




rys. A. Beardsley 

AfiJ&i w Teatrze Wielkim w Poznaniu to wspaniała wieloletnia tradycja. Będąc 
studentem spotykałem jeszcze poznaniaków pamiętających w tytułowej roli Józefinę 

Zacharską, Marię Bojar-Przemieniecką, a przede wszystkim dr Stani Zawadzką. Syno

wie Feliksa Nowowiejskiego opowiadają w swoich wspomnieniach „Pod zielonym 

Pegazem" o tzw„ „konsylium lekarskim", kiedy to do obsady dołączyła jako Amneris 

dr Wanda Roessler-Stokowska (też lekarz medycyny) a dyrygował dr Zygmunt Latoszew

ski (wprawdzie nie medyk ale utytułowany!). Najlepszymi Rada mesami tamtej epoki 

byli Kazimierz Czarnecki, Sanisław Roy a zwłaszcza Józef Woliński. 

Począwszy od lat sześćdziesiątych spędziłem wiele wieczorów na poznańskiej „Aidzie" 

z Antoniną Kawecką, KrystynąJamroz, Alicją Dankowską, Krystyną Kujawińską (Aida). 

Felicją Ku rowiak a zwłaszcza Aleksandrą lmalską (fantastyczna Amneris!), Wacławem 

Domienieckim, Stanisławem Romańskim, Marianem Koubą . Józefem Ko/esińskim (Rada

mes) oraz Albinem Fechnerem i Janem Czekay'em (Amonastro) . 

Od dziś wracamy do tej wspaniałej tradycji. Oddajemy Państwu nowy spektakl z całym 

pokoleniem śpiewaków młodej generacji, z nowymi. równie młodymi realizatorami. 

Dzięki nim nikt nie będzie mógł powiedzieć. że w Poznaniu na początku XXI wieku grają 

„starą Aidę". Stare pozostaje tylko nasze do niej przywiązanie oraz nieustanny zachwyt 

nad jej monumentalnością i pięknem. 
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kierownictwo muzyczne MIECZYSŁAW DONDAJEWSKI 

inscenizacja i reżyseria MAREK WEISS-GRZESIŃSKI 

scenografia JEAN-ANTOINE HIERRO 

choreografia IZADORA WEISS 

kierownictwo chóru 

światła 

JOLANTA DOTA-KOMOROWSKA 

MAREK RYDIAN 

asystent kierownika muzycznego Aleksander Gref 

asystent reżysera Krzysztof Szaniecki 

asystent choreografa Dominika Antkowiak 

pedagog uczniów szkoły baletowej Krystyna Frąckowiak 

asystent chórmistrza 

kierownik statystów 

Mariusz Otto 

Ryszard Dłużewicz 

Barbara Kubiak 

Galina Kuklina 

Maria Mitrosz 

Jolanta Podlewska 

Danuta Nowak-Połczyńska 

Agnieszka Dondajewska 

Tatiana Pożarska 

Sylwester Kostecki 

Michał Marzec 

Jerzy Mechliński 

Adam Szerszeń 

Bogusław Szynalski 

Wiesław Bednarek 

Rafał Korpik 

Marian Kępczyński 

Władysław Podsiadły 

Dymitr Fomenko 

Piotr Friebe 

$OR.O ~AR.~'il'OW~ 
Marta Fiedler i Sebastian Solecki 

chór, balet i orkiestra Teatru Wielkiego. uczennice Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu . statyści 
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O tym, że wszyscy wiedzą jak się robi „Aidę" pisałem 

już przy okazji „Butterfly", więc nie będę specjalnie roz

wijał tego tematu, ale muszę jednak słówko napomknąć 

łaskawej publiczności o zgubnym wpływie stereotypów 

na naszą wyobraźnię. a co za tym idzie na nasze dusze. 

Fabuła „Aidy" została przez autorów dzieła bardzo dobit

nie osadzona w konwencji geograficzno-historycznej. ale 

nie towarzyszyła temu jakaś staranna archaizacja języka. 

obyczajów czy realiów politycznych. Wojna z Etiopią 

bardziej przypomina problemy włoskie z epoki Duce. 

niż choćby w przybliżeniu odtworzone dzieje państwa 

faraonów. Subtelność trójkąta miłosnego bliższe są men

talności romantycznej niźli duchowi przenikającemu 

sztukę starożytnych. a raczej te szczątki. które po niej 

zostały. Cóż więc wspólnego z jakąś prawdą historyczną 

ma arcydzieło gatunku budzące od lat tyle emocji? Py

tanie o tyle zasadne, że stereotyp sceniczny funkcjonu

jący ponad wiek na scenach całego świata odwołuje się 

w swojej estetyce do archeologicznych wykopalisk roz

budzających wśród szerokiej publiczności przekonanie. 

że każda realizacja tej opery bez Sfinksa. piramid i pos

taci z papirusowych malowideł usytuowanych frontalnie 

do patrzącego górną połową ciała. a dolną zmierzają

cych profilem ku krawędzi obrazu. jest jakimś dziwacz

nym odstępstwem od obowiązującego kanonu . A w do

datku moje ukochane snobistyczne lobby melomanów 

w żadnym innym utworze nie odczuwa tak boleśnie 

różnicy pomiędzy nową propozycją teatralną. a utrwa

lonymi w ich sercach wizerunkami legendarnych gwiazd 

w rolach Aidy, Amneris czy Radamesa. A jednak wciąż na 

nowo musimy sobie zadawać trud odrzucania gotowych 

wzorców i szukania własnej wersji świata. w którym ludzie 

śpiewają do siebie zamiast normalnie rozmawiać . 

Operowy świat sceniczny jest wytworem fantazji reali 

zatorów i pełni funkcje magiczne. alegoryczne i zawiera 

zawsze jakieś przesłanie zgodne z sumieniem danego 

teatru. Bo też każdy teatr ma jakieś swoje sumienie, 

dzięki czemu może być czymś więcej niż showbiznesem. 

Nasze więc sumienie podpowiada nam. że uprawniony 

jest każdy zabieg. który pomaga zrozumieć lepiej muzykę 

arcydzieła. przybliżyć ją współczesnemu widzowi . nakłonić 

go do poważnego potraktowania patetycznych tematów 

i koturnowych bohaterów. 

„Carmen" przeniesiona w czasy współczesne objawiła 

swoją niezwykłą siłę nie dzięki motocyklom. transwesty

tom i narkotykowej subkulturze. ale dzięki naocznemu 

udowodnieniu. że to genialne dzieło funkcjonuje w takiej 

formule z tą samą prawdą ludzką i emocjami. jak w kos

tiumie historycznym i w związku z tym widz uczestniczy 

w spektaklu bez owego muzealnego dystansu. lecz do

konuje szybszej i bardziej bezpośredniej identyfikacji 

z protagonistami dramatu. Po każdym naszym spektaklu 

tej opery odczuwamy ogromną radość. obserwując 

spontaniczne reakcje widowni, dające nam nadzieję. że 

spełniamy się teatrze żywym, który ma coś istotnego do 

powiedzenia od siebie. a nie tylko od autorów. 

Takich współczesnych wersji opery „Aida" było już wiele 

na świecie. Pomyśleliśmy. że może warto by było wybiec 

w przyszłość i przedstawić naszych starych znajomych 

bohaterów w jakiejś wirtualnej rzeczywistości wykreo

wanej przez estetykę komputerową. czyli coś. co nie-



bawem zawładnie zbiorową wyobraźnią na następne stulecie. Ośmielił 

nas do takiego myślenia geniusz plastyczny młodego malarza z Nicei. 

który podjął się po raz pierwszy pracy w zawodowym teatrze z miłości 

do opery i Verdiego w szczególności. Jean-Antoine Hierro stworzył 

świat nie przypominający w niczym powszechnych wyobrażeń na 

temat Egiptu. a jednak przepojony jego antycznym kolorytem. tak 

przecież odmiennym od przetrwałych do dzisiaj przysypanych pias

kiem ruin. Pomogła nam w tym myśleniu odwaga i temperament 

choreograficzny lzadory Weiss. która w swoich trzech układach 

baletowych potrafiła zawrzeć dziką. gorącą młodość Egiptu i rozpacz 

jej wczesnego przekwitania i gwałtownej śmierci. Pomogli nam 

soliści. którzy ponad wokalne. puste popisy postawili radość zagra

nia romantycznych uczuć i całego bogactwa emocji. od miłości do 

nienawiści. Okazało się. że nie ma takiego gorsetu. który mógłby je 

zdławić. Nawet najbardziej nieludzka estetyka gier komputerowych 

nie zniekształci prawdy zakodowanej w postaciach dzięki muzyce. 

Nie ma takiej bestii. która tknięta miłością uchroniłaby się przed tą 

dozą cierpienia, jaka przypisana jest do każdego wzniosłego uczucia. 

Udowodnienie tej tezy jest zadaniem naszej wirtualnej „Aidy". Jak 

wspaniale się złożyło. że ten cel potrafił uznać za swój nasz muzyczny 

maestro Marcin Sompoliński. Bez niego byłoby trudno uzyskać taką 

harmonię pomiędzy muzyką. a naszą sceniczną fantazją. Nie byłoby 

to wszystko możliwe bez głębokiego rozumienia sztuki operowej 

naszego szefa Sławomira Pietrasa. który - należąc raczej do grona 

miłośników tradycyjnej opery. gdzie w marszu triumfalnym maszerują 

wielbłądy i słonie - potrafił podzielić z nami przekonanie, że możliwa 

jest również taka wersja marszu w której triumfuje opresyjne imper

ium. a maszerują. jak na własnym pogrzebie. spalone totemy pod

bitego narodu. Jeszcze jednego narodu . który już nie zabierze głosu 

w historii inaczej . jak wspominając swe klęski i upokorzenia. Rzadka 

to umiejętność połączenia upodobania do tradycji i otwartości na 

sceniczne ekstrawaganckie metafory. co polecając uwadze łaskawej 

publiczności oddajemy się w jej ręce. oby skore do oklasków. 

Marek Weiss- Grzesiński 

Enrico Caruso 

Emmy Destinn 
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Dialog arcykapłana Izydy. Ramfisa. z młodym 

wodzem. Radamesem. wprowadza we właściwą 

akcję . Oto właśnie za chwilę bogini ma dokonać 

wyboru wodza. który powiedzie egipskie wojska 

przeciw Etiopczykom. po raz drugi już napadają

cym świętą ziemię Egiptu. Radames gorąco prag

nie otrzymać to dowództwo: pokochał on młodą 

niewolnicę . Aidę. pojmaną w czasie poprzednich 

walk z Etiopczykami. i spodziewa się . że gdyby 

teraz powrócił na czele zwycięskiej armii. Faraon 

nie odmówiłby mu niczego - przywróciłby wol

ność Aidzie i pozwoliłby Radamesowi poślubić 

ukochaną . Do pogrążonego w marzeniach mło

dzieńca zbliża się córka Faraona. Amneris. Kocha 

ona od dawna Radamesa i niepokoi jąjego wyraźna 

obojętność . Gdy zaś młody wojownik na widok 

wchodzącej Aidy okazuje widoczne wzruszenie. 

Amneris zaczyna nurtować podejrzenie. iż niewol

nica może być jej rywalką . 

Wkracza Faraon. otoczony wspaniałym orszakiem. 

Przed jego obliczem staje posłaniec. który przy

biegł od południowych granic Egiptu z wieścią 

o nagłej napaści Etiopczyków pod dowództwem 

króla Amonastra . Faraon wzywa Egipcjan do boju 

i oznajmia. że bogini Izyda wyznaczyła już wo

dza. który poprowadzi wojska: jest nim Radames. 

Wśród okrzyków entuzjazmu Amneris podaje mło

dzieńcowi święty sztandar i wszyscy udają się do 

świątyni na uroczysty obrzęd. Sercem Aidy targają 

sprzeczne uczucia. Chciałaby życzyć zwycięstwa 

Radamesowi. lecz zwycięstwo to oznacza klęskę 

i niedolę jej ojczyzny. a może i śmierć najbliższych 

osób. 

W świątyni odbywa się uroczyste nabożeństwo 

z sakralnymi tańcami dziewic-kapłanek przed 

posągiem boga Ptah. Tutaj arcykapłan Ramfis wrę

cza mającemu wyruszyć do walki Radamesowi 

poświęcony miecz. 

W pałacu faraonów w Memfis otoczona rojem 

służebnic Amneris oczekuje powrotu zwycięskich 

wojsk egipskich z Radamesem na czele. W rozmowie 

z Aidą Amneris upewnia się. że etiopska niewol

nica kocha młodego wodza . Z dumą i wyższością 

oświadcza. że ona - córka faraonów - jest jej 

rywalką. Z oddali dobiega gwar i odgłosy trąb. 

świadczące o zbliżaniu się zwycięskich wojsk. 

Wśród radosnych okrzyków tłumu przez tebańską 

bramę wkraczają zwycięskie pułki Egipcjan. 

wiodąc jeńców i niosąc bogate łupy. Na wysokim 

tronie zasiada Faraon - u jego boku Amneris 

i arcykapłan Ramfis. Witany radośnie wkracza 

Radames. Amneris zawiesza mu na szyi wieniec 

zwycięstwa. zaś Faraon w imieniu wdzięcznej oj 

czyzny obiecuje spełnić każde jego życzenie. 

Radames każe przywieźć przed majestat Faraona 

jeńców etiopskich. Wśród nich przerażona Aida 

dostrzega swego ojca. ten jednak nakazuje jej 

milczenie i sam zwraca się do Faraona. błagając 

o litoś ć dla pokonanych . Przyznaje. że jest ojcem 

Aidy. twierdząc przy tym jednak, że król Amona

stro zginął w krwawym boju. Radames prosi 

Faraona o wolność dla zwyciężonych przeciwni

ków. Ramfis jednak ostrzega przed nierozważnym 

czynem miłosierdzia. doradzając. aby przynaj

mniej Aidę wraz z jej ojcem zatrzymać jako za

kładników. Faraon idzie za radą kapłana, zaś Rada

mesowi daje jeszcze jeden dowód wdzięczności 

- rękę swojej córki. Amneris triumfuje, natomiast 

Aida jest w rozpaczy, podobnie jak Rada mes. który 

nie może teraz odrzucić dowodu łaski Faraona. 

Antir nnn 
Nocą nad brzegiem Nilu Amneris. z orszakiem 

kapłanek i arcykapłanem Ramfisem u boku. 
• 

kroczy do świątyni Izydy, by spędzić na modlitwie 

ostatnią noc przed zaślubinami z Radamesem. 

błagając boginię o szczęście i miłość małżonka . 

Pojawia się Aida: chce w tym ustronnym miejscu 

raz jeszcze - może ostatni - spotkać się z uko

chanym. Serce jej wypełnia rozpacz i tęsknota 

za ojczyzną. W ślad za nią przybywa nieoczeki

wanie Amonastro. Dowiedział się, że Radames 

ma powtórnie wyruszyć na wyprawę wojenną, 

i nakłania Aidę, aby wykorzystując miłość 

młodzieńca przeciągnęła go na stronę Etiopczy

ków. a przynajmniej aby wydobyła od niego 

wiadomość o niestrzeżonych miejscach na gra

nicy. Aida wzdraga się. w końcu jednak ulega. 

Amonastro kryje się wśród krzewów. bo oto 

nadbiega Radames. Aida odtrąca jego miłosne 

wyznania , przypominając o bliskim małżeństwie 

z Amneris. wreszcie doprowadza do tego. że 

młody wódz po dłuższej walce wewnętrznej 

decyduje się zbiec z nią z Egiptu i udać się na 

pustynię. Obmyślając drogę ucieczki . Radames 

mimo woli zdradza wojskowe plany Egipcjan. 

Jego słowa podsłuchał Amonastro. który teraz 

wychodzi z ukrycia i. ku przerażeniu młodzieńca. 

daje mu się poznać jako król Etiopczyków. Zroz

paczonemu Radamesowi nie pozostaje już teraz 

nic innego jak ucieczka. Jednak nieoczekiwanie 

pojawia się Amneris z Ramfisem. Aida i Amonas

tro uciekają. natomiast Radames w poczuciu winy 

dobrowolnie oddaje się w ręce arcykapłana. 

Amneris raz jeszcze usiłuje pozyskać serce Rada

mesa. Oto prowadzonemu na sąd młodemu wo

dzowi przyrzeka wyjednać łaskę i uniewinnienie. 

jeżeli poślubi ją i wyrzeknie się Aidy. Radames 

jednak odmawia. Odkąd Aida zniknęła. nie pragnie 

już niczego prócz śmierci. Gdy więc zbiera się rada 

kapłańska pod przewodnictwem Ramfisa. Radames 

milczy. nie odpowiadając na zadawane pytania. 

Milczeniem tym potwierdza swą winę i zostaje 

skazany na śmierć przez zamurowanie żywcem 

w podziemnym grobie. Amneris zbyt późno zro

zumiała. co sprawiła jej duma i zazdrość. Przekli

nając bezlitosnych sędziów, zemdlona osuwa się 

na ziemię. 

Wyrok wykonano - nad Radamesem zamknęła się 

pokrywa grobowca. Nie został jednak pochowany 

sam. Oto. z uczuciem przerażenia i radości zarazem . 

wśród ciemności odnajduje Aidę. Udało jej się ujść 

przed pościgiem. kiedy jednak usłyszała o sądzie 

i wyroku na Radamesa. powróciła niepostrzeżenie 

i ukryła się w grobowcu. aby umrzeć wraz z uko

chanym. Złączeni uściskiem. spokojnie oczekują 

śmierci - myśl ich ulatuje z grobowych ciemności 

w krainę wiecznego światła i szczęścia. Nad gro

bowcem zaś zrozpaczona Amneris modli się o uko

jenie dla swego serca. 

według:). Kański. Przewodnik operowy PWM 1995 
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Stary budynek opery kairskiej. otwarty „Rigolettem" Ver

diego w 1869 roku i spalony w 1971. był niewielkim 

teatrem. Na jego widowni (parter i w cztery rzędy loggii) 

było miejsce dla jedynie 850 widzów. Karzeł z drewna. 

płótna i stiuku obok kamiennych gigantów z Moskwy 

(Teatr Bolszoj: 2000 miejsc). Paryża (Grand Opera: 2100 

miejsc). Barcelony (Gran Teatre del Licea: 3000 miejsc) 

czy Mediolanu z Teatra alla Scala na 3600 widzów. Nawet 

berlińska Lindenoper zaliczana na świecie pod wzglę

dem architektonicznym raczej do „budowli intymnych". 

w porównaniu z budynkiem kairskiej opery sprawia pom

patyczne wrażenie. Dawny teatr muzyczny metropolii nad 

Nilem. na zewnątrz w stylu kolonialna-klasycystycznym. 

z renesansowym portalem przyozdobionym balkonami. 

sprawiał wrażenie dzięki swojej pogodnej złoto-białej 

widowni. jakby w dolinę Nilu zabłądził rokokowy teatr 

z jakiegoś europejskiego księstewka . Nie ma się co dzi

wić. jego dwaj architekci nazywali się Avoscani i Rossi 

i pochodzili z Włoch . Idealną oprawę dla wystawienia 

„Cosi fan tutte" Mozarta znalazła tutaj w 1969 roku na 

występach gościnnych Deutsche Staatsoper z Berlina. ale 

już „Ariadna na Naksos" Straussa groziła rozsadzeniem 

ciasnych ram sceny. 

A mimo to w tymże teatrzyku w roku 1871 po raz 

pierwszy pokazano na scenie „Aidę". Mistrz z Sant' Agata 

stworzył swoją tragedię nad Nilem specjalnie dla tej 

opery. na zlecenie egipskiego wicekróla. kedywa lsmaiła 

Paszy. Czyżby Verdi napisał działo dla niewłaściwego 

teatru? Lub też. zwiedzeni praktyką przedstawień z mon

strualnymi inscenizacjami pod gołym niebem między 

berlińską Waldbuhne. areną z Werony i świątynią z Lu

xoru. mamy jedynie fałszywy obraz dzieła i traktujemy 

„Aidę" jako późne dziecko grand opera. mimo że Verdi 

myślał być może o czymś zupełnie innym? 
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Pierwszy kontakt z Verdim nawiązał Paul Draneth Bey. 

założyciel pierwszej egipskiej kolei żelaznej i pierwszy 

generalny dyrektor nowo wybudowanej Opery Kairskiej 

w 1869. kiedy poprosił mistrza o hymn na otwarcie 

Kanału Sueskiego i budynku opery. Verdi odrzucił tę zasz

czytną pracę dla zarobku i odpowiedział: Jestem Panu 
głęboko zobowiązany, Monsieur le Bey. że zechciał mnie 

Pan zaszczycić propozycją napisania hymnu na dzień 

otwarcia. żałuję, że muszę zrezygnować z tego zaszczytu 

ze względu na moje aktualne zajęcie i ponieważ nie jest 

w moim zwyczaju pisanie utworów okolicznościowych. 

Egipscy zleceniodawcy nie zrazili się szorstką odmową. lecz 

wkroczyli na drogę dyplomatyczną. chcąc zapewnić rep

rezentacyjną premierę . która wyszła spod ręki mistrza. 

W ten sposób miano podbudować polityczny i gospo

darczy zwrot Egiptu w stronę Europy także od strony kul

turalnej . 

Najpierw wicekról Egiptu otworzył swoją nową operę 

wprawdzie bez nowości Verdiego. lecz jednak z atrakcją 

jego autorstwa. a mianowicie operą „Rigoletto". dyrygo

waną przez ucznia Emanuele Muzio dnia 6 listopada 1869 

roku . jedenaście dni przed pierwszym przepłynięciem 

statku przez nowy kanał. Gośćmi tego uroczystego wie

czoru były wszelkiego rodzaju międzynarodowe osobis

tości . takie jak cesarz Austrii Franciszek Józef I i cesarzowa 

Francji Eugenia. 

Kiedy kolejne uprzejme zapytania o nową operę dla met

ropolii nad Nilem pozostały bez odzewu z Sant' Agata. 

egipski wicekról i jego dyrektor opery przesłali scenariusz 

operowy pod tytułem „Aida", który już w 1869 roku 

stworzył renomowany egiptolog i pisarz-hobbysta August 

Mariette i właśnie w Kairze polecił wydrukować. aż 

w dziesięciu egzemplarzach. 

Dzieło . rozgrywające się w czasach faraonów. nie trafiło 

wprawdzie bezpośrednio na adres Verdiego. lecz do od

wiedzającego Kair w roku 1868 sekretarza opery paryskiej 

Camille Du Locle'a - starego przyjaciela Verdiego i libre

cisty pierwszej wersji „Don Carlosa". Du Locie i tak czyniący 

starania. aby uleczyć Verdiego z jego operowej abstynencji 

po porażce „Don Carlosa". zgodnie z życzeniem przekazał 

projekt Verdiemu i chytrze wspomniał. że w Kairze myśli 

się w razie konieczności o Gounodzie lub Wagnerze jako 

kompozytorach. którym udzieli się zlecenia . 

~lk@Y~ WA~UINlntll 
Verdi w końcu okazał zainteresowanie; 26 maja 1870 

pisze do Du Locle'a: Przeczytałem egipski scenariusz. -

jest dobrze zrobiony, wspaniały do inscenizacji i są w nim 

dwie. trzy z pewnością piękne. jeśli nawet nie całkiem 

nowe sytuacje... Posłuchajmy finansowych warunków 

z Egiptu, potem zobaczymy co dalej. 

Te finansowe warunki. w każdym razie jeśli chodzi o zle

cenie opery. są rzeczywiście złote : Verdi żąda za same tylko 

prawa do egipskiej premiery niebagatelnej sumy 150.000 

franków. czyli trzykrotnego honorarium za jego „Don Car

losa". płatnej w paryskim banku Rothschilda i otrzymuje 

ją bez wahania wraz z zapewnieniem najbardziej luk-

Budynek starej opery w Kairze 



susowych warunków dla wybranych przez niego wyko

nawców. jak również na przygotowanie wszystkich ról. 

Otrzymawszy tego rodzaju finansową zachętę. Verdi 

zapala się i widzi przed sobą pracę nad dziełem o naj

większej skali - dokładnie tak. jakby to było dla Grand 

Boutique. jak szyderczo nazywał nie lubianą Operę Pa

ryską (tak pisał do Du Locle'a2 czerwca 1870). Początkowo 

Verdi myślał prawdopodobnie o wielkim spektaklu. jed

nak nie mógł nie wiedzieć o rzeczywistej sytuacji opery 

w Kairze. ponieważ jeszcze przed rozpoczęciem pracy 

konsultował się z Emanuele Muzio. kairskim dyrygentem 

„Rigoletta", aby zaproponować mu - niestety bezskutecz

nie - przygotowanie i kierownictwo muzyczne „Aidy". 

Zapewne najpóźniej przy tej okazji dowiedział się o kair

skich warunkach teatralnych i uwzględnił je także w roz

poczętej pracy nad librettem. 

Już 18 czerwca 1870 roku wzywa Du Locle 'adoSant' Agata: 

Nie mogę się doczekać, aby Was zobaczyć; po pierwsze 
z radości ujrzenia Was; po drugie ponieważ sądzę. że 

powinniśmy w jak najkrótszym czasie uzgodnić zmiany. 
które wydają mi się dla „Aidy" potrzebne. Du Locie przy

bywa do Sant' Agata i razem z Verdim dokonują zmian 

projektu Mariette'a. 

Następnie . poprzez swojego wydawcę Ricordiego, kom

pozytor poleca zapytać librecistę Ghislanzoniego, czy ten 

byłby skłonny stworzyć libretto, najpierw w wersji pro

zatorskiej, później wierszem . Ghislanzoni wyraża zgodę 

i praktyczna realizacja rozpoczyna się jeszcze latem 1870 

roku . ponieważ Verdi zobowiązał się do oddania party

tury w grudniu tego samego roku. 

Dla librecisty zaczyna się mozolna i żmudna współpraca . 

ponieważ Verdi stawia coraz to nowe żądania co do psy

chologicznej wiarygodności swoich bohaterów i history

cznych szczegółów ; ale udziela również dokładnych 

zaleceń metrycznych i nie daje za wygraną wcześniej, 

aż Ghislanzoni znajduje odpowiednią dla kompozytora 

formę słowną poszczególnych scen . 

WY~U(lHIA W@BINIA 
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Jednakże podczas tych wydarzeń Verdi z pewnością 

nie żyje w wieży z kości słoniowej. Polityka europejska 

napełnia go troską i wpływa bezpośrednio na powstanie 

„Aidy". W chwili. gdy Verdiego zajmuje jeszcze pytanie. 

czy w starym Egipcie były kapłanki. czy też nie. 19 

czerwca wybucha wojna między Prusami a Francją : Ach. 
ta wojna jest dla nas wszystkich wielkim nieszczęściem . 

Mimo iż była od dawna do przewidzenia. nie wierzyłem, 
że może wybuchnąć tak nagle jak grom z jasnego nieba. 
skarży się 23 czerwca Du Locle'owi. a 12 sierpnia pisze 

do Giulio Ricordiego: Ach. ta wojna mnie przeraża! 

Żyłem dostatecznie długo we Francji. aby nie brzydzić 
się francuskiej fanfaronady i bezczelności; ale z drugiej 

strony przypominam sobie doskonale. że Prusy kiedyś 
oświadczyły. że morze od Triestu po Wenecję powinno 
należeć do Niemiec!! Pamiętam też o pogardzie. z jaką 
Francja potraktowała je po Sadovej!! Jeżeli zwycięstwo Prus 
miałoby oznaczać na trwale utworzoną Rzeszę. odsunięcie 
Austrii do kąta. a region adriatycki (aż po Etsch) stałby się 
częścią tej Rzeszy. to nasze zawołania „śmierć jednemu" 
i „niech żyje drugi " byłyby wysoce opaczne. Ach. gdy
byśmy (Francja i Włochy) zrozumieli się choć raz. zamiast 
się odwracać od siebie i gdybyśmy patrzyli sobie prosto 
w oczy. zmierzyli nasze siły, stali mocno na nogach i masze
rowali, maszerowali. maszerowali naprzód ... Ale nie. nie 
czynimy nic więcej oprócz gadania. 

Verdi nie tylko mówi. lecz także działa . ćwiczy solidar

ność. prosi Du Locle'a. aby 2000 franków z pierwszej raty 



honorarium za „ Aidę " przeznaczyć na wspomożenie bied

nych rannych . 

Ciągle trzyma zapalczywie stronę Francji . I tak w liście 

z 25 sierpnia 1870 do przyjaciółki Klary Maffei pisze: 

Ta katastrofa Francji wprawia zarówno mnie. jak i Panią 
w zwątpienie! Tak , ta blaga. bezczelność, uzurpacja Fran
cuzów była i jest (mimo ich nieszczęścia) nie do zniesienia: 
ale w końcu Francja dała nowoczesnemu światu wolność 
i cywilizację. I jeśli ona upada. to upada z nią wszelka wol
ność dla nas wszystkich (nie łudźmy się). upada także nasza 
cywilizacja. Być może wiedzą to nasi literaci. nasi politycy. 
którzy sławią twórczość. a nawet (Boże. wybacz im) sztukę 
takiego narodu zwycięzców: jeśli jednak zajrzeliby głębiej. 

to zauważyliby, że w żyłach płynie nadal stara krew 
Gotów. że są oni bezgranicznie dumni. twardzi, niecier

pliwi. bezgranicznie chciwi i pogardzają wszystkim. co 
nie jest germańskie. To są ludzie rozumu bez serca: to 

naród mocny, ale bez ogłady. A do tego ten król. który 
ciągle gada o boskiej opatrzności. za pomocą której niszczy 
najlepszą część Europy! Wierzy. że jest wybranym. aby 
poprawiać zwyczaje i karać nałogi dzisiejszego świata!!! 
Co za rodzaj wysłańca Boga! 

Artystyczne zajmowanie się fikcyjną wojną starożytnego 

Egiptu. będącą tłem dla akcji opery. stało się niechcący 

gorzkim doświadczeniem realnego dramatu narodów. 

które wymogło na Verdim zajęcie stanowiska. Nagle poj

muje on nowo ujawnioną aktualność historycznego lub 

parahistorycznego mater iału i uwzględnia w kształtowa

niu libretta „Aidy" to jakże przygnębiające go doświad 

czenie. Przykładowo . w owym fatalnym marszu triumfal

nym. kiedy żąda od Ghislanzoniego: Musi mi Pan jednak 
pomóc i tak to urządzić, ażeby chór śpiewał trochę na 
chwałę Egiptu i króla, trochę także Radamesa. Dlatego 
trzeba nieco zmienić pierwsze osiem wersów: drugie osiem. 
które odnoszą się do partii żeńskich. są dobre. a do tego 

powinno dojść jeszcze osiem dla kapłanów: „ Zwyciężyliśmy 

z pomocą boskiej opatrzności. Wróg poddał się . „ Boże 

pomagaj dalej. W sposób znaczący Verdi dosłownie 

cytuje tutaj telegram. który Wilhelm I wysłał swojej 

małżonce po zwycięstwie pruskim pod Sedanem. Jed

nak ta pełna nieszczęścia wojna wywiera wpływ nie 

tylko na kształt libretta. lecz również bezpośrednio na 

dokończenie „Aidy" i realizację prapremiery. ponieważ 

kostiumy i dekoracje wykonane w Paryżu nie mogą być 

przewiezione statkami do Egiptu z powodu niemieckiej 

blokady francuskiej stolicy. a prapremiera z pierwotnie 

planowanego terminu w styczniu musi zostać przesunięta 

na czas po wojnie. ostatecznie na 24 grudnia 1871 . 

lf>Ali\At.@U <zrt Wilfi}>@WilSltt@? 
A więc „Aida" to grand opera. wielki spektakl historyczny 

o konflikcie państwa faraona z południowym sąsiadem 

Etiopią i zgodnie z tym parabola ówczesnej wojny Prus 

z Francją? 

Być może parabola. jednakgrand opera tylko warunkowo! 

Co zatem w sposób szczególny wyróżnia ten gatunek? 

Nazwany tak od budynku wielkiej Opery Paryskiej 

i tam najbardziej wyrazisty. podejmował wielkie tematy 

historyczne i przedstawiał konflikty między grupami 

społecznymi lub politycznymi . Giacomo Meyerbeer 

pokazuje w „Hugenotach" walkę między hugenotami 

i katolikami. która prowadzi do nocy św. Bartłomieja. 

W „Proroku" Meyerbeera byli to neofici i zwolennicy 

papieża . którzy zgotowali sobie walkę na ś mierć i życie . 

W roku 1855 Verdi przyczynił się do powstania jednego 

z najświetniejszych dzieł tego gatunku. tworząc wraz 

z Eugene'm Scribe „Nieszpory sycylijskie" o powstaniu 

Włochów przeciw okupacji francuskiej w 1282 roku . 

W „Afrykance" Meyerbeera stanęli naprzeciw siebie por

tugalscy konkwistadorzy i tubylcy. Ale właś nie to późne 



dzieło berlińskiego dyrektora muzycznego i paryskiego mistrza 

opery. które nie tylko swoją egzotyką wyraźnie wpłynęło na „Aidę" 

Verdiego. splotło historyczny konflikt w indywidualnych losach 

Afrykanki Seliki i portugalskiego zdobywcy i odkrywcy Vasco da 

Gama. 

@$@li\Il$Y~ Y~A~~ll)Il~ 
Właśnie w tym miejscu i tylko tutaj znajdujemy nawiązanie 

w „Aidzie" Verdiego. Ale wszystkie te chóry kapłanów. tańce świą

tynne i cały marsz tryumfalny- z wyjątkiem ponownego spotkania 

Aidy ze swoim królewskim ojcem Amonastro. owych intymnych 

scen w środku parady zwycięstwa-sąjedynie dekoracyjnym dodat

kiem. ostatecznie zbędnym dla akcji. To nie walka Egipcjan 

przeciw Etiopczykom zagrażającym krajowi tworzy właściwy 

moment inicjujący akcję. Ona stanowi tylko tło . dekoracyjny ele-

Projekty kostiumów A. Mariette'a 

ment dla całkowicie indywidualnie rozgrywanego 

konfliktu. Centralne miejsce zajmują raczej oso

biste losy egipskiego wodza Radamesa. etiop

skiej księżniczki Aidy i córki faraona Amneris. kon

flikt między ich indywidualnymi dążeniami do 

szczęścia a niszczącą wszelkie człowieczeństwo 

władzą polityczną. reprezentowaną przez kastę 

kapłanów z ich roszczeniami do władzy. 

Aida. etiopska niewolnica na dworze faraona. 

kocha Radamesa. egipskiego wodza. życzy mu. 

ku własnemu przerażeniu. aby wrócił do domu 

jako zwycięzca. zdradza tym samym swoją oj

czyznę. 1 właśnie do uczucia miłości do ojczyzny 

odwołuje się ojciec Aidy. Amonastro. zmuszając 

ją. żeby nakłoniła Radamesa do zdrady tajemnicy 

wojskowej. chcąc w ten sposób ponownie zdobyć 

władzę królewską w Etiopii. Tym samym jednak 

Aida niszczy egzystencję ukochanego. 

Radames pragnie z kolei poprowadzić wojsko 

egipskie przeciw Etiopczykom. chce pokonać ów 

naród. do którego należy Aida. a zatem pośrednio 

wyrusza w pole także przeciw własnej ukochanej . 

Oboje ponoszą klęskę z powodu owych „więzów 

krwi". wobec których czują się zobowiązani, 

z powodu irracjonalnego patriotyzmu. który służy 

jedynie utrzymaniu władzy przez rzeczywiście 

potężnych. a niszczy jednostki nie posiadające tej 

władzy. 

Również Amneris. córka faraona. wpada w ten 

nieszczęsny wir. Należąc do rodziny władców. nie 

próbuje ocalić tak samo przez nią ukochanego 

Radamesa przed wyrokiem śmierci wydanym 

przez wszechwładnych kapłanów. lecz tak jak 

Radames. tak jak Aida. również ona staje się 

ofiarą. Na koniec przeklina kapłanów w scenie sądu. te 

ohydne. chciwe krwi tygrysy „ ... Nigdy nie są syci krwi 

... a nazywają się sługami nieba!" Podczas gdy kochan

kowie łączą się w śmierci. czego zabroniło im życie. 

opłakująca Amneris skarży się: „Błagam o spokój dla 

Ciebie. ukochany .. . Niech Izyda otworzy Ci łaskawie 

niebo!" 

Ta osobista tragedia jego bohaterów była dla Verdiego 

pierwszoplanowa. tutaj znalazły swój wstrząsający wyraz 

jego niedawne doświadczenia z rzeczywistością. a nie 

dekoracyjny spektakl historyczny z makabrycznymi 

rytuałami zarozumiałej. wielbiącej samą siebie władzy . 

Są one otoczką . dodatkiem. a nie sednem. istotą jego 

„Aidy". 

Z @$Il~Mll)Zil~$Il~(Il@MA 
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Nawet po kairskiej prapremierze Verdi nie domagał 

się dla europejskiej premiery w mediolańskiej Scali 

wielkiego widowiska historycznego. Już jego żądania 

naprawdę umiarkowanej wielkości chóru. wynikające 

z praktyki teatralnej. dowodzą jego intencji: Już gdzieś 

indziej wspomniałem. że w Scali wystarczyliby następujący 
chórzyści. pod warunkiem. że zostaliby dobrze wybrani: 
72 pierwszych sopranów I 12 drugich I 12 altów I 12 
pierwszych tenorów/ 12 pierwszych basów I 12 drugich 
basów - abstrahując od wzmocnienia niektórych miejsc w 
szczególnych przypadkach. jak w tej operze. która wymaga 
8 dalszych basów w chórze kapłanów. tak pisał Verdi w dniu 

7 września 1871 do swojego wydawcy Giulio Ricordiego. 

„Aida" z maksymalnie 80 chórzystami! Z taką obsadą 

w dzisiejszych czasach duża opera niemal nie odważyłaby 

się wystawić nawet „Fidelia". nie wspominając „Aidy". 

Verdi nie napisał „Aidy" dla niewłaściwego teatru. to 

teatry zamieniły jego wielką tragedię indywidualności. 

jego cały intymny dramat dusz w pompatyczną rewię 

Egiptu. zmierzały do wystawnej uczty dla oczu zamiast do 

namiętnego poruszenia serc. 

Manfred Haedler 

LE MONDE ILLUSTRE 
.JOURNAL BEBDOMADAIRE 

Verdi dyrygujący .. Aidą " 
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Egiptomania. styl Nilu. faraonizm. egipski revival. styl 
retour d'Egypte to pojęcia . które w różnych czasach 

wynaleziono dla sklasyfikowania kulturalno-historycznego 
fenomenu . Rozumie się pod nimi zawsze przejmowanie 

typowych symboli staroegipskiej przeszłości - takich jak 

sfinks. obelisk i piramida - do dekoracji kominków. mebli. 
zegarów. porcelany. dekoracji ogrodowych i architektury. 
Budowane są : muzea. względnie ich wyposażenia . biblio

teki . cmentarze. poszczególne nagrobki . fabryki. mosty. 
dworce. więzienia. szkoły. kościoły lub portyk w antwerp

skim zoo. Szklana piramida jako rozwiązanie wejścia do 
Luwru lub budynki świeckie o egipskim charakterze w 

Las Vegas mogą być ostatnimi epigonami mody. której 
korzenie sięgają spotkania starożytnego Egiptu z Grekami 

i Rzymianami daleko przed czasami nowożytnymi. 

Niezmiernie bogate. prastare królestwo nad Nilem było 
celem greckich podróżników. którzy z wewnętrznym dys
tansem dziennikarskiej ciekawości poszukiwali wiado

mości o kraju i ludziach. Informowano o rzeczach całkiem 

obcych: o istnieniu faraonów równych bogom. o kultach 
rzadkich bóstw-zwierząt . Najbardziej znanym z tych spra
wozdawców był niewątpliwie Herodot (ok. 450 lat n.e.) . 
Zdobycie Egiptu przez Aleksandra Wielkiego w 332 roku 
p.n.e .. a tym samym rozszerzenie hellenizmu na Egipt 

doprowadziło do syntezy tych dwóch różnych kręgów kul
turowych - Hellady i Egiptu. W nowo założonym greckim 

mieście w delcie Nilu. Aleksandrii . szkoły filozoficzne 

stworzyły synkretyczno-neoplatoniczny system myślenia 

z elementami staroegipskiej religii . Najbardziej znaczącym 
dziełem. które przetrwało jest CORPUS HERMETICUM. 

kompilacja teologiczno-filozoficznych pism nabożnych. 

która została zdefiniowana jako objawienia egipskiego 

boga mądrości Thota (greckiego Hermesa). Zostało ono 
ponownie odkryte w XV wieku i wykorzystane przez teo

zoficznych myślicieli. 

Wraz z wcieleniem Egiptu do Imperium Romanum po 
przegranej bitwie pod Akcjum (31 r. p.n.e.) Rzym uzyskał 

znaczne korzyści materialne i duchowe. W sposób nieuni
kniony doszło w Rzymie do mody na Egipt. Do Rzymu 

przywieziono obeliski jako symbole władzy cesarskiej . 
Pierwszy z tych zwycięskich trofeów postawił August 
w 1 Or. p.n.e. w Circus Maximus jako symbol podporząd

kowanego kraju. Ten rodzaj sztuki zdobycznej znalazł 

naśladowców. tak jak i forma piramidy. Znana jest ostro 
zakończona. obłożona marmurem piramida. którą kazał 

sobie wybudować w Rzymie jako nagrobek urzędnik magis
tratu Cestius (zm. 12 r. p.n.e.). Malarstwo ścienne . mozaiki . 

rzeźby powstawały pod wpływem kultury Egiptu ozdabiały 

ogrody oraz domy rzymskich patrycjuszy. Najbardziej 
znanym tego przykładem jest podmiejska willa cesarza 

Hadriana w Tivoli. Statuy egipskich bogów. rzeźby jego 

ukochanego. utopionego w Nilu Antinousa z egipską 
królewską chustą na głowie i przepaską na biodrach. 
ukształtowane w egipskim stylu. stały się dużo później 
wyznacznikiem wczesnej percepcji Egiptu w Europie. 
aniżeli w czasie. kiedy ziemia rzymska w epoce średnio

wiecza i renesansu odkryła swoją przeszłość i kiedy 

podjęto planowe wykopaliska. 

Rozpoczęło się niezwykle intensywne badanie mądrości 

i przeszłości starożytnego Egiptu . które przybrało wręcz 

dziwaczne formy. I tak rodzina papieża Aleksandra VI 

Borgii swoje korzenie wywodziła at od staroegipskiego 
boga Ozyrysa. rodzina Colonna wybrała boga-byka Apisa 
na swojego antenata. Także alchemicy i astrologowie 

powoływali się w tym czasie na starożytny Egipt jako 

kolebkę tajemnej wiedzy. do czego przyczyniły się z 

pewnością ponownie odnalezione magiczne pisma. Pro

tagonistą tego kierunku stał się około 1614 roku hrabia 
Michael Maier. założyciel zakonu różokrzyżowców i lekarz 

na dworze cesarza Rudolfa li. Poważnym partnerem dla 
protestanta Maiera stał się jezuita Athanasius Kircher 

(1602-1680) . Z poparciem papieży i swojego zakonu pub
likował znaczne ilości bogato ilustrowanych foliałów o 

języku i religii Egiptu. z których najbardziej znaczącą pozy

cją jest OEDIPUS AEGYPTIACUS (EDYP EGIPSKI) (1652-54) . 

Poważnym źródłem dla nauki historycznej. jak i dla prawie 
nieograniczonej mody na Egipt w okresie rokoko i klasy
cyzmu. stało się 10-tomowe dzieło L'ANTIQUITEE EXPLl

QUEE benedyktyna Bernharda de Montfaucon. które 

ukazało się w latach 1719-1724. Montfaucon zaoferował 

zbiór wszystkich znanych ówcześnie obiektów egipskich. 
jak również uważane za egipskie ich rzymskie kopie 
i opatrzył je robiącymi duże wrażenie rycinami i komen

tarzami. Kircher i Montfaucon stali się duchowymi prekur

sorami wczesnych podróżników po Egipcie. takich jak Ang
lik R. Pokocke czy Duńczyk F.L. Norden. 

Publikacje powracających do domu podróżników wywołały 

nowy ferment w europejskim odbiorze Egiptu. Odtąd obok 
wykopanego w Rzymie. przywiezionego przed wiekami 
z -jego kraju pochodzenia oryginału lub jego rzymskiej 
adaptacji. pojawia się forma realistycznego odtwarzania 
ilustracji poprzez kontemplację „na miejscu" nad Nilem. 

W okresie późnego rokoka nowe doświadczenia wizualne. 
jak i praca ze znanymi dziełami Kirchera i Montfauconta są 

przetwarzane przez twórców oraz artystów-rzemieślników 

i prowadzą do znaczącej mody na Egipt . Tak więc złotnik 

Johann Melchior Dinglinger stworzył na zlecenie króla 
Saksonii słynny ołtarz Apisa. Johann Bernhard Fischer 
z Erlach przedstawił w roku 1721 PROJEKT HISTORYCZNEJ 
ARCHITEKTURY z krajobrazem z piramidami oraz styli
zowanymi elementami egipskimi na budynkach. Dzieło 

odzwierciedla ducha czasu . Około roku 1720 Póppelmann 

wyposażył w sfinksy schody pałacu wodnego w Pillnitz. 

Od tego czasu te rzeźby stają się chętnie stosowanymi ele
mentami dekoracyjnymi w parkach. takich jak w GroBsed
litz. Joachimstein lub Belweder w Wiedniu. gdzie znalazło 



miejsce 20 sfinksów. Także w parku Sanssouci z obeliskiem. 

sfinksem i piramidą oraz w dziełach architektury ogro

dowej księcia Puckler w Muskau moda egipska była ojcem 

chrzestnym. nawet jeśli było to 50 lat później. 

W połowie XVIII wieku pojawiły się nowe przemyślenia 

o estetycznych ideałach greckiego antyku. Epoka znana 

pod pojęciem klasycyzmu przyniosła z jednej strony 

całkowite odrzucenie wszystkiego co egipskie i trącące 

jakąkolwiek modą na Egipt. a z drugiej właśnie wybujały 

rozwój egiptomanii. Pojednawczym środkiem wszelkich 

sporów o Egipt jest twórczość literacka, należącego do 

francuskiej arystokracji Comte de Caylusa. Reprezentował 

on stanowisko. że kolebką wszystkich starożytnych kultur 

jest starożytny Egipt. Głos Caylusa był znaczący zarówno 

dla artystów jak i zleceniodawców dzieł sztuki w stylu 

egipskim. Tak więc najbardziej spektakularny przedsta
wiciel egiptomanii we Włoszech Giambattista Piranesi 

(1720-1778) mógł bez przeszkód nastawić się na egipską 
stylizację projektów kominków i dekoracji wnętrz w Caffe 
lnglesi w Rzymie. która była miejscem spotkań artystów 
angielskich w Rzymie. 

Piranesi trafił ze swoimi dziwacznymi projektami. które 
wzorowały się mniej na oryginale. a bardziej na rzymskich 

- stylizowanych na egipskie - adaptacjach, w ekstrawa

gancki smak ekstrawaganckiej publiczności. Jego pomysły 

artystyczne zostały swego czasu przejęte przez wielu 

współczesnych artystów w całej Europie. Malowidła 

w Caffe lnglesi zachęciły do urządzania pokojów egips

kich. Pierwszy egzemplarz powstał w Palazzo Massimo 

przedstawiając streszczenie kawiarnianych malowideł 

Piranesiego. Piranesi rzadko kopiował oryginał egipski. 

nawet nie kopię rzymską. Ale za to motywy. dzięki nowym 

kombinacjom różnych nie należących do siebie elemen

tów, zostały zmienione w rodzaj obiektu z egipskim szy

kiem . Filary wspierające z inskrypcjami o oryginalnej 

formie zostały przekształcone w obeliski. które przytrzy

mują przed sobą figury. To odpowiadało luksusowemu 

smakowi włoskiej. a teraz także francuskiej klasy wyższej. 

Maria Antonina faworyzowała sfinksa jako jednego 

z jej osobistych symboli. zgadzał się on przecież z lwem 

jako obrazem królewskiej władzy jej męża. Ludwika XVI. 

Motywy egipskie zajmowały coraz więcej miejsca w 

wyposażeniu ich prywatnych komnat. Także pozostałe rze

miosło artystyczne przede wszystkim manufaktury por

celany dostosowały się do luksusowej mody na egipto

manię. 

Wraz z rewolucją francuską zmieniła się warstwa użyt

kowników. Obraz Egiptu ancien regime stał się teraz sym

bolem twórczej siły natury. I tak z okazji Święta Jedności 
i Niepodległości w dniu 10.8.1793 ustawiono egipską fi-

gurkę studzienną jako symbol odnawiającego się życia 
właśnie na placu. na którym wcześniej stała Bastylia. 
Do projektów architektonicznych tego czasu wykorzysty
wano zapożyczenia z monumentalnych świątyń i piramid 

starożytnego Egiptu. 

Nowy wymiar otrzymała moda na Egipt po egipskiej 

wyprawie Napoleona (1798-1801 ). W dniu 19 maja wy
ruszyła z Tulonu ekspedycja wojskowa. do której dołączyło 

151 artystów i uczonych oraz inżynierów. Członkiem 

świty był Dominique-Vivant Denon (1747-1825). Jego 

droga życiowa przebiegała dotychczas w sposób nie

zwyczajny. Jako dwudziestodwulatek był kustoszem 

madame Pompadour. później dyplomatą. Dziesięć lat 

spędził we Włoszech. studiując obiekty archeologiczne 

i do Paryża wrócił dopiero w 1793. Tutaj był traktowany 

najpierw jako emigrant. Jednak jego zręczne światowe 

obycie. jego działania. subtelna i zajmująca uczoność 

pomogły zdobyć protekcję Josephine de Beauharnais 

i Napoleona Bonaparte. Pięćdziesięciojednoletni wów

czas Den on zdołał go przekonać. aby zezwolił mu na udział 

w wyprawie wojennej na Egipt. pomimo że przeciętna 

wieku kombatantów wynosiła około dwudziestu pięciu lat. 

Wypłynął w dniu 14 maja 1798 roku na pokładzie Junon. 

do Aleksandrii dotarł 3 lipca i zdecydował się towarzyszyć 

w militarnie ryzykownym przedsięwzięciu generała Desaix. 

wyprawie w dół Nilu. Jego zaangażowanie. aby zapisać 

i narysować wszystko. co zobaczył w kraju Nilu. wzbudzało 

duży podziw. Koniec wyprawy wojennej Napoleona jest 

znany. Zwycięstwo floty angielskiej zmusiło także Napo

leona do powrotu do Francji. Wraz z nim w dniu 23 sier

pnia 1799 wrócił także Denon. Powróciwszy do Paryża 

zajął się przygotowaniem swojej dokumentacji do opu

blikowania . Dzieło ukazało się w 1802 roku pod tytułem 

VOYAGES DANS LA BASSE ET HAUTE EGYPTE PEDANT 

LES CAMPAGNES DU GENERAL BONAPARTE. Zostało zad

edykowane cesarzowi i stało się bestsellerem w całej 

Europie. Teraz rozpoczęła się w Europie nowa fala mody 
na Egipt. 

Elementy stylistyki egipskiej na meblach. przedmiotach 

użytkowych stały się symbolem czasu cesarstwa we 

Francji. Kilka lat później między rokiem 1809 a 1828 
ukazały się 24 tomy DESCRIPTION DE L'EGYPTE. w której 

udokumentowane zostały wyniki badań pozostałej świty 

uczonych. To monumentalne dzieło objęło cała wiedzę 

tego czasu o starym i nowym Egipcie. Zilustrowane zostało 

ponad 3000 rycin. Naukowy plon armii francuskiej był 

imponujący. Przypadek sprawił. że podczas kopania oko

pów w miejscowości Rosette w delcie Nilu odkryto wykuty 

w czarnym kamieniu dekret sporządzony w 3 językach. 

w tym czytelny w języku greckim. W 1822 roku Fran~ois 

Champollion. wykorzystując inne prace przygotowawcze. 

przedłożył Akademii Francuskiej swoją próbę odczytania 

hieroglifów. To były narodziny egiptologii. 

Do połowy XIX wieku starożytny Egipt w niewielkim stop

niu wywoływał inspiracje muzyczne. Od czasu do czasu 

słyszymy o dworskich festynach w Wersalu. gdzie tytuł ISIS 

daje tylko powód do zaoferowania nowych kostiumów. 

W Mozartowskim CZARODZIEJSKIM FLECIE staroegipskie 

dekoracje użyto jako kulisy. które odpowiadały wolnomu

larskiemu myśleniu i rytuałowi. 

Libretto do opery z historyczną akcją w starożytnym 

Egipcie można było napisać dopiero wtedy. kiedy egip

tologia umocniła się jako nauka, a wcześniejsze badania 

umożliwiły dokładne oddanie staroegipskich stosunków 

na scenie XIX wieku. Ważna w tym przedsięwzięciu była 

osoba, która odważyła się sprofanować na scenie święte 

rzeczy nowej nauki i tym samym przełamać normy pier

wotnej drogi prezentacji badań na zewnątrz - a więc 

ściśle naukowej publikacji - zwłaszcza dla elitarnego kręgu 

uczonych specjalistów. Własny cień udało się przeskoczyć 

Augustowi Mariette (11.2.1821-18.1.1881). Zalicza się on 



do pionierów nauki o starożytnym Egipcie. Najpierw był 
nauczycielem rysunku w swoim rodzinnym mieście Bou
logne-sur-Mer. jako scenograf. reżyser i okazjonalnie 
jako autor opiekował się prywatnymi przedstawieniami 
teatralnymi. Napisał wiele esejów. opowiadań i felie
tonów. W tym czasie jego uwagę przykuł archeologiczny 
spadek starożytnego Egiptu. Otrzymał posadę w Luwrze. 
a następnie zlecenie zakupu w Egipcie manuskryptów 

koptyjska-chrześcijańskich za 8000 franków. 2 paździer

nika 1850 roku dotarł do Aleksandrii. Po pierwszych infor

macyjnych wypadach konnych doszedł w końcu do wnio

sku. że przyznane pieniądze (Do diabła z koptyjskimi 
manuskryptami„ .) o wiele lepiej można zainwestować 

w wykopaliska. Od tych przemyśleń rozpoczęła się jedna 
z najbardziej podniecających przygód w egiptologii. 

Mariette rozpoczął od próbnego wykopaliska na pustyni 
w okolicy Sakkary w poszukiwaniu Serapeum. w czasach 

starożytnych miejsca grzebania świętych byków Apisa 
i objawienia boga Ptaha z Memfis. Antyczni autorzy 
opowiadali o tym cuda. Znalazł aleję sfinksów. które po

woli zaczął odkrywać. znalazł Serapeum z grobowcami 
i świątynią i znalazł wpływowego orędownika w osobie 

Linanta Bey. który przyrzekł mu finansowanie dalszych 
prac wybranego przez siebie projektu. 

Zadanie wymagało rezygnacji z dotychczasowego życia 
i pasji. To ryzyko Mariette podjął: z 30 miejscowymi robot
nikami odkopywał groby i znalazł zdumiewające dzieła 

sztuki: statuy urzędników z żonami i dziećmi. wysokich 

dostojników królewskiej krwi. statuy królów. kosztowności 

i sprzęty codziennego użytku. Jedynie z pomocą tych znale

zisk. tych częściowo pomalowanych. pełnych życia rzeźb liczą

cych ponad 4000 lat. dysponując jedynie kilkoma wybranymi 

książkami. także antycznych autorów. będących świadkami 

czasów tego co on. Mariette. z mozołem wygrzebał z piasku 

pustyni. w swojej fantazji otoczył ludzi z owych posągów 
i reliefów ich minionym życiem. ich minionymi smutkami. 

Jednakże jako librecista lub pomysłodawca nie był jeszcze 

poszukiwany. Dla Egiptu i Francji rozpoczął się świetny 
czas wykopalisk. Mariette otrzymał honorowy tytuł Bey. 
a w roku 1858 został dyrektorem egipskich starożytności 

w Egipcie. Kiedy w roku 1867 Światowa Wystawa w Pa
ryżu otwiera swoje podwoje. Mariette jako generalny 

pełnomocnik Egiptu osiąga wielki sukces. Według jego 
planów zostaje przedstawiony nowy Egipt. Przeszłość jest 
prezentowana w świątyni z najbardziej znaczącymi znale

ziskami ziemi egipskiej . Współczesność zostaje pokazana 

w wystawnie wyposażonym pałacu kedywa lsmaiła Paszy. 

Obie stają się magnesem dla odwiedzających. W tym 

czasie i pod presją przepychu oraz prominentnych gości. 

dobrze się stało . że pomysł kedywa najpierw został utrwa

lony w myślach. Podczas zaplanowanego w listopadzie 
1869 roku otwarcia Kanału Sueskiego lsmaił Pasza chciał 

uczcić także budynek opery w Kairze egipską operą 

narodową . Tekst już istniał. Był to niewielki. wydany przez 

Mariette'a i zadedykowany kedywowi . scenariusz AIDY. 

Wydawca właśnie wydrukował go w 10 egzemplarzach. 

Wydawało się . że akcja zrobi wrażenie na publiczności : 

historia nieszczęśliwej miłości między uwięzioną (etiopską) 

córką królewską Aidą a egipskim wodzem Radamesem . 

Podczas swoich samotnych wykopalisk na pustyni wokół 

Sakkary Mariette wydobył świadectwa dramatycznych 

zdarzeń z opowiadań Herodota i przede wszystkim 
z powieści Heliodora ETIOPSKIE PRZYGODY THEAGENESA 

I CHARIKLEI. Książka powstała około 240 roku i była 

wzorcowym przykładem greckiego romansu. W XVl/XVll 

wieku przekazane w całości dzieło spotkało się z entu

zjastycznym przyjęciem. Zostało wydrukowane w 1534 
roku w Bazylei jako wydanie oryginalne. Potem doko
nano tłumaczeń. W 1547 ukazało się wydanie francuskie. 

w 1556 włoskie . Historia miłosna Heliodora stała się 

modelem heroiczna-dworskiej powieści. jej motywy 

znajdują się u Cervantesa. Calderona i Tasco. Także dla 



Metastasia i Racine'a te antyczne wzory były ważnymi 
źródłami. Mariette także wykorzystał adaptacje obu 
autorów. Ale najważniejsze było jego samodzielne zaj
mowanie się tekstami hieroglificznymi. wyczuwanie aury 

przeszłości tego kraju. w którym spędził dziesiątki lat swo

jego życia . 

„Opera narodowa" AIDA miała stać się wydarzeniem . 
Artystyczne uzdolnienia Mariette'a i jego doświadczenie 

ze staroegipskim tworzywem rozwinęły się w pełni 

w projektach kostiumów. propozycjach kulis i reżyserii. 

Przykładał jednak wagę do tego. aby.ze swoimi artystycz
nymi działaniami pozostawać skromnie na drugim planie. 

Premiera odbyła się 24.12.1871 w operze kairskiej. Udział 

Mariette'a w produkcji AIDY często jest niedoceniany 
i niemal zapomniany przez świat specjalistów-egiptologów. 
W krótkim czasie Mariette opracował całą dokumen

tację . Dla akcesoriów. biżuterii itd . skopiował oryginalne 
precjoza z czasów faraonów ze zbiorów muzeum w Bulaq. 
Wykonanie swoich projektów scenografii i kostiumów 

powierzył najlepszym ludziom teatru w Paryżu . którzy 
gwarantowali historyczną dokładność . Należy wymienić : 

Lavastre. Desplechin. Rube i Chaperon. Projekty kos

tiumów Mariette'a były często wykańczane przez Julesa 
Marre. który także sygnował poszczególne figury. 

Kostiumy wydawały się Mariettemu najbardziej skomp
likowane: Nie jest trudno wynaleźć Egipcjan, jak to się 
dzisiaj często widzi w teatrze, i jeżeli to byfoby wszystko. 
czego potrzeba. nie byfbym w najmniejszym stopniu 
potrzebny. Ale znaleźć prawdziwą równowagę podczas stu
diowania kostiumów antycznych ze świątyń i dostosować 
je do potrzeb nowoczesnej sceny jest zadaniem trudnym. 
Król z granitu z dużą koroną na gfowie może wydawać się 
majestatyczny, ale z krwi i kości, jeśli jeszcze musi chodzić 
i śpiewać, może sprawiać wrażenie co nieco osobliwe 
i męczące. Musimy wystrzegać się jednej rzeczy„. ośmie
szenia. Poza tym przypuszczał. że niektórzy śpiewacy w roli 

starych Egipcjan niechętnie rozstaną się ze swoimi mod
nymi fryzurami i brodami . Pisze: Czy możesz sobie wyo
brazić Naudina ubranego jako faraon ze szpicbródką jak 
Napoleon Ili? Mariette uważał też za konieczne. ponieważ 
nadzorował już produkcję opery w Paryżu. aby osobiście 
poinstruować krawcowe szyjące kostiumy o problemach 
ze starożytną modą . 

Wyobrażenia Mariette'a co do scenografii były perfek
cyjne. Ramesseum miało być wykorzystane jako wzór dla 

świątyni Wulkana w 4 akcie. a świątyn i a z Philae w 3 
akcie dla świątyni Izydy. Zatem pisze również : Jestem 
odpowiedzialny za wyposażenie, które rzeczywiście będzie 
wspaniafe oraz będzie zawierać precyzyjne naśladownic
two świątyń Górnego Egiptu. Przy realizacji egiptolo
gicznej dokumentacji były początkowo duże trudności 

wśród scenografów. Mariette jest niezadowolony: Artyści 

z pewnością bardzo nadają się do tego, aby tworzyć egip
ską architekturę z fantazji. Ale to nie jest to, czego potrze
bujemy. Tak samo jak ja sam narysowafem projekty kos
tiumów, zrobię też sam modele dla scenografów. Później 
scenograf Chaperon korzystał także z OPISU EGIPTU. aby 
być możliwie bliskim oryginału . W końcu Mariette jest za

dowolony i pisze do Dranetha Bey. reżysera kairskiej AIDY. 
z którym prowadził ożywioną korespondencję : Ci męż
czyźni dali z siebie to. co najlepsze, i rzeczywiście przeszli 
samych siebie. Jestem o tym przekonany, że będzie to 
arcydzieło. a Pańska reżyseria będzie zaszczytem„ . Tak 
też się stało. Widzowie przeżyli starożytny Egipt taki. 

jakim chyba kiedyś był: ruiny świątyni zamknęły się . Teby 

powstały na nowo. Draneth Bey był zadowolony: Nigdy 

w żadnym teatrze nie widzieliśmy tak wspaniałej produk

cji. tak pięknej i historycznie dokładnej. dzięki ofiarnej 

pomocy A. Mariette'a Beya. 

Hannelore Kischkewitz 
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OBERTO, CONTE Dl SAN BON/FACIO 
(Oberto, habia San Bonifacio) 
Libretto: Antonio Piazza i Tem istocle Solera. 
Prapremiera: Mediolan. Teatra al la Scala. 17 listopada 1839 
wykonawcy: Oberto - lgnazio Marini. Cuniza- Mary Shaw. Riccardo -
Lorenzo Salvi . Leonora - Giusepp ina Strepponi (?) Anton ietta Rainieri
Marini (7) 
Scenografia: Cavallotti i Menozzi 
Ko lejne premiery: Tu ryn (1840) . Wenecja (1840. scenog raf ia Giuseppe 
Bertoja). Neapol. Genewa (184 1). Barcelona (1842). prem iera angielska : 
Londyn. Covent Garden (1997 wersja koncertowa) 
Pierwszą p róbą zm ierzenia się z teatrem muzycznym jaką podjął Verdi 
j uż w latach 1836/37 była opera „Rocester" do libretta Anton io Piazzy. 
Niestety. nigdy jej nie dokończył . nie została też wydana drukiem. 

UN GIORNO Dl REGNO OSSIA IL FINTO STAN/SLAO 
(Dzień królowania , czyli rzekomy Stanisław) 
Li bretto: Felice Roman i (wg A. Pineux-Duvala). 
Prapremiera: Mediolan. Teatra alla Sca la. 5 wrześn i a 1840 
wykonawcy: Marquise del Poggio - Anton ietta Rain ier i-Marin i. Giulietta 
- Luigia Abbad ia. Edoardo de Sanval - Lorenzo Sa lvi. Belfiore - Raffaele 
Fer lotti. Gasparo de l Rocca - Agos t ino Rovere . De lmonte - Napo leone 
Marconi 
Dekoracje: Cava ll ott i i Menozz i 
Operę wystawiono w Wenecji (1945) . Rzym ie (1846). w obu przypad
kach pod tytułem „ li finto Stanislao". Neapolu (1859). premiera nie
miecka: Oberhausen (1986). austr iacka: Wiedeń . Volksoper (1995). 
angielska: Londyn. Covent Garden (1999 wersja koncertowa). 
Premiera polska: Opera Wrocławska 24 maja 1987 
Kierownictwo muzyczne: Anton i Wicherek. reżyseria: Frietzd ieter Ger
hards. scenografia: Grażyna F.ołtyn-Kasprzak 
Obsada: Kawa ler Belfiore - Janusz Monarcha. Baron de Ke i bar - Maciej 
Krzysztyniak. Markiza de Ke i ba r - Izabela Łabuda. Edward de Sanva l -
Krzysztof Jakubowski. 

NABUCCO (Nabuchodonozor) 
Li bretto: Temistoc le Solera (wg Aniceta-Bou rgeois i F. Cornue) 
Praprem iera: Medio lan. Teatra alla Sca la. 9 marca 1842 
wykonawcy: Nabucco - Giorgio Ronconi. Abiga il - Giuseppina Streppon i. 
Fenena - Giovanni na Be llinzaghi . Ismae l - Corrado Mirag ia. Zaccaria -
Prosper Deri vis 
W scenografi i wykorzystano elementy starych dekoracj i (najpraw
dopodobniej Cava llot iego) z magazynów La Sca li przemalowanych 

i dostosowanych przez Fi li ppe Peroniego. 
Następne inscen izacje: Wenecja (1842) . Parma (1843).Wiedeń (1843 
pod batutą kom pozytora). Lizbona (1843). Berlin. Barcelona. Stuttgart. 
Malta (1844). Paryż. M arsylia (1845). Kopenhaga. Budapeszt (1846). 
Londyn (1846 Her Majesty's Theatre pod tyt ułem „ Nino. re d'Assyria". 
1850 Covent Garden z Giorgio Roncon im w parti i tytu łowej). Nowy 
Jork (1848). Gdańsk (1849). Poznań (1855). 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszaw ie. 25 lutego 1854. Dyry
gent: Jan Quattr ini . reżyser i a: Leopo ld Matuszyński . dekoracje: An ton i 
Sacchett i. kost iumy- Ewa Gwozdecka i Gustaw Guth 
Obsada: Nabucco - Lodov ico Butt i. Ab iga il - Maria Spez ia. Fenena -
Kornelia Quattri ni. Zaccar ia - Wi lhelm Trosche l. Ismae l - Józef Szczep
kowsk i. 

I LOMBARDI ALLA PRIMA CROCIATA 
(Lombardczycy na pierwszej krucjacie) 
Libretto: Temistoc le Solera (wg T. Grossiego) 
Prapremiera: Medio lan. Teatra alla Sca la. 11 lutego 1843 
wykonawcy: Giselda - Erminia Frezzolini. Pagano - Prosper Derivis. 
Oronte - Carlo Guasco. Arvino - Giovanni Severi 
Dyrygent : Giacomo Panizza . dekoracje: Cava llotti. 
W tym samym roku: Turyn. Wenecja (1843). Aleksandria (1844). 
St . Petersburg. Buka reszt. Barce lona. (1845). Wiedeń (1846). Ancona 
(1847). Neapol (1848. Teatra San Carlo). M eksyk (1852). Paryż (1863). 
Moskwa (1873). 

ER NAN/ 
Libretto: Francesco Maria Piave (wg W. Hugo) . 
Prapremiera: Wenecja. Teatra La Fen ice. 9 marca 1844 
wykonawcy : Elw ira - Sofia Loeve. Ernani - Carlo Guasco . Don Ca rlo -
Antonio Superchi . Si lva - Antonio Se lva 
Ju ż 30 kwietnia 1844 ma miejsce premiera w iedeńska „Ernan iego". 
W tym samym roku wystawiono ope rę w Rzymie. Padwie. Fl orencji. 
Med iolan ie. W 1846 roku na scenie parysk iego Theatre lta lien 
wystawiono „ Ernan iego" pod tytułem: „ In Proscr itto". Ponadto: 
Londyn. Lizbona (1845). Nowy Jork (1847). Monachium 1848. Drezno 
(1849). Poznań (1856). 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie. 25 stycznia 185 1. 
Dyrygent: Jan Quattrin i. reżyser i a: Jan Tomasz Jas i ńsk i . scenograf ia: 
Anton i Sacchett i. Kosti umy: Ewa Gwozdecka i Gustaw Guth. Polska 
wersja językowa. tłumaczen ie l ibretta Jan Chęcińsk i 
Obsada: Elwi ra - Corne lia Ho lossy- Lonov icz. Ernan i - Julian Dobrsk i. 
Don Carlos- Leopo ld Matuszyńsk i . Silva -Wilhelm Troschel 
Po li wojn ie pierwszym polskim teatrem na scen ie. którego pojaw i ł się 
„ Ernani" była Opera Poznańska. Wystawił to dzieło podczas gośc i n
nych występów we wrześniu 1969 roku Teatra Comunale dell'Opera 
w Genui. Kierown ictwo muzyczne: Manno Wolf Ferrar i. Reżyser i a i sce
nografia: Gianrico Becher. W part ii Ernan iego wystąp i ł Ange lo Mor i. 
a Elwi ry Rita Or landi Malaspina. 
Na kolej ne inscen izacje p rzyszło nam czekać do 1990 roku. Najpierw. 
24 lutego. pojawił się „E rnan i" na scenie Teatru Wie lkiego w Łodzi. 

Kierownictwo muzyczne: Jose M aria Fl orencio Junior. reżyseria: Jose 
Luis Perez. scenografi a: Ryszard Kaja. K i l ~a m iesięcy późni ej. 27 paź
dziernika. odbyła s i ę premiera w Operze S l ąsk i ej w Bytomiu . Kierow
nict wo muzyczne: Tadeusz Seraf in. reżyse ri a: Henryk Konwińsk i . sce

nografi a: Jan Barnaś. 

I DUE FOSCARI (Dwaj foskariusze) 
Libretto: Francesco M aria Piave (wg G. G. Byrona) 
Prapremiera: Rzym. Teatra Argent ina. 3 listopada 1844 
wykonawcy: Lucrezia - Marianna Barb i eri~ N in i . Doge - Achille de 

Bassini. Jacopo - Giacomo Rappa 
Scenografia: Giuseppe Bertoja 
Wenecja. Florencja. Neapol. Med io lan. W iedeń . Reggio Em ilia. Gen ua 
(1845). Londyn (1847) . Paryż (1846) 
Premiera polska: Teatr Wielk i w Warszawie . 24 maja 1849. Dyrygent: 

Jan Quattr ini 
Obsada: Jacopo- Julian Dobrski. Lucrezia - Ludwika Rywacka 
Fragment partytury tej opery wpisał Verdi w 1846 roku do sztambucha 

Cesare Trombin iego. 

G/OVANNA D'ARCO (Joanna d'Arc) 
Operę wystawiano równ i eż pod tyt ułem „Orietta do Lesbo". 
Li bretto: Temistoc le Solera (wg F. Schi llera) 
Prapremiera: M ediolan. Teatra alla Scala. 15 lutego 1845 
wykonawcy: Giovanna - Erminia Frezzo lini . Car lo VII - Antonio Pogg i. 
Giacomo - Fili ppo Colini 
Dekoracje: Merlo i Fontana 
Florencja (1846 z Mariettą Gazzaniga). Rzym ( 1846 z Teresą Truffi) . 
Turyn. (1847). Wiedeń (1857) . Genua (1865). Paryż (1868. Theatre lta
lien z Ade li ną Patti) 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszaw ie. 18 grudnia 1872. Dyry
gent: Jan Quattri ni. 
Obsada: Carlo VII - Oliva d i Pavani 

ALZIRA 
Li bretto: Salvatore Cammarano (wg Woltera) 
Prapremiera: Neapol. Teatra San Carlo. 12 sierpnia 1845 
wykonawcy: Alzira - Eugenia Tadolini . Zamoro - Gaetano Fraschini . 
Zuma- Anna Salvett i. Otumbo - Francesco Ross i. 
Rzym (1855) . Parma (1846) . Mediolan. Wenecja. Lizbona (1847). Lima 
(1850). Tu ryn (1854). Wiedeń. (1933) 

ATTILA (Attyla) 
Libretto: Temistocle So l era (wg Z. Wernera) 
Prapremiera : Wenecja. Teatra La Fen ice. 17 marca 1846 
wykonawcy: Odabella- Sofia Loewe. Atilla - lgnazio Marini . Foresta -
Carlo Guasco. Ezio - Natale Costant in i. Uld ino - Ettore Profili 
Scenografia: Giuseppe Bertoja 
Mediolan (1846. La Scala). Parma. Werona (1846). Londyn. Kopenhaga 
(1847) . Wiedeń (185 1). Budapeszt (1852) . Nicea (1853) 
Premiera polska: Teatr Wielki w Wa rszawie. 21 sierpnia 1852. 
Dyrygent: Jan Quattri ni. scenograf ia: Michał Grońsk i 

Obsada: Odabe lla - Elena Vales i. Foresta - Jul ian Dobrski. ponadto : 
Ste ller. Anconi . 
Drugim polsk im teatrem. który wystawił „Atty l ę" była Opera Poz
nańska . premiera 2 marca 1968. Kierownictwo muzyczne: Edw in 
Kowa lski . reżyser i a: M arta Lantieri. scenografia: Andrzej Sadowsk i 
Obsada: Odabe lla - Alicja Dankowska. Atty la - Andrzej Kizewetter. 
Foresta - M arian Kouba 

MACBETH (Makbet) 
Libretto: Francesco Maria Pi ave (wg W. Szekspira). 
Prapremiera: Fl orencja. Teatra della Pergo la. 14 marca 1847 
wykonawcy: Macbeth - Feli ce Varesi. Lady M acbeth - Marianna Bar
bieri-N ini 
Dyrygent: Giuseppe Verd i 
Scenografia: Alessandro Sanqui rico i Francesco Hayez 
Wenecja (1847. scenografia Giuseppe Bartoja) . Madryt (1848). Neapol 
(1848 z E ugen i ą Tadolini). Lizbona. Wiedeń . Mediolan. Hawana (1849). 
Nowy Jork . Bu dapeszt (1850). Sztokholm . Mediolan (1852). Buenos 
Aires. (1854) . M exico (1857) . Th eatre Royal M anchester (1860 z Pau
lin ą Viardot) 
W 1854 roku wystawiono „Makbeta" pod tytułem „Sivardo il Sassone" 
w Petersburgu. 
Nowa wersja: Paryż. Theatre Lyr ique. 21 kwietnia 1865 
Dyrygent: Louis M ichel Deloffre 
Wystaw iły j ą równ ież : Sydney (1872). Med iolan (1874. La Scala) . Rzym. 
Hamburg (1933). Monachium (1934). Praga (1935). Glyndebourne 
(1938). Buenos Aires (1939). Londyn (1960. Covent Garden). 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie. 1 stycznia 1849. 
Dyrygent: Jan Quattrini. dekoracje - Józef Hilary Głowack i i Mic hał 
Grońsk i według projektów Antoniego Sacchettiego. Operę wystawiono 
w polsk iej wersji j ęzykowej . tłumacze ni e li bretta i reżyser i a Jan Tomasz 
J as i ńsk i . choreografia- Roman Turczynowicz 
Obsada: Macbeth - Wilhelm Troschel. Lady Macbeth - Ludwika 
Rywacka 

I MASNADIERI (Zbójcy) 
Li bret to: And rea M affei (wg F. Schillera). 
Prapremiera: Londyn. Queen's Theatre. 22 lipca 1847 
wykonawcy : Amelia - Jenny Lind. Carlo - Ita lo Gordon i. Massimiliano 
- Lu igi Lab lache 
Dyrygent: Giuseppe Verd i 
Werona. Triest (1847). Rzym (1848). Wenecja (1849). Med iolan (1852) . 
Wiedeń (1854) 

]ERUSALEM LUB GERUSALEMME (Jerozolima) 
Libretto : Alphonse Royer i Gustave Vaaz . 
Praprem iera: Paryż . Theatre de L'Academie Roya le de M usique. 26 lis
topada 1847 
wykonawcy: Gaston - Gilbert Duprez. La Comte de Toulouse - Charles 
Portheaut. Helena - Julian van Ge lder. Izaura - M uller 
Scenografia: Charles-Anto ine (ambon i Lu is Thierry 
Bruksela. (1848). Premiera włoska: 26 grudn ia 1850 med io l ańska La 



Scala pod tytułem „Gerusalemme". następnie Turyn (1851). Wenecja 
(1854). premiera austriacka: Wiedeń. Staatsoper (1996) 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie. 25 marca 1848 („Jero
zolima. czyli krzyżacy w czasie pierwszej krucjaty") Dyrygent: Jan Quat
trini. 
Była to pierwsza premiera dzieła Giuseppe Verdiego w Polsce. 
Tłumaczenie libretta (i reżyseria?) Jan Tomasz Jasiński. scenografia 
Antoni Sacchetti. 
Obsada: Helena (Giselda) - Ludwika Rywacka. Oronte - Leopold 
Matuszyński. Pagano- Wilhelm Troschel. Arvino- Józef Szczepkowski. 
7 października 1851 Teatr Wielki w Warszawie dał premierę w oryginal
nej wersji językowej . 

IL CORSARO (Korsarz) 
Libretto: Francesco Maria Piave (wg G. G. Byrona) 
Prapremiera: Triest. Teatra Grande. 25 października 1848 
wykonawcy: Corrado - Gaetano Fraschini. Gul nara - Marianna Barbieri
Nini. Seid -Achil le de Bassini 
Mediolan (1852). Turyn (1852. Wenecja (1853). Neapol Teatra San Carlo 
(1854). 

LA BATTAGUA Dl LEGNANO (Bitwa pod Legnano) 
Libretto: Salvatore Cammarano (wgj. Mery'ego) 
Prapremiera: Rzym. Teatra Argentina. 27 stycznia 1849 
wykonawcy: Lida - Teresa de Giuli - Borsi. Rolanda - Filippo Colini. 
Arrigo - Gaetano Fraschini 
Genua (1850. Teatra Carlo Felice). Mediolan (1861. La Scala). Triest 
(1859). 

LUISA MILLER (Luiza Miller) 
Libretto: Salvatore Cammarano (wg F. Schillera) 
Prapremiera: Neapol. Teatra San Carlo. 8 grudnia 1849 
wykonawcy: Luisa - Marietta Gazzaniga - Malaspina. Rudolf - Settimo 
Malvezzi. Miller-Achille de Bassini. Frederica - Teresa Salandri. Wurm 
- Marco Arati 
Dyrygent: Giuseppe Verdi 
Bolonia (1850. pod dyrekcją Giuseppe Verdiego). Wiedeń. Nowy jork. 
Paryż. Mediolan. (1852). Londyn (1858). Berlin (1927). Nowy jork 
(1929. MET). 

STIFFELIO 
Libretto: Francesco Maria Piave (wg E. Souvestre'a i E. Bourgeoisa) 
Prapremiera: Triest. Teatra Grande. 16 listopada 1850 
wykonawcy: Stiffelio- Gaetano Fraschini. Lina- Marietta Gazzaniga
Malaspina. Stankar - Filippo Colini. Raffaele - Ranieri Dei. Frederica -
Giovanni Pertovich 
Dyrygent: Giuseppe Verdi 
Inscenizacja: Giuseppe Verdi. scenografia: Pietra i Giuseppe Bertoja 
Wenecja (1851). Neapol (1852). premiera austriacka: Graz (1994). 
Wiedeń (1995. Staatsoper). niemiecka: Kolonia (1972). angielska: 
Londyn (1993. Covent Garden) . 

W 1851 roku impresario Mario Lamarie dokonał przeróbki libretta. 
w którym z pastora. głównego bohatera. zrobił XV-wiecznego męża 
stanu. Tak przerobiony „Stiffelio" był wystawiony w rzymskim Teatra 
Apollo i florenckim Teatra della Pergola pod tytułem „Guglielmo 
Wellingrode." W 1857 roku dokonano kolejnej przeróbki dla Teatra 
Nuovo w Rimini. 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie. 16 stycznia 1993 (wersja 
koncertowa) 
Kierownictwo muzyczne: Werner Seitzer 
Obsada: Stiffelio - Cwetan Michaiłow. Lina - Larisa Szewczenko. Stankar 
- Eduard Tumagin. Raffaele - Stanisław Kowalski. Jorg - Leonid Zim
nienko 

RIGOLETTO 
Libretto: Francesco Maria Piave (wg W. Hugo). 
Prapremiera: Wenecja. Teatra La Fenice. 11 marca 1851 
wykonawcy: Rigoletto - Felice Varesi. Gilda- Teresa Brambilla. Książe 
- Raffaele Mirate. Magdalena - Laura Saini (?). Annetta Casaloni(7). 
Sparafucile - Feliciano Pons 
Dyrygent: G. Mares. scenografia: Giuseppe i Pietra Bertoja. kostiumy: 
Corbetta 
Praga. Graz. Budapeszt. Wiedeń . (1852). Barcelona. Mediolan. 
Londyn.(1853) Nowy jork (1855). Praga (1864). Gdańsk (1862) Poznań 
(1868). Kair (1869. z okazji otwarcia kanału Sueskiego). Operę wys
tawiano również pod tytułami: „Viscardello". „Lionello". „Ciara di 
Perth" 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie. 8 listopada 1853. 
Dyrygent: Jan Quattrini. Reżyseria : Leopold Matuszyński. Dekoracje: 
Antoni Sacchetti 
Kostiumy: Ewa Gwozdecka i Gustaw Guth 
Obsada: Rigoletto - Lodovico Butti. Gilda - Maria Spezia. Książe (Man
fred) - Francesco Caffei. Magdalena- Kornelia Quattrini. Sparafucile -
Władysław Miller 
Drugim polskim teatrem. który wystawił „ Rigoletto" była Opera 
Lwowska ( 1872) 

IL TROVATORE (Trubadur) 
Libretto: Salvatore Cammarano i L. Emanuele Bardare (wg G. Gutierreza) 
Prapremiera: Rzym. Teatra Apollo. 19 stycznia 1853 
wykonawcy: Manrico - Carlo Baucarde. Leonora - Rosina Pen co. Azu
cena - Nina Goggi. Hrabia di Luna - Gaetano Guicciardi 
Dyrygent: Angelini. scenografia : Giuseppe i Pietra Bertoja 
Mediolan (1853. La Scala). Wiedeń. Paryż (1854). Londyn. Petersburg. 
Nowy jork (1855). Monachium. Poznań. Gdańsk (1859). Kopenhaga 
(1865). 
Premiera polska:Teatr Wielki w Warszawie. 29 lipca 1854. 
Dyrygent: Jan Quattrini. reżyseria: Leopold Matuszyński. dekoracje: 
Antoni Sacchetti. kostiumy: Józef. H. Głowacki 
Obsada: Leonora - Angelika Ortolani. Manrico - Francesco Ciaffei. Hra
bia di Luna - Lodovico Butti. Azucena - Buschek. Ferrando - Władysław 

Miller. 

LA TRAVIATA (Traviata) 
Libretto: Francesco Maria Piave (wg A. Dumasa syna) 
Prapremiera: Wenecja. Teatra La Fenice. 6 marca 1853 
wykonawcy: Violetta - Fanny Salvini-Donatelli. Flora - Speranza Giusep
pini. Alfred - Lodovico Graziani. Germont- Felice Varesi 
Dyrygent: G. Mares 
Wenecja (1854. Teatra San Benedetto z Marią Spezia w partii Violetty). 
w tym samym roku Rzym (Teatra Apollo. pod tytułem „Violetta"): Mad
ryt. Wiedeń. Malta. Lizbona. Rio de Janeiro (1855). Londyn. Nowy jork. 
Paryż. Petersburg (1856). Med iolan (1860. La Scala). Moskwa (1872). 
Pierwszą Violettą w nowojorskiej MET była w 1883 roku Marcelina 
Sembrich-Kochańska. której Verdi w 1897 roku wpisał do sztambucha 
specjalny autograf z fragmentem arii z „Traviaty" 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie. 27 kwietnia 1856 („Vio
letta") 
Dyrygent: Jan Quattrini. reżyseria: Leopold Matuszyński. dekoracje : 
Antoni Sacchetti • 
Obsada: Violetta- Enrica Berini. Alfred - Francesco Ciaffei. Germont -
Lodovico Butt i. Flora - Józefa Chodowiecka 

I VESPRI SICILIANI (Nieszpory sycylijskie) 
Libretto: Eugene Scribe i Charles Duveyrier. 
Prapremiera: Paryż . Grand Opera. 13 czerwca 1855 
wykonawcy: Elena - Sophie Cruvelli. Henryk- Louis Guyemarf. Guy 
Marc Bonnehee. Procida - Louis Henri Ob in. 
Dyrygent: Dietsch 
Parma (1855. kostiumy Girolamo Magnani). Turyn. Mediolan. Bruksela. 
Genua. Rzym. Florencja (1856).Wiedeń (1857 i 1878). Berlin (1932) . 
Operę wystawiano również pod tytułem: „Giovanna de Braganza", „Gio
vanna de Guzman" i „Batilde di Turenna". 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie. 23 grudnia 1872 („Gio
vanna de Guzman") 
Drygent: Castanieri. choreografia: W. Calori 
Obsada: Giovanna - Marcelina Lotti de la Santa. Miguel Vasconcello -
Enrico Storti. Pinto - V. Nanetti. Enrico - Oliva de Pavani. Don Pedro -
Bernardon i. 
Drugim polskim teatrem. który wystawił „Nieszpory Sycylijskie" była 
Opera Poznańska. premiera 11 marca 1935. Dyrygował: Stefan Barański. 
reżyseria: Maria Janowska. scenografia: Zygmunt Szpingier. choreogra
fia: Maksymilian Statkiewicz. Polska wersja językowa. przekład libretta : 
Stanisław Roy. 
Obsada: Elena - Irena Cywińska. Guido di Monforte - Aleksander Kar
packi. Arrigo - Radzisław Peter. Procida - Karol Urbanowicz. 

SIMON BOCCANEGRA 
Libretto: Francesco Maria Piave (wg A.G. Gutierreza) 
Prapremiera: Wenecja. Teatra La Fenice. 12 marca 1857 
wykonawcy: Simon Boccanegra - Leone Giraldoni. Amelia - Luigia Ben
dazzi. Gabriele Adorno - Carlo Negri ni. Fiesco - Guiseppe Echeverria. 
Paolo - Giacomo Vercellini 
Dyrygent: C. Ercole Bosoni. Scenografia: Giuseppe Bertoja 
Kolejne inscenizacje: Regio Emilia (1857). La Scala (1859). Genua. Malta 

(1860). Madryt (1861). Buenos Aires (1862). Covent Garden (1995) 
Nowa wersja: Mediolan. Teatra alla Scala. 24 marca 1881 (libretto z 
poprawkami Arriga Boito) 
wyk~nawcy: Simon Boccanera - Victor Maurel. Amelia -Anna D'Angeri. 
Gabriele Aroldo - Francesco Tamagno. Fiesco - Edward Reszke. Paolo -
Frederica Salvati 
Dyrygent: Franco Faccio. scenografia: Gerolamo Magnani 
Wiedeń (1882). Monachium (1940). premiera angielska: Londyn (1965. 
Covent Garden) 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie. 9 grudnia 1997 
Kierownictwo muzyczne: Grzegorz Nowak. reżyseria i scenografia: Pier 
Luigi Pier'Alli 
Obsada: Simon Boccanegra - Andrzej Dobber. Maria (Amelia) - Izabella 
Kłosińska. Gabriele Adorno - Władimir Kuzmienko. jacopo Fiesco -
Włodzimierz Zalewski. Paolo Albiani - Ryszard Cieśla. Pietra - Robert 
Dymowski 

AROLDO 
Libretto: Francesco Maria Piave (wg E. Souvestre'a i E. Bourgeoisa) 
(przeróbka Stiffelia) 
Prapremiera: Rimini. Teatra Nuovo. 16 sierpnia 1857 
Wykonawcy: Mina - Marcelina Lotti de la Santa. Aroldo - Giovanni Pan
cani. Briana - Carlo Poggialli 
Dyrygent: Angelo Mariani 
Bolonia. Werona. Turyn (1857). Wiedeń. Wenecja (1858). Genua 
(1859). 

UN BALLO IN MASCHERA (Bal maskowy) 
Libretto: Antonio Somma (wg A. E. Scribe'a) 
Prapremiera: Rzym. Teatra Apollo. 17 lutego 1859 
wykonawcy: Riccardo - Gaetano Fraschini. Renato - Leone Giraldoni. 
Amelia - E. julienne - Dejean. Ulryka - Zelinda Sbriscia 
Dyrygent: Emilio Angiolini 
Londyn (1861. Lyceum Theatre. 1873. Covent Garden). Paryż. Berlin. 
Nowy jork (1861). Stuttgart (1862. pod tytułem „Amelia"). Mediolan 
(1862. La Scala). Wiedeń (1864). Palermo (1874) Monachium (1879). 
Monte Carlo (1884). Gdańsk (1885). Nowy jork (1889. MET) 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie. 22 października 1865. 
Dyrygent: Jan Quattrini. reżyseria: Leopold Matuszyński. scenografia: 
Michał Groński i Antoni Sacchetti. choreografia: Roman Turczynowicz 
Obsada: Riccardo - J. d'Antonio. Renato - Sacchi. Amelia - Ginevera 
Giovannoni. Ulrika - Zelia Trebelli - Bettini. Oscar- K. Castel li 
24 maja 1879 roku odbyło się wykonanie w polskiej wersji językowej. 
przekład libretta Maksymilian Radziszewski. 

LA FORZA DEL DESTINO (Moc przeznaczenia) 
Libretto: Francesco Maria Piave (wg P. Saavedry i F. Schillera) 
Prapremiera: Petersburg. Cesarski Teatr Maryjski. 1 O listopada 1862 
wykonawcy: Leonora - Caroline Bardot. Alvaro - Enrico Tamberlick . 
Carlos- Francesco Graziani. Gwardian - Gian Francesco Angelini. Prezi 
osilla - Constance Nantier-Didiee. Fra Melitone- Achille de Bassini 
Dyrygent: Angelo Mariani 



W 1863 roku wystaw iono „Moc przeznaczenia" w Madrycie. Ta sama 
wersja pojawiła się również Rzymie pod tytułem „Don Alvaro". Nowy 
Jork (1865). Wiedeń (1865). Londyn (1867) 
Premiera nowej wersji z librettem poprawionym przez Antonio Ghislan
zon iego: Mediolan. La Sca la, 27 lutego 1869. 
Obsada: Leonora - Teresa Stolz, Alvaro - Mario Tiberini. Don Carlos
Luigi Colonnese.Preziosilla- Ida Benza 
Dyrygent: Franco Faccio. scenografia: Carlo Ferarrio. kostiumy: Pessina. 
Następne inscen izacje: Turyn (1873). Odessa (1886). Monachium. 
Drezno. (1926) 
Premiera polska: Teatr Wie lki w Warszawie. 28 stycznia 1875. 
Dyrygent: Cesare Trombini cho reograf ia: Henryk Meunier 
Obsada: Leonora - F. Mariani de Angelis. Don Alvaro - De San it is , 
Preziosilla - E. Mecocci. Don Carlos - A. Souvestre. 

DON CARLO (Don Carlos) 
Libretto: Joseph Mery i Camille du Locie (wg F. Schillera) 
Prapremiera: Paryż. Theatre Imperial De L'Opera . 11 marca 1867 
wykonawcy: Don Carlos - Jean Morere. Elżbieta - Marie Sass. Eboli -
Paulina Guyemard - Lauters. Markiz Posa - Jean-Babt iste Faure. Kró l 
Filip li - Louis-Henri Obin 

S. Budny (Amonastro) i A. Kawecka (Aida). Poznań 1963 

Dyrygent: Emile Perrin (7), Fran_ois Georges Hainl (7) 
Scenografia: Charles Cambon 
W tym samym roku „Don Carlos" pojawia s i ę na scenie Covent Garden w 
Londynie z Paulin ą Lucca w partii El żbiety i Emilio Naudinem jako Don 
Carlosem. dyrygent: Michael Costa. 
Premiera włoska: Bolonia. Teatra Comuna le (paźdz i ern i k 1867). 
Obsada: El żb i eta - Teresa Stolz. Don Carlos - Mario Tiberini. Markiz 
Posa - Antonio Cotogni. Filip li -A lessandro Silvestri 
Dyrygent: Angelo Mariani. 
Ta wersja była prezentowana trzy razy w La Scali - 1868. 1869. 1878 
oraz w Teatra Regio w Turynie - 1867. 1870 i 1877. Kolejne inscen izacje: 
Rzym (1868),Wenecja (1869). Neapol (1872). Nowy Jork (1877) 
Premiera nowej wersj i : Mediolan. Teatra alla Scala. 1 O stycznia 1884. 
Obsada: Elżbieta - Abigail Bruschi Chiatti. Don Carlos - Francesco Tama
gno. Eboli - Giuseppina Pasqua. Markiz Posa - Paul Lherie, Filip 11 - Ales
sandro Sil vestri 
Dyrygent: Franco Faccio. scenografi a: Giovanni Zuccare lli. 
Premiera ko lejnej wersj i miała miejsce 26 grudnia 1886 roku . Modena. 
Teatra Comunale. Dyrygent: Guglielmo Zuelli 
Ponadto: Kopenhaga ( 1 930).Wiedeń. Helsinki (1932). Londyn (1933) 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszaw ie. 5 kwietnia 1872 (wersja 
orygina lna) 
Dyrygent: L. Orsini. reżyseria Francesco Ciaffei (?) 
Scenografia: Michał Groński. Adam Mal inowski. Napoleon Romer 
Obsada: Don Carlos - Luigi Bollis. Elżbieta - Ginevra Giovannon i-Zacchi. 
Eboli - Giuseppina Pasqua. Filip li - Romano Nanetti. 
Markiz Posa - Enrico Stort i, Wielki Inkwizytor - Adolf Kozieradzki . 
31 października 1874 wystawiono w Teatrze Wielkim polską wersję 
językową w przekładzie Maksymiliana Radziszewskiego. 
Dyrygent: Jan Quattrini 

AIDA 
Libretto: Antonio Ghislanzoni (wg A. Mariette'a) 
Prapremiera: Opera w Kairze. 24 grudnia 1871 
Dyrygent: Giovann i Bottesini. reżyseria: Carlo d'Ormelvi lk. deko
racje: Auguste Eduard Mariette 
wykonawcy : Aida -Antonietta Pozzoni. Radames - Pietro Man
gi ni. Amneris - Eleonora Gross i. Amonastro - Francesco Steller. 
Ramfis - Paolo Medini 
Premiera włoska: Mediolan. Teatro alla Sca la. 8 lutego 1872 
Obsada: Aida - Teresa Stolz. Radames - Giuseppe Fancelli. 
Amneris - Maria Waldman. Amonastro - Mario Pandolfini. Ram
fis - Armando Mai ni. 
Dyrygent: Franco Faccio. scenografia Gerolamo Magnani 
Następne prem iery: Parma (pod batutą kompozytora). Padwa 
(1872 z Teresą Sto lz). Neapol (1873). Wiedeń. Berlin. Bruksela 
(1874). 22 czerwca 1876 wystawiono „Aidę" w Theatre ltalien 
w Paryżu . Dyryguje Giuseppe Verdi. w obsadzie Teresa Sto lz 
oraz deb iutujący w Paryżu partią Faraona Edward Reszke. Był 



t zarazem jego pierwszy występ scen iczny. Partią Radamesa 
doebiutował w czerwcu 1887 r~ku w Londynie Jan ~eszk.e .. Rolą 
Ramfisa debiutował, w listopadzie 1908 roku, w nowoJorskieJ MET 
Adam Didur. Było to przedstawienie otwierające sezon, prowa
dzone przez również debiutującego w MET Arturo Toscaninie~o 
Ponadto: Nowy Jork, Buenos Aires (1873), Londyn (1876), Gdansk 

(1878). Kopenhaga (1885) . 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie. 23 listopada 1875 

(oryginalna wersja języko"'."a) . . , . 
Dyrygent: Cesare Tromb1n1, rezysena: Leopold Matuszynsk1, cho-

reografia: Henryk Meunier . 
Obsada: Aida - K. de Cepeda, Radames - Fr. Casux, Amnern -
Broni sława Dowiakowska, Amonastro -A. Souvestre, Kapłanka -

Maria Wojakowska. ' 
9 czerwca 1877 roku wystawiono w Teatrze Wielkim w Warszawie 

„Aidę" w polskiej wersji językowej. 
Obsada: Aida - Bronisława Dowiakowska, Radames - Franciszek 
Cieślewski. Amneris - Anastazja Szczepkowska, Amonastro - Józef 

Chodakowski. 

OTELLO 
Libretto: Arrigo Boito (wg W. Szeksp ira) 
Prapremiera: Mediolan. Teatra al la Scala. 5 lutego 1887 
wykonawcy: Otello - Francesco Tamagno. Jagon - Victor Maurel. Desde
mona - Romilda Pantaleoni. Casio - Giovanni Paroli. 
Lodovico - Francesco Navarin i. Emilia - Ginevra Petrowich 

Dyrygent: Franco Faccio. scenografia: Giovanni Zuccarelli i Carlo Fer
rario, kostiumy: Edel 
Następnie: Rzym, Wenecja. Neapol (1887), Petersburg. Buenos Aires . 
Wiedeń. Budapeszt. Nowy Jork. (1888). Praga, Hamburg. Kopenhaga. 
Londyn (1889), Sztokholm (1890). Paryż (1894), Moskwa 1894 z Fran
cesco Tamagno w partii tytułowej i Mattia Battistinim w partii Jagona. 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie. 3 października 1893 
Dyrygent- Cezary Trombin i, reżyseria - Józef Chodakowski. kostiumy 
sprowadzono z Mediolanu z pracowni Zamperoni. 
Obsada: Otello - Eugeniusz Durot. Desdemona - Libia Drag. Jago -
Józef Chodakowski. Kasjo - Giuseppe Morlacchi. Lodovico - Aristodemo 
Si lich. 

FALSTAFF 
Libretto: Arrigo Boito (wg W. Szekspira). 
Prapremiera: Mediolan. Teatra alla Scala . 9 lutego 1893 
wykonawcy: Falstaff - Victor Maurel. Alicja Ford - Emma Zil li. Ford -
Antonia Pini - Corsi. Mrs. Meg Pege - Virginia Guerrini. Nanetta-Ade
lina Stehle. Fenton - Eduardo Garbin. Mrs. Quickly - Giuseppina Pas
qua 
Dyrygent: Eduaro Mascheroni 
Reżyseria: Giuseppe Verdi. scenograf ia: Ado lfo Hohenstein i Giovanni 
Zuccarelli. 
Rzym (kwiecień 1893) , Wiedeń (gościnne występy La Scali. maj 1893), 
Paryż (1894). Nowy Jork (1895. MET z udziałem Vitara Maurela) . 
Londyn (1894), Wiedeń (1904 pod dyrekcją i w reżyserii Gustawa 
Mahlera). Festiwal w Salzburgu 1935 pod dyrekcją Arturo Toscan
niniego. 
Premiera polska: Opera Lwowska. 1930 
Pierwszym polskim Falstaffem był Zygmunt Zaleski, jednocześnie 
reżyser przedstawienia. Drugim polskim teatrem. który wystawił to 
dzieło była Opera Ś l ąska w Bytomiu. premiera 27 czerwca 1968, kie
rownictwo muzyczne: Napoleon Siess. inscenizacja i reżyseria : Bolesław 
Jankowski. scenografia: Tadeusz Gryglewski. Premiera warszawska 6 
lutego 1975. kierownictwo muzyczne: Kazimierz Kord. reżyseria: Regina 
Resnik, scenografia: Arbit Blatas. Na premierze partię Falstaffa śpiewał 
gościnnie Sir Geraint Evans. a partię Quickly Regina Resnik. 

MESSA DA REQUIEM (Requiem) 
Pierwsze wykonanie w pierwszą rocznicę śmierci Alessandro Manzo
niego: Mediolan. kościół św. Marka. 22 maja 1874 
wykonawcy: Teresa Stolz - sopran. Maria Waldman - mezzosopran. 
Giuseppe Caponi - tenor. Armando Maini - bas 
Dyrygent: Giuse ppe Verdi 
Od 25 do 27 maja Verdi prowadził wykonanie Requiem w mediolańskiej 
La Scali. Paryż Opera Comique pod dyrekcją Giuseppe Verdiego (czer
wiec 1874) . Londyn, Wiedeń. Rzym, Monachium (1875) 
Premiera polska: Teatr Wielki w Warszawie 12 kwietnia 1892 pod 
dyrekcją Cesarego Trombiniego 

Adam Czopek 



Urodził się w 1931 roku w Poznaniu . Ukończył poznańską 

Akademię Muzyczną na wydziale dyrygentury. Dyrygował 

w większości krajów europejskich. Przygotował ponad 50 

oper i baletów. 

W latach 1959-1993 pracował w Teatrze Wielkim im. S. Mo

niuszki w Poznaniu, wspinając się po drabinie funkcji artys

tycznych - od asystenta po dyrektora i kierownika artystycz

nego. Wychodząc z założenia. że sztuka żyje wtedy. gdy wy

zwala silne emocje - realizuje przedstawienia wywołujące 

dyskusje i spory. Będąc dyrektorem Teatru Wielkiego ota

czał się wybitnymi artystami. Reżyserowali: Ryszard Peryt. 

Janusz Nyczak. Małgorzata Dziewulska. Jan Maciejowski. 

Sławomir Żerdzicki . Maciej Prus. Robert Skolmowski. Sceno

grafie projektowali: Ewa Starowieyska, Andrzej Sadowski. 

Marian Kołodziej. Andrzej Juk-Kowarski. Władysław Wigura. 

Współpracowali też choreografowie: Teresa Kujawa. Henryk 

Konwiński i wielu innych. Premiery zrealizowane na scen ie 

Teatru Wielkiego przyjmowano jako wydarzenia artystyczne 

o randze ogólnopolskiej. 

Największy rozgłos tak w kraju jak i poza granicami przyniosły 

mu następujące realizacje: A. Honegger „Joanna d"Arc na sto

sie". S. Prokofiew „Ognisty anioł". Ch. W. Gluck „Orfeusz i Eu

rydyka". W. A. Mozart „Don Giovanni". G. Verdi „Moc przez

naczenia". „Falstaff". B. Britten „Curlev River" . .. Śmierć w We

necji". K. Penderecki .. Czarna Maska". 

W sezonach artystycznych 1993-1995 objął stanowisko dyrek

tora naczelnego i artystycznego Opery Wrocławskiej. Na jej sce

nie zrealizował m.in. „Samsona i Dalilę" C. Saint-Saensa. „Wid

ma" S. Moniuszki. „Don Carlosa" G. Verdiego. 

Od roku 1972 jest pedagogiem na Wydziale Wokalno-Aktor

skim poznańskiej Akademii Muzycznej. W każdym roku aka

demickim przygotowuje wraz ze studentami realizacje dzieł 

operowych. Wśród jego studentów znaleźli się tak znako

mici śpiewacy jak: Barbara Mądra . Elżbieta Ardam. Joanna 

Kozłowska. Barbara Kubiak, Marek Gasztecki. Wojciech Drabo-

wicz czy Wojciech Maciejowski - mieli oni swoje debiuty na sce

nie Teatru Wielkiego już w czasie stud iów. 

Za pracę artystyczną . organizacyjną i społeczną otrzymał liczne 

odznaczenia i wyróżnienia państwowe. resortowe i regionalne. 

Studiował polonistykę na Uniwersytec ie Warszawskim (dyp

lom w 1974). a następnie reżyserię w Państwowej Wyższej 

Szkole Teatralnej w Warszawie (dyplom w 1980) . Jako reżyser 

debiutował realizacją dramatu Szekspira „Troilus i Kressida" na 

scenie Teatru Narodowego w Warszawie. Stypendysta British 

Institute w Warszawie. odbył studia szekspirowskie w Wielkiej 

Brytanii . których efektem była nagrodzona realizacja „ Hamleta". 

a także kilka inscenizacji szekspirowskich przygotowanych z zes

połem młodych aktorów Teatru Muzycznego w Słupsku oraz 

letnie warsztaty szekspirowskie . organizowane dla studentów 

szkół teatralnych z całego kraju. 

W 1981 zrealizował w Państwowej Operze we Wrocławiu 

.. Manekiny" - operę Zygmunta Rudzińskiego . Przedstawienie to 

było prezentowane w tym samym roku na festiwalu w Rennes . 

w 1982 - na Fest iwalu Narodów w Sofii. a rok później - w Tel 

Avivie. Hajfie i Jerozolimie. 

W 1983 na scenie Państwowej Opery w Sofii zrealizował 

„Trubadura" Verdiego. a w 1987 - „Wielkość i upadek miasta 

Mahagonny" Brechta/Weilla w New lsraeli Opera w Tel Avivie. 

Wśród wielu kolejnych realizacji zagranicznych wymienić należy 

„Nabucco" Verdiego w Istambu le. zamówione przez Festiwal 

500. Rocznicy Sprowadzenia Żydów do Turcji. „Króla Rogera" 

Szymanowskiego w Buffalo i Detroit (realizacja była prawyko

naniem muzyki tego kompozytora w USA i została uznana przez 

krytykę nowojorską za największe wydarzenie muzyczne marca 

1992) czy „Traviatę " Verdiego i „Łucję z Lammermoor" Donizet

tiego w Korei Południowej. 

W latach 1982-88 i 1992-95 Marek Weiss-Grzesiński był głównym 

reżyserem Teatru Wielkiego w Warszawie. realizując na tej scenie 

kilkanaście oper. prezentowanych również za granicą- „F idelio" 

Beethovena (Moskwa . Drezno. Festiwal w Vichy) . . .Wozzek" 

Berga (prapremiera polska). „Łucja z Lammermoor" Donizet

tiego ... Straszny dwór" Moniuszki (Drezno, Karlsruhe. Ludwigs

hafen. Paryż. Luksemburg. Berlin. Haga. Jerozolima) .. .Turandot" 

Pucciniego (Karlsruhe, Luksemburg) . „Manekiny" Rudzińskiego 

(Drezno. Essen. Hanower. Konstanza. Karlsruhe. Kilonia. Ludwigs

hafen . Tel Aviv. Monachium. Luksemburg. Paryż). „Aida" Ver

diego (Francja, Szwajcaria. Niemcy. Luksemburg) . „Macbeth" 

(Niemcy. Francja. Szwajcaria) , „Traviata" Verdiego (Niemcy. 

Francja). „Mistrz i Małgorzata" Kunada (transmisja satelitarna 

ZDF do Europy Zachodniej w dniu 6 li 1988 r.). „Bramy raju" 

Bruzdowicz ... Dama pikowa" Czajkowskie,go (Paryż). „Nabucco" 

Verdiego (Niemcy. Francja. Luksemburg) , „Salome" Straussa 

(Niemcy. Austria. Szwajcaria. Włochy) ... Raj utracony" Penderec

kiego (prapramiera polska). 

Członek ZASP i „Solidarności" (od 1980). Nagroda Komitetu 

Kultury Niezależnej NSZZ „Solidarność" w dziedzinie teatru za 

rok 1997. 

Od 1990 do 1991 Marek Weiss-Grzesiński był dyrektorem artys

tycznym Teatru Północnego w Warszawie: kiedy sytuacja fin

ansowa teatru uniemożliwiła mu dalsze poszukiwania twórcze. 

powrócił do opery i zrealizował m.in . dwie głośne inscenizacje 

w Teatrze Wielkim w Łodzi - „Diabły z Loudun " Pendereckiego 

i „Don Giovanni"" Mozarta . obydwa spektak le były prezentow

ane w Niemczech. 

W latach 1995- 2001 Marek Weiss-Grzesiński był dyrektorem 

artystycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu. Z zespołem tego 

Teatru przygotował realizacje oper m. in.: „Nabucco". „Traviata" 

i . .Trubadur" Verdiego. światową prapremierę „Elektry" Theodo

rakisa (Luksemburg. 1995). „Toskę" i „Madame Butterfly" Puc

ciniego. „Wesele Figara" i „Czarodziejski flet " Mozarta ... Cyrulika 

sewilskiego" Rossiniego. „Salome" R. Straussa. „Diabły z Loudun" 

Pendereckiego. „Carmen" Bizeta (plenerowa premiera w Starym 

Browarze w Poznaniu) oraz „Borysa Godunowa" Musorgskiego 

- realizacja ta została uznana przez krytykę za najlepszy spektakl 

muzyczny sezonu 1996/1997 w Polsce (plebiscyt miesięcznika 

„Teatr"). 

Wyrazem uznania dla polskiej prapremiery opery Marcela Lan

dowskiego „Galina". zrealizowanej w Teatrze Wielkim w Poznaniu 

(30 V 1999) było zaproszenie jako jedynej prezentacji polskiego 

teatru operowego na Światową Wystawę EXPO 2000 w Hano

werze. 

Za jedną z najważniejszych pozycji w tym dorobku uznać należy 

„Halkę" Moniuszki - przedstawienie. które wywołało burzliwe 

dyskusje w środowisku muzycznym i ogromne poparcie wy

pełnionej na każdym spektaklu do ostatniego miejsca widowni . 

Z takim samym przyjęciem i entuzjastycznymi krytykami 

spotkała się realizacja „Eugeniusza Oniegina" Czajkowskiego 

w Tampere (Finlandia) . gdzie zaproszono Weissa-Grzesińskiego 

do stałej współpracy reżyserskiej. 

Urodził się w roku 1960 w Casablance. Karierę malarska rozpoczął 

niezwykle wcześnie. bo już jako siedemnastolatek prezentował 

swoje obrazy w galeriach w Nicei . Następne jego wystawy 

miały miejsce w Saint-Tropez (1978). Saint-Paul de Vence (1978 

i 1980). Tuluzie (1981) i Paryżu (1981). W roku 1982 uczestniczył 

w monodramie „One Man Show" na Międzynarodowym Festi

walu Sztuki Współczesnej w Bale. gdzie jego dzieła zostały uznane 

za niezwykłe wydarzenie artystyczne. W następnych latach jego 

prace można było oglądać w galeriach wielu miast świata. między 

innymi w Paryżu. Kolonii. Nowym Jorku , San Francisco i Monte 

Carlo. W 1994 roku rozpoczął działalność artystyczną związaną 

ze sztuką użytkową . W tym też roku powstają projekty mebli ozna

czone nazwą „Hierro Desvilles". 

W roku 1997 na prośbę wydawnictwa „Colombo Stile". które sły

nie z łączenia elementów tradycji z elementami nowoczesnymi. 

przygotował kolekcje pod tytułem .. XXI wiek. świat otwarty". 

W roku następnym po raz pierwszy zaprezentował swoje projekty 

mebli w Salonie Mebli w Mediolanie. Na wystawie tej jego dzieła 

spotykały się z wielkim zainteresowaniem zarówno dekoratorów 

wnętrz. jak i przedstawicieli wielkich sa lonów meblowych 

z całego świata. Zainteresowania związane z projektowaniem 



dekoracji wnętrz nie zdominowały działalności malarskiej 

artysty. Jego wystawy wielokrotnie gościły w galeriach Nicei. 

Paryża. Chicago czy Bostonu. Pomimo wielu podróży artystycz

nych i gościnności wielu galerii. domem Jeana-Antoine'a Hierro 

jest jednak południe Francji. z którym łączy go wiele wspomnień 

i przeżyć artystycznych. Stąd też pracownia malarska oraz siedziba 

firmy „W&H Project" Jeana-Antoine'a Hierro znajdują się w jed

nej z najbardziej urokliwych dzielnic Nicei. w której mieszczą się 

wszystkie główne galerie i antykwariaty tego miasta. 

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie i Aka

demii Muzycznej im . Chopina. po ukończeniu szkoły pracowała 

w Teatrze Wielkim w Warszawie i jednocześnie studiowała 

na wydziale pedagogiki baletu. Jako choreograf debiutowała 

w 1996 roku w Teatrze Wielkim w Poznaniu. będąc jednocześnie 

tancerką tego teatru. Spektakl nosił tytuł „Sny Nocy Letniej" 

i składał się z trzech części do muzyki kompozytorów filmowych. 

Owacyjne przyjęcie tego spektaklu przez publiczność zbiegło się 

ze znakomitymi recenzjami prasowymi. 

Stale współpracuje ze swoim mężem Markiem Weiss-Grzesińskim. 

czołowym polskim reżyserem teatralno-operowym. Do tej pory 

zrealizowała choreografie do takich jego spektakli jak „Turan

dot". „Straszny dwór", „A ida", „Czarodziejski flet". „Salome". 

„Don Giovanni". „Galina". „Carmen". Były one prezentowane na 

najważniejszych scenach krajowych oraz w USA. Francji . Niem

czech. Luksemburgu i Holandii. Na Festiwalu wWexford w Irlandii 

zrealizowała choreografię do „Strasznego dworu". „Opery za trzy 

grosze" i „Syberii". 

Najważniejszym spektaklem w jej dorobku stał się „Koncert 

skrzypcowy" Krzysztofa Pendereckiego zrealizowany w Teatrze 

Wielkim w Poznaniu. Dzięki temu spektaklowi Jiri Kylian zaprosił 

ją do Nederlands Dans Theater. by odbyła u niego staż w tym 

najważniejszym dzisiaj na świecie ośrodku tańca współczesnego. 

Dwukrotny pobyt w zespole jednego z największych choreo

grafów naszych czasów zaowocował przygotowaniem premiery 

prezentowanej w Teatrze Wielkim w Poznaniu w ramach festi

walu Malta 2000. Ułożony do „Czterech pór roku" Vivaldiego 

spektak l rozgrywany był w różnych przestrzeniach gmachu przy 

wędrującej publiczności. która zgotowała zespołowi owacyjny 

aplauz. Na przygotowanie i real izację tego projektu lzadora 

Weiss uzyskała w 1999 roku stypendium Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego. Stypendium takie otrzymała ponownie 

w 2001 roku na zrealizowanie kolejnego projektu. Za bardzo 

ważną pozycję w swoim dorobku uważa nową wersję „Aidy" 

w Teatrze Wielkim w Poznaniu . 

Po ukończeniu studiów dyrygentury chóralnej w poznańskiej 

Akademii Muzycznej (w 1966) podjęła pracę w Teatrze Wiel

kim (wówczas Państwowej Operze) im . Stanisława Moniuszki 

w Poznaniu jako dyrygent chóru. Od 1980 roku jest kierownik

iem tego zespołu. 

Pracując w Teatrze Wielkim przygotowała chór do około stu pre

mier. wśród których znajdują się najwybitniejsze dzieła operowe. 

Krytyka podkreślała zawsze precyzyjne wykonawstwo. piękne 

brzmienie i bardzo dobre aktorstwo chóru oraz doskonałe 

jego przygotowanie partii nawet w najtrudniejszych. typowo 

chóralnych operach - znakomita renoma zaowocowała licznymi 

zaproszeniami do udziału w festiwalach i koncertach. również 

międzynarodowych (Wratislavia Cantans. koncerty w Filharmonii 

Narodowej i Poznańskiej , trzykrotny udział w Festiwalu w Tivoli 

w Kopenhadze. międzynarodowa produkcja „Studenta żebraka" 

Karla Millóckera w Baden-Baden, wielokrotny udział w Festiwalu 

w Carcassonne i in.). a także nagrodami i wy-różnieniami. Przez 

dziesięć lat Jolanta Data-Komorowska prowadziła równocześn ie 

poznański chór męski „Hasło". z którym zdobyła szereg nagród 

na ogólnopolskich konkursach i przeglądach. Otrzymała także 

nagrody za zasługi w upowszechnianiu kultury. 

CHÓR TEATRU WIELKIEGO W POZNANIU 

Y 
Ewa Boguszewska. Izabella Fik, Irina Filippovitch. Anita 

sopran : k d h F I-Kownacka. Barbara Grzywaczews a. Małgorzata Ha ryc , 
B~~~~ra Jędrychowska . Joanna Kleinszmidt. Joanna Kopeć-Hoff-

Kinga Lebioda. Agnieszka Lubawy-Lehmann. Iwona Neuman. 
~:~;Pierścińska. Ewa Psz~zółka. Joanna Rejer-Ku likowska. Wiesława 
Urbaniak. Jadwiga Wlekllnska-Łukaszewska 

alty: Lidia Brych. Joanna Chmielnicka. Małgorzata Frąckowiak. 
Urszula Klawiter. Marta Kostanc1ak. Danuta Kulcenty, Beata Kulpa
Owczarek. Maria Owczarzak. Jolanta Snuszka. Lilla Suszka. Krystyna 
zakrzewska-Gumna. Wioletta Zawadzka 

tenory: Michał Gumienny. J ar?sław Gwoździk. Sławomir Lebioda. 
Rafał Malęgowski. Jan MantaJ. Jerzy Manta). Przemysław Mysz
kowski. Piotr Płończak. Robert Pucek. Sebastian Radecki. Dariusz 

Stręk. Paweł Szajek. Jan Wawer 

basy: Lech Algusiewicz. Piotr Bróździak. Adam Glapiak. Jarosław 
Górczak. Andrzej Just. Tomasz Konstanc1ak. Paweł Matz. Krzysztof 
Napierała. Witold Nowak. Romuald Piechocki. Piotr Skołuda 

BALET 
I soliści: Marta Fiedler. Beata Wrzosek 

soliści: Magdalena Kossakowska. Agnieszka Wolna. Marcin Dempc. 
Arkadiusz Gumny. Bogdan Jabłoński. Paweł Kromolicki. Paweł 
Mikołajczyk. Dominik Muśko. Andrzej Płatek. Sebastian Solecki 

koryfeje: Agnieszka Ch lebowska. Dominika Kubik. Anna Kusz. 
Apolonia Myszkowska. Urszula Solecka. Kami la Stypińska. Ewa 
Szymańska. Natalia Trafankowska. Jacek Ciok. Artur Furtacz. Mateusz 
Kubie. Artiom Riazanow. Jakub Starzycki. Taras Szczerban. Mirosław 
Urbaniak. Łukasz Zasik 

zespół baletowy: Anna Antkowiak. Paulina Kramarczyk. Beata 
Maciaszczyk, Kamila Packa. Lidia Sy lwesiuk. Aleksandra Szajkowska. 
Julita Wojewódzka. Anna Zawiślak. Robert Bondara. Bartosz Dahlke. 
Łukasz Kaczmarek. Tomasz Niezborała. Paweł Otworowski 

ORKIESTRA 
I skrzypce: Piotr Kostrzewski - koncertmistrz. Giedy Jędrzejczak - I zas
tępca koncertmistrza, Waldemar Abucewicz - li zastępca koncertmistrza. 
Krzysztof Dastych, Romuald Hejnowicz. Monika Dworczyńska. Teresa 
Zielątkiewicz, Maria Olszewska. Dezydery Grzesiak, Maria Bawolska. 
Małgorzata Hadyńska. Maria Matuszewska, Tadeu sz Kunysz. Eliza Schu
bert-Pietrzak, Joanna Wicenciak, Agnieszka Łuksza 

li skrzypce: Tomasz Że l aśk i ewicz. Ryszard Chmielewski. Stanisław Suchoń. 
Wiesław Ziółkowski, Jerzy Stasik. Olga Hala, Maria Radziszewska. Krzysztof 
Masłyk, Halina Farbotnik. Joanna Modzelewska. Beata Niewitecka 

altówki: Ryszard Hoppel. Agnieszka Sobieraj. Aleksander Rybkowski. 
Dominika Sikora. Wojciech Gumny. Bogumiła Kostek. Łukasz Kierończyk 

wiolonczele: Bożena Zimowska - koncertmistrz. Arkadiusz Broniewski 
- zastępca koncertmistrz. Dorota Hajzer. Antonina Kasprzak-Górska. 
Krzysztof Kubasik. Agata Maruszczak. Aleksandra Jóźwiak. Dagny Musielak
Kubasik 

kontrabasy: Franciszek Radziszewski. Ryszard Kaczanowski. Krystyna 
Dymaczewska. Jerzy Springer. Stanisław Binek, Grzegorz Warchoł. Donat 
Za miara 

flety: Jerzy Pelc. Brygida Gwiazdowska-Binek. Agnieszka Gandecka, Karo
lina Porwich 

oboje: Mariusz Dziedziniewicz. Wiesław Markowski. Alina Stasińska. Maria 
Pasternak 

klarnety: Lucjan Wiza. Kazimierz Budzik. Krzysztof Mayer. Michał Halas 

fagoty: Dariusz Rybacki. Marek Jędrzejczak. Andrzej Józefowicz. Jan Janas 

waltornie: Witold Habdas. Krzysztof Biskupski. Krzysztof Stencel, 
Włodzimierz Kuzik. Ewa Szychowiak. Dominika Stencel. Mirosława Sroka 

trąbki: Leszek Kubiak, Sylwester Szychowiak. Stanisław Kwapisz. Henryk 
Rzeźnik 

puzony: Zbign iew Starosta, Mirosław Miłkowski. Tomasz Stanisławski. Piotr 
Nobik. Piotr Banyś. Tomasz Kaczor 

tuby: Jacek Korty lewicz. Czesław Piechocki 

perkusja: Piotr Kucharski. Aleksandra Szymańska. Małgorzata Bogucka. 
Henryk Dycha. Piotr Sołkowicz. Piotr Szu lc 

instrumenty klawiszowe: Krzysztof Leśniewicz 

harfa: Hanna Petruk 



Dyrektor naczelny 
I zastępca dyrektora naczelnego 
Główna księgowa 

Dyrektor chóru 
Dyrektor baletu 
Kierownik orkiestry 
Kierownik literacki 
Organizacja pracy artystycznej 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 
Przygotowan ie sol istów 

Dyrygent chóru 
Akompaniator chóru 
Inspicjenci 
Suflerzy 
Archiwum 
Kierownik statystów 

Kierownik techniczny 
Kierownik produkcji 
Pracown ia scenograficzna 
Kierownicy pracowni 
Główny oświetleniowiec 

Scena 
Dekoratornia 
Perukarnia 
Garderobiane 
Rekwizytornia 
Malarnia 
Pracownia krawiecka damska 
Pracownia krawiecka męska 
Modystki 
Pracownia obuwnicza 
Ślusarnia 
Stolarnia 

Opracowanie programu 
Tłumaczenie 

Projekt graficzny 
Edycja 

Sławomir Pietras 
Jerzy Piotrowicz 
Barbara Kuśnierek 
Jolanta Data-Komorowska 
Liliana Kowalska 
Antoni Gref 
Katarzyna Liszkowska 
Maciej Wieloch 
Andrzej Frąckowiak 
Olga Lemko. Czesław Łynsza. Wanda Marzec 
Rajmund Nowicki. Barbara Odwrot 
Mariusz Otto 
Mirosław Gałęski 
Danuta Kaźmierska . Ryszard Dłużewicz. Janusz Temnicki 
Kornelia Kempa . Wad im Zorin 
Tadeusz Boniecki 
Ryszard Dłużewicz 

Jacek Wenzel 
Zbigniew Łakomy 
Czesław Pietrzak 

Marek Rydian 
Dariusz Michalski 
Konrad Nowick i 
Ewa Niedźwiedź 
Ewa Wower 
Władysław Hoedt 
Jacek Wysocki 
Anna Nowak 
Grażyna Tumidaj 
Elżbieta Bogusławska 

Kazimierz Mi kołajczak 

Roman Derucki 
Marek Kwiatkowski 

Katarzyna Liszkowska 
Justyn Bonicki 
Blanka Tomaszewska 
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