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Gioacchino Rossini (1792-1868) 
Zeit und Umwelt 

An der Wencle vom 18. zum 19. Jahrhundert ist die 
Oper in Italien eine Industrie geworden, Belustigung 
eines ganze Volkes, das politisch unter Fremdherr
schaft steht und sich nur musikalisch artikulieren 
darf. Weit eher entscheiden. die „gewohnlichen" 
Leute auf der Galerie ais die Reichen in den Logen 
ilber den Erfolg der neuen Opem. Der Bedarf nach 
stets neuen Werken ist dabei ungeheuer. Die rund 
70 Werke aus der Feder Cimarosas legen Zeugnis 
davon ab. Einer der Vielschreiber der italienischen 
Oper wird auch Rossini - aber zugleich das Genie 
unter ihnen. 

Le ben 

An einem Schalttag, dem 29. Februar 1792, wird Gio
acchino Rossini in Pesaro in der Romagna geboren -
„Der Schwan von Pesaro" ist der Beiname, den man 
ihm verleihen wird. Sein Va ter, von Beruf Stadttrom
peter und Schlachthofdirektor, wird wahrend der 
Revolution verhaftet, die Mutter bringt die Kinder 
bei einer Wandertruppe durch. Rossini wachst in 
frohlicher Kulissenpraxis auf.1799 ist die Familie in 
Bologna wieder vereint. Ais Filnfzehnjahriger wird 
Rossini Kompositionsschiller am dortigen Liceo; 
man nennt ihn seiner Vorliebe filr Mozart und 
Haydn wegen „Tedeschino" ("kleiner Deutscher"). 
1810 erscheint die erste Oper des damals Achtzehn
jahrigen: „Il Cambiale di Matrimonio" ("Der Hei
ratswechsel"). Die nachsten Opem, darunter „La 
Scala di Seta" ("Die seidene Leiter", deren Ouvertiire 
noch bisweilen gespielt wird), finden wenig Beach
tung, bis 1813 in Venedig Rossinis Durchbruch 
erfolgt: die Opera seria „Tancredi" nach Tasso und 
Voltaire macht ihn bertihmt. Nun beginnt Rossinis 
Karriere ais Vielschreiber, der er sich mit aller Unbe
ktimmertheit widmet: „L'ltaliana in Algeri" ("Die 
Italienerin in Algier", 1813), „Il Signor Bruschino" 
(1813), „Il Tu reo in Italia" ("Der Tilrke in Italien", 
1814) folgen. 
Da greift 1815 der geschickteste Impresario dieser 
Zeit zu: Domenico Barbaja (1778-1841), damals der 
Direktor des Teatro San Carlo in Neapel. Von 1815 
bis 1823 arbeitet Rossini ais dessen Hauskomponist 

in Neapel und schreibt, emst und heiter bunt durch
einander, Opem am laufenden Band: „Elisabetta, 
Regina d'Inghilterra" (1815); ais seine siebzehnte 
Oper den spateren Welterfolg „Il Barbiere di Sevi
glia" ("Der Barbier von Sevilla", 1816); „Otello" 
(1816), „La Cenerentola" (" Aschenbrodel", 1817), 
„Armida" (1817), „Mose in Egitto" (1818). Barbaja 
verbreitet geschickt Rossinis Werk, denn dessen 
Ruhm und Einnahmen sind auch die seinen. Da er 
inzwischen auch zwei Theater in Wien gepachtet 
hat, bringt Barbaja den Komponisten im Marz 1822 
in die Kaiserstadt und versetzt die Wiener in einen 
„Rossini-Taumel", den die deutschen Komponisten 
- Beethoven, Weber - halb schmerzlich, halb kopf
schilttelnd mitansehen. 
Ais jedoch Rossinis Oper „Semiramide" 1823 in 
Venedig durchfallt, trennt sich der Komponist von 
Barbaja und folgt einem Ruf nach London, dann 
nach Paris, wo er- mehr auf dem Papier-die Italie
nische Oper leitet. Er schreibt, wie es schon andere 
var ihm taten, vorhandene Werke flink auf franzo
sisch urn: sein „Mose in Egitto" wird zu „Morse" 
(1827). Ais Originalschopf.ungen schenkt er dem 
Genre der Opera comique und der Grand Opera je 
ein Meistersttick: „Le comte Ory" ("Der Graf Ory", 
1829) und „Guillaume Tell" ("Wilhelm Tell", 1829), 
das letztere ein Werk, an dem der erzieherische 
EinflulS Cherubin is sptirbar wird. 
Danach verstummt der Opemkomponist Rossini. In 
der Jahren von 1829 bis 1868 schreibt er kein einziges 
dramatisches Werk mehr (nur sein „Stabat mater" 
entsteht zwischen 1832 und 1841). Niemand ist es 
gelungen, diesen einmaligen Fall in der Opemge
schichte zu erklaren. Hat Rossini sich zu sehr ausge
geben? Seine Gesundheit ist schwach, seine Ehe mit 
der bertihmten Mezzosopranistin Isabella Colbran 
ist zerrtittet. Isabella war die Matresse von Barbaja 
und von Kenig Ferdinand von Neapel, bevor Rossini 
sie 1822 geheiratet und zahlreiche Rollen fur sie ge
schreiben hat. Die Colbran stirbt 1845, Rossini heira
tet 1847 zum zweiten Mal und lebt nur mehr zu 
seinem Vergntigen, pflegt seine kulinarischen Interes
sen, halt sich seit 1848 in Paris auf und gilt ais hochst 
liebenswilrdiger, behabiger Greis. Er stirbt am 13. No
vember 1868 in seinem Haus in Ruelle bei Paris. 

„Mia m wo' ć i dużo in tynktu ... " 

(St. K e ki - Gwiazdozbiór mu-
zyczny - v. yd. PWM 1958). 
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Gioacchino Rossini (1792-1868) 

Zeit und Umwelt 

u 

An einem Schaltt 
acchino Rossini in Pesa 
„Der Schwan von Pesa 
ihm verleihen wird. Sci 
peter und Schlachthof, 
Revolution verhaftet, 
bei einer Wandertrup 
frohlicher Kulissenpra 
Bologna wiedcr vcreint. 
Rossini Kompositionsschil 

t ihn scincr Vorli 
en „ Tedeschino" ("kl 

1810 erscheint die erste Oper des d 
jahrigcn: „Il Cambiale di Matrimm~ 1 

ratswechsel"). rn: nachstcn Opem, ~a~_.,. 
Scala di Seta" ("Die seidene Leiter", dere 
noch bisweilen gespielt wird), finden we 
tung, bis 1813 in Venedig Rossinis Du 
erfolgt: die Opera seria „Tancrcdi" nach 
Voltaire macht ihn berilhmt. Nun be · 
Karriere als Vielschreiber, der er sic 
kilmmertheit widmet: „L'ltalian 
Italienerin in Algier", 1§.._ 
(1813), „Il Turco in y~,__., 

1814} folgen. ~ 
Da grctft 1815 der 
Zeit zu: Domen1 
Direktor des Tc5tro 
bis i823 a rbcitet 

in Neapel und schreibt, cmst und heiter bunt durc 
einandcr, Opem am laufendcn Band: „Elisabet 
Regina d'Inrhilterra„ (1815); ais seine siebzehn 

.....zJQ.ner dcn sp..'ilcrcn Wcltcrfolg „O Barbierc di Sc 
Der Barbicr von Sevilla", 1816); „Otcl 

Ak~ " Cencrentola" (" AschcnbrOdel", 1" 
„Mose in Egitto" (1818). Bar 

kdifit ..Rossinis Werk, denn des 

r-'-> 

ind auch die seincn. Da 
eater in Wien gcpacht 
mponisten im Marz 1 

tzt die Wiener in eim 
.utschen Kcmponist'' 

erzlich h.llb kor,, 

iramid ·• 
r Komp-onist vl 

· eh London, d 
apicr-dic lt;.i·. 
es schon andcr 

ink auf franz; 

icmand ist 

~derOperng 
~ zu sehr ausgL-

- ~, scinc Ehe m · 
abclla Colbran 

-. 

- ------

„Miałem łatwość i dużo instynktu ... " 
„ Trafił jak Piłat w Credo" - znaj~ pań
stwo to powiedzenie? Na tej zasadzie -
w jakimś sensie - trafił i do tego progra
mu Stefan Kisielewski. Życie i twórczość 
Rossiniego i Kisielewskiego mniej więcej 
tyle samo dzieli co ł~zy. Muzyka jednego 
i drugiego jest zwiewna, musuj~a ni
czym szampan, przekorna. .. Rossini za
milkł przez ostatnich 38 lat swego życia, 
bo taka była jego decyzja. Kisielewski 
przez - mniej więcej- taki sam okres mil
czał, bo go na milczenie skazano. 

„Miałem łatwość i dużo instynktu... " 
powiedział jakby usprawiedliwiając 
się Rossini do Ryszarda Wagnera, 
gdy spotkali się w Paryżu w roku 
1860. Słowa te autor „Cyrulika sewil
skiego" wypowiedział w trzydzie
stym pierwszym roku swego dobro
wolnego milczenia twórczego. ( ... ) 
Z czego tłumaczył się wówczas Rossi
ni? Zapewne ze zmarnowanego, jak 
uważał, talentu i życia, z lenistwa, 
z tego, że pisał muzykę prosto i naiw
nie homofoniczną, nie zagłębiającą 
się w tajniki kontrapunktu i harmonii 
chromatycznej. A tymczasem nie do
myślał się wcale, że bynajmniej nie 
ma się z czego usprawiedliwiać i że 
jeszcze nie wiadomo, kto z łaski Spra
wiedliwej Pani Historii okaże się wię
kszy: Joachim Rossini czy Ryszard 
Wagner. Perspektywa stuleci rządzi 
się swymi nieubłaganymi prawami 
i przewartościowuje zjawiska arty
styczne w sposób częstokroć zupełnie 
niespodziewany. ( ... ) O tych perspe
ktywach Rossini nie wiedział: upojo
ny niebywałymi sukcesami swej mło
dości, w drugiej połowie życia karmił 
się już tylko goryczą, goryczą -jakby
śmy powiedzieli dziś - wynikłą 
z „kompleksu niższości". Uwierzył 
tym wszystkim, którzy go nazywali 
włoskim kataryniarzem, którzy w je
go łatwości twórczej widzieli dowód 
tandeciarstwa, a nie geniuszu, zaś 
w trwonieniu olśniewającej inwencji 
muzycznej na byle jakie libretta do
strzegali tylko lenistwo i płytkość 
umysłu, nie zaś boską, naiwną lek
komyślność duchowego bogacza. ( ... ) 
Rossini nigdy nie oburzał się na tych, 
którzy go atakowali. Przeciwnie, tra
ktował ich z wyszukaną grzeczno
ścią, z serdecznością nawet - był uro
czo bezpośredni, skromny, taktowny. 
Webera, który w roku 1825 przepra-

szał go w Paryżu za brutalność swych 
wiedeńskich ataków prasowych, po
traktował jak brata. Ale gorycz gro
madzili} się na dnie duszy; ataki ze 
strony muzyków „poważnych" były 
dlań - okazuje się - istotniejsze niż 
stałe entuzjastyczne manifestacje tłu
mów czy fawory monarchów. ( ... ) 
Sprawę owego, przez szereg lat skry
cie hodowanego kompleksu niższości 
Rossiniego skrystalizowała premiera 
„Wilhelma Tella" (1829 w Paryżu). Tę 
pierwszą operę gruntownie przemy
ślaną, z poważnie potraktowanym 
problemem libretta, operę, nad którą 
nareszcie pracował długo (parę mie
sięcy!), przyjęto mimo premierowego 
entuzjazmu, z niedowierzaniem, a na
wet - z pewnym zawodem. Rossini, 
choć przyzwyczajany nawet do gwiz
dów krewkiej publiczności włoskiej, 
tym razem wyczuł zjawisko głębsze. 
Potrzebowano go gdy bawił, przestał 
budzić zainteresowanie, gdy chciał 
mówić poważnie. Ta sprawa, plus 
choroba i jakieś niezbyt miłe pora
chunki finansowe z dworem parys
kim przeważyły szalę. Rossini rozstał 
się z operą do śmierci ( ... ) niewesołe 
to było milczenie, smutne i dla nas, 
którzy straciliśmy przez nie niejeden 
klejnot jego genialnego talentu.( ... ) 
Wiele oper Rossiniego miało olbrzy
mie, wieloletnie powodzenie ( ... ) po 
dziś dzień jednak żelazny punkt re
pertuaru oper całego świata stanowi 
nieskazitelne arcydzieło Rossiniow
skie „Cyrulik sewilski" (prapremiera 
rzymska w teatrze Argentina 6. Il. 
1816) oraz znakomity „Wilhelm Tell". 
Z innych dzieł, których libretta nie 
wytrzymały próby czasu, wysta
wiane są najczęściej „ Włoszka w Al
gierze", „ Tankred", „Semiramida". 
Często też słyszy się na koncertach 
znakomitą uwerturę do „Sroki zło
dziejki" (opera ta, na której premierze 
30 V 1817 w Mediolanie obecny był 
Stendhal, przyniosła Rossiniemu naj
szybszy i największy doraźny sukces 
ze wszystkich jego dzieł). 
Od roku 1821 Rossini rozpoczyna 
tryumfalne objazdy po swoim euro
pejskim królestwie. Na pierwszy 
ogień idzie Wiedeń, gdzie witają go 
rzeczywiście jak króla, gdzie wielbi 
go też dwór cesarski i wszechwładny 
twórca „świętego przymierza", mi
nister książę Metternich. Tłumy wi-

watują na cześć autora „Cyrulika" 
i wyprzęgają konie z karety - z tymi 
objawami uwielbienia kontrastują je
dynie zjadliwe recenzje Webera. („.) 
Po krótkim pobycie w Bolonii i Wero
nie wyjeżdża teraz kompozytor do 
Anglii, gdzie zaproszono go, aby wy
stawił kilka swych oper (Rossini dy
rygował często, jak to było wówczas 
przyjęte, grając na fortepianie). Po 
drodze zatrzymuje się w Paryżu, 
gdzie święci znów olbrzymie tryum
fy i gdzie zostaje mianowany człon
kiem Akademii Sztuk Pięknych. Bu
dzi zachwyt na koncercie u księżnej 
de Berry, śpiewając przy własnym 
akompaniamencie włoskie piosenki. 
( ... )W Paryżu również, nagabywany 
o autografy, napisał" od ręki" 60 me
lodii do jednego i tego samego tekstu. 
Istny czarodziej! 
Podobne tryumfy czekają go w Lon
dynie, gdzie zakochany w muzyce 
król Jerzy IV traktuje go jak suwere
na, demonstracyjnie przepuszczając go 
pierwszego i obsypując zaszczytami. 
Słowem - podróż zaiste bajeczna; cóż 
za kariera dla syna trębacza z Pesaro! 
Ale Rossiniego coraz bardziej intry
guje Francja i jej życie operowe, tak 
różne od włoskiego. Imponuje mu 
gust francuskiej publiczności, szu
kającej w operze akcji dramatycznej 
i problemów ideowych, zaś od muzy
ki operowej wymagającej nie ozdob
nego, wokalnego wirtuozostwa, lecz 
dramatycznego wyrazu, prostoty 
i skupienia. Rossini czuje, że musi się 
zmierzyć z tymi problemami, że so
bie i publiczności winien jest jeszcze 
dużo wysiłku, wysiłku, który ujmie 
w racjonalne karby jego potoczystą, 
łatwą inwencję, oddając ją w służbę 
wielkiej, monumentalnej sztuki . Ty
mi problemami przesiąknięte są naj
bliższe lata, które spędzi w Paryżu 
w okresie 1824-26 jako dyrektor Ope
ry Włoskiej, w latach 1826-29 jako 
11kompozytor króla" i „królewski in
spektor śpiewu".( ... ) Na krótko przed 
śmiercią obchodzi jubileusz pięć

setnego paryskiego przedstawienia 
„ Wilhelma Tella". Umiera w Paryżu 
w wieku lat 76 na zapalenie płuc, są
dząc, że zmarnował życie i talent. Hi
storia ma jednak o tym inne zdanie.„ 

(St. Kisielewski - Gwiazdozbiór mu
zyczny -wyd. PWM 1958). 



AKT PIERwszy 

Algieria, er.asy bliżej nie określone. Bej 
Algierii - Mustafa nudzi się; ma już dosyć 

nawet własnej, pięknej ż:ony Elwiry. 
Postanawia więc swe życie urozmaicić, 

wzywa więc wodza korsarzy Alego. 
recitativ: 

Mustafa: 
Odejdźcie wszyscy! A ty Ali pozostań„. 

Wiesz doskonale jak bardzo jestem 
znudzony mą żoną Elwirą. Jak z fugo 

wybrnąć? Wyrzucić ją-źle. Z.atrzymać
jeszcze gorzej„. Najlepiej będzie, j~li 

weźmie za męża Lindora, mego 
niewolnika. 

Ali: 
Ale jak to możliwe? On przecież nie 

jest Turkiem! 
Mustafa: 

Nic mnie to nie obchodzi. Od ciebie 
natomiast żądam, byś mi znalazł ładną 
Włoszkę. Mam wielką ochotę posiąść 

jedną z tych damulek, które potrafu\ dać 
człowiek.owi do wiwatu. 

Ali: 
Chciałbym panu się przysłużyć, ale pan 

rozumie„. moi korsarze„. nie jestem 
pewien czy im się to uda. 

Mustafa: 
J~li za s~ć dni nie dostarczysz mi 
Włoszki i nadal będziesz udawał 

chytrusa, każę cię wbić na pal. 
Ali: 

Tylko mi tego brakuje. 
cavatina Lindora: Languir per una bella.„ 

(Tęsknić za wybran~„) 

recitativ: 

Mustafa: 
Jesteś tutaj Włochu? Więc posłuchaj. 

Chcę ci dać żonę. 
Lindor: 

Co słyszę? O Boże! Mnie-niewolnikowi 
żonę? 

Mustafa: 
O niewoli nie myśl. Zbliż się, a zobaczysz 
piękną twarz, piękne serce i całą resztę. 

Lindor: 
O biedna ty moja miłości. W jakąż ja 

wpadłem kabałę. 

duet-Lindor i Mustafa: 
Se inclinassi a prender moglie„. 

(Gdybym zdecydował się na ożenek. „) 

Rozkaz Mustafy okazuje się dla Alego niezbyt 
trudny, bo oto u brzegów algierskich rozbił 

się właśnie statek, na którego pokładzie 

Rossini to „Cyrulik"? Jak to- napisał trzydzieści parę oper 
byle jakich, a wśród nich jedno tylko arcydzieło? W tę opi
nię on sam uwierzył, twierdząc, że zgubiła go łatwość pisa
nia, brak wyboru i namysłu, lekceważenie pracy twórczej. 
W powojennej historii Opery Wrocławskiej poza „Cyruli
kiem" próżno by szukać innych oper Rossiniego. Dopiero 
rok 1986 przynosi skromny wyłom: „ Włoszkę w Algierze". 
Wznawiając tę urocztt komedię sięgamy po zachowane 
pierwotne dekoracje i kostiumy Santiego Migneco, rekon
struujemy reżyserię Giovanniego Pampiglione; ową konty
nuację pragniemy ponadto zaakcentować felietonem Bruno 
Cagliego „Zorganizowane szaleństwo", przeniesionym 
z premierowego programu. 

Bruno Cagli 

Zorganizowane szaleństwo 

Wieczorem 22 maja 1813 r. Teatr Świętego Bernarda 
w Wenecji gościł premierę "L'Italiana in Algeri" 
(Włoszkę w Algierze). Wśród solistów znaleźli się: 
Maria Marcolini - pierwsza z wielkich „rossiniań
skich" mezzosopranistek, oraz Filippo Galli, który 
stworzył wielką kreację w roli Mustafy. W tym mo
mencie Rossini liczył sobie dwadzieścia jeden lat 
i wchodził (nie tylko jako mężczyzna, lecz również 
jako artysta) w okres pełnej dojrzałości. 
Rossini - jak to określił Stendhal - „ wypalił swe naj
piękniejsze doświadczenia w ciągu kilku zaledwie 
lat". Po „L'Italiana in Algeri" (poprzedzonej przez 
„Pietra di Paragone") następują: „Il Turco in Italia", 
„Il Barbieri di Seviglia", „La Gazetta" „. Ten cykl oper 
buffa pisanych dla włoskich widzów, zamyka „La 
Cenerentola". Nad wszystkimi tymi dziełami góro
wała jednak „L'Italiana in Algieri" stając się niedości
głym wzorem dla twórców - pełnej chwały, lecz 
tradycyjnej-Szkoły Neapolitańskiej. Rossini tej Szko
ły jednak nie lekceważył; przejął z niej podział na 
recytatywy i arie, efektowne finały pierwszych aktów 
będące jednocześnie dominantą całej opery. Z tej 
szkoły wziął także typowe postacie: parę zakocha
nych zmuszonych do stawienia czoła przeciwno
ściom losu, jakiegoś potężnego władcę lub tyrana, 
jakąś kapryśną kobietkę, płaczliwą żonę, służbę 

wplątaną w przeróżne intrygi, mężów-przygłupów. 
Żadna z tych postaci nie zmieniła u Rossiniego swej 
funkcji, zmienił się natomiast otaczający je świat. 

Zmienił się także punkt widzenia tego świata. 
Opera buffa Szkoły Neapolitańskiej miała niewielkie 
rozmiary; domowe, niemal rodzinne. Jej atrakcyjność 
i wymowa wyrażała się w patosie. Ta opera oferowa
ła widzowi zdarzenia z pozytywnymi finałami; ZWy
ciężali zakochani, przegrywali starzy rodzice lub 
władcy. 

Cimarosa i Paisiello tworzyli postaci, które -_zdawało 

się - rezygnują ze swego codziennego życia tylko na 
moment i powracają do niego natychmiast po zapad
nięciu kurtyny. 
W chwili, gdy zjawił się Rossini ze swymi pierwszy
mi farsami, Cimarosa i jego „Il Matrimonio Segreto" 
byli nadal reprezentantami kierunku dominującego 
w teatrze komicznym. Ten popisowy świat zdawał 
się niezniszczalny. 
Natomiast Rossini należał już do innej epoki. Dla nie
go wzorami (niemal świętością) były dzieła Mozarta 
i Haydna. Nie.przypadkowo pierwsza wybitna opera 
Rossiniego rodzi się w czasach Restauracji, gdy arty
sta chciał się czuć reprezentantem narodu. W operach 
Rossiniego kryją się kulturowe i humanistyczne roz
terki tej doby: z jednej strony szukanie ideałów 
w Oświeceniu, a z drugiej odwoływanie się do ide
ałów Rewolucji Francuskiej i zdobyczy napoleoń
skich. Pragnienie stabilizacji zderzało się z poczuciem 
ludzkiej słabości, z goryczą dewaluujących się ide
ałów. Pozostawał egoizm i bolesne rozczarowania. 
Na takich nastrojach wyrastała opera buffa Rossi
niego. 
Libretto „L'ltaliana in Algeri" było napisane dla Lui
giego Mosca, który swą operę wystawił w La Scali 
w 1808 roku. Autorem tego libretta był Angelo Anelli, 
związany z ruchem neoklasycystycznym, a także 

członek Loży Masońskiej. (Stąd rozbudowany temat 
inicjacji we „ Włoszce"). Rossini zainteresował się tym 
tekstem kilka lat później, wprowadzając nieliczne 
modyfikacje, nie mające zresztą większego wpływu 
na zasadniczy kształt literacki libretta. Było ono -
trzeba to podkreślić - najlepszym tekstem, na jaki 
kompozytor mógł w tym momencie liczyć. 
Stary motyw szczęśliwie zakończonej historii rozbit
ków, został zaczerpnięty z teatru greckiego, rzym
skiego, a także z pozaeuropejskiego kręgu kultu
rowego. Dla ukazania dwóch światów, dwóch stylów 
życia: prymitywnego, barbarzyńskiego oraz cywi-

znahmń,;, ,,;,w Wloszb &.ablla 
(rr.zybyllł °"" "' te tbony, flby odszuW 

%Mjd11jpgo "' "' nierooli u beja. 
ukocllllllego Lindorti). 

dt6r: Quanta roN. Quani sclrUroit ••• 
(lk "6br, ilu niewolnilcówl ••• ) 

CllfNltirui b:llbdi: Craul. sorte. •• 
(Okrutny losie ••• ) 

recittlłiv: 

a..bela: 
Wiem jak sobie poradzit w tej sytuacji; 

muszę się zachować z wielq 
naturatnmc4 Ja nie łębm się mężczyzn. 

T"4deo: 
Młłosiet'dzial Pomocyf Współczudał 

Ja jestem... 
Ali: 

.Z.milcz tchórzu! .Z.mikzl 
TIUIJeo: 

Ach, jestem 7g11bionyl 
Izabela: 

Drogi Taddeo ••. 

Taddeo: 
Miłosierdzia! Pomocy! 

Izabela: 
Nie poznajesz mnie? 

Taddeo: 
Ależ tak. .. lecz •.• 
Ali (do lzilbeli): 

Powiedz mi, kto to jest? 
Taddeo (do siebie): 

.Co mam powiedzieć? 

Izabela: 
•.. jestem jego siostrzenicą. 

Taddeo (zdziwiony): 
Tak, sfmtnenia\.-d1atego muszę byt z nill. 

Ali: 
Z jakiego kraju jestd? 

Taddeo: 
Z Livorno obydwoje jcstdmy_. 

Ali: 
Więc Włosi? 

Taddeo: 
Tak... ma się rozumiet. •• 

Izabela: 
Ja się tym chlubię. 

Ali: 
Brawo. Wszystko się dobrze składa.
Ach, nie posiadam się z radold. (do 

bAbeh) Będziesz pani wybranlc4 Mustafy 
i-jeMI •ię nie mylę - będziesz gwiazd' 

w jego haremie. 
Taddeo (do Izabeli): 

Adt, Izabelo, wpadlWmy w niezłe 
tarapaty. 





lzAbela (do Tlllldeo): 
Ach, przeklęty, mów dlacugo 

lamentujesz? 
Tadtko: 

Nie bier:r.esz mnie przypadkiem u 
głupca? Ten Lindor„. ja go nigdy nie 

widziałem, ale wiem wszystko. 
IZAbela: 

Kochałam go przed ·tobą. 
dud - Izabela i T lllldeo: 
A capricci della sorie. •. 

(Wobec lcaprysów losu.„) / 

recitativ: 

Mustafa: (do Lindora) 
.Wenecki statek z niewolnikami mstał 
wykupiony i za chwilę stąd odpłynie. 

Chciałby~ do Włoch powróclt? 
Lindor: 

Do mojej ojczyzny .•. Ach panie, co u 
łasica! O więcej nie proszę. 

Mustafa: 
Z.abierzesz ze sobą Elwirę. Powierzam 

ci Ja.. 
Ali: 

Niech iyje bej! 
Mustafa: 

Jakie wideł przynosisz mi Ali? 
Ali: 

Wesołe wieki. Jedna z najpiękniejszych 
i najspry.tniejszych Włoszek.„ 

Mustafa: 
... więc co? 

Ali: 
... tutaj wyrzucona przez burzę„. 

Mustafa: 
Powiedzże wreszcie! 

Ali: 
„. wpadła w nasze ręce! 

Mustafa: 
Teraz będę jeszcze większym sułtanem ..• 
Z ta. damą chcę się zabawić. Wszystkich 

mężczyzn chcę nauczyć jak się 
poskramia te piękn~ci. 

aria Mustafy: 
Gia d'insolito ardore„. 

(Aria o bud:zecym si1 uczuciu) 

Sprytnt1 IZAbela postawiona prze# wlicz.em 
beja od pierwszego momentu po4bija jego 
serce. W pałacu beja, ku swej ogromnej 

radości, spotyka Lindora, który upewnia jf 
o wiernoki i gorfC!Jm uczuciu. 

filllll pierwszego aktu: Chór, Elwira, Zulma, 
IZAbela, Taddeo, Ali, Mustafa: 

Viva, viva.„ (Niech żyje •.. ) 

Koniec aktu pierwszego 

lizowanego, kulturalnego, należało akcję przemesc 
w „egzotyczne" miejsce. W cywilizowanym świecie 
chrześcijańskiego Zachodu, Turek był uosobieniem 
wrogości, dzikości. Turcja jako miejsce akcji uspra
wiedliwiała także obecność najróżniejszych - często 

zaskakujących - postaci. 
W „L'Italiana in Algeri" akcja toczy się na dworze 
i w haremie beja Algierii. Pomyślne zakończenie baj
ki „vissęro felice e contenti" {„żyli długo i szczęśli
wie") jest powrotem do punktu wyjścia, zaś morał 
bajki zawiera się w stwierdzeniu, że życie jest nie
ustającym żartem podsycanym intelektem, miłością 
i zmysłami. A rozum? 
Ta nadzwyczajna broń, której działanie winno wspie
rać wszelkie przypadki losu? A serce? Wtedy, gdy dla 
serca i rozumu przychodzi czas ciężkiej próby, fabuła 
bajki zwanej życiem toczy się własnym torem, w stro
nę jedynego możliwego rozwiązania. Tym rozwiąza
niem jest powrót do ... początku. W chwili, gdy statek 
niknie na horyzoncie, Mustafa czule obejmuje płaczą
cą żonę Elwirę; także morze (co oczywiste) również 
wraca do dawnego spokoju. 

przekład: Teresa Tołłoczko 
opracowanie: Janusz Mencel 

... 

Rossiniańskie polonica 

Z teatrem muzycznym zżył się od samego dzieciństwa, 

kiedy to wraz z matką i ojcem należał do wędrownej 
trupy aktorskiej i brał udział w przedstawieniach, śpie
wając dziewczęcym sopranikiem. Tworzył szybko. Pra
ca nad operą trwała od jednego do kilku tygodni. 
Genialnego „Cyrulika" pisze w trzynaście dni, „Otella" 
w dwadzieścia. Od 1810 r. ("Weksel małżeński") do ro
ku 1829 ("Wilhelm Tell") napisał mniej więcej - czter
dzieści oper najrozmaitszego rodzaju: farsy, wodewile, 
operetki, opery komiczne, romantyczne, historyczne, 
fantastyczne, tragedie i dramaty. 
Rossini nie wiedział, że komponując opery winien być 
„ własnym poetą". Stąd też często tworzy do tekstów 
tandetnych, płaskich; zawsze jednak imponuje bogac-

AKT DRUGI 

chór: Uno stupido, uno stolto ... 
(Ależ głupiec z Mustafy ... ) 

Zahxhany bej cląc sprawić Izabeli 
przyjemność, nadaje wysoą godność 

kajmakana, towarzyszecemu jej Taddeo, 
którego Izabela przedstawia jako swego wuja. 

Taddeo jest oczywiście zachwycony tym 
wyróżnieniem. 

recitativ: 

Mustafa: 
Przyjaciółki moje; idźcie i powiedźtje 
Włoszce, że będę tutaj za pół godziny, 

żeby pić kawę. 

Zul ma: 
Usłużymy panu 

(dQElwiry) 
nie pójdzie mu tak łatwo. 

Elwira: 
Włoszka jest bardzo chytra ... 

Mustafa: 
... a ja jestem niby głupcem?! Jeśli tak 
sądzicie, jesteście szalone. (do Alego) ... 
Przyjdź tutaj ... Jeśli uda mi się to, co 

obmyśliłem, to Włoszka będzie miała się 
z pyszna. 

Lindor (do Izabeli): 
Ach, jednak cię widzę. Zatrzymaj się 

ukochana Izabelo. Czym zgrzeszyłem, 
że mnie unikasz? 

Izabela: 
Jeszcze pytasz? Ty, małżonek Elwiry!? 

Lindor: 
Ja, m~łż-onek? Mam jej towarzyszyć, 

a nie ją poślubić. Pozwól, że cię uścisnę. 
Izabela: 

Uciec musimy razem tym samym 
s~tkiem. Trzeba tylko zawiązać 

.odpowiednią intrygę ... 
Lindor: 

Droga Izabelo wracasz mi życie. 
Izabela: 

Czelqim na ciebie w gaju. Dyskretnie 
połączmy nasze starania, a teraz się 

rozdzielmy. 
Lindor: 

Przyjdę moja Nadziejo. 
cavatina Lindora: 

Ah, come il car di giubilo .. . 
(Jakże radosne me serce ... ) 

chór: 
Viva il grande Kaimalcan ... 
(Niech żyje Kajmakan ... ) 



recitativ: 

Taddea: 
Kajmakan •.• już nie rozumiem niczego„. 

Mustafa: „. oznacz.a to: porucznik. 

Taddea: 
Czy Wasz.a Łaskaw~ zechciała 

z.aszczydć mnie tym stanowiskiem ze 
względu na :zasługi mojej siostrzenicy? 

aria Taddeo: Ho un gran peso.„ 
(Mam wielki ciężar na głowie ... ) 

Izabela nie dopUsz.c:z:a do wymarzonego 
przez beja „sam na sam". Sprytna Wlosz:ka 
zatrzymuje przy sobie ElwiJF, oznajmiajfe 
bejowi, że pić btdg 1cawt we tr6jk,. Na slug 

Izabeli bej toyznlłCZlł I.indora. 
recitativ: 

Izabela: 
Więc z.a chwilę pan Mustafa pozwoli mi 
wypić w swym towarzystwie kawę. 

Jakże miły jest pan Mustafa. Kto tam jest? 
· Hej! Niewolniku! ... 

I.indor: 
Czego pani sobie życzy? 

Izabela: 
Czy dwa razy mam dę wołać ośle? Podaj 

kawę. 

I.indor: 
Na ile osób? 

. Izabela: 
Przynajmniej dla trzech. 

Elwira: 
Jeśli dobrze zrozumiałam, to bej chce 

wypić kawę wyłącznie w pani 
towarzystwie. 

aria Izabeli: 
Per lui che adoro ... 

(Dla niego, którego kocham ... ) 

Zjawia sic Taddeo, którego bej przedstawia 
Elwirze jako nowo kreowanego wielkiego 

kajmakana. Na pr6żno stara sic go 
w jakikolwiek sposób oddalić, Taddeo udaje, 
że nie rozumie poleceń czym doprowadza beja 

do pasji. 
recitativ: 

Mustafa: 
Posłuchaj kajmakanie. Kiedy kichnę to 
oddal się szybko i pozostaw mnie z nią 

sam na sam. 
Taddeo (do siebie): 

Ach Taddeo, Taddeo ... na ciężkąptóbę 
zostałeś wystawiony. 

Mustafa: 
Gdzie podziewa się ta piękno.4ć? 

twem muzycznym. W tamtych czasach opery na ogół 
nie utrzymywały się długo na afiszu. Ale nie opery Ros
siniego; „ Włoszka w Algierze" grana była w Paryżu bez · 
przerwy przez 50 lat, podobnie „Semiramida". „Otello" 
nie schodził ze sceny od 1822 do 1866 roku! 
Gioacchino Rossini - wesoły kompozytor ... Już w dniu 
urodzin pozwolił sobie na żart: przyszedł na świat w 29 
dniu lutego, co dało mu rzadki przywilej obchodzenia 
piętnastych urodzin w 60 roku życia. 
Gioacchino Rossini - artysta, któremu nie szczędzono 
razów. Miał przecież powodzenie i sławę, nie trzeba go 
było oszczędzać. Ale Rossini to także artysta, którego się 
naśladuje, to kompozytor, którego chętnie się cytuje, 
parafrazuje ... 
Nie trudno trafić na rossiniańskie ślady w naszej historii 
muzyki. To byłby nawet dość obszerny temat, wart 
uwagi może właśnie teraz, w dwusetną rocznicę uro
dzin twórcy „Cyrulika sewilskiego". Przy okzji wzno
wienia „ Włoszki w Algierze" przytoczę tylko kilka 
drobnych, rossiniańskich poloników. 
N a przykład - Fryderyk Chopin; lppoli to Valetta w swej 
ogromnej książce „Chopin. La vita, Le opere" twierdzi, 
że w chopinowskim „Rondzie" op. 1 są zapożyczenia 
z marsza z „Otella" Rossiniego. Zachowały się też „Wa
riacje" na flet z towarzyszeniem fortepianu, jeszcze 
z czasów studenckich Chopina. Są to Wariacje na temat 
arii „Non piu mes ta" z II aktu „Kopciuszka". Badaczy 
dręczy tu jednak pewna wątpliwość: czy Chopin jest 
także autorem fortepianowego akompaniamentu? Jan 
Prosnak, który drogą przekonywającej stylistycznej ana
lizy wykazał autentyczność pa1tii fletu, powątpiewa, 
czy prymitywny akompaniament, z jakim mamy tu do 
czynienia, mógł wyjść spod ręki Chopina. „Przypusz
czam - pisze Prosnak - że autentyczny chopinowski 
akompaniament Wariacji fletowych zag\nął, a wersja 
znanego dziś jest prawdopodobnie opracowana przez 
miernego muzyka, bądź na podstawie ustnych informa
cji osoby pamiętającej, lecz niezbyt wiernie rekonstru
ującej autentyczny chopinowski akompaniament. " 
Chopin znał Rossiniego nie tylko „ze słyszenia". Miał 
również okazję poznać go osobiście, na noworocznym 
przyjęciu w ambasadzie austriackiej (1833). Obaj grali 
tam na fortepianie. Z operami Rossiniego zetknął się 
Chopin oczywiście dużo wcześniej. W 16 roku życia 
oglądał „Srokę złodziejkę", co w tym samym jeszcze ro
ku wydało owoce w postaci Poloneza b-moll, opartego 
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na temacie z tej opery. Chopin -jak wiadomo - nie uległ 
namowom i próby stworzenia opery nigdy nie podjął, 
jednak tę formę wypowiedzi artystycznej bardzo lubił, 
opery zaś Rossiniego musiał sobie upodobać szczegól
nie, skoro jego miłość, Konstancja Gładkowska, na po
żegnalnym koncercie Chopina przed jego wyjazdem 
z Warszawy, śpiewała arię z „Dziewicy z jeziora" (La 
donna del lago). 
Podziw dla muzyki Rossiniego musiał być wtedy po
wszechny, jeśli uznano za fakt oczywisty, że nowo 
wybudowany gmach Teatru Wielkiego w Warszawie 
należy zainaugurować nie czym innym, jak „Cyrulikiem 
sewilskim" (1833). 
Moniuszko podczas swego drugiego pobytu w Paryżu 
złożył wizytę Rossiniemu, który wcześniej, za pośred
nictwem Józefa Wieniawskiego (brata Henryka) otrzy
mał wyciąg fortepianowy „Halki". Po zapoznaniu się 
z tą operą, Rossini wysłał Moniuszce do Warszawy swą 
fotografię z dedykacją: „ Twórcy „Halki", St. Moniuszce, 
G. Rossini". Był to drobiazg, miał jednak duże znaczenie 
dla wzmocnienia prestiżu kompozytorskiego Moniusz
ki w kraju i za granicą. Dzięki pomocy i poparciu Rossi
niego mógł Moniuszko doprowadzić do publikacji 
przez francuskiego wydawcę ,,III Litanii Ostrobram
skiej" (dedykowanej Rossiniemu) oraz zbioru 34 pieśni. 
Na dedykację „Litanii" odpowiedział Rossini serdecz
nym listem, w którym nazwał Moniuszkę „kochanym 
kolegą", a siebie „dumnym z tego koleżeństwa". 
Na zakończenie odnotujmy jeszcze przyjazne związki 
między Rossinim a Henrykiem Wieniawskim. Przedtem 
jeszcze tylko drobna dygresja: Henryk Wieniawski 
w swym repertuarze miał „Fantazję" Henryka Vieux
tempsa na temat moniuszkowskiej „Halki". Kto dziś zna 
tę kompozycję? Ilu polskich skrzypków w ogóle wie 
o jej istnieniu? 
Drogi Wieniawskiego i Rossiniego przecięły się w domu 
państwa Hampton, w Londynie. Dom ten gromadził 
najwybitniejsze osobistości epoki; gośćmi byli książęta, 
literaci, znakomici wirtuozi i kompozytorzy, wśród nich 
także Meyerbeer i Rossini. W tym domu nastąpił decy
dujący zwrot w życiu osobistym Wieniawskiego. Tu 
znalazł przyszłą towarzyszkę swoich dni w pannie Iza
beli Hampton. Na ich ślubie, w Paryżu był także twórca 
„ Włoszki w Algierze", wówczas już 67 letni, Gioacchino 
Rossini. 

Janusz Mencel 

Lindor: 
Oto ona, wł~nie wchodzi. 

kwintet - Izabela, Elwira, Lindor, 
Taddeo, Mustafa: 

Ti presento ... 
(Przedstawiam ci ... ) 

Izabela z Lindorem i T addeo zaczynaj11 
przygotowywać plan ucieczki; Izabela 

oświadcza bejowi, i:e może on 'JJOZYslcać jej 
względy pod warunkiem, i:e stanie się 

członkiem wielce ekskluzywnego, włoskiego 
zgromadzenia HpappataciH. Wprowadzenie do 

tego zgromadzenia musi być poprzedzone 
odpowiednim ceremoniałem. Obowiezlciem 
*pappataci" jest uczestniczyć w obfitych 

biesiadach ora:z we wszelkich innych 
ziemskich rozkoszach. Mustafa jest 
oczywiście wzruszony i zachwycony. 

tercet-Mustafa, Lindor, Taddeo: 
Pappataci! che mai sento! 

(Pappataci! Cóż ja słyszę!) 

Izabela przygotowuje ucieczkę, spotyka się 
z grup~ Włochów znajdujących się w niewoli 

u beja i w sławach pełnych patriotycznego 
entuzjazmu wzywa ich, by zrzucili jarzmo 
i podf[Żali wraz z nŹfl do brzegów ukochanej 

ojczyzny. 
chór Włochów: 

Pronti abbiamo„. 
(GototiJi jesteśmy odpłyn~„.) 

recitativ: 

Izabela: 
Przyjaciele! W każdym przypadku 

polegam na was. Mam nadzieję, że już 
niedługo, bez ryzyka i swarów, 
doprowadzimy nasz plan do 

szczęśliwego finału. 

rondo - Izabela: Pensa alla patria„. 
(Pomyśl o ojczyźnie„.) 

Ceremoniał przyjęcia beja Mustafy w poczet 
"pappataci" układa Izabela w taki sposób, by 
stał się dla niej i jej towarzyszy okazj11 do 
ucieczki. Jako nieodzowny warunek stawia 

próbę posłuszeństwa i cierpliwości. Bej ma nie 
reagować na odgrywanr~ przed nim scenę 
milosn11 między lzabel11 i Lindorem. Nie 
wolno mu też protestować, gdy wszyscy 
oddaJ~się i udadZfl się naZ:aglowiec, na 

którym zebrali się już jeńcy włoscy. Dopiero, 
gdy statek wśród wesołego śpiewu odbija od 
brzegu, bej widzi, że został wystrychnięty na 

dudka. 
finał drugiego aktu: wszyscy soliści, chór: 

Dei Pappataci.„ 

opracowanie: Janusz Mencel 



Die Italienerin in Algier 
Rossini schrieb „Die Italienerin in Algier" im Jahre 
1813, im Alter von 21 Jahren. Es war die Periode 
einer groBen Fruchtbarkeit. „Der Schwan aus Pesa
ro" schuf innerhalb von filnf Jahren - von 1812 bis 
1817-solche Meisterwerke wie „Pietra d ie Paragone", 
„L'Italiana in Algeri", „Il Turco in Italia", „Il Barbiere 
de Seviglia", „La Gazetta" und „La Cenerentola". 
Wie Stendhal in „Vie de Rossini" schrieb, ist die 
„Italienerin" organisierter Wahnsinn einer Champa
gnermusik, des Witzes, unwahrscheinlicher Situatio
nen und verrilckter Einfalle. 
Die Regie der „Italienerin in Algier" filhrte - bei der 
Bilhnenausstattung von Santi Migneco - der italie
nische Spielleiter Giovanni Pampiglione, der den 
Esprit des italienischen „Buffo" filhlt, ein wahrig ita
lienisches Temperament besitzt und den in komischen 
Opem von Rossini herrschenden Humor versteht. 
Gemeinsam mit Santi Migneco schuf er eine unge
mein reizvolle und lustige Vorstellung. Die beiden 
bilden ein auBergewohnlich gelungenes Duett, ihre 
Arbeit ist von Anfang bis Ende der Vorstellung sicht
bar. Es gibt keine Idee des Bilhnenbildners, kein 
Requisit, die durch den Spielleiter nicht witzig ver
wendet wilrden. 
Obwohl die ganze Auffilhrung nur in einer Szenerie 
gespielt wird, entsteht dank phantasiereicher Ver
wendung des Raumes und der haufigen, aber immer 
gezielten Anderungen nicht filr einen Augenblick 
der Eindruck der EintOnigkeit. Die Szenen sind wirk
lich sehr lustig, aber der Humor ist nie ilberspitzt 
dargestellt. Auch nicht, wenn drei verliebte Manner 
die badende Isabella beobachten oder wenn auf die 
Bilhne ein Pfahl hinaufgetragen wird, der zeigt, 
welche Folgen die Ungnade des 13eys haben kann. 
Wir haben die ganze Zeit die Atrnosphare eines 
wunderbaren Spiels, manchmal mit Augenzwinkern 
zu den Zuschauern, wie in der Szene mit der doch 
anachronischen dreifarbigen italienischen Fahne (die 
Handlung spielt ausdrilcklich im 17. Jahrhundert) 
oder mit unerwarteter Einfilhrung der polnischen 
Sprache in einem kurzen Rezitativ. 
Die Handlung spielt im Hofe des Palastes. Der Zu
schauer sieht eine leichte, durchbrochene Fassade, 
die den Hof im Halbkreis umschlieBt. An den Fen
stern erscheint der Chor, die Bilhne bleibt frei filr 
die Solisten. Die Kostilme sind phantasievoll und 
komisch ilberschwenglich. 
„Die Italienerin in Algier" wird in italienisch gesun
gen. Man konnte vermuten, daB die Zuschauer 
den Witz im fremdsprachigen Text nicht verstehen 
werden. Pampiglione hat aber die Szenen so au~~ 
drilcklich dargestellt und die Sanger spielen · so 
ausdruck.woll, daB das Publikum fast alle Witze ver
steht und die Sanger italienisch in schwindelerregen
dem Tempo ihre Partien singen konnen. 

Algerien im 17. Jahrh undert. -Die Italienerin Isabel
la will ihren in Algerien gefangenen Geliebten 
Lindoro befreien, gerat aber selbst infolge eines 
Sturms in die Hande Mustaphas. Dieser ist seiner 
Gattin Elvira schon lange ilberdrilssig und verliebt 
sich in Isabella. Jetzt mochte er Elvira mit Lindoro 
nach Italien 'abschieben. Zum Schein geht Lindoro 
darauf ein. Isabella erreicht durch geschickte Filr
sprache, daB ihr Begleiter Taddeo zum Kaimakam 
(Statthalter) ernannt wird und will erst in eine Heirat 
mit Mustapha einwilligen, wenn dieser dem Pappa
taci Orden beigetreten ist. Die strengen Ordens
regeln (Essen, Trinken, Nichtstun und Schlafen) 
nehmen Mustapha zeitlich so in Anspruch, daB er 
nich bemerkt, wie Isabella, Lindoro und mit ihnen 
alle ilbrigen italienischen Gefangenen in die Heimat 
entkommen. 

KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE I ZESPOŁY 
PAŃSTWOWEJ OPERY WE WROCŁAWIU 

dyrektor naczelny buy Stanisława Strugała, Cezary Traczewski, korepetytorzy baletu r;jówny kostiumer 
Marek Rostecki Antoni Bogucki, Ann!! Wojciechowska Albert Nawarecki, Ewa Klyczka, Krystyna Cichosz 

Wiktor Gorelikow*, Alicja Lewandowska Tatiana Cecocho 
dyrektor arfyf!J:.jczny Aleksander Teliga*, buy mistrz elektroakustyki 

Rub111 Siiva Stefan Worożbicki, Marek Ciepły, oboje pedagodzy baletu Jerzy Gałek 
Janusz Zawadzki Mieczysław Chodaczek, Danuta Szermińska, Elena Korpuslenko, 

dyrygenci Marcil'.1 ~rzywaczewski, Renata Więdewska, Wiktor Korpuslenko mistrz oświetlenia 

Stanltlaw Rybarczyk, korepetytorzy soli.tów Zbigniew Jędrychowski, Mirosław Wiącek, Sławomir Daszkowski 

Rub111 Silva, Barbara Jakóbczak, Marek Klimczak, Piotr Siedlecki inspicjent baletu 
Kazimierz Wl111Cek, Halina Rachwalik, Marek Klosowski, Ruta Syldoff r;jówny energetyk 
Tad1111z Zathey Maria Rzemieniecka, Mikołaj Marzec, klarnety Janusz Tulin 

Ludmiła Szowkowa Grzegorz Ototiński, Romim Astriab, I tancerze 
asystent dyrygenta Igor Ponomarienko, Lech Stasiak, Maria Kijak, Izabela Kuc, kierownicy pracowni: 
Piotr Deptuch lnsplcjend Waciaw Przystajko, Mieczysław Stachura, Jarosław Jurasz, 

Teresa Rylska, Jerzy Szlachcic*, Jadwiga Rymarczuk, Zbigniew Owczarzak* krawieckiej damskiej 
asystenci reŻ'fsera Ruta Syldort, Marian Szpak, Janusz Buliński Teresa Kurkowlak 
Marla Bosko, Małgorzata Marfyn Zbigniew Ziemka soliści 
Urszula Walczak, fagoty Bożena Klimczak, krawieckiej męskiej 

Adam Frontczak JózefTaut, Anna Krych, Waldemar Krawczyk 
CHÓR Andrzej Kuprianowicz, Elżbieta Lejman, 

asystent scenografa ORKIESTRA Stanisława Szostak, Celina Styś, malarskiej 
Małgorzata Słoniowska kierownik chóru Lucjan Szereda, Paweł Oleksiak, Zbigniew Francuz 

EwaGrygar inspektor Andrzej Fiutek Piotr Oleksiak, 
kierownik działu !,.ech Stasiak Waldemar Staszewski modelatorskiej 
koordynacji pracy korepetytorzy chóru rogi Jerzy Wójcicki 
arfystycznej Ewa Sobieralska, I skrzypce Ryszard Kurzak, koryfeje 
Alla Boyko Andrzej Podorskl starisław Czennak - 1 konc. Jan Grela, Henryk Byś, Urszula Adamowska, szewskiej 

Piotr Bullo - konc„ Edmund Nowicki, Jolanta Budzyńska, Zbigniew Cendro 
SOLIŚCI ŚPIEWACY emisja glosu Maria Surówka - Sławomir Wagner, Urszula Drzewińska, 

soprany Jolanta Kołodziejska i~ konceltmlstrza, Adam Wolny Maria Kowalska, stolarskiej 
Ewa Czermak, Małgorzata Matykiewicz, Maria Krzeszowiak, Kazimierz Graczyk 
Aleksandra Lemiszka, inspektor chóru Grażyna Starczyńska, tr~bkl Barbara Książczyk, 
Małgorzata Lesiewicz, Andrzej Antosik Anna Bachurska, Kazimierz Bujoczek, Maria Łaznowska, perukarskiej 
Maria Łukasik, Jan Szczerek, Anna Kapa, Stanislaw Szymanowski, Katarzyna Oleksiak, Ryszard Snopczyński 
Agata Młynarska, soprany Wanda Tatarczyk, Jerzy Majchrzak, Alina Podgórska, 
Danuta Paziukówna, Ewelina Białecka, Józef Freus Mirosław Wenc Izabela Przepiórska, mistrz pracowni tapicerskiej 
Natalia Potemkowska, Jolanta Bosiuk, Irena Soroka, Wojciech Deruckl 
Gabriela Orłowska Barbara Chmiel, li skrzypce puzony Barbara ·szostakowska, 
de Silva, GraŻ'fna Czopowska, Włodzimierz Gulka, Kazimierz Puchalski, Janina Telejko, ślusarskiej 

Małgorzata Zygmaniak, Maria Kamyczek, liona Borek, Andrzej Tom, Henryk Dudek, Magdalena Zielińska, Waldemar Zaucha 
Aleksandra Zminkowska, Jolanta Kok>dziejska, Anna Gac, Marian Maciejewski, Olivier Cante, 
Jolanta Żmurko Anna Kostiuszyna Katarzyna Dąbrowska, Wojciech Nycz Jerzy Gędek, modystycznej 

Krystyna Laprus, Irena Burmecha, Jarosław Józefczyk, Romana Mysza 
mezzosoprany Halina Majos, Agnieszka Cielek, tuba Henryk Królak, 
Barbara Bonarska, Zofia Marzec, Janina Borska, Andrzej Wójcik Aleksander Majos, farbiarni 
Marianna Boruta, Agnieszka Siewierska, Regina Liszka Norbert Pies, Dariusz Psyk Teresa Grzybek 
Jadwiga Czermińska, Alicja Sukiennik, perkusja 
Barbara Krahel, Katarzyna Wesoklwska altówki Zbigniew Wojciechowski, zespół redakcja programu 
Maria Wleklińska, Elżbieta Więckowicz, Romuald Żarejko, Piotr Nowak, Ewa Czampie!, Janusz Menceł 
Urszula Walczak* Barbara Zawodnik Andrzej Szykuła, Krzysztof Loho, Aleksandra Gina!, Bogusława Idzik 

Barbara Suszczyńska, Jarosław Paszko Elżbieta Gronik, 
tenory tenory AAtoni Tatarczyk, Anna Ignasiak, opracowanie graficzne 
Jacek Gawroński, Andrzej Antosik, Roman Barczyk, harfa Anna Kruczała, Bożena Jerczyńska 

Paweł Gąsior, Paweł Gawroński, Włodzimierz Górecki, Elżbieta Wilkosz Urszula Sobota, 
Andrzej Kalinin, Piotr Karpiński, Elżbieta Siedlecka Anna Szopa zdjęcie na okładce 
Sylwester Kostecki, Jarosław Kawałko, fortepian Stefan Arczyński, 

Janusz Kujanek, Jarosław Królikowski, wiolonczele Teresa Rymaszewska 
Edward Kulczyk, Andrzej Podorski, Krystyna Marche! - konc. KIEROWNICTWO fot. Maria Behrendt 
Kazimierz Myrlak*, Zdzisław Potemkowski, Maria Palmowska, biblloteka I archiwum TECHNICZNE 
Stanisław Stelmaszek*, Andrzej Straszak, Tomasz Gardziejewski, artystyczne 
Janusz Went*, Krzysztof Łuczyński Magdalena Oleksyk, Jadwiga Gutorska kierownik biura obsługi wydawca 
Paweł Wunder Irena Dudek widzów Państwowa Opera 

alty AnnaWolfart we Wrocławiu 

barytony Aurelia Adamczak, kontrabuy ul. Świdnicka 35 
Staristaw Jura, Ryszarda Cibicka, Wieslaw Kaczmarczyk, BALET kierownik działu reklamy 50-066 Wroc'raw 
Zygmlllt Kryczka, Ewa Czerkas, Zdenka lr9neusz Szykula, i wydawnictw 
Maciej Krzysztyniak, Dydovicowa, Krzysztof Kalka, kierownik baletu Bożena Jerczyńska telefony: 
Wojciech Krzysztyniak, Daniela Frankiewicz, Aleksander Furgała, Maria Kijak 386-41/46 - centrala 
Zbigniew Macias•, Beata Gąsior, Jacek Siewierski, kierownik zespołu 307-27 - Biuro Obsługi 
Jerzy Mechliński*, Joanna Grabowska, Wladysław Rudy asystent choreografa technicznego Widzów 
Tadeusz Prochowski*, Beata Kaczmarska, Krystyna Kosarewlcz Janusz Słoniowski 

Jacek Ryś, Jolanta Lechowska, flety skład: TYPO-GRAF 
Marek Szydkl, Jolanta Serednicka, Małgorzata Borzęcka, inspektor baletu kierownik sceny 
Adam Urban Ewa Sobieralska, Tadeusz Wrtek, Kazimierz Kessler Zygmunt Schmidt druk: MITEL 

• współpraca 



!f i(ety woEowe a (a !RJ;ssini 
(porcja afa czterecli osó6) 

4 filety woEowe (gru6ość 2,5 cm) 
2 Eyżkj ofiwy 
1 EyżRg. mas[a 

1/(jelisze{.,czeru;o~go wytrawnego wina 
4 pfastry surowej szynfj 

4 pfastry sera groyere (może 6yć inny, używany efo grzaneKJ, 
4 Eyżkj sosu 6eszame[owego 

4 grzanfd z cfi.le6a fecytynowego 
sól pieprz 

~ilety umyć, felć,kg natrzeć sofą, obsmażyć na ofiwie za masEem. 
(j ay zaczną się rumienić, oprószyć mąkq, s/(ropić winem, 

posypać pieprzem. Smażyć /(gtfety efo momentu, 
gay wcliEoną sos. W,astępnie prze{ożyć efo ogniotrwafego naczynia, 

pofożyć na {.,ażaym filecie pfate{.,szyn/(j, 
a na nim pfastere{.,sera i Eyż~ 6eszame[u. 'Wstawić na cliwifę 

efo gorąc.ego pieRg.miRg., a6y ser troclię się stopif. 
'Wyfożyć Jife.ty na gorące grzanfd 

i natyclimiast poaawać. 
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