział w ies

tiv~1alach muzycznych w Xanten i Carcassonne. 

Nagrywab dla Polskiego Radia i Telewizji (m.in. 

Verbum nobile Moniuszki ) i dla Polskich Nagra ń , 

dla których zarejestrowała pieśni Karola Szyma

nowskiego. Wykonuje równi eż repertuar orato

ryjno-bntatowy oraz pieśni kompozytorów pol 

skich, francuskich i niemieckich. Pracuje też jako 

pedagog śpiewu solowego: prowadz iła kl asę 

w Pań stwowej Szkole Muzycznej li stopnia im . 

J. Elsnera w Warszawie, a ud 1999 roku wykłada 

na wydziale aktorskim warszawskiej Abdemii 

Teatralnej. !int. L. M)'SZkowskiJ 

T E R E S A K R A 
sopran 

EW S KA 

Ukończyła z wyróżnieniem wrocławską Akade

mię Muzyczną w klas ie Eugeniusza Są,i adka. 

Jeszcze jako studentka zadebiutowała w Operze 

Wrocławskiej partią Zuzanny w We.se/u Figara 

Mozarta. W 1998 roku został a l a ureatką Między

uczelnianego Konkursu Wok;ilnego w Dus7ni

kach-Zdroju (I miejsce i nagrody specjalne). Jako 

wybijający się młod y polski talent wokaln y 

dwukrotnie była stypend ystką ministra kultury 

i sz tuki, utrzymała takż e stypendium iundacji 

"Crescendum Est - Polonia". Po ukończeniu stu

diów w 2000 roku zosta ł a so li stką Opery Wro

cławskiej. Jest laureatką wielu nagród międzyna

rodowych knnkursów W()blnych. Szczególnie 

w iele· zaszczytów przyniósJ jej w 1998 roku Ili 

Międzynarodov~1y Konkurs im. StanisłJwu 1'Aoniu

S?ki w Warszawie. Zdobyła wówczas I nagrodę 

w btegorii g łosów kobiecych i nagrody spec jal 

ne: im. Jana Ki epury dla n<Jjlep,Legu pol , kiego 

uczestnika , im. Ady Sari dla najlepszego sopranu 

i Krajo\vego Biura Koncertowego dla najlepsze

go polskiego uczestnika, a także nagrody pozare

gul.::tminmve: \•Var~zaw~kit>go Tow~rzystwa Muzy

cznego, Zdz i sławy Donat dla najlepszego pol 

skiego sopranu koloraturowego i Festiwalu "Ty

dzień Talentów". Wkrótce przyszły kolejne nagro

dy międzynarodowych konkursów wokalnych: 

im. Mirjam Helin w Helsinkach (nagroda specjal

na, 1999), im. Francisco Vinasa w Barcelonie (na

groda Mozarteum i nagroda publicznośc i , 2000) 

i w c hińskim Kantonie 1111 nagroda, 2000). Wro

cław uhonorował młodą artystkę Milenijną Na

grodą Prezydenta miasta oraz Nagrodą Muzyczną 

za rok 2000. Uczestniczyła w iestiwalach muzy

unych we Wrocławiu , Kudowie, Dusznikach 

i Bydgo>zczy. Brała też udział w koncercie w mo

skit-wskim Teatrze l:lolszoj. l iot. J. MultarzyńskiJ 

ALEKSANDRt\ 
sopran 

K U R Z A K 

Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną w 

klasie Krystyny Szostek-Radkowej (1994). Już 

µuclczas studiów zw iąza ła s i ę z \varszawską 

sceną operową (199.1). Jest laureatką Międzynaro

dnwego Konkursu Wokalnego im. Ady Sari w No

wym Sączu ~zdobyła tam I nagrodę, wyróżnienia 

Li:l n~1jl epszc.· v.1 ykonJni~ pieśni francuski i= j oraz 

utworów Mozarta i Lutosławskiego, 1993), a tak

że konkursów w PJryżu i l 994) i Brukseli (Konkurs 

Królowej Elżbiety, 1996). Na scenie worszawskiej 

śp iew.) 111.in.: Ml'rcedes w Carmen Bizeta , J ~1d -

w igę w Str,1sznym di.vorze Mo11ius..zki1 Księżnę 

Eboli w Don Carlosie i Florę w TrJviacie Verdiego. 

Występuje ta kże w dzięcięcej operze Marty Pta 

. zyńskiej Pan Marimba. Współpracowała z \.Yar

szaws ką ( perą Kamera ln4, wyst<,>pując tam w 

partii Morceliny w Wew/u Figara Mozartd oraz 

z Operą Śl <1 ską w Bytomiu. Wiele koncertownła 

w kraju i za gra nicą !Francja, Niemcy, Monako, 

Szwojcaria). ś1Jiewała na estradach iilharmonicz-

nych Warszawy, Białegostoku , Katowic, Lublina, 

Opola i Szczec ina. Gościła na festiwalu Wratis

lavia Cantans. W repertuarze koncertowym artys

tki znalazły s ię 111.in. partie mezzosopranowe w 

IX Symfonii Beethovena, Stabar Mater PPrgo

les iego, Ross iniego, Szymzinowskiego i Viva l

diego, Magnitlcclt, Pasji i.\·t; św. Mateusza i w Pasji 

wg św. Jana oraz M szy h-mo/I Bacho, w Mesja-

szu Haendla, a także w Requiem Mozarta i Ver

diego. 1\rb na S\.VOim koncie nagrania dlu radia 

i telewizji . (fot. J. Ciluń J 

A N N t\ LUBAŃSKA 
mezzosopran 



Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną w 

klasie Wiktora Bregy'ego. Po zdobyciu Srebrnego 

Medalu na t'v1iędzynarodowym Konkursie Mu

zycznym w Genewie i po konkursowym przesłu 

chaniu w Teatrze Wielkim, w 1973 roku została 

solistką warszawski ej sceny operowej, z którą 

związana jest do dzisiaj. Jednocześni e , w latoch 

1978-1983 współpracowała z poznańskim Te

atrem \1\li elkim oraz ze sceną operową Thf\:ttre 

National du Cipitol w Tuluzie. Jest także laureatką 

konkur..:.u ~piewa c;:zego w Tuluzie oraz fina listką 

konkursów w Barcelonie i Vercelli. Doskonaliła 

swój kunszt wokalny w Accademia Musicale 

Chigiona w Si enie. Deb1utowala na scenie 

warszawskiej rol.'.l Jadwigi 1,v Strasznym dworze 

Moniuszki. Od t,1111tej pory wykonała bli sko 50 

partii operowych. ~piewała m.in.: CMmen i M er

cedes 1,v Carmen Bizeta, Olgę w Eut:eniu_o;zu 

Onieginie i Paulinę w Damie pikowej Czajkow

skiego. Leonorę w Faworycie Donizettiego. Mar

tę w Fauście Counoda, Zofię w Halce i Bronię w 

Hrabinie Moniuszki, Marynę w Bory>ie Godu

nowie i i\·\arlę \.V Cho~varlszczyinie Musorgsk

iego, Suzuki w /vladame Butterily Pucciniego, 

Rosinę w Cyruliku sewilskim i Izabelę we Wło

szce w Algierze Rossiniego, Anninę w Kawalerze 

srebrnej róży i Herocfodę w Salome Richarda 

Straussa oraz Diakonissę w Królu Rogerze Szyma

nowskiego. 1V\a w repertuarze partie Verdi owskie: 

Amneris w Aidzie, Ulrikę w Balu maskowym, 

Ks iężnę Eboli w Don Carlosie, Fenenę w Nabuc

cu, ,v\addalenę w Rigol..tc ie, Florę w Traviacie 

i Azucenę \V Trubadurze oraz role w up~rac h 

Wagnera: Mary w Holendrze tulauu, Wenus w 

Tannh,iuserze i Schwertleite w Walkirii. Bogaty 

jest również dorobek oratoryjno-kantatowy arty

stki na estradach filh,mnonicznych w kraju i za 

granicą. Dokonała wielu nagrJń dla Polskiego 

Radia i TVP, a także dla firm fonograficznych. 

(fot. W. llietkowska) 

M A R O L K s z 
mezzosopran 

80 

Absolwentka w,1rszawskiej Akademii Muzycznej, 

gdzie ukor)czyła wydział \vokalny i instrumen

talny. Spiew studiowała u Krystyny Szczepańskiej, 

,J u Andrzeia C:horc»ińskiego grę na organach. 

Od 1982 roku jest so listką Teatru Wielkiego w 

Warszawie. Zadebiutowała rolą Jasia w operze 

Jaś i Małgosia Humperdincka, a później śpiewała 

także takie partie, jak: Kończakówna w Kniaziu 

Igorze Borodina, Paulina w Damie pikowej Czaj

kowskiego, Dardano w Amadigim di Gaula 

i Amastris \'\' Xe r -esie Haendla, Jadi..viga w Strasz

nym chvorze Moniuszki, Dorabella w Cosi fan 

tutte i Cherubin w Weselu Figara Mozarta, lturiel 

w Raju utraconym i Anioł śmierci w Czarnej 

masce Pendereckiego, Mama w dziecięcej ope

rze Pan /vlarimaba Marty Ptaszy ńskiej, Suzuki w 

Madame Butterfly Pucc ini go, Rosina w Cyruliku 

sewilskim i Izabella we Włoszce w Algierze Ros

siniego, Maddalena w Rigole tcie Verdiego. Brała 

udział w wielu to urnee naszego zespołu, 

występując m.in. w Austrii, Belgii, Francji, Grecji, 

Luksemburgu, Niemczech i Izraelu. Repertua r 

śpiewaczki obejmuje także dzieła oratoryjne 

(Requiem Mozarta) i pieśni od baroku po muzy

kę współczesną, przy czym szczególnym zainte

resowaniem artystka darzy romantyczną i post

romantyczną pic'Śń niemiecką oraz hiszpańską 

lirykę woblną Jest laureatką międzynarodowych 

konkursów wokalnych: w Genewie (Ili nagroda, 

1987) i w Barcelonie 1111 nagroda oraz nagroda 

spec jalna za najlepsze wykonanie muzyki 

hiszpańskiej , 1999). Występowała podczas takich 

m1r;dzynarodowych festiwali muzycznych, jak: 

Warszawska Jes i eń 11987), Festiwal Bachowski 

w Schaffhausen (Szwajcaria, 1988), Sagra Musi 

cale Lucchese 11988), Wiener Klassik 11991 ), Fes

tival Radio France w Paryżu 11995), Wratislavia 

Cantans l 1995) i Festiwalu Chopinowskim w 

Dusznikach Zdroju 11996). Koncertowała we 

Francji, Niemczech, Szwecji i Rosji. Nagrywa dla 

radia, telewizji i wytwórni płytowych. Jako jed

na z nieliunych śpiewaczek występuje z akom

paniamentem harfy, ws f.>ółpracując z harfi stką 

Małgorzatą Zalewską. (fot. Z. Nasierowska) 

E L Ż B E T A P A Ń K O 
mezzosopran 

Ukończyła z wyróżnieniern \varszawską Akade

mię Muzyczną w klasie Haliny Słonickiej 11992). 

Jest laureatką Konkursu im. Stanisława Moniusz

ki w Kudowie li nagroda i wyróżnienie, 1987), 

Konkursu im. Jana Kiepury w Krynicy (nagroda 

specjalna Giuseppe di Stefano, 1987) oraz 

międzynarodowych konkursów wokalnych: 

międzyuczelnianego we Wrocławiu li nagroda, 

1990), Konkursu im. Vin cenza Belliniego w 

Caltanisetta (I nagroda, 1991), im. Francisco Vi 

nasa w Barcelonie \nagroda specjalna, 1991 ), 

Konkursu Królowej Elżbiety Belgijskiej (1992); 

otrzymała też nagrodę miasta Antwerpii. W 1991 

roku była stypendystką prezydenta Warszawy 

oraz ministra kultury i sztuki "dla wybitnie uta 

lentowanych", a w rok później otrzymała stypen

dium Accademia d'Arte Lirica e Corale. Na scenie 

warszawskiego Teatru Wielkiego zadt'biutowała 

w 1992 roku partią Violetty w Tr,wiacie Verdi 

ego, a później śpiewab także: 1\-licaClę w Car

men Bizeta, Małgorzatę w Fau.ście Gounoda, 

Hannę w Slrasznym dworze Moniuszki, Donnę 

Annę w Don Giovannim Mozarta, Mimi w Cyga 

nerii Pucciniego, Rosinę w Cyruliku sewilskim 

Rossiniego i Gildę w Rigoletcie Verdiego. Brała 

udział w zagranicznych występach naszego 

zespołu jako Hanna i Donna Elwira w Luksem

burgu oraz jako Violetta w Japonii. Ma również 

w repertuarze tytułową partię w ŁuCJi z Lammer

mooru Donizettiego, Hrabinę w \Neselu Figara 

Mozarta, Roksanę w Królu Rogerze Szymanow

skiego i Elwirę w frnanim Verdiego. Często wystę

puje gościnnie za granicą; śpiewałam.in. Rosinę 

w Cyruliku sewilskim Rossiniego na scenie Staats

theater w Hanowerze, koncertowała w Australii, 

Grecji, Japonii, Kanadzie, na Litwie i w Nil"m

czech. Nagrywa w kraju arie operowe i pieśni 

polskie, nagrywała także dla radia japońskiego 

(cykl Pieśni Chopina), hamburskiego IStabat Mater 

Dvor:ika), berlińskiego 1111 Symionia Góreckiego) 

oraz dla radia i telewizji belgijskiej. (fot. A. Świe

tlik) 

DOROTA RADOMSKA 
sopran 

Ukończyła krakowską Akademię Muzyczną 

w klasie Izabelli Jasińskiej-Buszewicz 11987), 

a wcześniej wydział filologiczny Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Jako studentka była stypendystką 

Alex de Vries Foundation u \/ery Rozsy w Ant

werpii i tam zadebiutowała podczas koncertu 

(19851 oraz jako Meg Page w przedstawieniu 

Falstaffa Verdiego podczas Festiwalu Flandryjskie

go (1986). Był a laureatką I nagrody oraz nagród 

specjalnych Konkursu im. 1\dy Sari w Nowym 

Sączu oraz finalistką Konkursu Luciano Pavarot

tiego w Filadelfii. jako stypendystka Rządu 

włoskiego studiowała u Aidy Filevi w Mediola

nie. Śpiewała w Bytomiu i tndzi, a od 1995 roku 

związana jest na stale z Teatrem Wielkim - Operą 

Narodową. Występuje też gościnnie na scenach 

zagranicznych. W bogatym repertuarze opero

wym artystki szczególne miejsce zajmują partie 

,v\ozartowskie: Cherubin I Wesele Figara), Zerli

na (Don Giovanni), Sextus (taskawoś<' Tytusa) 

i Dor,1bella ICosi fan tuttel. Wykonuje również 

czołowe partie mezzosopranowe w Carmen Bize

ta (rola tytułowa), Fauście Gounoda ISiebel), 

1'v1adame Buttedly Pucciniego (Suzuki), Cyruliku 

sewilskim Rossiniego (Rosina), Kaw·alerze srebrnej 

róży Richarda Straussa !Oktawian!. Śpiewała 

także w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, 

}uli.szu Cezarze Haendla, Rigoletcie Verdiego oraz 

w Królu Ubu i Diabłach z Loudun Pendereckie

go. Jest również uznaną odtvvórczynią partii mez

zosopranowych w operach Stanislawa r'v1oniusz

ki, występowała m.in. w roli Jadwigi w Strasz

nym dworze w Buffalo IUSAI. Bardzo często 

występuje równi eż na estradach koncertowych. 

Brała udział w Festiwalu w Walencji. Warszaw

skiej Jesieni i \Nratislavia Cantans. i'v\a w S\Voim 

dorobku około 60 partii w utworach Bacha, Ber

lioza, Brucknera, Cherubiniego, Haydna, )anacka, 

Mahlera, Mozarta, Rossiniego oraz Verdiego. 

Nagrała 1 O płyt kompaktowych, a wśród nich 

Rt>quiem i Wielk,1 mszę c-moll Mozarta. !fot. 

W. Plewiński! 

KATARZYNA 
mezzosopran 

S U S K A 

Ukończyła katowicką Akademię Muzyczną. 

PrLez kilka lat była solistką Operetki Warszaw

skiej. Debiutowała tam jako Rosalinda w Zemście 

nietoperza Johanna Straussa, a następnie śpiewała 
z sukcesem partię Aldonzy-Dulcynei w music.a

lu Człowiek z La Manchy Leigha. w 1974 roku 

związała się z warszawskim Teatrem \rVielkim, 

gdzie wystąpiła jako Jagna w prapremierze ope

ry Witolda Rudzińskiego Chłopi według Reymon

ta. W repertuarze artystki znalazły się wkrótce 

takie partie, jak: Oskar w Balu maskowym Verdie

go, Nedda w Pajacach Leoncavalla, tytułowe 

partie w Katarzynie lzmajlowej Szostakowicza 

i Halce Moniuszki, Philippe w Diabłach z Lou

dun i partia solowa w inscenizacji teatralnej Pa

sji według św. Łukasza Pendereckiego. Od 1979 

roku była solistką Opery w Kilonii. Śpiewała tam 

m.in.: Jarosławnę w Kniaziu 18orze Borodina, 

Fiordiligi w Cosi fan tutteMozarta, lv1irni w Cyga

nerii i tytułową partię w Madame Butterfly Puc

ciniego, Lenorę w Trubadurze Verdiego, Elzę w 

Lohengrinie Wagnera i t\gatę \V ~Volnym ~trze/

CU Webera. W 1980 roku uhonorowana została 

nagrodą prestiżowego miesięcznika "Orpheus". 

Brała też udział w wykonaniach koncertowych: 

IX Symfonii Beethovena, fin Deutsches Requiem 

Brahmsa, Te Deum Brucknera, VIII Symfonii 

Mahlera, Requiem Mozarta, La Petite Messe So

lenne/I<> Rossiniego i innych utworów. W 1984 

roku powróciła do Warszawy, gdzie śpiewała 

partię tytułową w Madame Butterfly Pucciniego, 

występowała w pamiętnej inscenizacji Pierście

nia Nibelun8a Wagnera iFreię w Zlocie Renu, 

Helmwige w \!Valkirii oraz Nornę i Gutrune w 

Zmierzchu bogów), a także w Wagnerow skim 

Parsifalu jako jedna z Dziewcząt-kwiatów. 13yla 

Ulaną w Manru Paderewskiego, występowała 

ponownie w roli Rosalindy w Zeni.kie nietope

rza, śpielA' ała w kameralnych µrzedsta\vieniach 

Moniuszkowskich: Przy kominku i Śpiewnik do

mowy. Współpracowała też gościnnie z łódzkim 

Teatrem V\lielkim, występując tam w partii Elwiry 

w Ernanim Verdiego i Donny Anny w Don Gio

vannim Mozarta. l fot. W. Bietkowskal 

H A N N A ZDUNEK 
sopran 

Absolwentka wydziału wokalnego warszawskiej 

Akademii Muzyczne1 11994). Wcześniej ukoń

czyła elektronikę na Politechnice Warszawskiej. 

Jeszcze jako studentka debiutowała na scenie 

kameralnej Teatru Wielkiego w operze Menot

tiego Amahl i nocni goście partią Matki. 

\V pierwszych latach kariery współpracowała 

z poznańskim Teatrem Wielkim, gdzie wystąpiła 

jako Herodiada w Salome Richarda Straussa 

i Fenena w Nahuccu Verdiego. W łódzkim Tea

trze Wielkim śpiewała Hrabinę w Damie pikowej 

Czajko\vskiego, a na scenie warszawskiego Tea

tru Muzycznego "Roma" wystąpiła jako Czipra 

w Baronie cygariskim Johanna Straussa oraz 

Trzecia dama w Czarodziejskim flecie Mozarta. 

Od 1999 roku jt'st solistką Teatru Wielkiego -

Opery Narodowej. Śpiewała na nasze1 scenie 

Judytę w Zamku księcia Sinobrodego Bartóka, 

Suzuki w Madame Butterfly Pucciniego, Diako

nissę w Królu Rogerze Szymanowskiego, Ulrikę 

w Balu maskowym, Fenenę w Nabuccu i Madda

lenę w Rigoletcie Verdiego. Tą ostatnią partią 

zadebiutowała w 2000 roku na scenie Teatro 

Regin w Turynie. Rozpoczęła też współpracę 

z prestiżowym Festiwalem Operowym w Wex

ford (Irlandia), śpiewając tam partię Matki w Con

chicie Zandonaiego. Artystka ma ponadto w 

swoim repertuarze Marynę w Borysie Goduno

wie Musorgskiego, partię Grzechu w Raju utra

conym Pendereckiego, Księżnę w Siostrze Ange

lice Pucciniego, Preziosillę w Mocy przeznacze

nia i i\zuc e nę w Trubadurze Verdiego. 

VVspółpracuje ró\vnież z estradami filharmonicz

nymi wykonując pJrtie mezzosoprannv·ie V./ utwo

rach Bacha, Beethovena, Kurpińskiego, 1V\oniusz

ki, Mozarta, Pergolesiego, Prokofiewa, Rossinie

go, Schuberta, Szymanowskiego, Verdiego i Vival

diego. ilot. Archiwum) 

AGNIESZKA ZWIERKO-WIERCIOCH 
mezzosopran 
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Absolw~nt łódz kiej AkJclemii lv\uzycznej, gdzie 

studiow,.d śpiew p(HI kit·runkie m Zd1isław,1 Kr7y

wicki ego. IPst loure:Hem li Ogólnopolsk1~go 

Konkursu Spiewoków Operowych im. Acl,1mJ 

Didura, MdZil~ otrzymał drug.:) nJgrod(,:'. Kar ier\_' 

solistyLz.r1 c1 ruzpoczc.1ł w 19 84 roku ncl :-.cenie 

ledtru V\/it~lkit.~go w ŁodLi. Od 1995 roku śc: i~lt• 

vv-.półpr;1cuje / w<:HSL <1w-,k~1 sceną oµeru\v~1-

\'V hog;:itym r0p ertu,1rz E· :ir1y-.ty 1nJl ;:17ł o sic; w iele 

C /Dło\vy ch ()clrtii t0noruwych: Don los{" \V Car

nwn BizetJ, \·Vłodzimierz \V Kniaz iu Igorze 8oro

din,1, Leński 1,-v Eugeniuvu Onieginie i Andrzej 

\v 1\-lazepif' (7.tfko\>\~ skiego. tytułovvy Faust 

\'\' oper1e Gounocb, Jnntek w Halce. lcbrnfJr w 

P,nii i Stt:•fan \v Stras?nym dv.-or?e1\ -\oniuszki , Fer

rzindu \v Co.:; i 1:1n tutte 1 \oz~1rt~, Rudolf w Cyga ne

rii, Pinkerton w A-lc1darne Buttt·ril~· i Cav.:,u;:idoss i 

vv Tosce Puce iniegu ora; wielkie roll' Vvrdiuvv

skie: Rc:Hldmes w A. ie/Lit'. CuslJW Hl (R.i ccirdo) 

w 8c_1/u maskuwym, lytułowy Don C1.1rlos, AlvJro 

1,--v 1Vlocy przt!znaczenia, 1Viakdul 1,v A1acbecie. Is

mael!.:' w Nahuccu, Książę M<lntui 1,-v Rigoletcie, 

1\'\anriro w Trubadurzt' i Alfredo vv Tra viac ie. 

\
1V tej ostatniej roli występował także z w.:irsz;:ivv

skim zespole ir1 podcJ.:is toumt_·e po Japonii. 

Również w kilku innych popisowych rolach 

oklaskiwJno śpil:'wak<i nJ scPnach 7,1granicz

nych: j ~1ko Ksit;c i~1 1Vt1ntui 1..v Rigoletcic„ na sceni.:

wil.'dc•ński<::'j Kf.lmllll"ropc..•r, jc1ko R.i c: card~ \\1 Halu 

maskowyrn w Korci Pułudnin\\'C'j , w roli ]C.>ntka 

w Ha/ce zrea lizowanej w Osan:· i jako Alfreda 

w Traviacie porkzas ostatniego tourn(oc Teatru 

Wielkiego - Opery N :irodmve1 pu Japonii. Ma 

na swoim konci e wiei(:' nagr~ń r-zi.diowych i te le-

wiąjnych. (fot. 1- rV\ultJrąński) 

KRZYSZTOF BEDNAREK 
tenor 

82 

U kończy ł z wyróżnieniem \V~1rszawske:1 Akademie; 

Muzyczną 119931, gdz ie studiował pod kiercm

kit:m 1Vt'lgcbleny Bojanowski t- j. \/\,/ tym ..,<1rr1yn1 

roku zadebiutował \N Teatrze:.• \.\/i~,lkim - Operze 

N.irodowt· j p.irti<:1 H;irtol;1 w Cyruliku sewilskim 

Rossiniego. LaureJl tv\ięc:llynz1rndowego Konkur

su \.VokJlnego im. StanisławJ 1\.,nn iuszki 1,-v 

\V;:ir.sz,l\vie ln :igrod'1 iir1. ł\rbmJ Didur,J, 19l)2) , 

Konkursu im . .A.dJmJ Didurct w Bytomiu \ Ili na

grrJdd, 1994). Międ;,yn~irodowegu Konkursu 

VVok.1lnego im. Fr<lnr iscn Vinaszi w Barcl!lonie 

(Grand Prix , n;igroda 'pecj,1/n,1 i n.1groda publi cz

ności, 19')6), Konkursu im. L1uritza M elc hiora w 

Kopl:'nhadze (IV ndgrod,1, 1996) i Mic:dzyn,uodo

wt>gl> Kunkursu V\loblnego Rncu delle Macie 

w Tosbn ii i. li nagrod,1, 19981. Uczestniczył w kur

sach mistrzowskid1 µod kit:runkit·m Tt•resy Ży li s 

G.1ry, 1\ndrzeja Orło1ovicz,1 i C;1rlo 8Prgonziego. 

Był tJkż~ St}1 fH.:' nd ys te:1 Ac ca dtJmia Verdi ;_rna 

\V 13us~etu i P~1rmie fVVłochy) . VV s1.vnim bogdtyrn 
dorobku \V()k.Jlnym .:1rtyst;i ffla \Vielt.::. n:oiowyrh 

partii basowych i barytonowyc h: Escamilla w 

Carmen Biz t:· t~1 . K s ięc i a Grit!minc.1 w Eugeniuszu 

Onif·ginie Czajkowskiego, Dulc;1marę w Ncipo

ju rniłosnym i rol ę tytułow,1 w Don Pasquale 

Donizl'ttiego, j\ ,\cfist.:i w Fduścit:· Gounocb , Stol

nika w Halce i Z bigniewzi w Strasz nym d"l-vorze 

Moniu sz ki, Korn.JndorJ, Leporella i Masctta 
1.-v Don C iuvarmim or~v Figara i Bartola w \t\leselu 

Figara Mo1artJ, WJrł.imJ i tytvłową rolę w Bory

sie Godunowie Musorg~kiego , D on 8dsilia w 

Cyruliku se~·vilskim, Don M;1gniiica w Kopciusz

ku i Asr..ura w Semiramidzie Rossiniego oraz Hur

nJ w Balu maskowym, 13 ;:-rnka 1,v /\!far/Jecie, Spara

fuc i la i Hrahi(""'gO 1Viontt'rnne w Rigol~trie, Pi etra 

w Simonif' Roccanei;rze Verdiego. Występuje 

również na cstrad~1ch kon certowvch , śpiewaj4c 

utwory Bedhovena, DvorJka, Haendla, HaydnJ, 

1\1oza rt;:i i Verdiego oraz pieśni 1\Ausorgski ego, 

Ravela, Schuberta, Schumanna i innych kompo

zytorów. Oklaskiw.1110 go w Barcelonie, PJrmie, 

Bergen, Oslo, Kopenhad1e oraz w StanJch Zjed

noczonych. Jest częstym gościl'm \ 1\lcuszawskiej 

Filharmonii Narodowej. l fol J. Giłuńl 

KRZYSZTOF BORYSIEWICZ 
bas-baryton 

Po uko11c zeniu li cE'um ogólnok sz t c1łcącego 

zav;1ł śpiewa<' w Opc"rdce W;i1vawskiej I I ~78). 

Od l 'JB2 roku doskonalił >wój warsztat wokalny 

u~. Kudomsk it·go w P<llistwovvej Szkole tvluzycL

ne j im. I. El sner.1. J ednoczt-:śnie związilł się ze 

stolE'cznym Teatrem \r\lie lkim, gdzie śp ic·1,va szereg 

.... ulovvyc li p ~ntii U.-1'.">owych i barytonu\vych. V\ly

stępow ;1/ w: F1cle/ru fJeethovenJ (Don Fernando), 

Carmen Bizeta \Esc:un illo , Morales), FJu~cieGou-

nodJ IM efistofele>I, Slrasznym dworze !Zbig

niew), Halce (lJLiembd) i \rVidmach 1\·1uniu'.">Lki, 

Don Giovannim Moz<rrt<1 (Leporello i Don Cio

Vtlnni), Cyg.rnPrii Pucc iniego (Benoitl, R,1ju utrJ 

conyrn Pench~rec kiego ISzzit r:mJ , Cyruliku sewil

skim Rossiniego tBzirtoln ). Krako1via kach i t;óra

lach Stefaniego i Bryndasl , Salome Richarda 

Strouss.1 Uorh.Jna.Jn), BćJ lu n1asko~vym {Horn), 

/v1achec ie IRancol, Riguletc ie (Hrabia Montc

ronel, Simonie BocGmegut' (Pietru) i Tra viacie 

l1Viarkiz ) VerdiE>go uraL vv innych przedstavvie-

niach warsld\vskiego repertuJru operowego. 

Spiewał tu także Tewiego w musicalu Skrzypek 

na rlachu Ste inzi i Borka. \1Vystępow,1ł gośr innie 

w partii tytułowej i jako Dcmołd w Holenrlrze 

tułaczu Wagnera w inscenizacji Opery \'\lrocław

skiej. Jest finalistą konkursów wokolnych w War

s :zJ wi~. Kudowi e-Z droju i Krynicy. Prowadzi 

dziJłalno~ć koncertową, bior,1c udz iał w wykona

niac h utworów orJtoryjno-kantatowych (Bach, 

Beethoven). \rVystępowJł na ~cenach i estradach 

Belgii, FrJnCJi. Hiszpanii, Holancli1, Luksembur

sa. Niemiec, Rosji ITe;itr BulSLoj ), Szwajcarii, 

VVloch oraz podczas F~stiwcllu Opcro1.-vego 1,v Je

rozolimie. l iot. J. Giluń ) 

ROBERT DYMOWSKI 
bas-baryton 

Absolwent katowickiej Akaclc·mii Muzycznej. 

któr<\ ukończył w klJsie StJnrsławy Marcini:ik

Gowarzewskic•j 119841. W 1981 roku brJł udział 

w festiwalu Fes.te Medicel:' 1,-ve Florencji i ucze

stniczył w kursie interpretacji muzyki oratoryjnej 

poci kierunkiem Pekki SaJlomy w llayrcuth, " w 

1 ą82 roku, w kursie woktilnym Pawła Lisirjana 

w VVeirnarze. jest l.iureatem Konkursu im. JJna 

Kiepury w Krynicy li miejsce>, 1981) oraz Ogólnc~

połsl..iego Konkursu Wobli styki Operowej w 

Bytomiu Ili mic·jsce, l 9B41. DehiutowJł w 1982 

roku na '>Cenie bytomskiej i a ku Zhignievv w Strasz

nym dworze Moniuszki i przez c/wJ lat.1 był 

solisq Opery ŚlqskiPj, Od 1985 roku śpi ewa w 

Teatrze \1\lielkim w \V,1rszJwic. 1\•t1 w swoim doro

bku następujące partie operowe: Rudolfa w i_una

tyczce Belliniego, Bryndas;i w Krakowiakach i g6-

r.Jldch St t< foniego, Elvirci w Xerxc~it' Haendla, Stol

n1kJ i Dziembę w /-lalce, Zbigniewa i Skołubę w 

Strasznvm d~vor.ze oraz Serwacego w Verbum 

nobile 1V\oniuszki, 1V\<t sclta w Don Giovannim 

1\11ozart.1, Pimenzi w Bnrysif:' Godunowie i\1u~org

skiego, H~1lbana w koncertowym wyknnaniu 

Li11vinliw PonchiellC'go. Cu llinc'a w CygJnerii 

Pucciniego, a tak.że role Verdiovvski~: Hfxna w 

Balu rn.1.„koi.vym, Banka w 1\rlacbecie, Hrabi~go 

Ceprdno 1,v Ri,i_:uletcie, DoktorJ Grenvilla w Tra· 

viacif' i Ferranc/J w Trubadurze. Występuje tokże 

w repL'rtu1.1rze oratoryjno-k;:intatowym, śpiewał 

111.in. w :V1esjaszu i Samsonie H,1e ndl~1, Porach 

roku Haydna, Oratorium nd Boże Narodzenie, 

V\iielkiej mszy h-moll, P:is1i wi; św. Jana 1 Pasji 

~vg .śiv. /vlateusza l3ach.J or~11 w Requiern MuD.1rta. 

Artysta nJgrJ/ też dla l'olskiego Radia i klcwizji 

pieśni 1\1uniuszki, Karlowi cza, Sch um~rnn o i Schu

berta. l fot. W. l>ietkowsbl 

CZESŁAW 
bas 

CAŁKA 

Absolwent warszawskiej Akt1dem ii i\-\uzycznej, 

gdzie studiu1,vJl pod kierunkierr1 Ron1J.nJ \Nęgrzy

na I 19961. v\I tym samym roku otrzy111,1ł stypen

dium Ministerstwa Kultury i Sztuki na rocz n>' kurs 

rnislrzowski w sofijski e j Akademii 1\<\uzycznej 

u znakomitego śpiew21ka i pedagoga Ru sko Rus

kovćl. L:iureat 1\.1iędzynarodowego Konkursu 

Wokalnego im. t\dy S,iri w Nowym 5<1czu I/V na

groda i nJgrody specjalrw, 19g7) ora z 1Yliędzy 

n;:irodmvego Konkur~u \ 1Vokalnego im. StanisL_1wc_1 

,\„loniuszki w \•V,1rszawie:.· (I n<lgrocL:i i nagrody 

spec jalne, 1998). F1nalist:i międz y n,1rocłowych 

k(mkursów wokalnych: OperaliJ Pl acida Domin 

go w Tokio, Neue Stimmen w Glitersloh {N iem

cy, 1997) i 13elvedere w Wiedniu (nagr<"ldy spec

j,1lne, 19991. ŚpiC'wał nJ wielu krajowych i zo

grdnicznych lestiwalach muzycznych: w \•Varsz.1-

wie, Dusznikach, Tarnowie, Sanoh:.u, 1Vlińsku, 

Solii, Irlandii (Wexforrl OperJ Fc:stiv,,I ) oraz w 

Niemczec h !Festiwal Operowy w Rosenheiml. 

Uczestni czył w kursach mistrżowskich, 111.in. µud 

kierunkiem RysLarda KJrczyk<)\-vskil'gu. Obecnie 

znajduje się pod opieką wokalną Kurta Molb 

w Kolonii. W sezonie 1997/98 poclpisJł kontrakt 

2 Tedlr t ·m tv,uzycznym we rll-' nsburgu, gdzie 

~piewa ł p<irtię Naz<nejczyb w Salome Richarda 

Strausq, tytułowego Don Pdsqua!t: w operze 

Donizettiego, SarastrJ w CLarodziej.<;kfm rlecie 

MozJrtJ oraz Spdraiucil e 'a w Rit;uletcie Verdie

go, a w kolejnych sezunJch m.in.: Kon1anUur,1 w 

Don Giovannim 1\<\oz.JrtJ, Fcrrandt1 w Trubadurze 

i Banka 1..v A-1acbecie Verdiego oraz Don H.1zylia 

w Cyruliku .sewilskirn Rossiniego. Jednocześ nie 

go5c ił w Operze Kr<1kowskiq w partiach Koman 

dnr~1 1,v Don Giovannim i SJrJstr<.1 w Czarodzie

j skim /Jecie Mozarta. Występu/f' t.1kŻP w repertu

cnz12 orc1turyjnym rn.in. \v 1\-1':!.LY C-dur Beethovt:.•

n,1 oraz w Requit?m Vt'rdiego Nagryw,lł dla Rd

dia Berlińskiego. i rot. J. Mult.111yńskil 

l A C E K f\ N ISZEWSKI 
bas 

Absolwent w<:H':!Zdwskiej Ak.:ldemii 1Y\uz.ycznej, 

gdzie studio1,-vał pod kierunki em Kazimi e rza 

Pustelak<.L \V 1981 roku zJdcbiutuw;1ł na scenie 

Te;1tru \JVi e lkiego p<.Htią StefJna w Strasznym 

dworze Moniuszki. W l.11ach 1982-1984 był 

solioq w Operze Krakow,kiej, gdzie obok StcfJ

noi \V StrasLn yrn dworze śpiewał także Księcia 

MJntui w Rigolt:lcie Verdiego, RudolfJ w Cyga

nerii i (<:1vL1radossiego w Tosce Pucciniego. Ze 

spektaklem Rii;oletta odby ł t eż tourn e~ po Niem

czech i Włoszec h, a jJko l\udulf w Cyganerii 

wystąpił na scenie praski ego Tea tru Narodowe

go. V\lszystki e te pJrtie wykonywllł również w 

innych polskich kJtrach op~rowych. Do Te,1tru 

Wielkiego 1,v rócił w l 'HlS roku i ~piewał tum.in.: 

Polinna w Normie l)elliniego, Don losćgo w Car

men 13izetJ, VVłodzimierza w Kni.JLiu lgorzl-' Boro

dina, tytułuwego \r\lcrthera w operze MasscnetJ, 

TarninJ w CL,Jruciziej.skim flecie Mozart.i, H~uLm

ka w Czarnej m.J!'ice Pendereckiego, Rudolfa w 

Cr,r;:anerii, Kalata w Turandot i C,wLlri.ldussiego 

w Tosce Pucciniego, Pzist l"rZd w Królu RogerLc' 

SLym~mo1,vski ego, Makdufa w 1\1acbecie„ lsmae-

1~1 w Nabuccu i Alfrecb w Traviacic Verdiego oraz 

FrohJ w Złocie Renu \Nagner~i. Uczestniczył w 

kilku tourn t.5-e warszawskiego zespołu, śpiewał vve 

Francji, Luksemburgu i \1\lilnie WasterL w Królu 

RogL·rLe, Stefan w Strasznym d\vorze), na scenie 

111c')skie1.>v~ kiego TE.•<Jtru Bo!szoj !StefJn 1,v Strasz 

nym dwurLe), podcz.:1 c; kon certów w Bl-'rlinic, 

Londynie, w e FrJncji i w SLwajcarii (solo teno

rowe w /X Symfonii Beetho\•cn.1 ). Jako Don Josć 

w Carmen gościł n~1 scenach operowych Rio de 

Jant•iro i Ank~ny. \V 1992 n>ku wy...,tępr)\vał w Ko

rei Południowej, wykunując ćHi e operoW(:' i pil-'

śn r. Dokonał li cznych nagrań ,irchiw ,1l11ych dld 

Pol ski ego Radia i Telewi1ji. llDt. W. 13i"'tkowskal 

ST/\NISŁ A IN KOWALSKI 
te nor 
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Ukończył Akademię Muączną w Warszawie, 

gdzie studiował JJOd kierunkiem Edmunda Kos

sowskiego I 198S). Laureat Międzynarudowt'go 

Konkursu Wokaln ego w 's -Hertoge nbosc h 

!Holandia, 1987), Konkursu im. Jana Kiepury w 

Krynicy (Grand Prix, 1988) oraz międzynaro 

dowych konkursów wokalnych w Rio de Janeiro 

(B razylia, 1989) i w Nantes !Francja, 1989). Po 

studia ch związał si<;> z Wa rszawską Operą 

Kameraln<1 , gdzie śp iewa ł główne partie bary

tonowe w operach Donizettiego, Mozarla i Rossi

niego. Z zespołem tym odwi edził wiele scen eu

ropejskich. W sezonie 1990/91 był solistą Wiener 

Kammeroper, występują c tam jako Malatesta w 

Don Pasquale Donizettiego i Almaviva w Weselu 

Fi~dra i\1ozarta; z tym ostatnim przedstawieniem 

odby ł tournl'e po Japonii , Korei Południowej 

i Chinach. Od 19' 3 roku WSJJółpracu1e z Teatrem 

Wielkim - Operą Narodową, ŚJJiewając tum.in.: 

Albert a \.V VVertherze Mas5eneta, 1Y\iecznika w 

Sirasznym dworze Moniuszki, t ytułowego Don 

G iovanniego w operze Mozarlll, Adama w Raju 

utraconym Pendereckiego, Sharplessa w !vfadame 

Butterfly Pucciniego, Figara w Cyruliku sewilskim 

Rossiniego, Anck;ustrOma (Renata) w Balu nMs

kowym, Rodriga w Don C1r/osie i rolę tytułową 

w M acbecie Verdiego. Uczestniczył w koncerc ie 

ga lowym w Opera Bastille w Paryżu. Występowa ł 

ze Szkocką Orkit'S trą BBC w Glasgow. Konce rto

wał w State Theatre w Pretorii IRPAI. Współpro 

cuje z Operą Narodową w Pradze. Bra ł udz.i o ł w 

krajOW)'Ch i zogranicrnych festiwabch muzycz

nych. VV 1992 roku wystąpił w Zabrzu obok Pl ac i

ck1 Domingo, p<trlnerując mu we fragmenlach z 

Don Carlosa Verdiego i Cyganerii Pucciniego. Mo 

w dorobku w iele nagra ń dlo polskich i zagronicz

nych wytwórni płytowych . (fot. J. Giluń) 

A D A M 
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KRUSZEWSKI 
baryton 

Ukończył łódz ką Akademię Muzyczną, gdzie 
studiował śpiew pod kierunki em Zdzisława Krzy
wickiego 11982) . Laureat Festiwalu Arii i Pieśni 
im. Jana Kiepury w Krynicy i Konkursu irT1. 1\1arii 

Callas w Atenach. Jeszcze jako student debiu
tował w ł ódzkim Teatrze Muzycznym. B y ł solistą 

Opery Sląskiej w Bytomiu i Teatru Wielkiego w 

Łodzi , współpracował z Operą Wrocławską i Tea
trem Wielkim w Poznaniu. W 1992 roku związa ł 

się no trwałe z Teatrem Wielkim - Operą Naro
dową. W bogatym repertuarze artysty zn~lazły 
s ię partie: Escamilla w Carmen Bizeta, Hrabiq;o 
de Sirieux w Fedorze Giordana, A lfia w Rycer
skości wieśniaczej Mascagniego, Janusza w Halce 
i Miea nika w Strasznym dworze Moniuszki , role 
tytułow e w Weselu Figara i Don Giovannim 
1\1<:>zarta, Apt'>stoła Piotra w ()uo vadis Nowowiej
skie>go, Sharplessa w Madame Butterfly i Sca rpii 
w Tosce Pucc iniego, Barlola w Cyruliku sewil
.<kim Rossiniego, Faninala w Kawalerze .srebrnej 
róży i łoha nnana w Salome Richarda Straussa, 
prapremierowe~o Orestesa w Elektrze Theodor
akisa, Amonasra w Aidzie, Ancbrstróma IRen;i
ta l w Balu maskowym, Rodriga w Don Carlosie, 
Don Carlosa w Ernanim, partie t ytułowe w ope
rach Macbcth, Nabucco, Rigoletto i Germonta w 
Tra1' iacie Verdiego, aż po rolę tytułową w Holen
drzl' lulaczu i Amfortasa w Parsifalu Wagnera. 
Śpiewał Don Giovanniego w Sao Paulo I Brazylio), 
Sharplessa w Pretorii !RPAI i Miecznika w Buffa
lo i USA). Występował na festiwalach opc'rowych 
w Circasonne I Tosca), Bregenz I Par.sita/I, Wex
ford ISiber ia G iordana i Straszny dwór). Ma 
również w swoim dorobku role musica lowe: Don 
Kichota w Cz łowieku z La Manchy, tytułowego 
Zorbę w musica lu Kandera i Tewiego w Skrzyp
ku na daclw na scenach Warsz;iwy, Łodzi, Pozna
nia i Wrocł <Jw ia. Oddzielnyrn nurtem zaintereso
wań śpiewaka jest repertuar koncertowy, śpiewa 

pi eśni Schuberta , Schumanna, Wolia, Ravela , 
Czajkowskiego i Rachmaninowa. Występował w 

Danii , krajach Beneluxu, N iemczech, Portugalii , 
Szwajca rii , Wielkiej Brytanii , w Japonii i w obu 
Amerykach. Nagrywał z orkiestrarni Polskiego 
Radiil i Telewizji w Łodzi i Krakowie. Ma także w 
dorobku nagrania pł ytowe Halki, Aidy oraz rec i
tali operowych i musicalowych. !fot. M. Cierniew
ski ) 

ZBIGNIEW MACIAS 
baryton 

U kończył wrocławską Akademię Muzyczną 

(1976), ale już rok wcześniej by ł so li stą Opery 

Wrocławskiej, gdzie za debiutował rolą Skołuby 

w Strasznym dworze Moniuszki . Na sce nie 

warszawskiej występuj e od 1986 z niew i e lką 

przerwą w latach 1988-1990, kiedy to śpiewa ł 

na scenie Badisches Staatstheater w Karlsruhe. 

W latach osiemdziesiątych był także wykładowcą 

Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dorobek 

arlysty obejmuje takie pMtie basowe, jak: Loren

zo w Capuletich i Monlecchich Belliniego, Roc

co w Fideliu Beethovena, Koriczak w Kniaziu Igo

rze Borodina, Griemin w Eugeniuszu Onieginie 

Czajkowskiego, t ytułowy Don Pasquale w operze 

Donizettiego, Podstarośc i w Nędzy uszczęśliwio

nej Kamieński ego, Woland w Mistrzu i Małgo

rzacie Kunado, Stolnik w Halce, Chorąży w Hra

binie, Serwocy w Verbum nobile i Szostak we 

Fli.sie Moniuszki , Sarastro w Czarodziejskim fle

cie, Osm in w Uprowadzeniu z seraju i Bartolo w 

V\leselu Figara 1\1ozarta, Neron w (.)uo vadis No

wowiejskiego, Lindorf w Opowieściach Hoftinan

na Offenbacha, Petrus w K.siężycu O rffa , Amina

char w Salambo Musorgskiego, Moloch w Raju 

utraconym Pendereckiego, Bołkoński i Kutuzow 

w Wojnie i pokoju Prokofiewa, Bonzo w Mada

me Bullertiy i Timur w Turandot Pucc iniego, Don 

llosiliu w Cyruliku .sewilskim i Mustafa we Wlosz

cv w Algierze Rossiniego, Kecal w Sprzedanej 

narzeczonej Smetany, Miechodmuch w Krako

wiakach i góralach Stefaniego, role Verdiowskie: 

Filrauna i RJmfi sa w Aidzie, .Ribbinga w Balu 

maskowym, Filipa li i Wielkieg<J Inkwizytora w 

Don Carlmie, Zilccarię w Nabuccu oraz Sparafu 

cil ;i w Rigoll'tcie, aż po Króla Henryka w Lohen

grinie, Titurelo w Par.sifalu, Fosolta w Z locie Renu 

i Hagena w Zmierzchu bogów Wagnera. Ma t eż 

w repertuarze role operetkowe IMilliicker, Strauss, 

Suppe). Arlysta wykonuje również repertuar ora 

toryjno-kantatowy i koncertowy (Bach, Bruckn

er, H oendel , H<lydn, Mozart , Ross ini , Verd i). 

Uczestni czy ł w w ielu tournee zagrJni cznych 

~ wu Wielkiego. (fot. W. Bietkowska) 

MIECZYSŁAW 
bas 

M I L U N 

Absolwent warszawskiej kademii Muzycznej, 

którą ukończył w klasie Edmunda Kossowskiego 

(1980). jeszcze podczas studiów debiutował 

w przedstawieniu szkolnym partią Ariodatesa w 

operze Xerxi:s Haendla na scenie kameralnej Tea

tru Wielkiego 11977), a rok później został so li s tą 

warszawskiej sceny operowej. Wśród partii baso

wych, które wykonywoł na mszej scenie znalaz ły 

się m.in: Rocco w Fideliu Beethovena, Oroveso 

w Normie Belliniego, Doktor w Wozzecku Ber

ga, Nurabad w PolawiJczac/1 pere ł Bizeta, Rio 

B.imbil w Sonacie Belzebuba Bogusławskiego, 

Bob w Malym kominiarczyku Brittena, Surin 

i Narumow w Damie pikowej Czajkowskiego, 

Rajmund Bidebent w Łucj i z Lammermooru 

Donizettiego, Kreon w Edypie Enescu, Spytko w 

Jadwidze, królowl'j polskiej KurJJiń s kiego, Zbig

nievv w Strasznym chvorzC! i Starzec w \t\lidmach 

Moniuszki, Osmin w Uprowadzen iu z seraju 

i rola tytułowa w Weselu Figara Mozarta, Pimen 

i Pri staw 11 w 13orysie Godunuwie Musorgskiego, 

Hermann i Schlemil w Opowieściach Hoffman

n.1 Offenbacha, Szatan w Raju utraconym Pend

ereckiego, A ldindor w C ganerii i Angelotti w 

Tosce Pucciniego, Alidoro w Kopciuszku Rossi 

niego, Żołnierz w Salome Richarda Straussa, Ram

iis w Aidzie, Ribbing w Balu maskowym, Mnich 

w Don Carlos ie, Monterone w Rigoletcie, Fiesco 

w Simunie Boccanegrze Verd iego i Klingsor w 

Parsifalu Wagnera. Śpiewał takżl' Witolda w krm

certowym wykonaniu Litwinów Ponchiellego 

z okazji otwilrcia Teatru arodowego JJO odbu

dó\vie. Uczestni czy ł \V wit:lu t ou rn ćie zagranic

znych warszawskiego zespołu . (fot. L. M ysz

kowski ) 

RYSZARD 
bas 

M 0 R K A 

Absolwent ł ódzkiej Akademii Muzycznej, którą 

ukończył w klasie Jadwigi Pietraszkiewicz (1985). 

Już jako student śpiewał na scenach operowych 

Łodz i, Krakowa, \.Vrocławia oraz w Warsztiws

kiej Operze Kameralnej . Laureat konkursów wo

kalnych w Bytomiu , Krynicy, Kudowie i Warsza

wie. Finalista Mii;-dzynarodowego Konkursu Wo' 

kalnego Belvedere w Wiedniu. W 1 ąs7 roku 

zaproszony został przez mediolańską La Scalę, 

gdzie wystąpił w tytułowej parlii Baśni o carze 

Sa fianie Rimskiego-Korsakowa. W dwa lata 

później zosta ł laureatem Konkursu im. Luciana 

Pavarottiego w Filadelfii, co zaowocowało 

zaproszeniem śpiewaka do roli Wurma w Luizie 

Mil/er Verdiego w tamtejszej operze. Występował 

również w Waszyngtonie i na Fesfr„valu im. Pabla 

Casa lsa w Puerto Rirn (Z loty kogucik Rimsk iego

Korsakowal. Lata <JO. to pasmo sukcesów artysty 

na scenach operowych Brukseli (Stephen Climax 

Zendera), Monachium !Borys Godunow lv\usorgs

kiego i Dmitrij Dvorakal, Antwerpii !Powrót Uli

ssesa fvlontcverdiego, To!:ica Pucciniego. Kawa

lt'r srebrnej róży Richarda Straussa), Bolonii (Lom

bardczycy Verdiego) i Wenecji !Purytanie Belli

niego!. Śpiewa ł podczas festiwali w Edynburgu, 

Granadzie i Wiesbaden oraz w wiciu znanych 

sa lach koncert owych Europy i Ameryki. Ma w 

swoim repertuarze wielkie partie basowe w ope

rach Belliniego, Czajkowskiego, Moniuszki , Mon

teverdiego, Mozarta, Musorgskiego, Pucc iniego, 

Richarda Straussa, Szymanowskiego, Verdiego , 

Wagnera. Bogata jest również działalność kon

certowa ortysty, u czestniczył w wykonaniach 

dzieł Beethovena , Cza jkowskiego, Dvor,ika, 

Mahlera, Pendereckiego i innych kompozytorów. 

Na scenie wJrszawskiej śpiewał m.in: Koczube

ja w Mazepie Cza jkowskiego, Stolnika w Halce, 

Skołubę w Strasznym rJ..vorze i Widmo w Wid

mach J\'1oniuszk i, L(!pur~lla w Don Giovannim 

Mozarta, Archiereiosa w Królu Rogerze Szymil

nowskiego, Sparafucile'a w Rigo/etcie Verdiego 

i Klingsord w Parsifa lu Wagnera. (fot. J. G iluń ) 

p O T R NOWACK 
bas 

Pierwsze doświadczenia wokalne zdobywa ł jako 

c hłopiec w szeregach Centralnego Zespołu Arty

stycznego ZHP pod ki erunkiem Władysława Sko

raczewskiego. Później studiował w warszawskiej 

Akadernii Muzycznej, którą ukończył w klasie 

Aliny Bolechowskiej (1986). Ale już od 1984 roku 

był so listą Teatru Wielkiego, debiutował na scenie 

kamera lnej w roli Markiza de Lu ssaca w Paziach 

królowej Marysieńki Dunieckiego. Jeszcze jako 

student rozpoczął współpracę z Zespołem Muzy

ki Cerkiewnej ks. Jerzego Szurbaka. Na scenie 

operowej oglądaliśmy a rt y stę w rolach: Organda 

w Amadigim di Gau/a Haendla, Dzidzi ego 

w Hrabinie Moniuszki, Ferranda w Cosi fan tutte 

i Pedrilla w Uprowadzeniu z .seraju Mozarta, Ju

rodiwego w Borysie Godunowie Musorgskiego, 

t ytułowego Manru w operze Paderewski ego, 

Jedidjeg w Czarnej masce Pendereckiego, Taty 

w operze dz iecięcej P.1n Marimba Marty Pta szyń 

skiej, Gora w Madame Butterfly i Panga w Turan

clol Pucciniego, Lindora we Włoszce w Algierze 

Ross iniego, Edzia w Manekinach Rudziń skiego, 

Jonka w KrakowiakJch i góralach Steianiego, The

opompusJ \\I Historyi o ś~v. Kf1tarzynie Twardow

sk iego, Malkolma w Macbecie, Mattea Borsy w 

Rigo letcie i Gastona w Traviacie Verdiego oraz 

Kirkora w Goplanie Żeleriskiego. Występował na 

innych krajowych scenilch operowych i estradach 

iilharmonicz nych. Uczestni czy ł w występac h 

gościnnych we Francji , Izrae lu, Holandii , Luk

semburgu, w Niemczech i we Włoszech. Brał 

udzia ł w nagraniach plytowych, radiowych i tele

wizyjnych, a w 1987 roku n agra ł pilrtię Ferranda 

w filmowej wersji opery Cos i fan tutte 1\.\ozarta w 

reżyserii Krzysztofil Tchórzewskiego. W 1998 

roku śp iewL1 ł w konu~ rc ie poświęconym muzyce 

łohanna Straussa w Londynie. (fot. Archiwurn) 

ACEK PARO 
tenor 

85 



\!Vychovvanek wa rszawski ej t\ kade rnii Muzy

cznej, student 1.v klasie Kazimierza Pustel;ika. Jest 

laureC1 tem Konkursu Wokalnego w Dusz nikzich 

1111 nagroda i nagroda spec jalna, 20001 i Mi<;'dZy

nJrodowegu Konkursu \!\lokalnego im . Harice l<1 

Darclć>e w Brailii, Rumunia \nagroda Fundacji im. 

H. DarcleeL Ta ostatniJ nagrodcl zaowurowziła 

zaproszeniem artysty do roli Don 011.ivia w Don 

Ciovanni1r1 1V1ozJ rt J na scenil.' Atheneum Ro

manum i w Sali Koncertowej Radia Hukareszt. 

U rzt•stniczył w ku rsac h mistrzowski ch Ern s t ~1 

Haefligera (Zurych , 1998 i 19491, Sy lvii Ge>71y 

(W;mz<iwa, 2000) i M<iriany N icolesco !Bra il a, 

2000). fl r.:ił udLiał w krajowych i zagranicznych 

iesliw,1lach muzycznych: wystąpił w koncercie 

inauguracy jnym Festiwa lu Muzycznego w Łań

cucie 119991, gdzie razem z Ewą Podleś i Cyprien

em Katsarisem wykonal Oa.s Lied von der Erde 

M<ihlera, w G<i li Festiwcilu Op<· rnwego im. Kry

styny Jarnroz w Busku-Zdroju (2000) i w w ieczo

rze zamykaj ącym I EuropJische Herbs1,1 kademi" 

\parti a t ytułowa w OrteusL11 Monteverdiegol. W 

Tea trze Wi elkim - Operze J rodowej Jrtyst<i 

debiutowa ł ro l ą tytułową w szkolnym przedsta

vvieniu Janka Że leński egn n;.1 scenie k,1 meralnl'j 

I 1999), śp iew Jl t eż Edrisiego w Królu l<ogerze 

Szyrn ;:rnowsk iego. MJ już tJkże \\' ~wnim reµer

tuarzp pJ rtie: Leńsk iego z Eu,;enius?a ()niegin.i 

Czajkowskiego, Ernesta z Don Pasąuale, Nf?. rno

rina z Napoju milosnego i EdgarJ z Łucji z Llln

mermooru Donizettiego, Ferr;rnri.:l z Cosi fan tutre, 

TaminJ z Czarodziejskiegu Oety, BelmonteJ 

z UprcHvadzenia z serJju Moz.nta , Hrdhiego 

A lrnJv i vę z Cyrulika sewil_~kiefio Rossinl~go i A l· 

!reda z Tra viary Verdiego. !fot. Archi wum) 
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R /-\ 
tenor 

A Ł K O 

Ukończył łódzką Akadem ię Muzyczną w klasie 

Haliny Romanowskiej. W 1989 roku zadebiu

towa ł m scenie Teatru Wielkiego w Łodz i partią 

Leńskiego w Eugeniuszu Onieginie Czajkow

sk iego. Rok póź nie j zostJł laureatem Konku rsu 

Wokalnego im. An Sari. W 1992 roku otrzymał 

z.:i. svvo je pierwsze dokonaniJ nagrodę specjalnc.1 

łódz ki ej krytyki. Ma w repertuarze czołowe par

tie tenorowe w tJkich operach, 1ak: Don Pasquale, 

Łucja z Lamt'rmooru i Napój milo.sny Donizet

tiego, Faust Gounoda, Straszny ch·vór Moniuszki, 

Cosi fan tulle i Don Giovanni i\1ozartzi, Madame 

Butterfly Pucciniego, Cyrulik sewilski Rossiniego, 

Kawaler srebrnej róży Ri charda Straussa, Nabuc

co, Rigo f(' rtO i Trav iara Verdiego. Wielkim 

osiągni ęc iem artysty by ła ro la Rudolfa w Cyga

nerii Pucciniego, w ykonana w Turynie· z okJzji 

1 OO-lecia premier)' tej opery; wystąp ił wówcza> 

u boku Mirelli Freni i Nikołaja Giaurnwa, śp iewa 

j ąc na zmi<ine z Luciano Pavarottim. Odnotował 

cel wi ł:' le osiągnięć w repertuarze oratoryjno-k.in

tutnwym. PJrtie tenorowe w St abat Mater i J\'1alt'j 

m;,zy urocz,vsrcj Rossiniego, Requiem Verdiego, 

Mszy koronacyjnej i Requiem Mozarta, li Symfo

nii Mendelssohna, Sra/Jar ,\.farer Dvor<ika i MSLy 

urocz_vstej Wiłkomirskiego, art sla wykonywa! 

w ielokrotnie w krajowych lub zagrJnicz nych 

sa lach koncertow eh. Spiewał na fesliw,ilach 

muzycznych: Viva il Canto w Ciesz 'nie, Wrat isla

via .antans we \IVrocL1wiu, na Fe~tiwJlu rYio

niuszkowskim w Kudowi e-Zdroju , w Xzi nten 

(Ni„mcy) oraz podczJs Wexford Festival Opera 

llrlandro). Bra ł ud zia ł w w ielu tou rnrezagranicz

nych polsk ich tea trów operowych. Wysti;pował 

w Austrii 1 Belgii , Francji, Holandii, Niemczech, 

SzwJjc.ir ii i we: 'vVłoszech oraz z rec ital ilmi w 

Stanach Z jednoczonych. Na scen ie Teatru Wiel

kiego - Opery Narodowej oklaskiwa li śmy go jako: 

Stef;:111a w Strasznym dworz e Moniu~2ki, Rudolfr1 

w Cy;.;anerii i Pinkerton.i w k laddrne Butterfly 

Pucciniego, Ks i ęcia N\an tui w Rigo!t:'tcie i A lfre 4 

rfa w Tr.1 11iacic Verdiego. (iot. Archiwum) 

DARIUS Z STACHUR 1\ 
teno r 

N;iukę śp iewu rozpoczą ł u swego ojca, wybitne

go ukra iński ego barytorM Semena Szkurhan Cl. 

Ukończył Uniwersytet w Czerniowcach i Konser

warorium Lwowskie. W 199 1 roku wygrał Mię

dzynarodowy Konkurs Wokalny im . Ady Sari 

w Nowym Sączu i odtąd regularnie występuje w 

Polsce. Zn;iny jest w idzom teatrów operowych 

Bytomia , Krakowa, Łodzi i WrocławiJ. Stale 

w,pólpracuje z Teatrem W ielkim - Operą 

Narodową. Jest laurea1en1 wie lu między naro 

rlowych konkursów woka lnych, zdobywa ł kolej

ne nJgrody w Kijowie, Lwowie, Nowym Sącz u, 

Tuluzie, Warszawie, Bytomiu, Helsinkach, Ber

linie, Kopenh adze, Busseto i Wierłniu. Arty$ta ma 

w swoim repertuarze ponad 20 partii baryto

nowych w operJch: Bizeta !Carmen), Borodina 

\ Kniaź Igor), Czajkow,k iego !Eugeniusz O niefi ill , 

/o/anta), Gounoda I Fausr) , Moniuszki (Ha/kal, 

MoLa rta !Co.si r;m turte), Pucc iniego (/Vtadame 

Burterfly, To.>ca), Ro» iniego !Cyrulik sewilski), 

Rimskiego-Korsakowa (Z loty kogucik), Szyma

now;kiego (Kró l Roger) i Verd iego (A ida, Atryla, 

Bal mdskuwy, Don Carlos, Emani, Nabucco, Rigo

fetto, Travial,i i Trubadur). Śpiewa też w iele utwo

rów kamerJ lnych, orutoryjno-kantatowych i pieś

ni. \l\lielokrntnie występowJł za grani cą: w t\us

trii , Belgii . Danii , Finl <indii , Holandii , we Fr<incji , 

w Luk~cmburgu, na Ło1wie i Martynice, w Moł 

d~nv ii , Niemczech, Rosji , Rumunii , w Stanach 

Zjednoczonych. Szwajcarii i w swojej rodzinnej 

Ukrzi iniE-' . Nil sct~nie vvJ rszJwskiej śp iewa ł partie 

t ytułovve w :\1,uepie CLa jkowskiego, Rit:ole-tcie 

i Nabuccu Verdiego, a t <i kże bc,imilla w Car

men Bizeta, Janusza w Ha/ce.Moniuszk i, Sharp

lessi.1 w Mad.-1ml' Buttf>r17y Puc<: i niego i Germon

ta w Traviacit' Verdiego. (lot. J. Ci luń) 

t\NDRll SZKURH/-\N 
baryton 

Ukończy ł z wyróżnieniem w.1rszuwską Akadem i ę

Muzyczną, gdzie studiowa ł pod kierunkiem Marii 

Halfter (1983). Już w 1982 roku ZO> t a ł so li , t ą 

Teatru Wielki ego w \l\f~irszilw ic" Llllreat międLy4 

narodowych konkursów wokalnych: w K.orlovy< h 

Varach 1111 nagroda, 1 CJ79 ), w W ic,dniu (li n<Jgro

d.1 i n<igroda spec jalna, 1<J86) i w Salzburgu i ii 

nagroda, 1988) ora i Nagrody Młodyc h I stopniJ 

im. Stani>ława Wyspi Jń>k i ego. Artys ta ma w 
~wuim dorobku wicie JXlrtii tenoroyvych: Czek<l

lir'1skiego w Damie pikuwejCz,1jkowskit•go, Pr'Y

jaciel.;1 zw ierzą t w Kynolu,i.;u w ruzterc~ti yż„1 , 

ro le t 1. ułm.v1:1 w 'lislrzu i lvlał,15orzcJcie KunJdd , 

Damazego w Strasznym dworzt! M oni uszk i, role 

\ozortmvsk ie: Ferranda w Cos i (Jn rutte, T<imina 

w Czarodziej>kim (Jecie, Don O tta via " Don 

Cwvannirn i Relrnonl<l w Uprowadzeniu z sera 

ju, J także lurodiwcgu w Bory.;fe Godunowie 

Musorgskiego, HadankJ w CLdrrlL'j masn • Pend

ereckiego, Gora w 1\!ladamti Buttedlv Pucci niego, 

Lindora we W lo.<Lce w A lgierze Rossiniego, 

Oberż ystę w KJwalerze srebrnej róży RichardJ 

Straussa, 1\r\art c<l Borsę w Rigolt'tcie Verd iego 

r Mima w Ziucie Renu \i agnerJ. Wy>ti;pował z 

operą W.:lr~zawską \V Au~trii , Fr~mcji, Holandii , 

Jugo~ ławii, Luksemburgu, Niemczech, Ros ji 

i Szwajcarii. Wykonuje ldki.e ulwory orator>1jno

k,111tJtow , a przede wsz stkim dzreł:t Bacha, 

H.Jendla i 1V\ozJrl .:l. Bogaty je.st też jego repertuar 

pieśniJrski: od pieśni renesansowych, poprzez 

klasyczne (Mozart, Beethoven, Ha)'dn) i roman

tyczne (Sc:hubert l, aż po w,p6 1 cze,ną liryki; 

wokalną. Współpracuje z PuznJńskim Chórem 

Chlopięcym Jerzego Kurczewskiego i L Filhar

rnoni,1 Poznańsk4, a t akż e z wspubmi : Fiori 

Musicali , Concerto J\venna, Car ella tlydgosien

sis, z Polsk4 Orki estrą Kameralną i zespołem 

muzyk i dawnej Ars Nova. agrywa dla radia 

i firm fonogr.1ficznych. (fot. I.. Myszkowski) 

K R Z Y S Z T O F 
tenor 

5 Z M Y T 

Absolwent warszawskiej Akademii M uzycznej, 

którą ukończy ł pod kierunkiem Kazimier-La Puste-

1.:ika. Parokrotnie uczestniczy ł w międzyn.:iro· 

dowych kurs.ich mistrzo1,.vskirh w Salzburgu. 

Dzi,1łalność konccrtow,1 roz poc1<i ł jeszcze w 

czasach studenckich, wykonuj ac pa rtie tenorowe 

w wielkich dzieła c h oratoryjn ych: !1'1.lgni(ica t 

Bacha, Rel/uiem Mozarta i Stabat 1Vrarer Rossi

niego . Związany jesr z VV.Hszaws ką Ope r ą 

K .1 mcraln ą, gdz ie zadebiuto\ .i ł 1 98M roku p.:lrtią 

Ferranda w Cosi fan tutce \ozart.i . Z Lespo ł em 

tym uczestni czy ł w cykli cznych pre;c·ntJCJJch 

r·esti wa low}•ch oper !v\ozartJ ( kilkanaście partii 

tenor<iwych) i Monteverdiego, oper barokow d i 
i muzykr 'taropolski„j: wysl~powJI na międ1y
n.irodowych fe>tiwal<ich w Vi llach, Wiedniu i Bej

ruc..:ie, a t J kżc nzi scenach ((:;'_J.frów w Dan ii, H olJn

dii , FrJnc ji i Niem iec. Pozci bogatym repl"' rłllJ 4 

rem fv1oza rtowskim ma w dorobku g łówne par4 

tie tenorowe w oper,ich: DunizcttiL' 10 (Oon Pas
q11ale, Łucj.i z Lammermooru, Napój milo.my), 

Ro»iniego I Cyrulik sewilski, Kopciu.>zek, Semir.i

mid.i , Signor /3r11s chino, Srok.i 7. ł odziejk.J , 

\N/uszka " r\ lgierzt!) i Verdiego (Ba/ m.isko\\'y, 

Rigo lerro, Trav iat,l , Trubvdur), a t;ikż e w op

eretkach Lehard (Krdina uśmiechu, Wesoła wdó1>·

k.i ), M illockera !Student żebrak) i Strau,sa (Baron 

cn;ański, Zemsra nieropeua). W Tea trze Wiel

kim wystąpi ł po rJZ pierwszy w 199 1 roku jako 

Edga r w Łucji L Lamrnermooru, a potem po\vrJ ct.l ł 
tu w rolach Slefzinzi w Srraszny1n dworLe 1Vioniu

szki, Belmonta w UprowadLeniu z Sl'raju i Don 

Otta\,ia w Don Giovannim Mozorta, j.i ko Ruriolf 

w Cyganerii Pucciniego, Alfredo w TraviJcieVer

diego i tytułowy bohater opery Chopin Ordice

go. Gości ł także na scenalh muzycznych Byd

goszczy, Bytomi <1, Krakowa, Łodz i , Szc2ecinJ 

i Wrocławia. Artysta nagrywa dla radia i telewi

zji. Specjalne miejsce w jego dorobku zajmuje 

repertuar pieśniar>ki; na ute-rech płytach kom

paktowych nagra ł pieśni Chopina, które prezen

towa I takie podczas Fc,stiwalu Chopinowskiego 

1.v andJ\.vil'. Śpiewa także p i e ~ni K.irłowic;1J, 
Moniuszki , P<irlerewskiego, Schuberta i Schuman
na. (fot. P. Rosłon ) 

LESZ E K ŚWIDZIŃSKI 
tenor 

Uczl·ń Lidii Gawrylarz. Laureat konkursów wo

koln 1ch w l3<1rcelonie, Busst:'to, Bytomiu i KudD
wie-Zclroju. Przez kilko IJI hy ł so li stą Centra lnego 
Zes po łu Wojska Polskiego. \"i 1980 roku 
Zcldebiutował ptlrlią Skołuby w Strasznym dworze 
,\.\uniu szki na scenie Opery Ś l ąsk i ce ł w Bytomiu. 
Późnie j by ł zwiqzany z łódzkim Te<itrern Wiel
kim. Jest ta kż~ s t a łym gościem nil scenie Teatru 
Wielkie 'O - Opery ar1Jdowej . Równie często 
występu je n.1 µres t iżnvvy( h ~ct:::niK h zagra ni cz
nych. ~p i ewJ ł glówne pJrtie b.isowe w Eugeniu 
szu Oni<-ginie Czajkowskiego i Łucji ~ I ,1mmer
mooru Donizettiego podcz<1s olwtt rri a lł . il t ro Vit
torio Emt1 nLJt::' ll-:' w t::.synie. c z.estniczył w 
wykonaniu Reąuit:m erdiego w µ.:i.ryskiej St1lle 
Pleyel. Występow.ił w C11»kiej nJrZt'«LOllL'j Rim
skiego4KorsakowJ n;1 scen ie Oper RZ)'tn~kiej 
ur;:iz w Baśni o CclrLe Sa lt anie lego s.._1mego kom
pozytora w mediolański e j L:i Sc,1 li. ŚpiewJł w 
StanJch Zjednoczonych orJz nJ scen<ich nie
mieckich. S1czególnie c<:niony jest we Francji , 
odkąd poj<iwił s i ę pu r:iz pi l-rwszy na scenie 
Opery Pa ryski ej . Wys t ępowa ł tam w Borysie 
Godunowie Musorgskiego i w Rigoletcie Verdie
go, J od 1989 roku .,,tale pojawiJ się na scenie 
Opery B<istill e, gdz ie oklaskiwano go /3em'e
nuto Cellinim 13l'rlioza, Damie pikowejCzajkow
skiE·go, V\/t·.selu Fil)a ra 1Vioz<i rtJ, /\1ar/.ime Butter
fly Pucciniego i Ord/u \lercłi ego. Gośc ił w przecł 
staw ieni<ic h \lercłiuwski ch Luizy Miller i Aidy na 
scenie lyor1skiej, .Jw Nahuccu śp iew <1ł w Tu luz ie, 
1\'1J rsylii , Orange i innych mizistJch Francji . Reper· 
tu:ir art sty wzbogacają znane ze scen krajowych 
i zJgrtrn icznych jego µart ie basowe \V Lunatycz 4 

ce i Normie Bellini l'go, Mefistofelesie Boita , 
Fau.ścif' Gounodu, Żydówce H Jlevy'ego, Don 
Carlo~ie i Trubadur.te Verdiego oraz w V\lalkirii 
W<ignerJ. Boga ty je' t również dorobek ko11cer
to1.vy śp i ewzika w () ralor i.J ch Ba chJ, H uendla , 
Haydn<i oraz pi eśniarski - w utworach kompozy
torów pobkich, frJncuskich, rosyjskich i niemiec
kich. Orl nos ił również sukct'sy jako wykonawca 
IX Symfonii Beethovena w Montt' Carlo, Wt'St'la 
StrJwińskiego w P;iryżu ora1 monumentalnych 
dLieł Krzysztofa Pendereckiego: Polskie R1:quiem, 
Te Deum i PJsja wg św. Łukasza. Śp i ewa ł partię 
\iVtJrłamll w filmowej wersji Borysa Godunowa 
w reżyse rii Andrzej<i Żulawskiego. N<igrywa dlJ 
rad ia, telewizji i firm pł yt<JW)'Ch w Polsce, innyc h 
krajach europejski ch i za oceanem. (fot. Arc: hi 
wurnl 

ROMUALD TESAROWICZ 
bas 
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U kończy ł z wyróż nieniem łódzką Akademię 

Muzycz n ą jako student Zdz i s ł awa Krzywickiego 

(1976). Jesl laureatem I nagrody Konkursu im. Jana 

Kiepury w Krynicy oraz Ili nagrody i wyróżnienia 

za najlepsze wykonanie pi eśni w Konkursie im. 

Karo la Szymanowskiego w Łodz i . W 1975 roku 

związa ł s i ę z łódz kim Teatrem Wielkim, debiu

tując lam rolą Ramiisa w Aidz ie Verdiego. Rok 

później zaproszony zosta ł do współpracy ze 

scen ą wa rszawską, gdzie zadebiutowa ł jako Ba

silio w Cyruliku sewilskim Rossiniego. W latach 

1982- 19B6 był zw iąza ny z niemieckim teatrem 

operowym w Gelsenkirchen. W bogatym reper

tuarze operowym artysty zna laz ł y s i ę takie partie 

basowe, jak: rola t ytułowa w Zamku księcia Si

nobrodego Bartóka, Zuniga w Carmen Bizeta, 

Koczub<ej w Mazepie Cza jkowskiego, Stolnik w 

Halce oraz Zbigni ew i Skoluba w Strasznym 

dworze Moniuszki , Komandor w Don Giovan

nim Moza rta , Bonzo w Madame Butterfly, Skar

pia w Tosce i Timur w Turandot Pucc iniego, Ba

ron Ochs w Kawalerze srebrnej róży Richarda 

Straussa, Zaccaria w Nabuccu Verdiego, parti a 

t ytułowa w Holendrze tułaczu i Gurnemanza w 

Parsifalu Wagnera oraz role w operach Balazsa 

(Zd drzwiami] , Dessau (Osądzenie Lukulusa), 

Kiiglera (Kohlhaas), Pendereckiego (Król Ubu), 

Sikory I Wyrywacz .<erc) i Twardowskiego (Lord 

Jim, M aria Stuart). Występuje w koncertach ora

toryjnych [Mesjasz Haendla) i symfonicznych, 

a także z rec italami pieśni i arii. Uczestni czył w 

festiwalach: Muzyka IV Starym Krakow ie, Bregen

zer Musiktage, Holland Festi va l i w Festi walu 

Telewizy jnym w Ostendzie. Śp iewał na scenach 

i estradach koncertowych Albanii , Austrii , Belgii , 

Francji , Grec ji , Lu ksemburga, N iemiec i Szwaj

carii. !fot. J. Giluń ) 

WŁ O DZIMIERZ Z ALEWSKI 
bas 
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Ukończył warszawską Akademię Muzyczną w 

kla sie Romana V\lęgrzy na l 199 1 ). Laurea t 

konkursów wokalnych w Nowym Sączu i Warsza 

w ie oraz finalista Międzyna rodowego Konkursu 

Belvedere w Wiedniu. Na scenie Teatru Wielkie

go debiutowa ł IV 1990 roku rolą Cierna w Małym 

kominiarczyku Brittena, a krótko potem roz począ ł 

regula rną współpracę z Wa rszawską Operą Ka

mera lną. ~piewa ł partie tenorowe w: Fideliu Beet

hovena, Normie Belliniego, Carmen Bizeta, Euge

niuszu Onie,s;inie Czajkowskiego, Łucji z Lam

mem1ooru Donizettiego, Fa uście Gounoda, Stra

sznym dworze Moniuszki , w op<era ch Mozartow

skich: Co.si fa n tutte, Czarodziej.ski flet, Don Gio

vanni, Uprowadzeni.: z seraju i Wesele Figara, 

a ta kże w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, 

Madame Butterfly Pucciniego, Cyruliku sewilskim 

Ross iniego, Salome Richarda Straussa, Królu Ro

gerze Szymanowskiego i Traviacie Verdiego. Jest 

stałym gośc iem scen operowych w Bydgoszczy, 

Bytomiu , Gdańsku , Krakowie, Poznaniu, Szcze

cinie i Wrocław iu . Współpracuje z Teatrem Naro

dowym w Pradze, gdzie zapraszany jest do Cyru

lika sewilskie,s;o Rossiniego i Czarodziejskiego fle

tu Mozarta. W 1996 roku na zaproszenie Opery 

Hamburskiej odbył z tym zespołem tournee po 

Japonii , śpiewaj ąc Ferranda w Cosi fa n tutte Mo

zarta . Uczestnicz ył w krajowych i zagranicznych 

festiwa lach muzycznych. Występowa ł w Austrii , 

Libanie, N iemczech, Stanach Zjednoczonych 

i innych krajach. Artysta ma również duż y dor

obek koncertowy; brał udz i a ł w wykonaniach IX 

Symfonii B<eethovena, Pór roku Haydna, Lirwinów 

Ponchi iell ego, Stabat M ater Rossinie!\O, Mszy As

dur Schuberta, Psa lmów jerozolimskich Sheri ffa 

i Stabat M ater Stefa niego. !iot. Archiwum) 

ADAM Z DUNIK OW SKI 
teno r 

Ukończyła k ra kowską Akademię Muzyczn ą 

w kl asie Izabelli Ja siń s kiej-Buszew i cz (1987), 

a wcześniej wydział filol ogiczny Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Jako studentka była st ypendystką 

Alex de Vries Foundation u Very Rozsy w Ant

werpii i tam z adebiutowa ła podczas koncertu 

( 1985) oraz jako Meg Page w przedstawieniu 

Falstaffa Verdiego podczas Festiwalu Flandryjskie

go (1 986). Była laureatk4 I ~ a grody oraz nagród 

spec jalnych Konkursu im. Ady Sari w Nowym 

Sączu oraz fin a li stką Konkursu Luciano Pava rot

tiego w Filadelfii. Jako stypend ystka R z ą d u 

Włoskiego studiowa ła u Aidy Filev i w Mediola

nie. Spiewa ła w Bytomiu i Łodz i , a od 1995 roku 

związana jest na stałe z Teatrem Wielkim - Operą 

Narodową. Występuje też gościnnie na scenach 

zagranicznych. W boga tym rep<ertuarze opero

wym artystki szczególne miejsce za jmują parti e 

Mozartowskie: Cherubin lWe.sele Figara), Zerli 

na (Don Giovanni), Sextus ( Ł askawośl' Tytusa) 

i Dorabella (Cosi fan tutte). Wykonuje równi eż 

czołowe partie mezzosopranowe w Carmen Bize

ta (ro la t y tuł owa), Fa uśc ie Gounoda (Siebell, 

Madame Butterfly Pucciniego (Suzuki), Cyruliku 

sewilskim Rossiniego (Rosina), Kawalerze srebrnej 

róży Ri charda Strau ssa ( ktawian). Spiewa ł a 

także w Eugeniuszu Onieg inie Czajkowskiego, 

Juliszu Cezarze Haendla, Rigoletcie Verdiego oraz 

w Królu Ubu i Diabłach z Loudun Pendereckie

go. Jest również uznaną odtwórczynią partii mez

zosopranowych w operach Stani s ława 1'v1oniusz

ki , występowa ł a m.in . w ro li Jadwigi w Strasz

nym dworze w Buffalo IUSAI. Bardzo cz ęs t o 

występuje również na estradach koncertowych. 

Bra ł a udział w Festiwalu w Walencji , Warszaw

skiej Jesieni i Wratisla via Cantans. Ma w swoim 

dorobku oko ło 60 partii w utworach Bacha, Ber

lioza, Brucknera, Cherubiniego, Haydna, Janacka, 

M ahlera, Moza rt a, Ross iniego oraz Verdi ego. 

Nagra ł a 1 O pł yt kompaktowych, a wśród nich 

Requiem i Wielką mszę c-moll M ozarta. (fot. 

W. Plewiński ) 

K t\TAR Z YN A SUSKA 
mezzoso pran 

Ukoń c z y ł a ka to wi c k ą A k ademi ę Mu zyczn ą . 

Prz<ez kilka lat była so li stką Operetki Warszaw

skiej. Debiutowa ła tam jako Rosa linda w Zemście 

nietoperza Johanna Stra ussa, a następnie śpiewa ła 

z sukcesem partię Aldonzy-Dulcynei w musica

lu Człowiek z La Manchy Leigha. W 1974 roku 

zw i ąza ła si ę z wa rszawskim Teatrem Wielkim, 

gdzie wystąpiła jako Jagna w prapremierze ope

ry Wito lda Rudz iń skiego Chłopi według Reymon

ta. W repertuarze artystki znal az ł y s ię wkrótce 

takie partie, jak: Oskar w Balu maskowym Verdie

go, Nedda w Pajacach Leoncava lla, tytułowe 

partie w Katarzynie lzmajlowej Szostakowicza 

i Halce Moniuszki , Philippe w Diabłach z Lou

dun i parti a so lowa w inscenizacji teatralnej Pa

sji według św. Łukasza Pendereckiego. Od 1979 

roku była so li stką Opery w Kilonii . ~piewa ła tam 

m.in.: Jaros ł awnę w Kniaziu Igorze Borodina, 

Fiordiligi w Cos i fan tu/le Mozarta, Mimi w Cyga

nerii i tytułową pa rtię w Madame Butterfly Puc

ciniego, Lenorę w Trubadurze Verdiego, E lzę w 

Lohengrinie Wagnera i Agatę w Wolnym strzel

rn Webera . W 1980 roku uhonorowana zost a ł a 

n ag rodą prestiżowego miesięcznika "O rpheus". 

Bra ła też udz i a ł w wykonaniach koncertowych: 

IX Symfonii Beethovena, Ein Deutsches Requiem 

Brahmsa, Te Deum Bru cknera , VII/ Symfonii 

Mahlera, Requiem Mozarta, La Petire Mess(' So

lenne/le Rossiniego i innych utworów. W 1984 

roku powróc ił a do Warszawy, gdz ie śpiewa ł a 

pa rti ę tytułową w lv1adame Butterfly Pucciniego, 

występowała w pamiętne j inscenizac ji Pierśc ie

nia Nibelunga Wagnera I Freię w Z locie Renu, 

Helmw ige w Walkirii oraz Nornę i Gutrune w 

Zmierzchu bogów) , a t a kże w Wagnerowskim 

Parsifalu jako jedna z Dz iewcząt-kwiatów. By ł a 

U l a ną w M anru Paderewskiego, występowa ł a 

ponownie w ro li Rosalindy w Zemście nietope

rza, śpiewa ła w kameralnych przedstawieniach 

Moniuszkowski ch: Przy kominku i Śpiewnik do

mowy. Współpracowa ła też gośc innie z łód z kim 

Tea trem Wielkim, występując tam w partii Elwiry 

w Ernanim Verd iego i Donny Anny w Don Gio

vannim Mozarta. liot. W . llietkowska) 

HANNA Z DUN E K 
sopran 

Absolwentka wydz ia łu wokalnego warszawskiej 

Akademii Muzyczn<ej (1994). Wcześniej ukoń

czyła <el e ktronikę na Politechnice Warszawskiej. 

Jeszcze jako studentka debiutowa ł a na scenie 

kamera lnej Teatru W ielkiego w operze Menot

ti ego Am ahl i nocn i gośc ie p a rtią Ma tki. 

W pierwszych latach kariery współpracowała 

z poznańskim Teatr<em W ielkim, gdzie wystąpiła 

jako Herod iada w Sa lome Richarda Straussa 

i Fenena w Nabuccu Verdiego. W łódzkim Tea

trze Wielkim śpiewała Hrabinę w Damie pikow.:j 

Czajkowskiego, a na scenie warszawskiego Tea

tru Muzycznego "Roma" wystąp iła jako Cz ipra 

w Baronie cygarlskim Johann a Strau ssa o raz 

Trzecia dama w Czarodziejskim tiecie Mozarta . 

Od 1999 roku jest so li stką Teatru Wielkiego -

O pery Narodowej . Spiewah na naszej scenie 

Judytę w Zamku ks ięc ia Sinobrodego Bartóka , 

Suzuki w M adame Butterfly Pucc iniego, Diako

ni ssę w Królu Ro,s;erze Szymanowskiego, U lrikę 

w Ba lu maskowym, Fenenę w Nabuccu i Madda

l e nę w Rigoletcie Verdiego. Tą ostatnią pa rtią 

zadebiutowa ła w 2000 roku na scenie Tea tra 

Rcg io w Turynie. Rozpoczęł a też współpracę 

z p restiżowym Festi wa lem Operowym w Wex

ford (Irlandia), śpiewając tam pa rtię Matki w Con

chicie Zandonaiego . Artystka ma ponadto w 

swoim repertuarze Ma rynę w Borys ie Goduno

wie Musorgskiego, pa rtię Grzechu w Raju utra

conym Pendereckiego, Ks iężnę w Siostrze Ange

lice Pucciniego, Prez ios illę w M ocy przeznacze

nia i Az u ce nę w Trubadurze Ve rd iego. 

Współpracuje również z estradami iilharmonicz

nymi wykonując partie mezzosopranowe w utwo

rach Bacha, Beethovena, Kurpińskiego, Moniusz

ki , Mozarta, Pergoles iego, Prokoiiewa, Rossinie

go, Schuberta, Szymanowskiego, Verdiego i Viva l

diego. l fot. Archiwum) 

A G NIES Z KA ZWIERKO-WIERCIOC H 
mezzosopran 
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Ahsolw C:' nt łódz ki ej Akademii Mużyc7nej, gl-ł?ie 

studiow~1ł ~ pi ew pod kie runkiem Zdzisł;:iwa Krzy

wi c kiego. Jest laureci tem Jl Ogó lnopo lskie go 

Konkursu ~p i ewJków Operowych im. Adarnd 

D id ura, gdz ie otrzy rn~1ł dru gą nagrodę. Ka ri rę 

soli ~ ty c n1~1 ro1poc1qł w ·1 lJH4 roku n~1 scc~·ni e 

Tea tru Wi t" lki ć'go w Łodz i. Od 1995 ruku śc iś l.

w ::i półpracuj P z w~ rsz .iws k~1 sc ę n c1 o pe rową. 

\N hog,1t yn1 repe rtu ~Hze artysty z n.Jlaz ło s i ę \v ie le 

c zołowyc h pcntii tenorowych: Don )os1.:" \·\' Car

m en BiZl-'lJ., \rVłndz irT1i 1:..·rz w Knia7iu f.t;urzc 13oru

din ;:i, L~ ński w EuBeniuszu Onieginie i A ndrze j 

w !vl aze1Jie Cza ikowsk iego, tytułowy Faust 

w oper?e Cnunnda, Jnn tek \V Halce, ldarnor \N 

Pa rii i Ste f.in w Strasznym rl\vorze Moniuszki , Fcr

ranchJ w Cosi f~Jr1 tuttetv\ozMt<1, Rudolf w Cy~ane

rii, Pink0 rt o n w A1.ir/arne Butterfly i C~waradoss i 

w Tvs ce Pucc iniego or~1 z \.v ielkie rol e Verdio\'\'

ski e: R.acbrnes w Aidzie, Gu~t.v.v Ili \RiccdrdoJ 

\·V Ra/u m.-i . ..,kowyrn, t ytułowy Don Carlos, r\ lv;:i ro 

w t\:focy fXLeLn..JcLenia, Makdui w :\t1acbccic, ls

rn;1ell' w Nabuccu, Ks iążc,: 1V\Jntui w RigolL'lcif:, 

iV\anri co w Trubadurzt• i A lfredo w Tr<Jviaci e. 

W tej ostatn ie i rol i występował także z warsz:iw

skim zespołem podczas tournće po Japonii. 

Równi eż w kilku inn ych popisowyc h ro la ch 

oklaski\v:rno śp i ew,1k J. nrt scenac h zJgran icL

nych: jJkn Ks lęc i .'.l 1\,\antui w Risoletcie nL1 sccni t:• 

wit·deński e j Karnmeroper, j ~1ko Ricr~rdJ 1,.v Balu 

m,J..;ku\vyn1 w Korei Pciłudninwe j , vv ro li Jon tk zi 

\v ł-/,i/cc Lr<.:dliLu\Vdnej \V Osace i j~1ko AlfrecL.i 

w TravicJ c ic podczas ostatniego toum(•e TeJ tru 

Wielkie-go - Upery Narodowej po Japonii. M,1 

nCI )\'Voirn koncil:' vvit•le nagrań r~1dio\vych i tel C:::

wi zy p1 ych. (fot. J. Multarzyńskr l 

K R Z YSZTOF BEDNAREK 
tenor 
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Ukoń<7y ł 1 wyróżnieniem wJrszawskc1 t\kci demię 

i'v\uzyczną I 199 3). gdz ie studiował pod kierLrn 

ki €rn Magdol<'l1Y Boianowski c j. W tym samym 

roku l<.1debiutovv ał \V Te;1tr1 e \Vi e lkin1 - OperzP 

1'\J .irodnwej pJrtią B;:irtol<-l w Cyruliku sewilskim 

J~ os~ iniego . Laure;:i t iV1iędzynarodowego Konku r

su Vv'ok<1lnegu im. StJnisbwa M oniuszki w 

VV,1rszJ wie \n,1groda im. Ad<Jmcl DidtHJ, 19921. 

Konkursu im. Ad;:.i rn :i Didur,:i \-\' Bytomiu 1111 na 

grod ;i, 1 <)CJ4 l. M i ęd zy n .Jrodo\ ego Konkursu 

\rVokrt lnegu im. Fr~rnc i~ćo Vi na~:"1 w f~ arc t:·lcmie 

( Gr~md Prix , n;1groda spec jalnzi i nagrocb publi cz

nośc i. 1996), Konkur~u im. Lwritza iY\elchiorJ vv 

Kopenh,1d1e 11\1 nogrocb , 1 'l 9bl r M iędzyn a rodo -

1,.vego Konkursu Woka!n~go Rocca d E:·l le ·\ac ie 

\-\1 Tno.;,k,111ii ni nJgrOfLl , 1995) . Uc1estnic1 ył w kur

'''ch mistrzowski ch pod k ierunkrem Tere> Ż •lis

Cary, 1-\nd rz1.:· jJ OrlowiczJ i C;.irlo Bt::rgonz.icgo . 

flył t ~k ż e stypendy tą Ac c 1de111ia \lercli,rna 

w Bu <>eto i P~ rmie (Włoc h y ). W swo im bogotyrn 

dorobku wokaln)'nl artysta ma wiele czołowych 

p<ntii bi..lSowych i ba rytonovvydr Esca111ill~1 w 

CCJ mit' f'I BizetJ , Księci. G riernin.i w Euf; eniuszu 

Onieginie CzJjkow"kiego, Dule<:nn~irę w Napo

ju miłosnym i ro lę t ytuło\<\' ćl w Oon Pasquale 

Oonizettiegu, Melist<1 \"-' Fa u.(ciP Counocb , Stol

niki w H alce i Zbigniewa w 5rra5znyrn chvor2e 

Moniuszki, Kom,rndo r~. Lepore·lla i 1\.\asetto 

w Don Giova nnim or.1z Figara i Bartob w V\!esclu 
Figara \ozMta, Warłama i t y t y łow~ rolę w Bory

.sit' Gudunoi.vie M usorgskiego , D on BJsiliJ w 

Cyruliku se~vilskim, Don Magnłli ta w Kopciusz

ku i Assura w Semiramirlzie Rossiniego oraz Hnr-

11;1 w Balu m asko\v ym, Ban kJ w :Vlachecie, Spara

fu c ilJ i Hrabiegu !v\ontt ·rone w l<i,goletc ie, Pietra 

w Simonie Bocc.inegrze Verdiego. \'Vys tępuj e 

ró\vnie7 n;:1 estr;:id;:i rh koncerto1,vyrh, śpiewając 

utwory l~eethovena , Dvoraka, Haendla, Haydna, 

Mozarta i Ve rdi ego o raz pieśni 1Vlusorgs kiego, 

R,1vel,1 , Schuberta, Schumanna i innych kompo

?ytorów. Oklaski w ano go w Barcelon ie, PJ rmie, 

Bergen, O slo, Kopenh adze oraz w Stanach Zjed

noc1onych. Jest częstym gości em \t\!arsz;iwski ej 

Filharmonii Na rodowej. l iot J. Ci luń ) 

KRZYSZTOF BORYSIEWICZ 
bas-ba ryton 

Po ukuńc 1 e niu lic· e um ogólnok..,Tt,1ł r ącego 

zac:2'.ął śp i ew,1 ć w Op"rctc e> W;irszawskiej 11978). 

Od 19B2 roku do~kon<ilił sw(·Jj w(1rsztat wokalny 

u F. Rudomskiego w P<.u1 s:t\-vowt:• j Szkole 1'v1uzycz

nci im. I. Elsnera. ledno( lt:śnie 1w i ~1 z .:il '.'->ię ze.· 

stol ec:znym Te,1trem \1\li f' lkim, gdz ie śp i ew.i szereg 

so lowych pmtii h.i sovvych i barytonowych. \Ą/y 

stq)uw,ił w; Fid<:liu Bt:<0 thoven,1 \Don Fern,ndu), 

Ca rmen Błzt-' t,1 ! E..,c · dmillo, 1Vl<Jrales ), F.1uśc.: ie Gou-

noda (M efist o fp lf's), Str.11 z nym dworze IZbrg

ni ęw l, Ha/et> 1Dziernb,1) i Widmach Moniuszki , 

Don Giovannim 1\.1oza rta (Lepore llo i Don Cio

Vił nnil, Cygarw rii Pucciniego ll)erlf'J it ). R..Jju utra 

conym Penderecki ego (S2dt.rn), Cyruliku sewil

skim R. ossi niego l BJrtolol, Krn ko H iakarh i góra

la ch Stefaniego \Br y ndas J, Salo rn e Richarda 

Straussc1 (J och<1na:.rn ), Balu maskowyrn (Horn), 

1'-"la cbec ie iBancol, Rigoletcie !Hrabia Monte-

rone J, Simonh_. 8orranegrz c (Pi1:.•tro ) i Traviacie 

l1'v\arki1 I \le rdieg(> oraz w rnnych przcclstaw ie-

ni ach warsza 1.vski 12 gn r0pcrtuaru opt> rO\v12gu. 

Śpie\V<lł tu t.Jkże Tewiego w musica lu Skrzypek 

na dachu Ste ina i 13oc ka. \·'Vy stępowJ ł gościnnie 

w f.> Jrtii t y tułowei i jako Donald w H o lendrze 

tułcJCLU \i\/.Jgnerd w insceni L'. clcji Opery \\/rocłliw

skiej. Je; t finolistą konkursów wokalnych w War

~ Lciwi P, Kudow ie-Zdroju i Kryni cy. Prow.xlzi 

ctz ic1t1lność konc:ertową1 biC>rą c udz i ~1ł w wykona

niach utworów oratoryjno-kant~1tnwyc h \Bzirh, 

Bf'E' thoven). Występow;ił na scę n ,1ch i estradach 

Belgi i, Fr,mcji, His1panii , Holandii , Luksembur

g~1, Niemiec, Rosji (Te,ltr Bolszoj), Szwajcarii, 

\.\1 łoc h oraz podczas f e':' liw;i lu Operowego w Je

rozo limre. (fot. J. G iluń J 

ROBERT DYlvlOWSKI 
bas-baryton 

Absolwent katowickiej Akademii Muzycznej, 

którą ukończył w kl as ie St.1nisłJwy 1'v\arciniak

Gowarzewskiej I 19841. W 1981 roku brał udz iał 

w Festiwalu Feste Medicee \Ve Florenc ji i u cze~ 

stniczył w kursi e interpretac ji muzyki orJtory jnej 

pod kierunkiem Pekki Saalomy w Boyr„uth, a w 

1982 roku, v-.· kursie wokalny·rn PJwł,:i Li sic jana 

\·V YVeirn zirze. Jest IJurea tem Konkursu im. Jana 

Kil:'pury w Krynicy [I miejsce-, 1903) (HJZ Ogólno

pol sk iego Konkursu Wokali styki Ope rowe1 w 

BytDrniu 111 mieisce, 1984 1. lJeb iutowoł w 1982 

roku 11i.1 scenie bytomski ej jJ.ko Zbigni t?w w StraSL

nyrn d~vorze Mnniusz ki i prz C:.·z dwa lat a był 

, 0 1i sq Opery Śl ąsk i e j. Od 1 ')85 roku śpi c:cwa w 

Teatrze VVielkim w V\/arsz,1\>vie. 1'v\J w swoim doro

bku 11J5tępujc1ce pa11ie operowe: Kudolla w Luna

tyczce Bel li niego, Bryndasa w Krakowiakach i gó

ralach Stdrmiego, E lvir"J. w Xe.rxesic HJend l<l , Stol

nika i Dziemb<;' w Halce, Zbigniewa i Skołub<; w 

Str.Js.z nym chvorzc oraL St' rwa cego vv Verbum 

nobile tv\oniuszk i, 1V\a setta 'vV /Jon Giov(mnim 

1V\oz<lrla, Pirneni..l \V Borysie Guduno\v ie fv\usorg 4 

skit-go, H<1lbanJ w kon cert owym wykonaniu 

Lil\Vin6w Ponchiellego, Co lline 'a w Cyganerii 

Pucciniego, .1 takżP ro le erdiowskit~: Horn<1 w 

Balu maskowym, Banka w !vlacbecic, Hrabiego 

Cepr.ino w Ri,goletcie, Doktora Grenvilla w Tra 

viacic-:' i ferranda w Trubadurze. VVystępuje także 

vv repertuJrz t• orJtoryjn o-kantaluwym, śpiew.ił 

m.in. \V A1f•sjaszu i Samsonie Haendla, Pora ch 

roku H;:1ydna, Oratorium na Boże NarodLenie, 

\ 1Vidkiej mszy h-mull, Pasji wµ .~ ~v. Jana i Pasji 

wg _..;w. A.-1att•usz,1 BJ cha or;.u w kr:-quiem 1Vio1arta. 

ArtystJ nagra! t eż dla Polskiego Raclic1 i Telew i1ji 

pieśni iVloniuSLki, Karłow ic zJ , Schumanna i Schu 

berta. (iot. W. llictkowska) 

c z S Ł A W 
bas 

GAŁKA 

Abso lwenl \Varszawski ej Akadem ii i\l\uzyc"znej, 

gdz ie studio\va ł µud kierunki em Roman <) YVęgrzy

nJ r 19g6) . \r\I tym stl mym roku otrz ymał stypen

dium 1Vlinisterstwa Kultury i Sztuki na r<Jc211y kurs 

rni strzovvsk i w sofijskiej Akademii fvluzyczn ej 

u znakomitego śp i ewu ka i pedagoga Ru .:.ko Rus

kov <l . LaLneat 1\łii ędzyn arod <J wego Ko nku rs u 

Wokalnego im. 1\d y Sari w Nowym 5<\CLU (IV na

groda r nagrrxly specjalne, 199 71 oraz Mi~clzy

nzirodowego Kunkur~u \Vok<1lnego im. Stanisława 

tv'loniusz ki w Warsz aw i ~ (I nagroda i na grody 

specjalne, l 99B). Frnalista mic;cJzynarodowych 

konkursów wokalnych: O peralia Pl,1Cida Domin

go w Tokio, N eue Stimn1en \V G Litt::rsluh \Niem

cy, 19971 i 8el vedere w Wiedniu lm grody spec-

1alrw, 1999). Śpi •wa ł na w ielu krajowych i za

granicz nych lest iwJl ~ch muzycznych: w VVarsza

w1 e, Du sznikach, T;:1rnowie, Sanoku, 1''1 iń s ku, 

Sofii, Irlandii (Wexiord Opera Festival ) or,11 w 

Nit:•mczl't: h !FestiwJI Operowy w Rosenhe:•iml. 

U czestn icz y ł w kursach mis.trzo 1,,vskich, 111.in. µod 

kierunkiem Ryszarda Korczykowski<,gu. O becni<" 

znajduje s ię f.>Od upieką woblną Kurta Mull,1 

w Kolonii. W sezonie 1997/ 9B podpisał kont ra kt 

z Tea t re m Muzyci nyrn we Flensburgu, gdzie 

śp iew <i ł partię Nazarqczyka w Salome Richarda 

Strdussa, tytułowego Don Pasqudlc w operze 

Donizettiego, Sar;:»trJ w Czarodziejskim flecie 

i\ 1\nzJrtJ cH~1z Sparafucile'a \V f.?igoletci f• Verdi e

go, d w kolejnych sezonach rn.in.: Komandora w 

Don Giovannim Mozarta, f-errz:u1rb w Trubadurze 

i 13anb w Machecie Verdiego oraz Don Bazyli ,1 

w Cyruliku sewilskim Ros~iniego. J ednocz~~n it~ 

gośc ił w Ope rz0 Krakowskiej w p~1rti.1 c h Koman· 

dorci w Don Giovannim i Sarastra \V C7arodzie

j,;kim Oecie Mozarta. WystępLIJe także w repertu

arze orato ryjnym in.in. \V i\llszy C-dur Beethove

nd or~1L v„• Requiem Verd it•gu. Ndgry\v;ił d la R.c1 -

dia 13crliń > kiegu. !lot. I. Mult,nzy ńskil 

J A C E K J ;\NISZEWSKI 
b as 

Absolwent \VJrs1 awskiej Ak;,idernii Muzyczn1::·j, 

gdz i t:• studiował pod kierunki em Kazirni e rza 

Pustelaka. W 19B2 roku zadebiutował n,1 scenie 

Tt'atru \Vi el kiego partią StefJna w Slra~znyrn 

c/wurze 1\1oniuszki. W latac h 1982- 1984 był 

sol i s t ą w Opcrz" Krakuwskie: j, gdzie obok Stefa

nJ w Strasznym d~\'orze śp i ewał ta kże Ks ięc i a 

1\.\antui w Rigoletcie Verdi ego , Rudolfa w Cyga

nerii i CdvJ rJdoss iegu w Tosce Pu cc iniego. Ze 

spekt,1kl~m Rigo /etta odbyl t eż toumec po Niem

czec h i V\lł(')szec h, a jak:o Rudolf w Cyganerii 

wystąpił nCł scenie prJskiego Tea tru N 1.1 rodowe

go. \ti./"iz 1stkie te pJrtil' \ y kon ywo ł również w 

innych pol>kich katrcich operowych. Do Te,1trL1 

VVielki ego wróc ił w ·1955 roku i śpiewJł tu rn.in.: 

Po lionJ w Normit' 13elliniegn, Don _los0go w Car

rm-:n l3izet~1, \Vłodz imic•rza \V Kniaziu Igorze Bo ro

dina, tytułowego Werthera w o perze 1V1asseneta, 

Tarnina w Czarodziejsk im flecie fv\oD.Hta, HJdan

ka w Czarnej masce Pend(:.' recki egn, R.udolfa \V 

Cyga nerii, K~1lafJ w Turandot i Cavaradossiego 

w Tosce Pucciniego, Pasteua \.v Kró lu Ro.jerze 

Sz ymanow~kiego , '\JkduL.1 w A1acbccie, Ismae

l.i w Nabu ecu i Alfreda w Tra viac ie Verd iego orJz 

Froh;:1 w Z locie Re.nu \·Vagnerd. Uczestniczył w 

kilku tourn(1e \VJf!iLawskiego :zespołu , śpil:'wał wt: 

Francji, Luksemburgu i \·Vilni<: !Ya stt::"rz w Królu 

Rofjerz f:', Stefan w StrasLnyrn d~vorzeJ, na scenie 

moskicw~kiego Tea tru Bol szoj (Stt<fan w StrdsL

nym dworze), podczas konn. ... rtóvv \V Berlini e, 

LondyniL', \V lt' Fr,rnc ji i w S1wc1j czirii (so lo te:.•nu

rowe w IX Symlónll Geethovena l. Jako lJon Jose' 

w Carmen gośc ił n.:t scenJr h operuwych Rio de 

Janeiro i Ankary. W I <J')2 roku występował w Ko

re i Południ owej, \.vykonuj4c dril' opero\vl:' i pie

śni. DokonŁ1ł li cL11ych nagr<1ń archiw.'.llnych dla 

l'o lski ego l«1clia r Telewizji. \lot. IN . 13ietkowsbl 

STANISŁAW KOWALSKI 
tenor 
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Ukończył AkJdemię Muzyczną w Warszawie, 

gdzie studiował pod kierunkiem Edmunda Kos

sowskiego 11985). Laureat Międzynarodowego 

Konkursu Wokalnego w 's- Hertogenbosch 

!Holandia, 1 Y871, Konkursu im. Jana Kiepury w 

Krynicy (Grand Prix, 19881 oraz międzynaro

dowych konkursów \vokaln ych w Rio de J ~ neiro 

(Brazylia, 1989) i w Nantes !Francja, 1989). Po 

studiach związał się z Warszawską Operą 

Kameralną, gdzie śpiewał główne partie bary

tonowe w operach Donizettiego, 1V1ozart<l i Rossi

niego. Z zespołem tym odwiedził wicie scen eu

ropejskich. W sezonie 1990/91 był solistą Wiener 

Kammeroper, występując tam j;iko Malatesta w 

Don Pasquale Donizettiego i Almaviva w V\/eselu 

Figara Mozart.:i; z tym ostJtnirn przedsta\vieniern 

odbył tournfr po laponii, Korei Południowej 

i Chinach. Od 1 YYJ roku współpracuje z Tedtrem 

Wielkim - Operą Narocłową, śpiewając tum.in.: 

AlbertJ \V V\lerther2e 1\1assenetJ, 1V1iecznika w 

Strasznym dworze i\r\oniuszki, tytułowego Don 

Giovanniego w operze 1Vtozarta, Adarna w Raju 

utraconym Pendereckiego, Sharplessa w 1'v1adame 

Butterfly Pucciniego, Figara w Cyruliku sewilskim 

Rossiniego, AnckJrstrbrna (~enata) 1,v 6alu mas

kowym. Rodriga w Don Car/051e i rolę tytułową 

w Macbecie Verdiego. Uczestniczył w koncercie 

galowym w Opera 13astille w Paryżu. Występował 

ze Szkocką Orkie>trą Bl>C w Glasgow. Koncerto

wał w State Theatre w Pretorii !RPA). \•Vspółpra

cuje z Oper<] Narodową w Pradze. Brał udŻiał w 

krajowych i z;igranicznych festivvalach muzycz

nych. W 1992 roku wystąpił w Zabrzu obok Placi 

da Domingo, p<lrtnerując mu we fragmentach z 

Don Carlosa Verdiego i Cyµanerii Puccinil'go. iY\a 

w dorobku wiele nagrań dla polski ch i zagranicz

nych wytwórni płytowych. liot. J. Giluńl 
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KRUSZEWSKI 
baryton 

Ukończył łódzką Akademię Muzyczną, gdzie 
studiował śpiew pod kierunkiem Zdzisława Krzy

wickiego 11982). Laureat Festiwalu Arii i Pieśni 
im. Jana Kiepury w Krynicy i Konkursu im. Marii 

Callas w Atenach. Jeszcze jako student debiu
tował w łódzkim Teatrze Muzycznym. Był solistą 

Opery Sląskiej w Bytom iu i Teatru \i\lielkiego w 

Łodzi, współpracował z Operą Wrocławską i Tea
trem Wielkim w Poznaniu. W 1992 roku związał 

się na trwałe z Teatrem Wielkim - Operą Naro

dową. W bogatym repertuarze artysty zn~lazły 
się partie: Escarnilla w Carmen Bizeta, Hrabiego 

de Sirieux w Fedorze Giordana, Alfia w Rycer
skości wieśniaczej 1\-\ascagniego, Janusza w Halce 
i tv'iecznika w Strasznym dworze1V1oniuszki, role 
tytułowe \Aw' Weselu Figara i Don Giovannim 
Mozarta, Apostoła Piotra w Quo vadis Nowowiej

skiego, Sharplessa w Madame Butterfly i Scarpii 

w Tosce Pucciniego, Bartola \V Cyruliku se\,vil
skirr1 Rossiniego, Fall inala \V Kawalerze srebrnej 
róży i lohannana w Salome Richarda Straussa, 
µrapr~mierowego Orestesa w Elektrze Theodor
akisJ, Arnonasra w Aidzie, Anckarstrórna {RenJ

ta) w Balu maskowym, Rodriga w Don Carlosie, 
Don Carlosa w Ernanim, partie t ytułowe w ope

rach Macbeth, Nabucco, Rigoletco i Germonta w 

Traviacie Verdiego, aż po rolę tytułową w Holen 
drze tułaczu i Amfortasa \'\' Parsifalu Wagnera. 
Śpiewał Don Ciovanniego w Sao Paulo (Brazylia), 

Sharplessa w Pretorii IRPt\) i 1\.\iecznika w Buii<i 

lo IUSAI. Wyst<;pował na festiwalach operowych 

w Carcasonne I Tosca), Rregenz IParsifan, Wex
ford ISiberia Giordana i Straszny dwór). Ma 

również \V swoim dorobku role musicalo\.ve: D on 

Kichota w Człowieku z La Manchy, tytułowego 
Zorbę w musicalu Kandera i Tewiego w Skrzyp
ku na dachu na scenach Warszawy, Łodzi, Pozna

ni.J i 'v\lrodavvi.1. Oddzielnyn1 nurtem zaintereso

wań ~pievvaka jest repertuar koncertowy, śpie1,-va 

pieśni Schuberta, Schumanna, Wolia, Ravela, 

C1~1jko1.-vskiego i Rachmaninowa. \•Vystępował w 
Danii, kr;ijach 13eneluxu, Niemczech, Portugalii, 

Szwajcarii , VVie lkłej Brytanii, w Japonii i w obu 

Amerykach. Nagrywał z mkiestrami Polskiego 

Radia i Tele\Nilji w torlzi i Krakowie. Ma także w 
dorobku nagrania płytowe Halki, Airlyoraz reci

tali operowych i musicalowych. lfot. iYt Cierniew

ski) 

ZBICNIEW 1'v\ACIAS 
baryton 

Ukończył wrocławską Akademię Muzyczną 

I 1976), ale już rok wcześniej był solistą Opery 

Wrocławskiej, gdzie zadebiutował rolą Skołuby 

w Strasznym dworz e Moniuszki. Na scenie 

warszawskiej występuje od 1986 z niewielką 

przerwą w latach 1988-1990, kiedy to śpiewał 

na scenie Badisches Staatstheater w Karlsruhe. 

W latach osiemdziesi<lt)'Ch był także wykładowcą 

Akademii Muzycznc'j we Wrocławiu. Dorobek 

artysty obejmuje takie partie basowe, jak: Loren

zo w Capuletich i Montecchich Belliniego, Roc

co \V Fideliu Beethovena, Kończak w Kniaziu Igo

rze Borodina, Criemin w Eu8eniuszu Onieginie 

Czajkowskiego, tytułowy Don Pasquale w operze 

Donizettiego, Podstarości w Nędzy uszczęśliwio

nl'j K a mieński ego, \tv'uland w 1~istrLu i klał,go

rzacie Ku nada, Stolnik w Halce, Chorąż y w Hra

binie, Serwacy w Verbum nobile i Szostak we 

Flisie Moniuszki, Sarastro w Czarodziejskim fle

cie, Osm in w Uµrowddzeniu z seraju i Bartolo w 

l•Veselu Figar<J Mozarta, Neron w Quo vadis No

wowiejskiego, Linclc>rf w Opm" ieściach Hoffman

na Offenbacha, Petrus w Księżycu Orffa, Amina

char w Salambo Musorgskiego, Moloch w Raju 

utracon_vm Pendereckiego, Bo/koński 1 Kutuzow 

w Wojnie i pokoju Prokofiewa, Bonzo w Mada

me Butterfly i Timur w Turandot Pucciniego, Don 

Basilio w Cyruliku s.:wilskim i Mustafa we Włosz

ce w A lgierze Rossiniego, Kecal w SprLedanej 

narzeczonej Smetany, Miechodmuch w Krako

wiakach i góralach Stefaniego, rolP Verdiowskie: 

FJraona i Rarnfisa V/ Aidzit!, ,Ribbinga w Balu 

m askowym, Filipa li i Wielkiego Inkwizytora w 

Don Carlosie, ZJccarię w Nabuccu oraz Sparafu

cila w Rigoletci<:, aż po Króla Henryka w Lohen

grinie, Titurela w Parsit;ilu, Fasolta w Zlocie Renu 

i HJgena \V Zmierzrhu bogów VVagnera. tv\a też 

w repertuarze role operetkowe (Millocker, Strauss, 

Supp~l. Artysta wykonuje również repertuar ora 

toryjno-bnt;itowy i koncertowy 113ach, Bruckn

er, H<iendel, Haydn, Mozart, Rossini, Verdi). 

Uczestniczył w wiQlu tournće zagranicznych 

Teatru Wielkiego. (fot. W. Bietkowskal 

MIECZYSŁAW 
bas 

M I L U N 

Absolwent warszawskiej kademi1 Muzycznej, 

ktorą ukończył w klasie Edmunda Kossowskiego 

(1980). Jeszcze podczas studiów debiutował 

w przedstawieniu szkolnym partią t\riodatesa w 

operze Xerxes Haendla na scen ie kameralnej Tea 

tru Wielkiego I 1977), a rok później został solistą 

warszawskiej sc~ny operowej. \Vśród partii baso

wych, które wykonywał na naszej scenie znalazły 

się m.in: Rocco 1,v Fideliu Beethovena, Oroveso 

w Normie Belliniego, Doktor w Wozzecku Ber

ga, Nurabad w Poławiaczach pereł Bizeta, Rio 

Bamba w Sonacie Belzebuba Bogusławskiego. 

Bob w Małym kominiarczyku Brittena, Surin 

i Narurnow w Damie pikowej Czajkowskiego, 

Rajmund Bidebent w Łucji z Lammermooru 

Donizettiego, Kreon w Edypie Enescu, Spytko w 

Jadwidze, królowej polskiej Kurpińskiego, Zbig

niew\\' Strasznym cb.-vorze i Starzec \V Widmach 

Moniuszki, Osmin w Uprowadzeniu z seraju 

i rol.i tytułowa \V ~Veselu FigJrcJ 1\'1ozarta, Pimen 

i Pristaw li \V Borysie Goduno~vie Musorgskiego, 

Hermann 1 Schlemil w Opowieściach Hoifman 

na Offenbacha, Szatan w Raju utraconym Pend

ereckiego, Ale/indor w Cyganerii i Angelotti w 

Tosce Pucciniego, Alidom w Kopciuszku Rossi

niego, Żołnierz w Salome Richarda Straussa, Ram

fis w Aidzie, Ribbing w Balu maskowym, tv1nich 

w Don Carlosie, 1V1onterone w Rigoletcie, Fiesco 

w Simonie Boc:canegrze Verdiego i Klingsor w 

/'arsifalu W,1gnera. Śpiewał także Witolda w kon 

certowym wykonaniu Litwinów Ponchielk'go 

z okazji otwarciJ Teatru N arodowego po odbu

dowie. Uczestniczył w wielu tournee zagranic

znych wJrszawskiegu zespołu. (fot. L. iViysz

kowski l 

RYSZARD 
bas 

1v10RKA 

Absolwent łódzkiej Akademii Muzycznej, którą 

ukończył w klasie Jadwigi Pietraszkiewicz (1985). 

Już jako student śpiewał na scenach operowych 

Łodzi, Krakovva, Wrocławia oraz w \Varszavvs

kiej Operze Kameralnej. Laureat konkursów wo

kalnych w Bytomiu, Krynicy, Kudowie i Warsza

wie. Finalista Międzynarodowego Konkursu Wo

kalnego Belvedere w Wiedniu. W 1987 roku 

zaproszony został przez mediolar\ską La Scalę, 

gdzie wystąpił w t)'tułowej partii Baśni o carze 

Saltanie Rimskiego-Korsakowa. W dwa lata 

później został laureatem Konkursu im. Luciana 

Pavarottiego w Filadelfii, co zamvocowało 

zaproszeniem śpie\vaka do roli \1\!urma w Luizie 

Mil/er Verdiego w tamtejszej operze. Występował 

również w VVziszyngtonie i na Festiwalu im. Pabla 

Casalsa w Puerto Rico I Zloty kogucik Rimskiego

Korsakowa). Lata 90. to pasmo sukcesów artysty 

na scenach operowych Brukseli (Stephen Climax 

Zenclera), Monachium (Borys Godunov.· lv\usorgs

kiego i Dmitrij Dvor<ika), Antwerpii !Powrót Uli

ssesa 1V1onteverdiego, Tosca Pucciniego, Ka~vci 

ler srebrnej róży Richarda Straussa), Bolonii (Lom

bardczycy Verdiego) i Wenecji !Purytanie Belli

niego). Śpiewał podczas festiwali w Edynburgu, 

Cranadzie i Wiesbaden oraz w wielu znanych 

salach koncertowych Europy i Ameryki. Ma w 

swoim repertuarze wielkie partie basowe w ope

rach Belliniego, Czajkowskiego, Moniuszki, Mon

teverdiego, 1Viozarta, Musorgskiego, Pucciniego, 

Richarda Straussa, Szymanowskiego, Vt.--.•rdiego, 

\Vagnera. Hogat.i jest również dziJblność kon

certowa art ysty, uczestniczył w wykonaniach 

dzieł Bet'lhovena, Czajkowskiego, Dvori1ka, 

Mahlera , Pendereckiego i innych kompozytorów. 

Na scenie warsza\vskiej 5piewał rn.in: Koczube

j,1 w Mazepie Czajkowskiego, Stolnika w Halce, 

Skołubę w Strasznym dworze i Widmo w Wid

mach Moniuszki, Leporella w Don Giovannim 

i\t\ozarta, ł\rchien.:iosa w Królu RugerLe SL)lffkl 

nowskiego, SparJfucile'a w Rigoletcie Verdiego 

i Klingso ra w Parsd~J/u VVagnera. (fot. J. GiluńJ 

p O T R NOWACK 
bas 

Pierwsze doświadczenia wokalne zdobywał jako 

chłopiec w szeregach Centralnego Zespołu Arty

stycznego ZHP pod kierunkiem Władysława Sko

raczewskiego. Później studiovvał w warszawskiej 

Akademii Muzycznej, którą ukończy ł w klasie 

Aliny Bolechowskiej (1986). Ale już od 1984 roku 

był solistą Teatru Wielkiego, debiutował na scenie 

kameralnej w roli lv\arkiza de Lussaca w Paziach 

królowej Marysier1ki Dunieckiego. Jeszcze jako 

student rozpoczął współpracę ;i; Zespołem Muzy

ki Cerkiewnej ks. Jerzego Szurbaka. Na scenie 

operowej oglądaliśmy artystę w rolach: Organda 

w Amad1gim di Gaula Haendla, Dzidziego 

w Hr(1binie 1\.1oniuszki, Ferranrla \V Co.si fan tutte 

i Pedrilla w Uprowadzeniu z .1eraju Mozarta, Ju 

rodiwego \V Borysie Goduno~\' ie tv1usorgskiE·go, 

tytułowego Manru w operze Paderewskiego, 

Jed idjego w Czarnej masce Pendereckiego, Taty 

w operze dziecięce1 Pan Marimba Marty Ptaszyr\

skiej, Gora w /vladarne Butterfly i Panga w Turan 

dot Pucc iniego, Lindor;i we Włoszce w Algierze 

Rossiniego, Edzia w /vlanekinac/J Rudzińskiego, 

Jonka \V Krakowiakach i góralach Stefaniego, The

opompusa w Historyi o św. Katarzynie Tvvardow

skiego, Malkolma w /vlacbecie, Mattea Bursy w 

R(_ęoletcie i Gastona w Traviacie Verdiego oraz 

Kirkora w Goplanie Żeleńskiego. Występował na 

innych krajowych scenach operowych i estradach 

iilharmonicznych. Uczestniczył w występach 

gościnnych we Francji, Izraelu, Holandii, Luk

semburgu, w Niemczech i we Włoszech. Brał 

udział w nagrarnach piytowych, radiowych i tele

wizyjnych, a w l LJ8 7 roku n,1grał partię Ferranda 

w filmowej wersji opery Cosi fan tutte 1\ ,1ozJrta w 

reżyserii KrLysztofa Tt;hórztwskiego. W 1998 

roku śpiev..·ał w konct:>rci e poświęconyn1 muzyce 

Johanna Straussa w Londynie. (fot. Archiwum) 

A C K P A R O L 
tenor 
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Wycho\v~rnek w'1rsz(1wskiej Akadernii Muzy

cznej, student w klasi e Kazin1i erz<l PustelakJ. lest 

IJLJrf:' ;Jtem Konkursu \·\lokalnego \\' Dusznikach 

1111 nagroda i nagrodo spec jalna , 200()) i Między

narorlowego Konkursu \iVokalnegn im. Huricda 

Dzircl&e w Br:1ilii, Rumunia tnJgroda Fundacji im. 

H. llarcl f>eJ. Ta ostJtnia nagroda zaowocowała 

zapros1enie·m ;1rt ysty do roli Don Ottavi~1 \V Don 

Giovannim Mozart<.l na scenie Atheneurn Ro-

manum i w Sdli Koncert owej R.:idi;1 Buk ~ires zt. 

Uczestniczył \'\' ku rsac h mistrzowskich Ernst<1 

Haeiligera !Zurych, I 998 1 1999), Sylvii Gt<>Zly 

I.Warszawa, 21JOll) i 1\,1oriany Nrcolesco 1Brai1J, 

20001. Brał udział w kra1nwych i z;igranicznych 

iestiwalac h mu1 ycz nych: wystąpił w koncerc:ie 

inauguracyjnym Festiwalu Muzycznego w Łań

cucie (19991, gdzie r.1zem z E\vą PocHeS i Cyprien

em Kalsarisem wykonał Das Lied von der Erde 

Mahlera, w Gali Festiwalu Op~rowc:go im. Kry

''Y"Y lamroz w Bu,ku-Zdroju i 2001l) i w wieczo

rze 1amybjącym I Europ:iische Herbstabdemie 

(partia t ytuło\va w Ortl..•us.Lu 1\.-\ontvverdiegoJ. \V 

TeJ trZ C' \Vi e lkim - Operze Nctrodowej artysl tl 

debiutowclł rol,1 tytułową w sz kolnym prz.edst.:i 

wieniu Janka Żel t-· ń . .:.kiego n~ scenie k,1meralnej 

l 1999), śµie\vJł też Edri'Jit'go w Królu Rogerzt: 

Sz ymanow~ki ego . ,\ ,\a już takż l' w swoim reper

tuarzt' pJrtie: Ler1 ;;k iego z Eugen iusza ()ni t;•1_.;in.1 

Czajkow~kit"go, Ernest.i z Don P,isqu.1le, Nernn

rincl z Napoju milo~net:u i Edgara L Łucji z L<Jm

mermooru Donizettiego, Ferrzmda z Cusi t~rn tuClt..:', 

Tarnina L C.~arodziejskiego flety, Belmont e<1 

z Upro'l-vadzenia z seraju 1\-tozilrL.1, Hr~1hi t•gn 

AlmJvivę z Cyrulika St:'Wilskiego Rossini ego i Al

ircda z Tr„ll'iaty VPrdit' go. lfol. Archiwum) 

p 
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O T R R 1\FAŁKO 
tenor 

Ukońuył łódzką Akademię Muzyczną w kla,i e 

Haliny Romanowskit'j. W 1989 roku zadehiu

tow;ił na scenie Teatru V\fielkiego w Łodzi p<irti4 

Le ńskiego \V Eu,(4E·niuszu ()nieginie Czzijkow

skiego. Rok później został laureatem Konkursu 

Wokalnego im. Ady Sari. W 1992 roku otrzymał 

za swo_je pierwsze dokonania na g rodę specjaln.'.} 

łódzkiej krytyki. Ma w reperlu;irz e czo łowe par

ti e tenorowe w t ~i kich operach, jak: Don Pasquale, 

Łucja L U1mermooru i Napój miłosny Donizet 

tiego, Faust Gounoda, Straszny d~vór 1V,oniuszki, 

Cusi t~1 n tutte i Oon Giohumi tv'ozarta, 1\'fadamf:;' 

Butterfly Pucciniego, Cyrulik sewilski Rossini ego, 

Kawaler srebrne i róż)' Richarda Straussa, Nabuc

co, Ri,t;uletto i Tr.iviata Verdiego. \1Vi e lkim 

o<;;iągnięci em zirtys ty byh1 rola Rudulf<.l w Cyga

nerii Pucciniego, wykonana w Turynie· z okazji 

I OO-lec ia premiery lej opery; wysiąpił wówczas 

u boku Mirelli Freni i Nikola1a Giaurowa , śpiewa 

jąc na zm izinę z Luciano Pavarottim. Odnotował 

też w iele osiągnięć w r~pertuarze oratoryjno-kan

tatowym. Parlie ten orowe w Stabat /\-1ater i /'vlałej 

mszy uroczy·slej Rossiniego, Requiem Verdiego, 

/\+1szy koTlmac,\/jnej i Requiem 1\.-\ozarta, li Symfo 4 

nii 1\.-\endelssohna, Stabat i\'1ater Dvorc.1ka i A•1szy 

urouystej Wilkomirskiego, artysla wykonywał 

wi elukrotnie w kraj owych lub zagra ni cznych 

sa lach koncerlowych . Spiewał na fesliwalach 

muzycznych: Vivzi il Cantu \V Cieszynie, 'vVrJtisla

viJ Ca ntans we \Nrocławiu, nJ FestiwJlu 1\40-

niuszkuwskim w Kudowie-Zd roju, \V Xanten 

!Niemcy) oraz podczas Wexford Fesli va l Opera 

UrlandiaL Brał udział w wielu tournee ZJgranicz 

nych polskich le<J trów operowych. Wyslępował 

w Austrii, Belgii, Fr.:mrji, Holandii, Nit•mczech , 

Szv.'<l j cc.1 rii i we \·Vłoszec h ora1 z recital~rn1i w 

Sianach Zjednocz.onych. Na scenie Tealru Wiel 

kiego - Opery Narodowej oklaskiwaliśmy go jaku: 

SteL.rn;:i w Strasznym dworLL' Moniuszki, Rudolf;::i 

w Cyt:anerii i Pinkertona \V 1\'1ddame Hutterfly 

Pucciniego, Księc iJ 1V\a.ntui w Rigoletcie i AlfrP 4 

efa \V Traviacie Vprdi ego. \fo t. Archi'.vumJ 

DARIUSZ STACHURA 
tenor 

N<lukę śpi(-:>WU rozpoczc1ł u swt•go ojc,1 , wybitne

go ukraihskicgo b ~1rytona Semena SzkurhJna. 

Ukończył Uniwersytet w Czerniowcach i Konser

walorium Lwowskie. W 199 1 roku wygrał Mię

dzynarodowy Konkurs Wokalny im. Ady Sari 

'N Nowym Sączu i odtąd regulJrnie występuje w 

Polsce. Znany jest w id1om teatrów operowych 

Bylomia, Krakowa, Ł odz i i Wrocławia. Siale 

współpracuje z Tealrem Wielkim - Operą 

Narodowe.i. lest laure<tten1 wielu między naro 

dowych konkursów wokalnych, zdobywał ko lc'J 

ne ndgrody \V Kijowie, Lwowil', Nowym Sączu, 

Tulu zie, \1Vc.irszawie, Bytomiu, Helsinkach , Ber

linie, Kopenhadze, 13usscto 1 Wiedniu. Artysta rna 

w swoim repertua rze ponad 20 partii barylo

nowych w operach: Bizeta !Cirmen), Borodina 

l Kniaź Igor/, Czajkow$kiego (Eugeniu)L Oniegin, 

Jolan ta), Counoda IFau<tl, ·\oniusz ki \Ha lb ). 

N\ozdrt<1 tCosi fan tutte), Pucc iniego (1V1adame 

Butterfly, Tusca). Rossiniego !Cyrulik wwilskrl, 

Rirnski egc> -Korsakow;i (Zloty koguciki, Szyma

nmvskiego (Król Rugerl i Verdiego (Aida, Attyla, 

Bal n1asko~-vy, Don Car/us, Ernani, Nabucco, Rigo

letto, Tra vi.1ta i Truhadur). Śpiewa leż wiele utwo

rów kamera lnych, oratoryjno-kJntatowych i pieś

ni. \tVielokrotnie \.vystępował za granic4: w .Ąus

trii , Belgii, Danii, Finl;rndii, Holandii , w e Fr;rnc ji , 

w Luksemburgu, 11;:1 Łotwie i 1\.1artynice, w Moł

dawii, Niemczech, Rosji , Rumunii, w StJnJc h 

Zjednoczonych, Szwajcar ii i w swojt>j rodzinnej 

UkrJinie. Na scenie warszawskiej śpiewał partie 

tytułowe w Arlazeµi(! Cza jko\vskiego, Rigoletcie 

i Nabuccu Ve>rrli~go, ,1 także Escamilla w Car

men Bizeta, Jam1sL<1 w Ha/ce.Moniuszki, Sh~1rp 

lessa vv A·lariame Butt1Hfly Pucciniego i Cermon 4 

t.1 w Tra vracie Verdiego. {lol. J. Giluri) 

ANDRIJ SZKURHAN 
baryton 

Ukofkzył z wyróżnieniem warszJwską Akademię.• 

fv\uzyczną, gdzie studiował pod kierunkiem 1V1Jrii 

Halfler {l 9B31. Już w 1982 roku zost;ił solistą 

TeJtru 'vVielkiego w \VarsZJWi(:. Laurt.·at między

nJrodowych konkursów wokalnych: w Karlovych 

orach {Ili nagrodJ, 1979), w Wiedniu iii na8ro

da i n,1grorlJ specjalna, 1986! i w Salzburgu i ii 

n.igroda, 19881 ora7 Nagrody Młodych I stopnia 

in1. Stani~L.iwJ \/\/yspiań sk i ego . ArtyslJ m.:i w 

swoim dorobku wie:.·le partii tenorowych : Czeka

liris~ i ego w Da mit> pikowej Cz,1jkowskiegu, Przy 

jJcie l.a zvvi erzą l w Kynologu w rozterce Czyża, 

rulę tytułuwc1 w /\·1i~rrzu i i\1ałgorzacie KunJc.b, 

1J;m1 a1i:gó w Strasznym dworze 1"oniuszki, role 

1 \oz.artowskie: FerrJncb w Cos i t~lfl lu/te, Tamin.J 

v. Cz,1rodzit.'j!iikin1 {/ecie, Don OttaviJ w Don 

Gioh1nnim i Bc..·lmont~1 w Upro1.vadz t.·niu L scr.i

ju, J także jurodi\vego w Borysiu Goduno<v\'ie 

Mu~orgskiego, HJdanka \ -V Czarnej masce Pend

ereckiego, Gora w 1Vfarlame Buttt'rt1y Pucciniego, 

Linclora w e ~Vloszce w ,'-,lgit5LL' Rossiniego, 

Oberż yslę w Kawalt>rze srebmt>j róży Richarda 

Straus~.1, Matte,1 Borsę w Rigoletc ie V<:.,rdiego 

i Mima w Ziucie Renu Wagnera. Występow,1ł z 
(Jperą w<irszawską \V Austrii, FrJncji, Holandii, 

Jugosławii, Luksemburgu, iemczech, Rosji 

1 SLwajcarii. Wykonuje l okże utwory oratoryjno

kJnlatowe, ll przede wsz11stkim dzieła Bacha, 

HJendla i 1\o\ozarta. Bogaty jest też jego repertuar 

pieśniarski: od pieśni renes.:msowych, poprzez 

klasyune {Mozarl, Beethoven, Haydn) i roman 

tyczne 15chuberi l, ,iż po wspó lc ze"1ą lirykę 

wokalną. Wspólpracu1e 7 Pomańskirn Chórt'm 

Chłopięcym Jerzego Kurczewsk iego i z Filhar

moni e) Poznańsk<L a tJkże z zespnbmi: Fi n ri 

1\'\u sic1li, Conct~rtu Avenna, Capelia 8ydgosien

sis , z Po lsk4 Orkiestrą Karneraln,1 i zespołem 

muzyki dawnej Ars Nova. Nagrywa dla rack1 

i firm fnnografi u nych. liol. L. MysLkowski l 

K R Z Y S Z T O F 
tenor 

S Z M Y T 

Absolwent \v,:nszawskit'j Akc.idemii 1\-,uzycznej, 

klórą ukor\czył pod kierunkiem K;izimierLa Pusle

!Jka. Parokrotnie uczestnicLyl \V mi<;dzynaro

dowych kursac h mis!rZo\v skich w Salzburgu. 

Dzialalność konr er1ow<1 r oz pocz ą ł jeszcze w 

cza sJch studenckich, wykonując partie tenorowe 

w wielkich dziełach oraloryjnyrh: Magnr(icat 
Bacha, Requiem tv\ozart<.1 i Stahdt i\'1ater l\ossi

nrego . Związany jesl z War>L Jwsk,1 Operą 

Kamera lną, gdzie za cl ebiulow,1ł 1 988 roku p,ir11<1 

Ferrancb w Co:-;i 1:m tutte Mozarta. Z zespołem 

tym uczestni czy ł w cykli a n)'Ch prezcnlacjach 

fe-.ti wJlow ych opt·r 1\-\oz.Jrta ( kilkJnaście p<Htii 

tenorowych) i Monl(:"Vl'rdiego, oper barukowych 

i muzyki slaropo lskit•j ; wy,tępowal na mięclzy 

n,ircx lowych fesliwal;ich w Vill;ich, Wiedniu i Bej 

rucie, J t a kże n;:i s enac:h teJtrów w D<.1nii . Holan

dii, Franrji i N iemiec PoZd bogatym repertLhl 

rem M ozartowskim ma w dorobku główne por

ti e tt·nurowc· w OfJerach: Donizt'ttiego (Don Pas
quale, Łucja z Larnrnermooru, Napój miłosny), 

Rossiniego !Cyrulik sewilski, Kopciuszek, Semira

mida, Signor Bruschino, Sroka LiociLrejka. 
Włoszka w Alginze) i Verdiego (Bal rnaskOW)'. 
Rigo letto, Traviata, Trubadur), a l;ikż e w op

e retkac h Lehar.J (Kraina u~rniechu, Wesoła 1vd6~v

ka ), Millockera !Student żebrak) i Straussa {Baron 

cygar\ski, Zemsta nietopt'rLal. W Tealrze Wiel

kim wystąpił po raz pierw sz w 19'1 I rnku jako 

Edgon w Łucji z Lammermooru, a µotem pow rJ c.a ł 

lu w rolach Stefana w SlrusLnym dworze Moniu

szki, Belmonta w Uprowadzeniu z seraju i Don 

Oltavia w Don Giovannim Moz;irt;i, jako Ruclulf 

w Cyganerii Pucciniego, Alfredo w Traviacie Ver

diego i 1 y1ułowy bohater opery Chopin Orefice

go. Gościł takż0 na scenJch muzycznych Byd
gosLcL,, 1:3ytomiJ, Kra kowa, Łodzi, S;rczt•cinJ 

i Wrocławia. Arlysta nagrywa dla radia i I ltwi

zji. Specjdlne mie1 sce w jego dorobku zajmuje 

repertuar pieśniarski; na czterech płylach kom

paktowych nagrał pil:Sni ChopinJ, które prezen

lowal lakżc' podczas Festiwalu Chopinowskiego 

w Ci.rndawie. Śpiewa tJkże pieśni Karłowi cz a, 
1v\oniuszki, Parbewski c·go, Schuberta 1 Schuman

nc1. l loL P. Rosłon) 

LESZEK ŚWIDZIŃSKI 
tenor 

Uczer1 Lidii G;1wrylarz. Lr::iureat konkursów wo
kalnych w 13arcelonie, Busseto, l>ylorniu i Kudo
w ie-Zdroju. Przez kilka lal był so lisl<j Centralnego 
Zespołu Wojska Polskiego. W 19 130 roku 
zadebiuluwa ł par1i,1 Skołuby w Stra.szn)rn dworze 
1\<1oniuszki n<l ~cen ie Opt:;·ry ~l<1skiej \V Bytomiu. 
Później był zwi;1z;111y z łódzkim Teatrem WiPl
kim. j(~S t także stałym gośc iem n;1 scenie Teatru 
V\/ielkiego - Opery Narodowej. Równie czę:;to 
występuj Fl<l µresliżowyth scc·nJch i.;:igr,rnicz
nych. ~pievvził g łó1;vne pa rtie bdsuwe w Eugeniu
szu Oniegin ie C:za jkowskiego i Łucji L Lammer
muoru Donizt.:'ttiegn podcz~1s otwarci~.1 Teatro Vit
torio Emanuele w 1Y\essynie. czestni rzy ł w 
wykonaniu Requif' rn Verdiego 1 paryskie1 Sal le 
Pley I. \iVystępowJł w Car~kicj narzeczonej Rim 
skiego-Korsakowa na sc enie Opery Rzymskiej 
01c1z w Ba.~ni o caue Saltanie legu s.:i mego kom 4 

pozytora w rnediolar\skiej LJ Scali. Spi-;,wa l w 

StJnJch Zjednoczonych ora z na scenach nie
miecki ch . Szczególnie ceniony j e~ t we Francji, 
odkąd poj awi ł s ię po raz pierwsz na scenie 
Opc:ry Parysk iej. Wysl~pował la m w Borysie 
Godunowie M usorgskiego i w Ri;;oletcie Verdi e
go, J od 1 g89 roku stale µojawia sic.· na scenie 
Opery Basiille, gdzie oklaskiwano go w Benve
nutu Cellinim Berlioza, Damie pikowc'f Czajkow
ski0go, V\/eselu F1~i.;ara i\-1ozarta, i\'1adamc Butter

fi )' Pucc iniego i Otellu Verdiego. Gościł w przed
st,1wieni1.ich Verdiows!...ich Lui?.y lvliller i Aidy n<J 

scenie l y ońskiej , a w Nabuccu śpiewał w TuluLie, 
1\'\,irsylii, Orange i innych mia ~tach Francji. Reper
tuJr 1.1rtysty wzbogacają znane ze scen krajowych 
i zagr ~rniczn ych jc·go parti e basowe w Lunatycz
ce i Nurmil' 13elliniego, /\1e(istofele~ie Boila , 
Fauścrc Counoda, Życiówce Hal~vy'ego, Dun 
Carlo!::-ie i Trubadurze Verdiego or dz \ V\lalkirii 

VVagnera. BogJty jest rÓ\·vnież dorobek koncer
lowy śpiewaka w oraloriach Bacha, Haendla, 
Haydna oraz pieśniarski - w ulworach kompozy
lorów polskich , francuskich, rosyjskich i niemiec
kich. Odnosił również sukcesy jako wykonawca 
IX Symfimi113eethovena w Monie Carlo, Wesela 
Stravviń s ki ego w Paryżu oraz monumentalnych 
dzieł Krzysz1ofa Penderc,ckiego: Polskie Requiem, 
Te Deum i Pasja wg św. Łuka~zd. Śpiewał parli<; 
\ĄIJrłama \V filmo\vej wersji Borysa Gudunui.va 
w reżyse rii Andrzeja Żuławski(~go. Nagrywil dla 
radia, telewizji i firm płytowych \V Polsce, innych 
krajach europejskich i za nce;mem. (fol. Archi 
wum! 

ROlv\UALD TESAROWIC:Z 
bJs 
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Uko r\czył z wy różn i en i em łódzką Akademię 

Muzyczną jako student Zdzisława Krzywickiego 

(1976). Jest laureatem I nagrody Konkursu im. Jana 

Kiepury w Krynicy oraz Ili nagrody i wyróżn ienia 

za najlepsze wykonanie pieśni w Konkursie im. 

Karola Szymanowsk iego w Łodzi. W 1975 roku 

związał się z łódzkim Teatrem Wielkim, debiu

tując tam rolą Ramfisa w Aidzi„ Verdiego. Rok 

później zaproszony zos t a ł do współpracy ze 

sceną warszawską, gdzie zadeb iutowa ł jako Ba

silio w Cyruliku sewilskim Rossiniego. W latach 

1982-1986 był związany z niemieckim teatrem 

operowym w Gelsenk irchen. W bogatym reper

tuarze operowym artysty zna laz ły się takie partie 

basowe. jak: rola tytułowa w Zamku księcia Si

nobrodego Bartóka, Zuniga w Carmen Bizeta, 

Koczubej w Mazepie Czajkowsk iego, Stolnik w 

Halce oraz Zbign iew i Skołuba w Strasznym 

dworze Moniuszki, Komandor w Don Giovan

nim Mozarta, Bonzo w Madame Butterfly. Skar

pia w Tosce i nmur w Turandot Pucciniego, Ba

ron Ochs w Kawalerze srebrnej róży Richarda 

Straussa, Zaccaria w Nabuccu Verdiego, partia 

t ytułowa w Holendrze tułaczu i Gurnemanza w 

Parsifalu Wagnera oraz role w operach Balazsa 

(Za drzwiami/, Dessau (O.sądzenie Lukulusa), 

Kóglera IKohlhaas), Pendereckiego (Król Ubu), 

Sikory I Wyrywacz serc) i Twardowskiego (Lord 

Jim, Maria Stuart) . Występuje w koncertach ora

toryjnych (Me.<jasz Haendla) i symfonicznych, 

a także z recitalami pieśni i arii. Uczestni"czył w 

festiwalach: Muzyka w Starym Krakowie, Bregen

zer Musiktage, Holland Festival i w Festiwalu 

Telewizyjnym w Ostendzie. $piewa ł na scenach 

i estradach koncertowych Albani i, Austr ii , Belgii , 

Francji , Grecji, Luksemburga, N iemiec i Szwaj

carii. (fot. J. Ci luń ) 

WŁODZIMIERZ ZALEWSKI 
bas 
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Ukończył warszawską Akademię Muzyczną w 

kla sie Romana Węgrzyna 1199 1). Laureat 

konkursów wokalnych w Nowym Sączu i Warsza

wie oraz finalista Międzynarodowego Konkursu 

Belvedere w Wiedniu. Na scen ie Teatru Wielkie

go debiutował w 1990 roku rol ą Cierna w Małym 

kominiarczyku Brittena, a krótku µotem rozpoczął 

regu l arną współpracę z Warszawską Operą Ka

meralną. Śp iewa ł partie tenorowe w: Fideliu Beet

hovena, Nom1ie Belliniego, Carrrnm Bizeta, Euf!e· 

niuszu Onieginie Cza jkowskiego. Łucji z Lam

mermooru Donizettiego, Fauście Gounoda, Stra

sznym dworze Moniuszk i, w operach Mozartow

skich: Cosi fan tutte, Czarodziej.<ki flet, Don Gio

vanni, Uprowadzenie z seraju i Wesele Fif!ara , 

a także w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha, 

Madame Butterfly Pucciniego, Cyruliku .sewilskim 

Rossiniego, Salome Richarda Straussa, Królu Ro

gerze Szymanow:,kiego i Tra viacie Verd iego. Jest 

stałym gośc i em scen operowych w Bydgoszczy, 

Bytomiu, Gdaiisku, Krakowie, Poznaniu. Szcze

cinie i Wrocławiu. Współpracuje z Teatrem Narn

dowym w Pradze, gdz ie zaprasLany jest do Cyru

lika sewil.skiego Rossiniego i Czarodziejskie150 fle

tu Mozarta. W 1996 roku na zaµroszenie Opery 

Hamburskiej odbył z tym zespo łem tournee po 

Japonii, śpiewa jąc Ferranda w Cosi fan tutte Mo

zarta. Uczestniczył w kraiowych i zagranicznyc:h 

festiwalach muzycznych. Występował w Austrii, 

Libanie, N iemczech, Stanach Zjednoczonych 

i innych krajach. Artysta ma również duży dor

obek koncertowy; brał udział w wykoAaniJch IX 

Symfrmii Beethovena, Pór roku Haydna, Litwinów 

Ponchiellego, St abat Mater Rossiniego, Mszy As

dur Schuberta, Psa/mów jerozo limskich Sheriffo 

i Stahat Mater StefJniego. (fot. Archiwum) 

ADAM ZDUNIKOWSKI 
tenor 

Polskie Linie Lotn icze LOT 

Oficjalnym Przewoźnikiem 

Artystów Teatru Wielkiego 

Opery Narodowej 
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TREŚĆ OPERY 

AKT I 

Synowie nieżyjącego już Stolnika: Stefan i Zbigniew, żegnają się z towarzyszami broni. Postanawiają 
wytrwać w kawalerskim stanie, bowiem ani żona, ani dzieci nie mogą przeszkodzić im stanąć 
w potrzebie z bronią w ręku. Wszyscy towarzysze pancerni podzielają tę myśl: „Nie ma niewiast 
w waszej chacie" - rozbrzmiewa wokoło. 

Dziewczęta wiejskie przygotowują komnaty na przyjazd paniczów. Przybywają Stolnikowicze. Bra

cia i ich wierny sługa Maciej witają dom rodzinny. W beztroską atmosferę wdziera się niespodziewa

nie chmura: przed dom zajeżdża kolasa, a w niej stryjenka, Cześnikowa z Paprzyc, która zwierza 

paniczom plany matrymonialne. Postanowiła wyswatać młodych rycerzy z dwiema córkami Skarbni

kowej ze Skier. Jednakże bracia nie chcą nawet o tym słyszeć: „Chcieć nas żenić, to marzenie". 

Twierdzą też, że wkrótce wyruszą po odbiór wierzytelności poskładanych przez ich zmarłego ojca 

u sąsiadów, a zaczną od odwiedzin Miecznika w Kalinowie. Wiadomość o kawalerskich ślubach nie 

robi na stryjence takiego wrażenia, co wzmianka o kalinowskim dworze. Opowiada więc, że dwór 

Miecznika strasznym się zowie, że ciąży na nim jakaś klątwa , a po nocach straszą tam duchy. Panicze 

pozostają jednak niewzruszeni przestrogami stryjenki i nie odstępują od projektu wizyty w Kalinowie. 

AKT li 

W wigilię Nowego Roku w kalinowskim dworze Miecznika przy kominku siedzą dziewczęta pod 

kuratelą Ochmistrzyni. Są wśród nich dwie dorosłe już do małżeństwa córki gospodarza: Hanna 

i Jadwiga. Przy krosienkach nucą piosenki. Jadwiga przypomina, że jutro Nowy Rok, więc Hanna 

zarządza przygotowania do wróżb. W takt menueta wchodzi palestrant Damazy. Modny konkurent 

chce zrobić dobrą partię, toteż stara się o rękę którejkolwiek z córek Miecznika. Wróżby wypadły dla 

obu panien podobnie: pójdą za rycerzy, bo z wosku ulał im się pancerz, przyłbica i szyszak. Damazy 

jest niepocieszony. Z pomyślnych wróżb dumne są i panny, i Miecznik. Opowiadając Damazemu 

jakich pragnie mężów dla córek, kreśli swój ideał obywatela-patrioty. 

Przed dwór zajeżdża Cześnikowa. Przyjechała wcześniej, bo postanowiła zrazić panny do Stolniko

wiczów. Opowiada więc o kawalerskich ślubach Stefana i Zbigniewa, oczernia ich mówiąc: „Choć 
moi krewni, jakoś nie po męsku rzewni, ani podobni do swego protoplasty: zabobonni, trwożliwi, 
istne dwie niewiasty! " Miecznikówny na wieść o ich rzekomym tchórzostwie, postanawiają splatać 
im figla. 

Rozpoczyna się kłótnia myśliwych. Stary klucznik Skołuba prosi Miecznika, żeby rozsądził spór. Otóż 
na polowaniu oddano dwa strzały do dzika: strzelił Skoluba, ale również jakiś obcy jadący bryką. 
„Któż dowiedzie, czyj ten dzik?" - zapytują myśliwi. Nadchodzą Stefan i Zbigniew. Miecznik wita 

w swoim domu synów zmarłego przyjaciela. Wchodzi też Maciej, to on właśnie oddał ów drugi strzał 
do dzika. Miecznik zaprasza wszystkich na ucztę i spełnia pierwszy toast za pamięć nieżyjącego ojca 

paniczów. Zebrani podchwytują toast, każdy jednak pogrążony jest we własnych myślach: panny nie 

dowierzają wprawdzie słowom Cześnikowej, ale chcą wypróbować męstwo Stolnikowiczów; Maciej 

i Skołuba czują wzajemną urazę o dzika; Damazy bardzo liczy na tchórzostwo niebezpiecznych 

konkurentów i coś szepcze do ucha Skołubie, co rozdrażniony sporem myśliwskim klucznik przyjmu
je z gorącym aplauzem. 

AKT Ili 
w dawno opuszczonej zbrojowni dworu Skołuba przygotowuje nocleg dla gości. Macieja oblatuje 

strach, gdy miejscowy klucznik w swej znakomitej arii opowiada o dziwach, jakie czyhają tu na ob

cych. Tymczasem, za obrazami prababek ukryły się panny Miecznikówny. Rozigrana wyobraźnia Ma

cieja gotowa jest teraz w każdym sprzęcie dostrzegać ducha. Na szczęście nadchodzą panicze. Wysłu

chują opowiadania Macieja o starym zegarze i kłótliwych prababkach, ale podejrzewają wiernego 

sługę o zabobonność lub wpływ wypitego przezeń wina. Po chwili Zbigniew z Maciejem odchodzą. 

Stefan poddaje się rozmarzeniu cichej księżycowej nocy. We dworze Miecznika są strachy, są tu czary: 

to oczy pięknej Hanny. Motyw ślubów kawalerskich na moment przywołuje Stefana do rzeczywistości. 

Ale oto zegar bije dwunastą, odzywa się kurant, jakby jakiś nieznany polonez Ogińskiego, jakby jesz

cze jedno pożegnanie z ojczyzną . Wezbrana fala uczuć przywodzi na myśl Stefanowi ojczyznę i dom 

rodzinny. Zbigniew także nie może zasnąć. W ciemności napotyka brata. Każdy z nich pokochał jedną 

z dziewcząt, każdy inną. Do marzeń obu paniczów przyłączają się ukryte za obrazami panny, zanim 

cichaczem nie opuszczą kryjówki. 

z zegara wysuwa głowę Damazy. A więc i on, i panny, niezależnie od siebie, postanowili zażartować 

ze Stolnikowiczów. Damazy jednak nie przewidział, że na straży pozostał zabobonny wprawdzie, ale 

bardzo obowiązkowy Maciej. Damazy wpada w jego ręce, a Maciej postanawia wziąć teraz odwet za 

swój strach i wstyd. Przyłapany na gorącym uczynku palestrant, próbuje wyłgać się z całej mistyfikacji: 

oto dawno już słyszał , że w tym miejscu strach spać, sam jednak nie miał odwagi dociec prawdy; gdy 

więc dowiedział się, że będą tu nocować panicze, wykonał swój zamiar. Ten dwór - insynuuje Damazy 

- powstał kiedyś z „ hańbiących usług zapłaty" , z pieniędzy pobranych za zdradę ojczyzny. Ta wiado

mość oburza młodych rycerzy, postanawiają opuścić Kalinowo. 

AKTIV 

Cześnikowa wyznała Hannie, że śluby kawalerskie złożono po to, „aby nie ulegać łzom, gdy głos 

święty, niewzruszony każe swój pożegnać dom". Dziewczynie trudno się z tym pogodzić. Ale oto 

pojawia się zadowolony Damazy i z satysfakcją donosi, że nastraszeni panicze stchórzyli i odjeżdżają. 

Widząc jednak, że Miecznik jest rozgniewany i szuka sprawców żartu, Damazy woli się usunąć. Zdzi

wiony Miecznik zapytuje gości o powód ich wyjazdu, zdeterminowany posądza ich o tchórzostwo. Na 

to Maciej wygarnia całą prawdę. Oburzony Miecznik każe wołać Damazego, ale Skołuba oświadcza, 

że nieuczciwy konkurent nagle wyjechał do miasta. 

Tyrnczas m do Kalinowa zjeżdża kulig. Wśród karnawałowych gości jest również Damazy. Mimo prze

brania wpada on w ręce Miecznika, który każe się winowajcy publicznie wytłumaczyć z intryg. Dama

zy wyznaje, że przebrał miarę w piciu i widząc rywali, palnął „ koncept z kalendarza" . „Lecz któż waści 

szepnął to, że synowie przyjaciela rywalami twymi są? Im się o tym nie śni!" - mówi Miecznik. Słysząc 

to Damazy oświadcza się o rękę ... „Tylko nie panny Jadwigi" - grozi mu Zbigniew, „nie panny Hanny" 

- ostrzega Stefan. Dłużej zwlekać niepodobna. Obaj panicze µroszą Miecznika: Stefan o rękę Hanny, 

Zbigniew o rękę Jadwigi. 

Gospodarz nie odmawia, ale każe wysłuchać „skąd i odkąd w Kalinowie dwór się strasznym dworem 

zowie". Opowiada, jak to przed stu laty dziad jego miał dziewięć cór. Każda panna, skoro tylko doszła 

do odpowiedniego wieku, znajdowała sobie męża. „Lecz gdy tu hucznie wesela grzmiały, wokoło 

kaducznie panny starzały, więc matki, ciocie w próżnym kłopocie, w daremnej złości czekając gości, 

dwór mego dziadka strasznym przezwały". Oto cała tajemnica! Miecznik przedstawia córkom przy

szłych mężów. Panny biorą słodki odwet, intonując melodię obalonych ślubów kawalerskich, podjętą 

przez wszystkich obecnych. 
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SYNOPSIS 

ACTI 
The two brothers, Stefan and Zbigniew, bid farewell to their comrades in arms. They make a so lemn 
promise to remain single so as not to be diverted by thoughts of w ife and children should the fa therl and 
again call on them to follow the flag (chorus and duet). 

Peasant girls are preparing rooms for, the two brothers, who are expected home again (choru s). The two 
knights enter accompanied by their faith ful servant i'v1aciej, and greet their fa ther's household (trio). 
A noise is heard outside: a calash bearing Stefan and Zbigniew ' s Aunt, the Chamberlain 's wife, has 
dri ven up. She has marriage plans for her nephews and would like to see the young men married off to 
the daughters of the treasurer of Skier. However, neither Stefan nor Zbigniew is prepared to lend her an 
ear (tri o). The two owners of the estate mention the fact that they are about to begin collecting their 
debts. They intend to make a start with the Sword-bearer of Kal i nowo. The al lusion to the brothers' oath 
of bachelorhood does not surpri se their aunt as much as the mention of thi s name. Kalinowo M anor is 
reputed to be haunted . The building is under a curse, she tel Is them, and at night the place is haunted by 
ghosts. However, the two young men are not to be deterred, and set off for Kalinowo (finale). 

ACT li 
New Year's Eve in the M anor House of the Sword-bearer. A grou p of young girls including the Sword

bearer's daughters, Hanna and Jadwiga, are sitting at their looms around an open fireplace. They are 
bored with their work, and pass the time by singing. Jadwiga remembers that the next day will be New 
Year's Day, and Hanna tel Is them to have everything ready for a fortune-telling session (women's choru s 
and dumka) . 

Damazy the lawyer appears to the strains of a minuet. He is not wearing the traditional Polish costume, 
but is dressed in the French manner. Damazy is on the lookout for a wealthy catch, and makes a play for 
one of the sisters (duet). The fortune-telling session has produced the same result for both girls: the wax 
which they have used has taken on the shape of a suit of armour and a helmet and visor. The ~wo girls 
and their father too are very pleased about thi s prophecy, though Damazy is less enthusiastic (quartet). 
The Sword-bearer expounds to the di sappointed Damazy his idea of the perfect son-in-law, outlining at 
the same time his ideal of a Polish citizen and patriot: he is characteri sed by courage, honesty and 
a noble attitude. He is to be god-fearing and prepared to lay down hi s life for the fatherland at any time 
(Polonaise ari a) . 

At thi s moment the Chamberlain 's wiie drives up to the manor. She has spared no effort to getto Kalino
wo before the two gentlemen farmers, and tells the assembled company about the oath which Stefan 
and Zbigniew have made. However, at the same time she describes her nephews as superstitious and 
fea rful , saying that they had been filled with terror at the mere mention of the haunted manor. Hanna 
and Jadwiga determine to punish them for their unworthy cowardi ce. The o ld steward Skołuba arrives 
in a state of great exc itement. He has just fired a shot at a wild boar on the grounds, but at the same time 
it was hit by a stranger from a pass ing coach: there are two bullets in the anima I. Zbigniew and Stefan 
enter the room, and are welcomed by the Sword-bearer as the sons of a deceased iriend. Maciej has 
accompanied the brothers, and it was he who fired the second shot. 

The Sword-bea rer invites them al I to a banque!. The first toast is to the father of Stefan and Zbigniew. The 
assembled gathering drinks his hea lth , though each is lost in hi s own thoughts. The two girls are no 
longer convinced that the two brothers trul y wish to remain bachelors, and determine to put their 
courage to the test. Mac iej and S kołuba are resentful at one another on account of the wild boar. 
Damazy pins his hopes on being ab le to kęep his rivals in check using the ghost of the manor. He 
whispers something into Skoluba's ear, which the irritable steward acknowledges with loud applause 
(finale). 

ACT Ili 
A room in the tower of Kalinowo Manor with a large grandfa ther c lock. On the wa l I are paintings of the 
girls two great grandmothers. Skołuba has made up beds in the tower for the two men to spend the night 
in. Maciej is fill ed w ith fea r when Skołuba relates stories of the uncanny appariti ons that awa it strangers 
in the tower (ari a) . The two girls have secretly hidden behind the paintings. In his exc itement, Maciej 
imagines everythin g to be a ghost. Zbigniew and Stefan try to ca lm him down. They li sten eagerly to his 
story about the quarrelsorne grandmothers, commenting that the old soldier disp lays hi s courage only 
on the battlefi eld , and that the w ine has also helped instil him with fear. Zbigniew goes into the adjo
ining chamber w ith Maciej. 

In the bright moonlit night, Stefan begins to dream. He imagines that the ghosts w ho carry on their evil 
doings here are the eyes of the beautiful Hanna. Then he rernembers his vow. The clock strikes twelve, 
and the chimes rin g out like a polonaise by Ogiń s ki , like a farewell from the fa therl and . His father had 
always sung thi s song when he w as getting hi s children used to carrying a saber. However, he never sang 
thi s song again after the death of his mother (a ri a w ith chimes). Zbigniew is unable to fa li as leep. He 
bumps into his brother in the darkness. They confess to one another that they have fal len in love: Stefan 
w ith Hanna, and Zb igniew with Jadwiga. In their hiding place the two girls join the two men in their 
drearning, and then furtively leave the room (duet and quartet). 

Damazy has also reso lved to play a trick on the two men, and has hidden inside the clock. Now he 
comes out of hiding. However, he has not reckoned w ith the superstiti ous, but dutiful Maciej, w ho 
fetches the two knights. Damazy now has to explain the w hole situation in order to avoid a beating from 
the faithful valet. Some time ago, he explains, he had.heard how uncanny it was to sleep in this room, 
but he had never had the courage to get to the bottom of the matter himself. However, when he heard 
that Stefan and Zbigniew were going to sleep here, he decided to pul his plan into eifect. He then goes 
on to relate that the manor house is supposed to have been built with a „ reward for shameful services 
rendered " - in other words with money paid for betraying the fa therland. The two men are di srnayed by 
this news, and, fea rful that this curse rnay be transferred to them, they resolve to depart at once (finale). 

ACT IV 
Hanna is very u n happy about the oath of bachelorhood. She fai Is to see any inconsistency between the 
state of matrimony and duty to the fatherland (a ri a). 

A delighted Damazy enters. To the great disappointment of Hanna, he reports that the two men are 
afraid of the ghosts, and are about to depart. The Sword -bearer is furious about the tri cks that have been 
played during the night and tri es to find the culprits. Damazy thinks it best to cl isappear and to return 
only emce his rivals have left the scene. Then whil e he p lans to make preparations for hi s own rnarri age, 
Stefan and Zbigniew romain silent when the Sword-bea rer asks them the reason fo r their departure. 
Maciej reports that the coach is ready to leave. The Sword-bea rer now flies into a rage, acc:using the two 
men of cowardice. At thi s juncture, Maciej tell s him of Damazy's expl anati on. The Sword-bea rer is 
indignant and orders Damazy to be fetched - but Skołu ba brings the news of hi s departure. 

The ringing of bells is hea rd in the distance, and a sleigh bea ring Damazy in disgui se arri ves . After 
Krakoviak and Mazur, he is recognised by the Sword-bearer who demands an explanation as to why he 
has cast aspersions on the manor by c laiming that it is haunted. Damazy admits that he had sought 
a means of forcing his riva ls Stefan and Zbigniew to leave the manor. When the Sword-bearer tel Is him 
that the two men had no intention of marrying anyway, Damazy begins to make adva nces himself. 
Stefan, however, w am s him aga inst courting Hanna, and Zbigniew says the same about Jadw iga when 
Damazy makes adva nces to her. 

The two estate owners now rea li se how senseless their oath has been. Beiore the Sword-bearer gives his 
consent to the marriage, he ca l Is on them all to li sten to the story of the haunted ma nor. A hundred years 
earlier, his gr<:1nd fa ther had nine daughters. Each of these girl s had found a husband . „ But", he goes on, 
„ whenever a sumptuous wedding was celebratecl here, all the marri<:1geable virgins left in the di stri ct 
aged inexpli cabl y. Thi s is why the mothers and aunts in the vicinity who saw all their efforts foiled 
cłescribed my grandfather's manor as the haunted manor." The Chamberlain 's w ife arri ves just as the two 
men take their brides in their arms. Now Hanna and Jadw iga take their revenge on their future hus
bands: they sing the melody of the oath of bachelorh ood (fin <:1 le). 
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