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Helena Zboińska-Ruszkowska

Śpiewała jednym z najpiękniejszych głosów swojej epoki. Słynęła z wielkiej muzykalności 
i kultury wokalnej. Była ulubioną artystką legendarnego Arturo Toscaniniego i dyrektora 
Emila Młynarskiego. Stworzyła dziesiątki postaci w repertuarze włoskim, niemieckim, 
francuskim i polskim, o których z podziwem i szacunkiem mówiono na świecie.

Urodziła się we Lwowie w 1977 roku. Szybko dostrzeżono niezwykłe walory wokalne jej 
głosu i oddano do Lwowskiego Konserwatorium w mistrzowskie ręce profesora Walentego 
Wysockiego - wielkiego pedagoga, wychowawcy plejady światowej sławy śpiewaków.  Po kilku 
latach studiów z sukcesem zadebiutowała w Operze Lwowskiej w Marcie Flotowa (1900) i 
zdobyła uznanie krytyki i publiczności. Została na stałe zaangażowana do tego Teatru i śpiewała 
z powodzeniem wiele ról, w tym Hannę w Strasznym dworze Moniuszki, Elzę w Lohengrinie 
Wagnera, Ulanę w Manru Paderewskiego. W tym okresie podjęła decyzję o wyjeździe z kraju 
na dalsze studia wokalne do słynnych profesorów Riessa w Wiedniu i Rupnicka w Mediolanie. 

W 1902 roku zadebiutowała na scenie Teatru Wielkiego w Warszawie i obsadzona 
została w tak poważnych partiach jak Elza (Lohengrin), Zyglinda (Walkiria), Liza (Dama 
Pikowa), Desdemona (Otello) oraz Aida.W 1905 roku podpisała wieloletni kontrakt z 
Operą Cesarską (Hoffoper) w Wiedniu, a później zadebiutowała na scenie mediolańskiej 
La Scali. Śpiewała prapremierę opery Krzysztof Kolumb i przyjęła zaproszenie Artura 
Toscaniniego do udziału w wystawieniu opery Mefistofeles Boito pod jego dyrekcją. 
Powierzył jej rolę Heleny Trojańskiej, a w roli Mefista wystąpił sam Fiodor Szalapin.
W następnych latach w mediolańskiej operze z powodzeniem śpiewała dzieła Wagnera 
(Zmierzch bogów) i w Fauście Gounoda. Nazywano ją „polską primadonną La Scali“. 

Światowa sława polskiej śpiewaczki została ugruntowana. Wyjeżdżała często na występy 
gościnne do innych włoskich teatrów, śpiewała w Hiszpanii i Ameryce Południowej. 
Szczególne sukcesy odnosiła w ogromnym Teatro Colone w Buenos Aires. W 1913 roku 
dostąpiła wyjątkowego zaszczytu: w 100-lecie urodzin Verdiego, śpiewała na scenie opery 
w Parmie rolę tytułową w Aidzie na zaproszenie i pod dyrekcją samego Arturo Toscaniniego.

W następnych latach Zboińska-Ruszkowska została primadonną Narodni Divadlo w Pradze i 
Teatru Wielkiego w Warszawie. Była wspaniałą heroiną dźwigającą cały repertuar. Śpiewała 
najcięższe dramatyczne role, bohaterki wagnerowskie (Izoldę, Brunhhildę, Elżbietę), ponadto 
Leonorę w Fideliu Beethovena, Rachelę w Żydówce Halevyego, Małgorzatę w Hugenotach i 
Selikę w Afrykance Meeyerbera oraz Donnę Annę w Don Giovannim Mozarta. Jej głos nadal 
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zachowywał dawną słodycz brzmienia, ale nabrał potęgi i wymiaru prawdziwego sopranu 
dramatycznego. Była w Warszawie pierwszą wykonawczynią roli Marszałkowej w Kawalerze 
srebrnej róży Ryszarda Straussa pod dyrekcją Artura Rodzińskiego i pierwszą wykonawczynią 
roli Izoldy w dramacie muzycznym Wagnera Tristan i Izolda pod dyrekcją Emila Młynarskiego. 
Ostatnią jej słynną rola stała się Królowa Bona w operze Zygmunt August Joteyki (1928). 

Helena Zboińska-Ruszkowska objawiała także wielki talent estradowy i pedagogiczny. Jej 
wychowankami były Ewa Bandrowska-Turska i Wanda Wermińska. Do ostatniej chwili życia 
była profesorem Konserwatorium Krakowskiego. Zapisała się w historii jako szczególne zjawisko 
artystyczne, dobry i życzliwy innym człowiek. Jako wielka dama światowej kultury operowej.
Nagrania archiwalne,  dokonane zostały w latach 1910-1918 w Mediolanie i są jednymi 
z pierwszych, jeśli nie pierwszymi zapisami tak obszernych fragmentów arcydzieł (Moc 
przeznaczenia,  Aida) i Pucciniego (Tosca) z udziałem wybitnych śpiewaków mediolańskiej 
opery. Duet z Lohengrina utrwalony został w latach dwudziestych w Warszawie, z 
udziałem orkiestry Teatru Wielkiego i znakomitego tenora Stanisława Gruszczyńskiego.

Dawnych wspomnień czar! 
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