


~,111'''111'1'''~ 
PAŃSTWOWA OPERA I FILHARMONIA BAŁTYCKA 

Reżyseria: 

CLA~ FELI.BOM 

Choreografia: 
ROBERT BALOGH 

Przygotowanie chóru: 
JANUSZ ŁAPOT 

O.Verdi 

Opera w 4 alclach 

Libretto: A.Ghisłanzoni 

tekst polski: J .Kułmowa 

Realizatorzy: 

Kierownictwo muzyczne: 
KERSTIN NERBE 

współpraca muzycma: 
zycMUNT RYCHERT 

Premiera, 14 maja 1993 r. 

godz. 19,80 

Dyrektor Naci.elny i Artystyczny Opery 
Andrzej Sławomir Kiełbowicz 

Dekoracje: 
CÓRAN WASSBERG 

Dekoracje filmowe: 
LOTTA MELANTON 

Kostiumy: 
INGER PERSSON 



Giuseppe Fortunato Francesco Verdi urodził się 10 października 1813 r. w wiosce Le Ron
cole położonej w północnych Włoszech, wśród rozległych równin Niziny Lombardzkiej. Swą 
muzyczną edukację rozpoczął w wieku 7 łat pod okiem Pietro Baistrocchiego - organisty z ro
dzinnej wsi. W 1823 r. ojciec wysyła go do Busseto, gdzie opiekę nad Verdim przejmuje za
możny kupiec Antonio Barezzi stając się jego wieloletnim protektorem i opiekunem. W Bus
seto Verdi uczy się muzyki pod kierunkiem kapelmistrza i organisty katedry, a równocześnie 
dyrektora szkoły muzycznej, Ferdynanda Provesi. Mając 11 lat rozpoczyna swą pierwszą pra
cę zarobkową - zostaje organistą w rodzinnym Le Roncole. 
W 1828 r. wyjeżdża do Mediolanu, chcąc podjąć studia w tamtejszym konserwatońum. Ów
czesny dyrektor odrzuca jednak jego kandydaturę z powodu ... braku talentu. Verdi pozostaje 
jednak w Mediolanie by studiować kompozycję; przez trzy łata bierze prywatne lekcje u wy
bitnego niegdyś twórcy lirycznych oper - Vincenw Lavigna - profesora konserwatońurn. 
Wreszcie 5 marca 1836 r.po ukończeniu studiów, uzyskuje Verdi tytuł ,,Maestra Muzyki To
warzystwa Filharmonicznego". 

W maju 1836 r.pośłubia córkę swego dobroczyńcy i opiekuna, Małgorzatę Barezzi. Z tego ' 
związku rodzi się dwoje dzieci, które jednak w niedługim czasie umierają. Traci także uko- „ 
chaną żonę. Zrozpaczony Verdi poddaje się apatii i postanawia całkowicie zerwać z muzyką. I 
właśnie wtedy impresańo La Scali wręcz zmusza kompozytora do zainteresowania się libret
tem opery • .Nabuchodonozor". Po długiej walce z sobą Verdi komponuje operę, która w 1842 
roku odnosi ogromny sukces w mediolańskiej La Scali. Premiera ,.Nabuchodonowra" rozpo
częła długi szereg sukcesów kompozytorskich Verdiego - otwierają się przed nim wszystkie 
sceny muzyczne Italii, a wkrótce najpoważniejsze teatry operowe Europy zaczynają ubiegać 
się o prawo wystawiania najnowszych dzieł genialnego Włocha, ofiarowując mu niejedno
krotnie królewskie wręcz honorańa za komponowanie specjalnie zamawianych oper. Premie-
ra • .Nabuchodonozora" zmienia również prywatne życie Verdiego; główną rolą kobiecą - Abi
gaiłe - kreowała jedna z najlepszych śpiewaczek włoskich 25-łetnia Józefina Strepponi, która 
w kilka łat później staje się wierną towarzyszką jego życia. 
Następne opery utrwalają sławę kompozytora w całej Europie. Są to najczęściej opery, któ
rych libretta oparte zostały na słynnych dramatach literatury europejskiej: ,,Emani" (wg 
Hugo), ,,Makbet"(wg Szekspira), ,,Zbójcy" (wg Schillera), „Korsarz" (wg Byrona), ,,Rigolet
to" (wg Hugo), „Traviata" (wg Dumasa, syna), „Otello" i ,,Falstaff' (wg Szekspira). Kolejne 
premiery zmuszają Verdiego do licznych podróży: Paryż (Nieszpory Sycylijskie), Rzym (Bał 
maskowy), Londyn (Hymn narodów), Petersburg (Moc przeznaczenia). Wreszcie rok 1871 -
wielki tryumf „Aidy" w Kairze. 

,,Aida" napisana została specjalnie z okazji otwarcia Kanału Sueskiego na zamówienie ów
czesnego władcy Egiptu Izmaiła Paszy. Warunkiem jego zamówienia było libretto oparte na 
tematyce związanej z histońą egipską, która dałaby szerokie możliwości dla efektownego wy
stawienia dekoracji, muzyki i baletu. Verdi natomiast zastrzegł sobie prawo wyboru śpiewa
ków i dyrygenta, zażądał także zawrotnego honorańurn - jak na ówczesne czasy. Tematu do 
opery dostarczył wybitny egiptolog Edouard Mańette. Przygotowaniem libretta zajął się dy
rektor opery komicznej w Paryżu, Camille du Locie. Napisany przez niego tekst francuski, 
Verdi polecił przetłumaczyć na język włoski oraz przystosować do potrzeb muzycznych właś-

ciwemu libreciście ,,Aidy" Antonio Ghislanzoniemu. Sam Verdi w ogromnym stopniu uczest
niczył w procesie powstawania libretta. Muzykę komponował w błyskawicznym tempie -
,,Aida" została skomponowana w cztery miesiące. 
Tak więc Verdi dotrzymał terminu wykonania zamówienia. Jednak premiera przesunęła się 
blisko rok - powodem była wojna niemiecko - francuska, która spowodowała zablokowanie 
wykonanych dekoracji w oblężonym Paryżu. 

Wreszcie w wigilię Bożego Narodzenia 24 XII 1871 r. odbywa się długo oczekiwana pra
premiera ,,Aidy". Zapowiadana głośno i szeroko przez prasę (ku niezadowoleniu Verdiego, 
który nienawidził reklamy) premiera ściągnęła wszystkich najwybitniejszych muzyków i kry
tyków z całej Europy oraz najświetniejszą publiczność międzynarodową, stała się wprost sen
sacyjnym wydarzeniem światowym - zarówno towarzyskim jak i muzycznym. Jednak sam 
Verdi był nieobecny na kairskiej premierze. 
I kolejna data - 8 II 1872 r., w niespełna siedem tygodni po premierze w Kairze, odbyła się 
premiera ,,Aidy" w mediolańskiej La Scali. Verdi będący na premierze wywoływany był 
przez publiczność 32 ! razy, a po II akcie, komisja złożona z samych znakomitości wręczyła 
mu batutę z kości słoniowej i złota. 
Po napisaniu ,,Aidy" Verdi tworzy już niewiele: „Otello" i ,,Falstaff' to ostatnie opery, pisze 
także muzyką religijną. 

Pozostałe lata swego życia spędza w swoim majątku Sanf Agata, zakłada liczne fundacje do
broczynne. Umiera w Mediolanie 27 stycznia 1901 r. Okres jego twórcwści trwał 60 lat. 

Wykaz ważniejszych oper O.Verdiego: 

-Rocester 1836-37 (nie wystawiona) 
-Oberto, książe San Bonifacio 1839 
-Dzień królowania 1840 
-Nabuchodonozor1842 
-Lombardczycy na pierwszej 
krucjacie 1843 
-Emani 1844 
-Dwaj Foscań 1844 
-Joanna d' Arc 1845 
-Ałzira 1845 
-Attyla 1846 
-Macbeth 1847, nowa wersja 
dla Paryża 1865 
-Zbójcy 1847 
-Korsarz 1848 
-Bitwa pod Legnano 1849 
-Luiza MiłJer 1849 
-Stiffelio 1850, przerobiona 
jako Arołdo w r. 1857 

-Rigoletto 1851 
-Trubadur 1853 
-La Traviata 1853 
-Nieszpory sycylijskie 1855 
-Simone Boccanegra 1857, nowa wersja 1881 
-Bal maskowy 1859 
-Siła przeznaczenia 1862, nowa wersja 1869 
-Don Carlos 1867, nowa wersja 1884 
-Aida 1871 
-Otello 1887 
-Falstaff 1893 



TREŚĆ OPERY ,.AIDA" 

Akt I - Obraz I 

Arcykapłan Ramfis wyjaśnia dowódcy straży pałacowej Radamesowi, że dzikie hordy Et
iopów zagrażają stolicy kraju, świętemu miastu w górze Nilu - królewskim Tebom. Bogini 
Izyda wskazała już naczelnego wodza wojsk egipskich i choć znacząco spogląda na młodzień
ca nie zdradza imienia przyszłego dowódcy. Ramfis wychodzi obwieścić faraonowi wyrocz
nię bóstwa. 

motyw tęsknoty ożywia figlarny taniec Murzyniątek i słodka pieśń chóru niewolnic. l.oba
c~ywszy ~adchodzącą Aidę, Amneris daje znak aby wszyscy opuścili scenę. Chce pozostać z 
mą sama 1 ~ć tajemnicę miłości czarnej niewolnicy. Poprzez splot podstępnych zdań wy
doby~a z. meJ skrywane głęboko uczucia. Dochodzi do dramatycznego spięcia dwóch rywa
lek. Aida~~nak szybk~ orientuje się.jakie jej może grozić niebezpieczeństwo za jedną chwi
lę szczerosc1, błaga w pięknym cantabile swą władczynię o litość. 

. Po ~~mfalnym ~piewie rozbrzmiewającym za sceną, upojona swą władzą Amneris rozka
~UJ~ ~1dz1e by p~yła ~jej orszaku jako niewolnica. Zostawszy sama prosi Aida bóstwa o 
smierc, powtarzając ostatm temat swego monologu z pierwszego aktu. 

Obraz II 

Radames zostaje sam. Z recitativu dowiadujemy się, że marzy o tym by zostać naczelnym wo
dzem. Fanfary trąbek oddają jego pęd ku sławie. Treść arii poświęcona jest miłości do pięknej 
Aidy, niewolnicy etiopskiej. Dla niej pragnie żyć i zwyciężać, jej to, „boskiej Aidzie" pragnie 
wznieść tron aż pod niebo. Jest to jedna z najpiękniejszych arii tenorowych w literaturze ope- 1 
rowej. Dźwięl? fanfar za~zynają najefektowniejszą scenę ,,Aidy". Mistrzowsko skomponowana 
Na scenę wchodzi królewska córka - Amneris. W bezpośredniej rozmowie dowiaduje się, że 1 przez Verdiego scena Jest prawdziwym tryumfem kompozytora. 
w wypadku pójścia na wojnę Radames zostawi w Memfis kogoś bliskiego. Po nerwowym, , Wejściu Far_aona i ~eris to~arz~szą osobne chóry. Po słynnym marszu tryumfalnym i 
wyrazistym rytmicznie motywie zazdrości, na scenę wchodzi Aida, której towarzyszy ~arwnym tań~u, na sceme ukazuje się Radames. Powitany przez króla otrzymuje z rąk Amne-
liryczny temat miłości. W pięknym tercecie Amneris upewnia się, że jej rywalka jest niewol- ?s laur ,zwycięzcr · ~o c~wili na scenie ukazuje się kolumna wziętych do niewoli Etiopów, po-
nicą. s~ód ktory.ch znajduje się Amonasro. Nagły krzyk Aidy informuje zebranych, że to jest jej oj-
Przy uroczystych dźwiękach trąb wchodzi na scenę Faraon w otoczeniu dworu i kapłanów, ciec. Ten Jednak ostrzega swą córkę by utrzymała w tajemnicy, że to on jest królem Etiopów. 
którym przewodzi Ramfis. Oni to stanowią zasadniczą siłę i potęgę państwa egipskiego, oni to W chy~ch słowach ~pewnia Faraona o śmierci swego króla oraz, że walcząc za swą ojczyz-
podporządkowują swoim interesom sprawy wszystkich ludzi, oni to powołują na stanowiska nę s~łmał ~~? SWÓJ obo.wi~zek a t~ pow_i~ni zrozumieć szlachetni, waleczni Egipcjanie i 
potrzebnych im ludzi i niszczą wszystko, co sprzeciwia się ich racji stanu. Z ust posłańca do- okazac mu hto~c. PrzypommaJąc o zm1~nnosc1 losu prosi o łaskę dla pokonanych . Chór poru-
wiadujemy się o napaści Etiopów pod wodzą króla Amonasra na święty Egipt. Jak piorun szony s~ow~ Am?n~ra, przyłącza się do Radamesa, proszącego o obdarzenie wolnością 
przelatuje przez scenę hasło: „wojna!". Król wskazuje na Radamesa jako wybrańca bogini w~zy~tkich mewolnikow. Jednak Ramfis wpłynął na króla, by zatrzymał jako zakładników 
Izydy, który poprowadzi Egipcjan do boju. W pełnej blasku scenie zespołowej król nawołuje A~dę 1 ~n~r.a, .którzy zg~ą w wypadku ponownego ataku Etiopów na Egipt. Faraon oś-
do obrony granic. Ramfis mówi o potędze bogów, Amneris wręcza Radamesowi sztandar, a wi~dcza_ro~m~z, ze za.swój bohaterski czyn Radames otrzyma w nagrodę rękę Amneris, a 
wszyscy życząc mu zwycięskiego powrotu opuszczają scenę. Wielki monolog Aidy będący po Jego smierci tron Egiptu. Uroczysty finał osiągając punkt kulminacyjny kończy akt II ope-
wyrazem jej duchowej rozterki kończy pierwszy obraz. ry. 

Obraz II 

Wśród bladych świateł, ledwo rozjaśniających scenę, przedstawiającą świątynię Wulkana, 
arcykapłan Ramfis otoczony kapłankami i kapłanami celebruje uroczyste nabożeństwo składa
jące się z modłów i sakralnego tańca. Wybranemu przez Izydę wodzowi wojsk egipskich, ar
cykapłan wręcza uroczyście poświęcony miecz, którym z woli bogów ma zwyciężać wrogów. 
Wielka scena konsekracji w świątyni Wulkana zamyka wspaniałe fortissimo całej orkiestry. 

Akt II - Obraz I 

Amneris, otoczona niewolnicami przygotowuje się do powitania Radamesa powracającego 
ze zwycięskiej wojny, które ma nastąpić na wspaniałej uroczystości. Śpiewany przez Amneris 

A k t III - (zwany potocznie sceną nad Nilem) 

~eris w towarzystwie Ramfisa spieszy do świątyni Izydy, by błagać boginię o wzajem
' ną miłość Radamesa. Na scenie ukazuje się Aida, która przyszła tu na spotkanie z Radame
' s~m. Słynna aria ~ad Nilem wyraża uczucie tęsknoty za ukochaną ojczyzną, której już nigdy 
' me zob~z~, gdyz pragnie po rozstaniu się z Radamesem znaleźć w wodach Nilu ukojenie i 

zapomn1eme. 
Po chwili na scenie ukazuje się postać jej ojca. Amonasro pragnie dla swych celów odweto

~ych .wykorzysta~ mit.o~ Radamesa do Aidy. Gdy umiejętne wykorzystanie tęsknoty za kra
jem ~Jczystym: ~o JeJ szczerego entuzjazmu, nie odnosi skutku, zaczyna w niej budzić nie
naw1sć do EgipcJan.' prz~minając jej okrucieństwa i mordy popełnione na jej matce i 
rodakach. ~dy 1 to. 01e„przyn1osło rezu.ltatu rzuca Jej bezlitosne słowa: ,,Nie mojaś córka ... Tyś 
faraonów mewolmcą! . Amonasro osiągnął SWÓJ cel: dla dobra kraju Aida zdecydowała się 



poświęcić miłość Radamesa. Rozmowa z kochankiem jest pełna wyrzutów pod adresem 
Amneńs oraz zapewnień Radamesa o wierności i miłości do Aidy. Uniesiona jego szczerym 
wyznaniem, proponuje mu porzucenie Amneris i Egiptu oraz ucieczkę w krainę, w której będą 
mogli żyć tylko swoją miłością. Radames oczarowany czekającym go szczęściem, zgadza się 
porzucić Egipt. Zapytany przez Aidę jaką drogą można uciec, by ominąć wojska egipskie 
ujawnia, że do jutra wolne będą wąwozy Napata. Usłyszawszy to, ukryty Amonasro dekonspi
ruje się i oświadcza Radamesowi, że jest ojcem Aidy i królem Etiopów. Z.dając sobie sprawę 
ze zdrady kraju, Radames pozwala uprowadzić się Aidzie i jej ojcu. 

Zwabiona rozmową wchodzi Amneńs i krzycząc ,,Zdrajco ty" wykrywa spisek i zdradę kra
ju. Pragnąc pozbyć się niewygodnego świadka rzuca się Amonasro ze sztyletem na Amneris, 
lecz Radames udaremnia zamiar szaleńca i umożliwia Aidzie i jej ojcu ucieczkę. Na rozkaz 
Ramfisa straż goni uciekinierów, a Radames czując się winnym oddaje się w ręce arcykapła- , 
na. 

Akt IV-Obraz I 

Amneńs przybyła na miejsce, gdzie za chwilę odbędzie się sąd kapłanów nad Radamesem. 
Z.dając sobie sprawę z wyroku jaki zapadnie, postanawia ratować go . Dowiedziawszy się od 
Amneńs, że Aidzie udało się zbiec, nie pragnie dla siebie już nic więcej oprócz śmierci. Mi
łości do niej nie wyrzeknie się nawet za cenę życia. 

Straciwszy wszelką nadzieję, oczekuje Amneńs na wyrok kapłanów, lecz wyrok ten jest 
bezwzględny: powolna śmierć przez zamurowanie żywcem. Niepotrzebna już nikomu, odtrą
cona przez kapłanów rzuca za odchodzącymi przekleństwo: wzywa zemsty bogów na bezli
tosnych kapłanów za okrutną żądzę krwi. 

Obraz II 

Radames poświęca swe ostatnie myśli Aidzie. Nagłe zjawia się Aida, która zmyliwszy czuj
ność straży wkradła się do podziemia by podzielić los kochanka. Jednym z najpiękniejszych 
duetów kończą się dzieje wspaniałej miłości bohaterów opery. 

,... 

~ 
I 

Bel canto nad Nilem 

Od samego zarania opery jako gatunku starożytność była jednym z ulubionych terenów jej akcji. 
Zwłaszcza wiek xvm ze szczególnym upodobaniem ubierał swych operowych bohaterów we wszelkiego 
rodzaju kostiumy antyczne. Jeszcze w roku 1831 moda ta owocuje niewątpliwym arcydziełem - „Nonną" 
Vincenzo Belliniego. Ale w XIX wieku coraz śmielej wkracza na scenę inny typ historyzmu, a także 
swoiście pojmowanej współczesności. Skąd więc u zupełnego schyłku muzycznego romantyzmu, w roku 
1871 zrodziła się ,,AIDA", ostatnie znaczące ,,starożytne" dzieło operowe ? Ostatnie i - można to chyba 
powiedzieć bez ryzyka błędu - najwybitniejsze w tym nurcie. 

Cóż, podobno późne dzieci bywają najbardziej udane. Reguła ta wydaje się szczególnie trafna 
zwłaszcza w wypadku Verdiego, zaskakującego przy niemal każdej kolejnej prapremierze tak publicz
ność, jak i krytyków swą niewyczerpaną żywotnością . Tak jakby niemłody już maestro przystępując do 
pracy nad ,,Aidą" zamierzał - poza spełnieniem czysto okazjonalnego zamówienia - zmierzyć się z całym 
niezwykle bogatym i w swoim czasie twórczym wątkiem teatru operowego. I ostatecznie, jak zwykle w 
sztuce, o wszystkim rozstrzygnął talent. Z tematu, który niejednemu poprzednikowi posłużyłby jako ma
teriał do konwencjonalnego - ckliwego lub patetycznego melodramatu, stworzył Verdi dzieło przejmujące 
swą prawdą artystyczną, szlachetne w swej prostocie, zachwycające muzycznie i teatralnie - po prostu 
wielkie. Oczywiście pomocne mu w tym były reguły gatunku, jakie opera wypracowała sobie do drugiej 
połowy XIX w., między innymi przy jego własnym, znaczącym udziale. Ale wielkość „Aidy" , takjak 
każdego utworu tej miary, nie da się zamknąć w jakichkolwiek zastanych schematach. Nosi ona piętno in
dywidualności swego twórcy, który wspiął się i tym razem na wyżyny niedostępne dla innych. 

,,Aida", takjak prawie wszystkie dzieła Verdiego, nie tylko wytrzymała próbę czasu, ale stała się 
czymś w rodzaju muzycznego mitu . Iluż to ludzi, którzy poznali ją na scenie, właśnie według obejrzanego 
przedstawienia tworzy sobie obraz starożytnego Egiptu . A który śpiewak może naprawdę uważać się za 
tenora di forza, jeśli nie zmierzył się jeszcze z partią Radamesa. Być może czynnik psychologiczny ma tu 
nawet większe znaczenie niż czysto warsztatowy. 

Popularność wielkich i najbardziej lubianych dzieł niesie z sobą niebezpieczeństwo mimowolne
go przeniesienia ich w świadomość odbiorców w sferę kiczu, a więc sztuki zbyt łatwo akceptowanej, 
w zbyt oczywisty sposób trafiającej w ludzkie gusty - twierdzi wielu znawców estetyki. Według tych kry
teriów kiczowata byłaby "Mona Lisa" Leonarda i "Dawid" Michała Anioła. Kiczowate byłyby ańe Rada
mesa z I aktu i marsz triumfalny z aktu Il . Kiczowate byłyby całe fragmenty „Traviaty", „Rigoletta" i 
„Messa da requiem". Ale to sprawa gustu, a może tylko terminologii. Tak czy inaczej któryż twórca nie 
marzyłby o tym, by i jego dzieła znalazły się w kręgu tak pojmowanego kiczu . Lecz jeśli odbiorca zada 
sobie trud, by poza efektownym kształtem plastycznym, lub łatwo uchwytną linią melodyczną wejrzeć 
głębiej w istotę owej, tak niby oczywistej sztuki, dostrzeże motywującą ją cząstkę rzetelnej prawdy o 
człowieku - jego uczuciach i rozterkach, jego bólu i jego radości.Taką też prawdę, dojrzałą i nie zafałszo
waną operową konwencją, zawiera w sobie także arcydzieło Verdiego . I wydaje się, że poza całym , wspa
niałym zresztą anturażem, niezwykle trafna i przekonywująca ekspresja muzyczna, nadana przez kompo
zytora pewnej prawdzie ludzkich uczuć, jest tym, co do dzisiaj pociąga nas najbardziej w boskiej 
„Aidzie". 

A.B. 



BÓSTW A EGIPSKIE 

AMON 

Pierwotnie lokalne tybetańskie bóstwo powietrza i uroduiju. W epoce Nowego Państwa 1570-1085 
p.n.e. złączony z bogiem słońca RA, AMON stal się głównym bóstwem państwa i panteonu bogów pod 
nazwą AMON-RA. Przedstawiany ja/w czlowiek z głową barana, w czapce z dwoma długimi piórami. 

YfAH 

Predynastyczny bóg Memfis, gdzie uważano go za t.ródlo i istotę wszechrzeczy, nawet wód chaosu. z 
czasem stal się jednym z bogów - stworzycieli wraz z Amonem i Ra. 7.<l objawionego na Ziemi Ptaha 
uważano byka Apisa. Lud czcił Ptaha ja/w boga - rzemieślnika. Przedstawiano go z długim berłem w 
rękach, spowitego w całun na kształt mumii. 

RE(RA) 

Bóg Słońca, na początku czasów rządził Ziemią ja/w Faraon, co dzień opuszczając swój dom Benben i 
wędrując przez 12 prowincji Egiptu, symbolizując 12 godzin dnia. Niekiedy zbliżał się za bardzo do lu
dzi i spalał ich, co skłoniło węża Apepa do przygotowania zamachu na życie Ra. Inny spisek uknuł prze
ciw niemu Set. 'Zniechęcony tymi buntami Ra opuścił ziemię na krowie Nut, która uniosła go do nieba. 
Odtąd co rano Ra wschodzi spoza gór Manu i żegluje po niebie na swej Barce Milionów Lat. Nocą Ra 
wędruje przez 12 prowincji świata podziemnego, płynąc w swej długiej lodzi . Symbolem promieni Ra 
jest obelisk, którego szczyt chwyta o świcie pierwsze błyski rodzącego się dnia . 

SECHMET (BASTET) 

Prahistoryczna bogini plodności, związana ze szczęściem, radością i ciepłem słonecznym, przedstawia
na ja/w lwtka albo ja/w lwbieta z głową lwtki, z lwszyczkiem w lewej ręce. Pierwotnie bogini opiekuń
cza miasta Bubastis, które było stolicą Egiptu. Była związana z księżycem; uważano ją za siostrę i żonę 
boga Ra. Kult jej lqczyl się z radosnymi świętami rzecznymi i orgiami rytualnymi. 

OS IRIS 

Syn Ziemi i Nieba, brat i mąż Izydy, ojciec Horusa, bóg zycia, zmian zachodzących w naturze, wód i we
getacji roślinnej. 7-<lmordowany przez swego brata Seta. Stal się władcą świata zmarłych i sędzią ich 
dusz. Sy'mboliwwal nadzieję życia pozagrobowego i przyczynił się do rozwoju idei mumifikacji. Przed
stawiany w postaci mumii z /wroną i insygniami władzy: berłem i batem. 

SETH 

Wczesny bóg predynastyczny, prawdopodobnie pochodzący z Libii, bóstwo nocy, burzy i zła którego 
emblementami były: krolwdyl, hipopotam i „zwierz tyfoński" o długim, zakrzywionym pysku, prostokąt
nych, sterczących uszach i lwsmatym ogonie . Był bratem i zabójcą Osirisa, rywalem Horusa; Hyksosi 
utożsamiali go z Baalem, Grecy z Tyfonem. 

ISIS 

Główna bogini starofytnego Egiptu, wcielenie Wielkiej Macierzy, stanowiące wraz ze swoim bratem -
małżonkiem Osirisa i synem Horusem naczelną triadę bóstw. Czczona ja/w wzorowa żona i matka oraz 
ja/w bóstwo władające magią. Jej świętym zwierzęciem była krowa, wyobrażano sobie ją z rogami kro
wy i tarczą słoneczną, z podwójną /wroną, często z małym Horusem na /wianach . 

ANUBIS 

Bóg zmarłych, odprowaduijący ich dusze na sąd, opiekun balsamistów i grobów; przedstawiany ja/w 
szakal albo czlowiek z głową szakala lub dzikiego psa. 

,ł HORUS 

J Bóstwo opiekuńcze faraonów. Czczony ja/w bóg światła, wyobrażany z głową solwla i tarczą słońca 
albo ja/w sokół. 

I 

HATHOR 

Bogini nieba i uosobienie Wielkiej Macierzy, wyobrażana w postaci krowy lub lwbiety z głową krowy. 
W późniejszym okresie bogini miłości, radości i pijaństwa, patronka muzyki, zabawy i tańca . Przedsta
wiana ja/w Bogini 7-<lchodu, z rękami wyciągniętymi do umierającego Słońca . 



FOlkoperan powstała 15 lat temu. Jest młodym, szybko rozwijającym się 
teatrem operowym, zatrudniającym ok. 400 artystów rocznie na zasadach kon
traktów. 
Usytuowana jest w centrum Sztokholmu, w budynku, w którym poprzednio 
mieściło się kino. Brak jest proscenium, kanału orkiestry - sama orkiestra znaj
duje się za sceną. Stwarza to konieczność wciągnięcia publiczności w akcję 
sceniczną. Jednak te trudne warunki techniczne i obsadowe (opera nie posiada 
pełnego składu orkiestry i chóru) nie zniechęcają dyrekcji teatru, która przygo
towuje większość klasycznych pozycji operowych. 

Dyrektor artystyczny Fółkoperan Cłaes Fełlbom zdobył wiele znaczących 
nagród ro.in. na Międzynarodowym Festiwalu w Edynburgu za serię innowa
cyjnych spektakli takich jak: „Aida", „Czarodziejski flet", „Turandot". Każda 
z nich miała atrakcyjną międzynarodową obsadę. Sam Claes Fełlbom pracował 
z wieloma teatrami operowymi w Niemczech, zaś ostatnio zaproszony został 
do USA. 

Orkiestra Fółkoperan składa się z około 30 muzyków. Oznacza to, że każ
dorazowo trzeba dopasowywać partyturę do przedstawienia. Jest to zadanie 
znakomitej dyrygentki - Kerstin Nerbe. 
Fółkoperan zatrudniając śpiewaków na kontrakty każdorazowo przeprowadza 
gruntowne przesłuchania. W ostatnich latach byli to śpiewacy z USA, Wielkiej 
Brytanii i Niemiec. 

Jednym z większych osiągnięć tego teatru była opera ,,Lionardo" Larsa
Johana Werle zarejestrowana przez szwedzką TV, oraz filmowa wersja „Aidy" 
G.Verdiego. 

W przygotowaniu znajduje się opera napisana przez chińskiego kompozy
tora Qu-xiao-Song na bazie dramatu Oidipiusa. 

„ 

Ważniejsze przedstawienia 

The engagement in San Domingo, W. Egk 
Madame Butterfly, G .Puccini 
Carmen, G .Bizet 
Aida, G.Verdi 
Czarodziejski flet, W.A.Mozart 
Turandot, G.Puccini 
Lionardo, L.J.Werle 
Cyrulik Sewilski, G .Rossini 
Opowieści Hoffmana, I.Offenbach 

1980 
1981 
1982 
1985 
1986 
1988 
1988 
1989 

1990 

Samson i Dalila, C. Saint-Saens 
Zemsta Nietoperza, I.Strauss 
Don Carlos, G.Verdi 

Przedstawienia dla dzieci 

Mówiłem ci, że nie ma krokodyla pod łóżkiem, 

1991 
1992 
1992 

KNerbe 1984 
Przebudzenie mumii KNerbe 1985 
Mały czarodziejski flet, adaptacja 1986 
Mały cyrulik sewilski, adaptacja 1989 
Małe opowieści Hoffmana.adaptacja 1990 

Produkcje filmowe 

Carmen, G.Bizet 
Aida, G.Verdi 

Wystepy zai:raniczne 

1983 
1987 

Aida, Festiwal w Edinburgh (Wlk.Brytania) 1986 
Aida, Butterfly, Kie/er Festwoche (Niemcy) 1986 
Czarodziejski flet, Festiwal w Edinburgh 1987 
Turandot, Festiwal w Edinburgh 1988 

Recenzje . 

„ Wspaniałe przeżycie ... ludzie, którzy nigdy wcześniej nie byli w operze przy
chodzą i wracają, by przeżyć to jeszcze raz" 
Aida, The Sunday Times 1986 

„Majstersztyk ... Publiczność waliła drzwiami i oknami" 
Aida, The Observer" 1986 

„Szwedzka Folkoperan raz jeszcze! Wspaniałe, pomysłowe przedstawienie. 'Za 
wszelką cenę ubłagaj, pożycz lub ukradnij bilet ... !" 
Turandot, „ The Telegraph" 1987 

„Niezaprzeczalny hit Festiwalu w Edynburgu w 1988" 
Turandot, „Opera News" 1988 

„ Turandot ... pomysłowa, rewelacyjna produkcja" 
Turandot, „ The Times" 1988 



ORKIESTRA 

kierownik muzyczny, I dyrygent - Zygmunt Rychert 

inspektor orkiestry - Jerzy Ulatowski 

I skrzypce: Michał Nikiforos (koncertmistrz), Mańa Krzemińska, Grażyna 
Pozorska, Jan Grusznis, Leopold Romanowski, Katarzyna Zawadzka, 

II skrzypce: Jarosław Zgiet, Irena Banaszek, Piotr Bukowski, Anna Szymańska, 
Tomasz Wolski, Alicja Zuchowska-Giętkowska, 

altówki: Lucyna Waszkiewicz, Joanna Welz, Piotr Budny, Danuta Kowalczuk, 
Krystyna Lejman, Andrzej Murowaniecki, 

wiolonczele: Andrzej Filar (koncertmistrz}, Jan Firlej (koncertmistrz), Mirosław 
Czochór, Alina Kwietniewska, Tomasz Przyborowski, 

kontrabasy: Roman Skurzyński, Nikodem Leniak, Tomasz Wiczyński, 

flety: Adam Łazarewicz, Jolanta Wocianiec, Mańa Wilska-Nikiforos, 

oboje: Jerzy Czapor, Ewaryst Kwietniewski, Katarzyna Rutyna, 

klarnety: Janusz Holler, Ryszard Świercz, Karol Szymański, 

fagoty: Eugenia Sakowicz, Krzysztof Łukaszewicz, 

waltornie: Tomasz Tylewski, Zbigniew Kaliciński, Irena Morawska-Śliwa, 
Dańusz Wojciechowski, 

trąbki: Szymon Pawłowski, Tadeusz Milewski, Zygmunt Ziętek, 

puzony: Marian Stefanowicz, Marek Sikora, Tomasz Wojke, 

tuba: Jerzy Ulatowski, 

perkusja: Zenon Elert, Lidia Czajka, Tomasz Siedlik, 

hańa: Anna Bachleda, 

ZESPÓŁ CHÓRU 

Kierownik chóru 
Janusz Łapot 

soprany: Anna Brzozowska, Beata Darkowicz, Małgorzata Dawid, Elżbieta 
Frankiewicz, Danuta Glegoła-Brzostowska, Małgorzata Iłczyk, Urszula 
Kamińska, Urszula Krasnowska, Wiesława Krasnowska, Janina 
Matusewicz, Danuta Miodowska, Kamila Nehrebecka, Danuta Pobłocka, 
Regina Szwed, 

alty: Anna Borkowska, Rozwita Deptulska, Grażyna Geleta, Renata Ładniak, 
Jolanta Michalska, Irena Snarska, 

tenory: Jan Dobrzyński, Erwin Miszker, Waldemar Myśliński, Michał Sywec, 
Wiesław Wierzbicki, Zygmunt Żabiński, 

barytony: Jerzy Budnik, Stanisław Kamiński, Bogdan Łukaszewski,Kazimierz 
Staniucha, Jan Szenk, 

basy: Mańusz Fortuna, Wojciech Kaszubowski, 

ZESPÓŁ BALETU 

Dyrektor Baletu - Bożena Kociołkowska 
Pedagodzy Baletu -Jurij Kuzniecow, 
Asystenci Choreografa -Barbara Brandt 
Akompaniatorzy - Irena Lewkowicz, Liliana Kućmierczyk 

Panie:Agata Polak, Aleksandra Bujko, Marzena Bojanowska, Barbara Brandt, 
Magdalena Kowalczyk, Lidia Woś, Izabela Schulz, Katarzyna Drobna, 

Panowie: Krzysztof Leszczyński, Piotr Patok, Waldemar Bartczak, Leszek 
Alabrudziński. 



ZESPÓŁ TECHNICZNY 

kierownik techniczny 
kierownicy pracowni: 
dekoracji i kostiumów 
kierownik sceny 
kierownik światła 
kierownik dźwięku 
kierownicy pracowni: 

perukarskiej 
stolarskiej 
modelarskiej 
krawieckiej dam. 
krawieckiej męs. 
obuwniczej 

rekwizytor 
modniarka 
farbiarka 

- Marian Rębała 

- Szczepan Górski 
- Henryk Sawicki 
- Adam Jabłonowski 
- Czesław Dzierbicki 

- Bernadeta Rzeszotarska 
- Józef Żuchowski 
- Monika Kwiatkowska 
- Teresa Korycka 
- Lesław Wiśniewski 
- Halina Sadowska 
- Mirosława Adamczyk 
- Jolanta Danecka 
- Helena Domke 

Na okładce reprodukcja plakatu Sławomira Kitowskiego 

Wydawca programu - Państwowa Opera i Filharmonia Bałtycka 
Opracowanie redakcyjne i skład - Dział Marketingu POiFB 

Druk - Drukarnia, Gdańsk-Orunia ul. Małomiejska 41 

ZAKŁADY GRAFICZNE w GDAŃSKU 

TO: 

ZADOWOLONY KLIENT 

DRUK I OPRAWA 

Książek Zeszytów i Broszur 

Etykiety, Foldery, Plakaty, tnotki 

Szybko, Profesjonalnie, 

Kolorowo, z Lakierem UV 

ZAKŁADY GRAFICZNE W GDAŃSKU 80-164 Gdańsk ul. TRZY LIPY 3 

NOWOCZESNA DRUKARNIA OFFSETOWA 

Z DOBRĄ TRADYCJĄ 



GDAŃSK 
"a' 37 47 40 
KRAKÓW 
"a' 21 70 58 

POZNAŃ 
"a' 52 04 58 

WARSZAWA 
"a' 43 50 58 

WROCŁAW 

"a' 60 58 71 
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NOWOCZESNE, AKTUALNE 
KATALOGI FIRM 

WIĘKSZOŚCI 
REGIONÓW POLSKI 
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POLSKA 



Doradca Faraona ......... JERZY DUD I CZ 

TOMASZ RAKOCZ 

Amneris .................... MONIKA FEDYK 

HALINA FULARA-DUDA 

Aida .......................... LILIANA KAMIŃSKA 

Radames ................... .s'fEPHEN SMITH 

MICHAŁ MARZEC 

OBSADA 

Ramfis„„„ ........... „.TADEUSZ SOBIERAŃSKI 

ST AFFAN RYDEN 

Amonasro ........... ANDRZEJ KIJEWSKI 

FLORIAN SKULSKI 
LESZEK SKRLA 

Posłaniec ........ ..... MICHAŁ SYWEC 

WIKTOR SZEWKUN 

Kapłanka ............. ALEKSANDRA KUCHARSKA- SZEFLER 

ORKIESTRA, CHÓR 1 BALET OPERY BAŁTYCKIEJ 

asystent reżysera - Beniamin Koralewski 

asystent scenografa - Olga Leszko 

inspicjent i sufler - Magdalena Szlawska 
korepetytor - Olga Niecziporenko 

asystent choreografa - Barbara Brandt 


