


·-· · • : ... 

. \ . ..„. 
: ·„ .,\ 

'· ~ 
· .;,_ 

. . ,,.· 



PANSTWOW A OPERA WE WROCLA Will 
ODZNACZONA KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 

* 

LITALIANA I N PREMIERA 25, 26 styeznia 1986 rok 

hLGERI 

dyrektor 

WIKTOR HERZIG . 
kierownik artystyczny 

FELIKS TARNAWSKI 

zastępca dyrektora 

JANUSZ KOZIOROWSKI 



GIOACCHINO ROSSINI - -

WŁOSZKA: W ALGIERZE 

reżyseria 

GIOVANNI PAMPIGLIONE 

przygotowanie chóru 

L_.'!i JANUSZ MENCEL 

asystent reżysera 

URSZULA WALCZAK 

libretto: Angelo Anelli 

OPERA KOMICZNA W DWÓCH AKTACH 

kierownictwo muzyczne 
KAZIMIERZ WIENCEK 

współpraca muzyczna 
JAN MARYNOWSKI 

asystent dyrygenta 

STANISŁAW RYBARCZYK 

przygotowanie solistów 

scenografia i kostiumy 
SANTI MIGNECO 

ruch sceniczny 
LESZEK CZARNOTA 

asystent scehograf a 
HENRYK LIDTKE 

LUCJA BOGUSZYŃSKA, EWA SOBIERALSKA, BARBARA JAKÓBCZAK- ZATHEY, 

HALINA RACHWALIK, MARIA RZEMIENIECKA 

konsultacja językowa 

JOLANTA JUCHYMIUK 

inspicjent 
ALICJA ANCZEWSKA 

Dziękujemy WŁOSKIEMU INSTYTUTOWI KULTURY W WARSZA WIE za współpracę w przygotowa niu premiery 



KAZIMIERZ WIENCEK GIOVANNI PAMPIGLIONE 

SANTI MIGNECO JANUSZ MENCEL LESZEK CZARNOTA 



OBSADA 

MUSTAFA, bej Algierii 

ELWIRA, żona Mustafy 

ZULMA, niewolnica 
i powiernica Elwiry 

HAL Y, kapitan korsarzy 
algierskich 

LINDORO, panicz włoski, 
niewolnik, ulubieniec 

Mustafy 

ISABELLA, dama włoska 

TADDEO, towarzysz Isabelli 

• 

'· 

„ciej rzysztynra · ,,.,..-
- MIECZYSŁAW MILUN 

JANUSZ MONARCHA 

- NATALIA POTEMKOWSKA 
JOLANTA ZMURKO 

- MARIANNA BORUTA 
BARBARA KRAHEL 

- ZBIGNIEW KRYCZKA 
MACIEJ KRZYSZTYNIAK 

- KRZYSZTOF BEDNAREJ{ (gościnnie) 
KRZYSZTOF JAKUBOWSKI 

- JADWIGA CZERMIŃSKA 
BOŻYSLA WA-KAPICA 

-JACEK RYS 
ADAM URBAN 

CHOR I ORKIESTRA PAŃSTWOWEJ OPERY WE WROCLA WIU 

dyryguje 

KAZIMIERZ WIENCEK 
JAN MARYNOWSKI 





Bruno Cagli 
ZOR.GANIZOW ANE SZALEŃSTWO 

Teatr Swiętego Benedykta w Wenecji gościł wieczorem, 
22 maja 1813 roku premierę „L'Italiana in Algeri" (Włoszka 
w Algierze). Wśród wykonawców byli: Maria MarcÓlini -
pierwsza z wielkich mezzosopranistek „r9ssiniańskich", oraz 
Filippo Galii - który przyczynił się do wielkiej popularności 
postaci Mustafy. 

W momencie premiery liczył sobie Rossini dwadzieścia 
jeden lat i wchodził w' okres (nie tylko jako mężczyzna, ale 
i jako artysta) pełnego do jrzewania. 

Tak, jak ogień burzliwych zwycięstw kampanii Napoleona, 
t ak i jego dzieła (Rossiniego, przyp. tłum.), znajdowały się 

w chwili zwycięskiego zdobywania całej Europy, i jak to 
określił Stendhal „wypalił swe najpiękniejsze doświadczenia 

w czasie kilku zaledwie lat". Po „L'Italiana in Algeri" (po
przedzonej w roku 1812 przez „Pietra di Paragone", który 
całkowicie zdobył mediolańczyków) , następują „Il Turco 
in Italia", „Il Barbiere di Seviglia", „La Gazzetta" i w stycz
niu 1817 roku „La Cenerentola", którą rozdział napisany 
przez Rossiniego dla włoskiej opera buffa - zamyka się. 

Wszystko to zawiera się w okresie krótszym niż pięć lat, 
a było taką eksplozją, że porównać tego nie można z niczym, 
co miało miejsce w historii teatru muzycznego. 

Cudowi równą można nazwać zdolność Rpssiniego asy
milowania wartości, wziętych z tradycyjnego życia i ich na
t ychmiastowe przeniesienie do wizji życia mającego miejsce 
na teatralnych deskach i przez to służących życiu całkowicie 

odmiennemu. 

Jakby była uskrzydlona, „L'Italiana in Algeri" wznosiła 
się nad wszystko to, co do danej chwili stanowiło „produk
cję" w dziedzinie opera buffa, a szczególnie wyrastała nad 
twórczość kompozytorów pełnej chwały, tradycy jnej Szkoły 
Neapolitańskiej . 

Z tej Szkoły wziął Rossini szacunek dla zamkniętej (speł
nionej) akcji, uwielbienie dla podziału na arie, recytatywy, 
które koncentrują się aby widz mógł osiągnąć pełnię rozkoszy 
słuchowej, zawartej w finale pierwszego aktu, który jest je
dnocześnie momentem najbardziej skondensowanym dla ak
cji opery. Z tej słynnej Szkoły wziął także i typowe post a
cie: para zakochanych, której zadaniem jest zwalczyć wyroki 
całkowicie jej przeciwnego rosu; jakiś władca potężny. lub 
tyran, jakaś kapryśna kobieta, całkowicie poddana płaczliwa 
żona, służba, wplątana w przeróżne intrygi, a także przy
głupków-mężów. Żadna z postaci, wziętych z galerii opera 
buffa nie zmieniała swej roli, zmienia się jednak i to w spo
sób niesłychanie głęboki wizja świata i sposób jego widze-
nia. ~ 

Opera buffa ze Szkoły Neapolitańskiej miała rozmiary nie-

wielkie, domowe, rodzinne prawie, jej barwność i siła były 

w patosie, a działanie w tendencji do szukania półbarw, 

półtonów w tworzeniu postaci. 

Zadaniem dzieł z tej Szkoły było ofiarowanie wzruszenia 
słuchaczowi, śledzącemu wydarzenia, które kończyły się zwy
kle pozytywnie, czyli zwycięstwem pary zakochanych a po
rażką (ale także i ona była w końcu akceptowana) starych 
rodziców (czasem władców lub tyranów). 

Bohaterowie oper kompozytorów Cimarosa i Paisiello two
r zyli postacie. które jakby odchodziły na chwilę z życia co
dziennego po to, aby powrócić do niego w momencie, kiedy 
gasły światła ramp i punktualnie w momencie kiedy spa
dała kurtyna. Przedstawiały one spokojny świat „dell'ancien 
re'gime", którym jedynie Mozart wstrząsnął nieco, lecz 
wstrząs ten był niezbyt zauważony we Włoszech, gdzie 
w chwili, gdy Rossini pojawił się ze swoimi pierwszymi far
sami, Cimarosa i jego „Il Matrimonio Segreto" - był ciągle 

st abilnym modelem ideału, panującego w teatrze komicz
nym, a cały jego papierowy świat wydawał się być nieznisz
czalny. 

Rossini jednakże był twórcą, który przynależał już do in
nej epoki. Jego niesłychaną wrażliwość kształtowały dzieła 
(dla niego niemal świętości) Mozarta i Haydna, a na okresie 
dojrzewania jego osobowości kompozytorskiej t ak bardzo za
ważyło dzieciństwo pełne niepokoju i dramatycznych przeżyć 
(był to wpływ ojca, zapalonego rewolucjonisty, w końcu 

skazanego n a więzienie), że kompozytor stworzył sobie nową, 
odmienną wizję świata i sposobu widzenia jego historii. 

Nie jest przypadkiem, że pierwsze, wybitne dzieła Ro
ssiniego zbiegają się z momentem Restauracji, w której 
to chwili artysta czuł potrzebę, aby być twórcą jak najbar
dziej reprezentatywnym. Lecz określenie to nie powinno być 
rozumiane w sensie ograniczonym, tak, jak już to nieraz 
było odczytywane. 

Przeciwnie, Rossini i jego opera buffa kryją w sobie pełnię 
frustracji kulturalnej i humanistycznej, która z jednej strony 
znaleźć chciała swe ideały w Oświeceniu, a z drugiej szuk1ała 
ich w Rewolucji Francuskiej i zdobyczach napoleońskich. 

W tym momencie historycznym pragnienie osiągnięcia sta
bilności łączyło się ze straszliwym wrażeniem człowieczej 

słabości, goryczą, wypełniającą duszę na widok upadku ide
ałów i konkretnych możliwości, które dyktował rozum. Po
zostawał więc cynizm, który przybiera postać ekstremalną 
wobec wszystkich prawd i zasad , które się do tej pory res
pektowało, jeśli wziął się z bolesnego rozczarowania i stale 
poddawanego krytycznE!j analizie własnego, zbolałego sumie
nia. 

I to jest pożywką dla opera buffa Rossiniego. 
Libretto „L'Italiana in Algeri" było napisane dla Luigi 



Mosca, którego opera przedstawiona była w La Scali w roku 
1808. Autorem libretta był Angelo Anelli, literat związany 
ściśle z ruchem neoklascystycznym, a także członek Loży 
Masońskiej (dlatego też temat inicjacji jest tak ważny w trak
cie rozwoju akcji). 

Rossini zainteresował się tekstem po paru latach i podjął 
go niemalże w całości. Marginalne modyfikacje i nieliczne 
zmiany, mimo, że mają one duże znaczenie w sensie ogól
nym, nie zmieniają w sposób zasadniczy modelu literackiego, 
który (należy to podkreślić) był najlepszym tekstem, jakiego 
mógł w tym momencie poszukiwać kompozytor. 

Nić dramatyczna wzięła się z klasycznego wątku którego 
przykłady istnieją w teatrze greckim, rzymskim, a także 

w teatrze spoza kręgu europejskiej kultury literackiej jest 
to stary motyw szczęśliwie zakończonej historii rozbitków 
(którzy uszli z życiem po katastrofie statku). , 

Od tego momentu rozpoczyna się akcja, która dzięki bo
haterstwu postaci pierwszoplanowej i zrządzeniom Losu, obie
cuje radosny finał dla jednego lub kilku bohaterów opo
wieści (najczęściej są to losy bohaterów wziętych do nie
woli lub uwięzionych), a dobrym zakończeniem jest ich ucie
czka i to, że w końcu osi ągają utraconą wolność a także 

ojczyznę. 

Dla rozegrania wyżej opisanego schematu obowiązywalo 
przeniesienie akcji do mie jsc „egzotycznych", aby można bylo 
przeciwstawić dwa światy, dwa systemy życia - jeden okru
tny, prymitywny i barbarzyński, drugi cywilizowany i kul
turalny. Z tych fabuł „L'Italiana in Algeri" ma wszystkie 
zasadnicze punkty. W cywilizowanym świecie chrześci jań

skiego Zachodu Turek, byl uosobieniem wroga i dzikusa , 
i dlatego umieszczanie akcji w Turcji było bardzo lubiane 
przez piszących w tym czasie dla teatru, a także dlatego, że 
dawało to na jszerszy wachlarz możliwości wprowadzania 
najróżniejszych postaci. 

W „L'Italiana in Algeri" akcja toczy :.ię na dworze i w ha
remie beja Algieru, aroganckiego Mustafy, zezwier'zęconego 
wfadzą i seksem, przesyconym żoną Elwirą. 
Wśród niewolników beja znajduje się panicz włoski, Lin

doro, dla którego zakochana w nim Isabella wyruszyla w po
dróż przez morza w poszukiwaniu ukochanego. , 

Mustafa potrzebuje stalych zmian w zaspokajaniu swych 
przyjemności seksualnych i aby móc się oddać temu w pełni, 
postanawia pozbyć się żony Elwiry. Daje ją za żonę niewol
nikowi Lindoro i chce widzieć ją na statku, który rusza 
do Italii. Jego nową żoną, a zarazem ozdobą haremu ma być 
kobieta bardziej ekscytująca, wydaje mu się, że najlepszą 

będzie Włoszka, którą to Haly, dowódca korsarzy ma mu 
w jak najkrótszym czasie dostarczyć. 

Taka jest sytuacja w pierwszych scenach opery. Są one 
przedstawieniem Mustafy, jego zwyczajów a także nieustan
nym lamentem zaniedbywanej Elwiry. 



Lecz oto jakiś statek rozbija się o skały na plaży w Algie
r ze. 
Wśród pojmanych niewolników zna jduje się Isabella, wy

m arzony i oczekiwany kąsek dla be ja. 
W ten sposób zaczyna się właściwa akcja, a gra toczy się 

międLy Mustafą, reprezentującym zwierzęcą siłę i ślepą zmy
słowość , a I satell ą, która jest t ak przedstawiona, aby m ogia 
pokazać nam jak łączy rozsądek z kobiecymi sztuczkami, 
to jest inteligancję z niezaprzeczalnym urokiem. 

Isabella wchodzi w akcję wykonując wielką cavatinę, (która 
nosi znamiona jakby z opera seria): „Cruda sorte, Amor 
tiranno„." („0 zły losie, Amorze srogi..."). W niej op:aku je 
swó j los, przeciwko któremu jednak decyduje się walczyć. 

Sens utwor u zawiera się w powtarzanej parokrotnie frazie : 
„Tutti la cercano, t utti la bramano, da vaga femmina , fe li
cita„." („Wszyscy chcą zwabić j ą, wszyscy chcą zdobyć ją") . 

Dwoistość tego wielkiego a zarazem traktowanego z lek 
kim przymrużeniem oka fragmentu, nie pozost awia widzowi 
wątpliwości , że to właśnie Isabella będzie bohaterką wyda
rzeń. I rzeczywiście. Po unieszkodliwieniu swego aktualnego 
zalotnika, głuptasa Taddeo także po jmanego w niewolę, (po
wierza mu bowiem rolę fałszywego wuja), Isabella przy
gotowuje się do potyczki z Mustafą , okrutnym poskramia
czem kobiet. Strategię pięknej pani poznajemy w duecie: 
„Ai capricci della sorte„." („Fala losu ciągle miota.„"), w któ
rym zawiera się recepta na postępowanie: obojętność i zimna 
krew. 

Isatella przedstawia się nam jako „compos sui" i dlatego 
zdolna jest kierować swoim losem, przeciwko w szystkim na j
gorszym wydarzeniom. 
Zupełnie odwrotna jest sytuacja Mustafy, ofi ary własnego 

pożądania. Radość z wiadomości o pojawieniu się Wioszki 
wyraża w arii „Gia d 'insolito ardore nel petto„." („Ach, to 
niezwykłe palenie w pier si..."), trochę przerysowanej. I tym 
razem jest to naśladowanie arii z opera seria i jej bohater
skich i męskich amantów. 

Spotkanie (tej dwójki ,przyp. tłum . ) ma mie jsce w hare
mie, zaraz po tym jak chór obwołał Mustafę, jako „flagello 
delle donne" „plagą dla kobiet". 

Oboje przeprowadzą nawzajem wstępne badanie, nastę
puje jakby szermiercza wymiana pierwszych ciosów , po któ
rych Isabella, pewna swego wdzięku, po to by uwieść beja 
przedstawia się jako „Maltrattata dalia sorte, condannata 
alle ritorte" („Bo na krzywy uśmiech losu, trudno znaleźć 

jest dobry sposób") i wyznaje, że jej nadzie ja jest tylko w tym 
„diletto" - „naj milszym", którym oczywiście· (zdaniem Mu
stafy) może być tylko on sam. W ten sposób bej wpada 
szybko w zastawioną sieć . 

Lecz oto scena o najwyższym napięciu: wchodzą Lindoro 
i Elwira, aby pożegnać beja, zanim wsiądą na statek, wio
zący ich do Italii. Lindoro i Isabella rozpoznają się, a fak-

tern tym budzą zaskoczenie i zmieszanie wszystkich obec
nych przy tym. 

I w tym wypadku tylko Isabella potrafi wziąć inic jatywę 

w swe ręce. Wyjazd tych dwojga ni e może dojść do skutk u, 
ponieważ „człowiek cywilizowany" nie może wyrzucić swoje j 
żony. 

Mustafa nie może nie ulec żądaniom Włoszki i od tego 
momentu zaczyna się (typowy dl::t Rossiniego) element zbio
rowego szaleństwa. Rozum każdego z obecnych traci jak gdy
by kompas, głosy łączą się w radosny chór dźwięków, które 
są jakby symbolami słów i w ten sposób pojedyncze wyrazy 
zamieniają się w rozliczne brzmienia. 

Zna jdujemy się w chwili, w które j nie ma już możności 

logicznego kontrolowania sytuacji, jest t o follia organizzat a 
- zorganizowane szaleństwo, o którym pisze Stendhal w swo
je j „Vie de Rossini". 

F ortel, który uknuty jest w drugim akcie, a który pozwoli 
pojman ym do n iewoli 'na ucieczkę , jest skonstruowan y jaktJy 
na miarę Must afy. P ada propozycja (bardzo dla be ja m tere
sująca) wstąpienia w szeregi t a jnego Zakonu Pappataci i uzy
skanie tytułu, za strzeżonego tylko dla t ych co: „non sanno 
disgustarsi con il bel sesso", („co zawsze potrafią postępo
wać z piękną płcią"), a k tórego zasady działania zawierają 

się w następuj ących regułach gry : „fra gli a!'l1ori e le bellezze, 
fra gli scher zi a le carezze„." („to kochanie i całowanie, to s4 
psotKi i pieszczotki„."), trze ba tylko „mangiare, ł.iere e dor
m1re" („ pojeść, pospać, popić też"). 

Sens tej akc ji jest wyraźny: Mustafa będzie przykładem 

dzik usa (którym zresztą już jest), po to by spryt Isa belli 
mógł zatryumfować. 

i;amiętną wśród arii Rossiniego jest t a , w której bohaterka 
eksponuje swoje wdzięki, przebieraj ąc się w strój turecki, 
a w trakcie te j czynności podglądana jest przez trzech za
chwyconych: Mustafę, Lindoro i Taddeo, wzniecając w każ
dym z nich odmienne uczucia. 
Przyglądając się dobrze tej scenie widzimy tu m oment 

jakby p rzygotowywania broni, która będzie użyta w osta
tecznej batalii. Jak zwykle w opera buffa po to, by pokazać 
miłosne boje używa się przenośni bitwy. 

Być może Rossini z jednej strony ironicznylf'l okiem pa
t rzy na wojenne m anie współczesnych m u czasów, z drugiej 
zaś na moment wstępowania do t ajemniczych sekt (współ

twórcą oper y jest masończyk Anelli). 

Nie wyda je się t o być spoj r zeniem błędnym i na drugi 
akt należy spojrzeć jak na sta ły ciąg rozmaitych inicjac ji, 
przerywany jedynie pojawieniem się Isabelli, która zachęca 
swych współbraci do bohaterskich czynów dia wprowadze
nia je j pomysłów w akcję i pozytywnego zakończenia te jże . 
Wielka aria „Pensa alla pat ria" („Myśl o ojczyźnie"), po
służy później autor owi, aby pozbyć się oskarżenia, że jest 
on nieczułym patriotą. 





_„ ..... . ~·~, 1._ .„.„_ 

Przyglądnijmy się jednak lepiej tej ojczyźnie, a dostrzeże
my we wskazanej przez Isabellę symbol miejsca cywilizacji, 
wolności i wolnego wyboru. Jesteśmy w każdym bądź razie 
w zasięgu działania metafory i utopii iluministycznej „terra 
felice" - „ziemi szczęśliwej", a to, że Rossini wprowadził żart 
muzyczny i jakby rozdwojenie, zrozumieć można przyglą

dając się pewnemu szczegółowi - partia fletu w temacie 
jakby Marsylianki w chórze: „Pronti, abbiamo e ferri e mani" 
(„Bracia jesteśmy gotowi i zbrojni"). 

Czy żart ten ma jakąś ukrytą wartość? Błędem jest jedno
stronne ocenianie kompozytora tylko pod względem jego 
upodobania parodystycznego. Upodobanie do przenoszenia 
sytuacji i ich dwuznaczność jest cechą charakterystyczną 

1 podstawą osobowości twórcy. 

Trudy Isabelli prowadzić mogą tylko do pewnego zwy
cięstwa i tak barbarzyński Mustafa zmuszony jest do złoze-

nej życiem. 
A rozum? Ta nadzwyczajna broń, której działanie winno 

s„u:i:.yć wszelkim losu przypadkom? A serce? Które winno 
kierować wszystkim, kierując się własnym impulsem"? 

W odpowiednim momencie jest zawsze coś, co w locie łapie 
możliwości kierowania zbiegiem okoliczności, wobec których: 
„Agitato, confuso, fremente ... il mio cuore, la testa, la mente, 
delirando, perdendo se va ... ". („Ach, te nerwy, zmieszanie, 
nadzieja, moje serce i g łowa, ja cały, słodkie drżenie ogarnia 
mnie już ... "). I wtedy właśnie, kiedy serce i rozum już nie 
działają, bo nadeszła dla nich chwila złej próby, fabuła baj
ki, zwanej życiem pędzi własnym biegiem i to właśnie w stro
nę jedynego możliwego zakończenia. A jest to (o, przypadku) 
powrót do początku. 

W tej samej chwili, gdy statek ginie na horyzoncie - Mu
stafa czule obejmuje swą płacŻącą żonę. A morze (to jasne), 
także wraca do wyjściowego spokoju. 

Bruno Cagli 
prsekla4 'l'erHa TOUoc:Uo 



TRESć OPERY 
AKT I 

Odsłona 1 
Algierskiemu bejowi, Mustafie, sprzykrzyła się już jego 

małżonka, Elwira, wobec czego polecił wodzowi korsarzy, 
Alemu, sprowadzić jak najrychlej do swojego haremu nową 
niewiastę _,_ najlepiej Włoszkę. W pałacu beja znajduje 
się też jako jeniec młody Włoch, Lindoro, który tęskni do 
swojej ukochanej Izabeli, pozostawionej . w dalekiej Italii. 
Bej Mustafa każe Lindorowi poślubić Elwirę, od której sam 
pragnie się uwolnić. Na próżno Włoch · stara się wykręcić 

od tej zaszczytnej, ale dla niego arcyniewygodnej .propo
zycji. 

Odsłona 2 . - . 
Izabela, chcąc odszukać Lindora, który od dłuższego czasu 

zaginął bez wieści, wybrała się w podróż na Wschód. Nfo
stety okręt, którym jechała, rozbił się w czasie burzy u brze
gów Algieru i stał się wraz z pasażerami łupem korsarzy 
pod wodzą , Alego. Ten, ujrzawszy Izabelę, nie posiada· się 
z radości, iż w tak łatwy sposób będ.zie mógł spełnić rozkaz 
beja i dostarczyć · młodą, piękną Włoszkę do jego haremu. 

Odsłona 3 
Sprytna i pełna temperamentu Izabela, postawiona przed 

obliczem beja, od pierwszego momentu najzupełniej pod
bija jego serce. W pałacu beja, ku swej ogromnej radQści, 
spotyka Lindora, kt~ty zapewnia ją o swym żawsze wier-
nym uczuciu. .,. · ._:- · ,. · · ·· .:, ·.- ·· · · -., 

AKT li 

Odsłona 1 
Bej, zakochany bez pamięci w Izabeli, chcąc jej sprawie 

przyjemność, nadaje wysoką godność kajmakana towarzy
szącemu jej Taddeowi - przezabawnej postaci, którą Iza
bela przedstawia jako swego wuja. Taddeo jest oczywiście 
zachwycony nowym dostojeństwem. 

Odsłona 2 

Izabela nie dopuszcza do wyrnaJ.'.ZOnego przez kochiiwego · 
beja słodkiego „sarn na ·sam". Gdy bej przychodzi ją odwie-

dzić, sprytna Włoszka zatrzymuje przy sobie Elwirę, oznaj
miając bejowi, że pić będą we troje kawę, którą przynosi 
pIZydzielony Izabeli w charakterze służącego Lindoro. Po
tem pojawia się Taddeo, którego bej przedstawia Elwirze 
jako nowo kreowanego wielkiego kajmakana. Na próżno 
stara się go w jakikolwiek sposób oddalić; Taddeo udaje, 

. że nie rozumie poleceń i pozostaje dalej w komnacie, dopro
wadzając beja do pasji. 

Odsłona 3 

Izabela z Lindorern i Taddeo zaczynają przygotowywać 

plan ucieczki. Oto Izabela oznajmia bejowi, że może on po
zyskać jej względy, lecz przedtem musi - poprzez wspaniały 
ceremoniał - zostać przyjęty w poczet . „pappatacich", tj. 
członków świetnego i starożytnego włoskiego zgromadzenia. 
Obowiązki przywiązane do tej godności to obfite jedzenie, 
picie, spanie oraz inne radości i rozkosze. Mustafa jest oczy-

. \\{iście wzruszony i zachwycony zarówno wizją zas~zytnego 
tytułu, jak i nadzieją zdobycia serca Izabeli. 

Odsłona ł 

Izabela, przygotowując ucieczkę, spotyka się z grupą Wło
chów znajdujących się w niewoli u beja i w słowach peł
nych patriotycznego entuzjazmu wzywa ich, by zrzuciwszy 
jar~o, podążyli- wraz z nią do brzegów ukochanej ojczy-
· zny. 

Odsłona 5 

Ceremoniał przy jęcia beja Mustafy w poczet członków 

„pappataci" układa Izabela oczywiście w taki sposób, by stał 
się on dla niej i jej towarzyszy okazją do ucieczki. A więc 
jako nieodzowny warunek staw{a próbę posłuszeństwa i cier
pliwości. Bej ma nie reagować na odgrywaną pi:zed nim 
przez Izabelę i Lindora scenę miłosną, nie wolno mu też 

protestować, gdy wszyscy oddalają się i podążają na żaglo
wiec:, na którym 'tymczasem zebrali się i inni jeńcy włoscy. 
i:>opiero gdy statek wśród wesołego śpiewu odbija od brzegu, 
bej widzi, ii został wystrychnięty na dudka. 

Józef Kański 
,,Przewodnik OptroW7.~' 
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WŁOSKIE „BEL CANTO" 
NA WROCŁAWSKIEJ SCENIE 

„ WiOszka w Algierze" gości po raz pierwszy na scenie 
Panstwowej Opery we Wrocławiu. Bo tez i niezwykle rzadko 
s1ęgaJą po tę operę polskie teatry operowe, mimo iż Uioac
cnmo J:tossiru nagromadził w tej operze niemałą ilość prze
pię1mych melodii, arii, duetów, scen zespołowych, którymi 
mozna by obdzielić co najmniej kilka popwarnych dzie1 

o..,,erowycn. Melodie śpiewane przez bohaterów tej przeza
oawnej arcy-buffy nie tylko trafiają szybko do ucha i serca 
s1:uchaczy, ale też stanowią piękne pole do popisu dla posia
dających dobrą technikę wokalną śpiewaków. 

Jakaż zresztą opera wielkich twórców włoskiej opery ro
mantycznej czy werystycznej nie wymaga od wykonawców 
mistrzowsklego opanowania sztuki wokalnej·! .Na scenie 
wrociaWsKlego teatru operowego w czterdziestu mmionych 
iatacn s1:yszeiiśmy niejedną operę włoską, śpiewaną w tak 
p•ęKny sposób, że tego „śpiewnego" wykonania nie powsty
ai.lia oy się dobra opera włoska. Naturalnie Rossini, Do
ruzetu, Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo„. ale także 

rzaaziej wystawiane opery włosKich kompozytorów Ponchie
!llego, Wolt-Ferrariego, Menottiego, czy dzieła starych mis
trzow - Vivaldiego i Pergolesiego. Od barokowej opery 
wymagającej ekwilibrystycznego opanowania techniki śpie

wu poprzez zachwycające arie kompozytorów romantycznych 
i werystycznych wciąż piszących partie wokalne w tradycji 
włoskiego „bel canto", do współczesnych oper, w których 
jego tradycje ustępują przed dramatycznym recitativem. 
Z wielkich mistrzów „bel canto" nie gościł na scenie wro
cławskiej jedynie Bellini. Dlaczego omijano jego dzieła, da
Jące taK piękne pole do popisu dla dobrych sopranów kolo
raturowych i lirycznych tenorów „spinto", których w wro
c1:awskiej Operze nie brakowało - trudno powiedzieć. We 
wszystkich teatrach operowych Polski przez trzydzieści lat 
nie pojawiła się na afiszu żadna opera Belliniego, dopóki 
do zaklętego koła repertuarowego nie przyjął „Normy" Na
poleorl Siess w Operze Sląskiej. Za to obydwaj mistrzowie 
opery romantycznej, współcześni Belliniemu - Rossini i Do
nizetti gościli we wrocławskim teatrze operowym wielo
krotnie a niektóre, specjalnie lubiane przez publiczność dzieła 
włoskich kompozytor.ów, jak „Cyrulik sewilski", „Traviata", 
„Tosca" doczekały się wielu inscenizacji zaś „Madame But
terfly" pobiła rekordy ukazywania się na scenie - ponad 
1200 spektakli! 
Pierwszą operą włoską na polskiej scenie operowej we 

Wrocławiu był „Cyrulik sewilski" Rossiniego. Dyrektor Sta
nisław Drabik wydawszy wszystkie swoje i swoich przyjaciół 
z zespołu nowo powstałej Opery wrocławskiej zasoby pie
niężne na wystawienie ,,Halki", kołatał do kasy Zarządu 
Miasta, prosząc o dotację, która pozwoliła by mu nadal 

prowadzić Operę we Wrocławiu - pierwszą placówkę kul
turalną na odzyskanych Ziemiach Zachodnich„. Nadaremnie! 
W ówczesnym Zarządzie Miasta nie było pieniędzy na krze
wienie kultury. Zlitował się jednak nad Operą wrocławską 
~ojewoda Dolnośląski, mgr Stanisław Piaskowski, urzędu
Jący wprawdzie wówczas jeszcze w Legnicy, ale już obej
mujący swoją administracją całą Ziemię Dolnośląską. Dy
rektor Drabik otrzymał dotację od Wojewody Dolnośląskiego"' 
pod warunkiem prezentowania oper realizowanych w Operze 
wrocławskiej także i w innych ośrodkach województwa wro
cławskiego. Drabik skwapliwie przystał na tę propozycję. 

Ten wielki artysta uważał za swój święty obowiązek i za 
obowiązek wszystkich polskich artystów jak najszersze i jak 
najszybsze upowszechnianie i rozszerzanie polskiej kultury 
muzycznej wśród przybyłych na Ziemie Odzyskane Polaków. 
Wystawiono więc w Operze Dolnośląskiej (ta nazwa to ukłon 
1Jrau1Ka w stronę wojewody Piaskowskiego) już 4 grudnia 
1!14:> ro.Ku „CyruhKa sewilskiego" w reżyserii mistrza reali
zacJ1 opery romantycznej Karola Urbanowicza, pod batutą 
wytrawnego kapelmistrza operowego :Stefana Barańskiego, 

w zgrabnych, dających się łatwo zwinąć i przewieźć na ma1ą 
nawet scenkę ktoregoś z miast Dolnego S1ąsKa, deKoracjach 
Jozefa Kassaraba. W roli Rozyny wystąpiła gościnnie .t::wa 
Bandrowska-Turska, wówczas najlepsza i najpopularniejsza 
śpiewaczka polska. Któż nie chciai usłyszeć i zobaczyć na 
wi.asne oczy słynnej Bandrowskiej-Turskiej'! To też w ;swia
ruq, Jeleruej Górze, Legnicy, Wałbrzychu tłok był przy 
kas•e i dyrektor Drabik mógł z czystym sercem zameldować 
wojewodzie :Piaskowskiemu, że jego dotacja nie poszła na 
marne. W roli Almavivy wystąpił obok .t::wy Banarowsklej
-TursKiej sam Drabik, w roli Bartola niezapomruany Komik 
i orygmał Bo1esław J.<'otygo-1' 'olański ttrudno nie pamiętać 
Fotygo-J.< ·olańskiego owiniętego w czerwoną pe•erynę, 

w ogromnym czarnym, aksamitnym berecie, z długą laską 
zakończoną srebrną gałką, spacerującego między gmachem 
Upery i kawiarnią operową, która mieściła się wówczas na 
rogu placu Operowego, tam, gdzie teraz wystawiają męskie 
garnitury i damskie toalety z jakiejś spółdzielni odziezowej), 
w roli 1''igara świetnie wówczas usposobiony głosowo i ak
torsko Antoni Wolak, jako Basilio grzmiący potę:l.nym basem 
Urbanowicz, w roli Berty obdarzona pięknym mezzosopranem 
Wanda Trojanowska, w rolach Fiorella i Oficera Zygmunt 
Biliński, dopiero wschodząca gwiazda wrocławskiej Opery 
zaś w rolach Notariusza i Służącego obdarzony dużą „vi~ 
comica" i pięknym tenorowym głosem Alfred Czopek„. Nie 
często ma się sposobność słyszeć „Cyrulika" w tak doboro
wej obsadzie! 

„Cyrulik sewilski" pojawił się na afiszach ·premierowych • 
we Wrocławiu jeszcze trzy razy. Zawsze gorąco witany przez 
publiczność, zawsze wypełniający salę zachwyconymi słu

chaczami. Bo też ope~a ta miała zawsze szczęście do bardzo 



dobrych obsad: W lutym 1949 pod batutą Kazimierza Wił
komirskiego w reżyserii i scenografii Stanisława Cegielskiego 
z Zofią Łosakiewicz, Władysławem Szeptyckim, Stanisławem 
Romańskim ( jeszcze wówczas śpiewającym barytonem w ro
li Bartola!), Wolakiem, Zbigniewem Studlerem, Kazimierzem 
Poredą, Bożeną Brun-Barańską ... W lutym 1962 roku pod 
batutą Oldricha Pipka w reżyserii Zygmunta Bilińskiego 

(kapitalne sceny komediowe!) i w scenografii Janusza Tar
tyłly z Magdaleną Dal, Danutą Paziukówną i Marią Tom
czak w roli Rozyny (proszę, w trzech obsadach tak znako
mite śpiewaczki!) Ludwikiem Miką w roli Almavivy, Ber
nardem Nowackim i Tadeuszem Prochowskim w roli Figara, 
Aleksandrem Majewskim i Antonim Szczurowskim w roli 
Bartola, Zygmuntem Bilińskim, Włodzimierzem Denysenką 

i Piotrem Ikowskim w roli Don B.asilia. Co za obsada! 
I wreszcie w listop'adzie 1976 roku pod muzycznym kierow
nictwem Adama Kopycińskiego w reżyserii Sławomira Zer
dzickiego w scenografii Arnolda Szymańskiego z Barbarą 

Figas jako mezzo-sopranową Rozyną i Krystyną Tyburowską 
oraz Urszulą Sułkońską w tej samej roli ale już w sopra
nowej wersji, z Ludwikiem Miką i Wiesławem Pietrzakiem 
w roli Almavivy, Antonim Boguckim, Stanisławem Stojkiem 
i Januszem Temnickim w roli Bartola, Mieczysławem Milu
nem, Mieczysławem Hautzem i Antonim Boguckim w roli 
Don Basilia. „Cyrulik sewilski" był dotychczas jedyną operą 
Rossiniego grallą na scenie wrocławskiej. Teraz zobaczymy 
„Włoszkę w Algierze", a może wkrótce pojawi się na afiszu 
naszego teatru i „Kopciuszek" i „Wilhelm Tell"? 

W dwa miesiące po premierze „Cyrulika" Stimisław Drabik 
wystawił w Dolnośląskiej Operze „Rigoletto" Verdiego pod 
muzycznym kierownictwem Stefana Syryłły, w reżyserii Bo
lesława Fotygo-Folańskiego, w scenografii Józefa Kassaraba 
i choreografii Jana Fabiana. Wprawdzie w obsadzie nie było 
tak głośnego nazwiska jak Bandrowska-Turska, ale usły

szeliśmy w partii Księcia wyśmienitego tenora opery lwow
skiej Franciszka Bedlewicza, w roli tytułowej Antoniego 
Wolaka, w roli Gildy młodą, bardzo utalentowaną Annę 
Tarską. Hrabinę Ceprano i Pazia śpiewała Krystyna Jamroz 
- późniejsza primadonna Opery wrocławskiej, Opery Poz
nańskiej i Teatru Wielkiego w Warszawie. 2 maja 1947 roku 
Stanisław Drabik wystawił „Rigoletto" powtórnie tym razem 
we własnej reżyserii, w choreografii Zygmunta Patkowskiego. 
Partię Księcia śpiewał pozyskany z Opery Sląskiej tenor 
o bardzo pięknym brzmieniu głosu, Władysław Szeptycki. 

W roli Rigoletta wystąpił Marian Woźniczko, w roli Gildy 
znakomita śpiewaczka o słowiczej koloraturze, Dunka Slecz
kowska. Z obsady tej należy jeszcze przypomnieć Roberta 
Sauka w partii hrabiego Manterone, Jana Popiela w roli 
Sparafucile, Wacława Wroneckiego w roli Marullo i Zyg
mun~a Bilińskiego w roli hrabiego Ceprano. Po raz trzeci 
zrealizowano ,,Ri1oletto" za dyrekcji Jerze10 Gardy w 50 

rocznicę zgonu Verdiego i w 100 rocznicę prapremiery tej 
opery w weneckim teatrze „La Fenice". Za pulpitem dyry
genckim ujrzeliśmy wówczas Bolesława Lewandowskiego 
i Bolesława Tomaszewskiego, inscenizacja i reżyseria była 
dziełem Jana Popiela a dekoracje i kostiumy - Stanisława 
Jarockiego. W roli tytułowej dwie niezapomniane kreacje -
Jana Romejki i Bernarda Nowackiego. W roli Księcia - Sta
nisław Romański - tym razem już jako tenor, i pozyskany 
dla Opery wrocławskiej Adam Dachtera, przez długie lata 
pierwszy tenor dramatyczny wrocławskiej Opery. Później 

już nie realizowano we Wrocławiu „Rigoletta". Szkoda! 

Szperajmy dalej w starych programach, szukając oper 
włoskich: 

30 lipca 1946 roku Drabik wyst~wił „Madame Butterfly" 
(afiszując „Madama Butterfly") pod batutą Stefana Syryłły, 
w swojej reżyserii, dekoracjach Witolda Fedorskiego i Je
rzego Feldmanna. Było to bardzo piękne i wzruszające przed
stawienie,· przede wszystkim dzięki zachwycającej głosowo 

i aktorsko Halinie Halskiej w partii tytułowej. Do dziś pa
miętam jej ciepły, pełen blasku i słodyczy głos w arii „Tam 
na wschodniej stronie" i tragiczną scenę harakiri... Było to 
naprawdę piękne przedstawienie. Spójżmy zresztą na obsadę: 
Halska, w roli Suzuki Halina Hrabi, w roli Pinkertona Wła
dysław Szeptycki w okresie najlepszej formy głosowej, w roli 
Konsula pięknie rozwijający się Zbigniew Studler, w roli 
Bonzy Wacław Wronecki, w roli Katy Pinkerton Krystyna 
Jamroz, jako Goro Alfred Czopek, w małej rólce księcia 

Yamadori Stanisław Babis o pięknym bohaterskim głosie 

tenorowym, jako Komisarz Zygmunt ąiliński i w roli Urzę
dnika Wincenty Grabowski... I znów „Madame Butterfly" 
pod muzycznym Kierownictwem Kazimierza Wiłkomirskiego 
w maju 1949 roku, w reżyserii Bolesława Fotygo-Folańskiego, 
scenografii Aleksandra Jędrzejewskiego i Wiesława Langego 
z Weroniką Pelczar obok Haliny Halskiej w roli tytułowej, 

Bożeną Brun-Barańską i Janiną Kozoń w roli Suzuki (jakże 
pięknie i wzruszająco brzmiał słynny duet Cho-ho-san i Su
zuki w wykonaniu Halskiej i Brun-Barańskiej !) Aleksan
drem Saniewskim w roli Pinkertona, Jadwigą Dzikówną 
w roli Katy„. przypominam głosy które mi utkwiły w pa
mięci. Po raz czwarty zrealizowano nową premierę „Ma
dame Butterfly" pod artystycznym kierownictwem Stani
sława Roya (3 października 1952 roku) pod batutą Włodzi
mierza Ormickiego w reżyserii znakomitego inscenizatora 
Adolfa Popławskiego, który zrealizował operę Pucciniego 
w kształcie niezwykle wzruszającego, wschodniego poematu, 
wtopionego w przepiękną scenografię Stariisława Jarockiego. 
Inscenizacja ta trwa do dnia dzisiejszego i mimo upływu 
tylu lat nic nie straciła z wzruszającej poetyczności. 

Niestrudzony Stanisław Drabik tuż po premierze „Madame 
Butterfly" wstawił do repertuaru „Traviatę" Verdiego pod 
muzycznym kierownitcwem ~azimiei:~ Bończy-Tomas~w-





skiego, w reżyserii Jana Popiela, choreografii Zygmunta Pat
kowskiego i scenografii Aleksandra Jędrzejewskiego i Wie
sława Langego. Violettę śpiewała wzruszająco Dunka Slecz~ 
kowska, ale prawdziwą sensacją były gościnne występy naj
większej polskiej śpiewaczki koloraturowej wszystkich cza
sów - Ady Sari! Stanisław Drabik był naprawdę znako
mitym menagerem! „Traviatę" wystawiono wielokrotnie, za 
każdym razem cieszyła się ogromnym powodzeniem u pu
bliczności wroclawskiej. W październiku 1947 tytułową partię 
śpiewała Zofia Łosakiewicz, w kwietniu 1960 roku Magdalena 
Dal, Halina Halska i Maria Tomczak, później Krystyna Ty
burowska, Urszula Sulkońska i obecnie - Jolanta Żmurko. 

Stanisław Drabik w czasie dwóch pierwszych sezonów 
!:woje j „pionierskiej" dyrekcji zrealizował jeszcze „Toscę" 

Pucciniego w reżyserii J ana Popiela, pod batutą Kazimierza 
Bończy-Tomaszewskiego , w scenografii Aleksandra Jędrze

jewskiego i Wiesława Langego z udzia~em znakomitej śpie
waczki Liliany Zamorskiej i świetnie śpiewającego partię Ca
varadossiego Władysława Szeptyckiego. „Tosca" realizowana 
była wielokrotnie. M. inn. pod batutą Kazimierza Wiłkomir
skiego, w reżyserii Jana Popiela w 1947 roku, pod batutą 
Adama Kopycińskiego w reżyserii Jana Popiela w 1949 roku 
i w bardzo interesującej inscenizacji Lii Rotbauniówny, pod 
muzycznym kierownictwem Adama Kopycińskiego z piękną 
scenografią J adwigi Przeradzkiej w listopadzie 1961 (spek
takl ten przetrwał 24 lata) i wreszcie 14 marca 1985 roku 
pod muzycznym kierownictwem Marka Tracza, w reżyserii 

Erwina Nowiaszaka, w dekoracjach Michała Jędrzejewskiego 
i Wojciecha JankowsJ:ciego i w kostiumach Aleksandry Sell
Walter z Marią Łukasik, Joanną Mika-Cortes i Agatą Mły
narską w roli tytułowej, Januszem Zipserem, Tadeuszem Gal
czukiem, w roli Cavaradossiego i Janem Czekayem, Zbi
gniewem Kryczką, Januszem Temnickim w roli barona Scar
pii. 

Spróbujmy zebrać realizacje oper włoskich w czterdziesto
leciu wrocławskiej Opery. Zacznijmy od Donizettiego: Na
turalnie „Don Pasquale"! Po raz pierwszy w wieczór syl
westrowy 1954 roku pod muzycznym kierownictwem mistrza 
opery ~łaskiej Jerzego Sillicha, w reżyserii zbiorowej pod 
kierownictwem dyrygenta, w scenografii Kazimierza Gaca. 
Przezabawne przedstawienie z uroczą Haliną Halską, Kry
styną Pakulską i Niną Stokowacką w roli Noriny, Zygmun
tem Bilińskim i Antonim Szczurowskim w roli tytułowej, 
Ludwikiem Miką, Adamem Dulińskim i Jerzym Bekierskim 
w roli Ernesta, Janem Romejko, Bernardem Nowackim 
i Aleksandrem Majewskim w roli Malatesty. Po raz drugi 
zoabczyliśmy „Don Pasquale" w czasie stagione włoskich 
śpiewaków w Operze wrocławskiej w listopadzie 1979 roku 
pod muzycznym kierownictwem Roberta Satanowskiego w re
żyserii Franka de Quell z Angelo Nardinocchi w roli Mala
testy, Ugo Benelli w roli Ernesta, Krystyną Tyburowską, 

Urszulą Sułkońską i Jolantą Żmurko w roli Noriny, z Anto
nim Boguckim, Mieczysławem Milunem i Krzysztofem Sitar
skim w roli tytułowej. Przedstawienie bardzo zabawne, grane 
w wersji oryginalnej i w wersji polsk;ej, kiedy Malatestę 

śpiewali Stanisław Jura, Tadeusz Prochowski lub Janusz 
Wolny a Ernesta ·- Ryszard Brożek, Tadeusz Galczuk, Wie
sław Pietrzak i Janusz Zipser. Drugim dzie:em Donizettiego 
wystawionym na scenie wrocławskiej była „Łucja z Lam
mermoor" (31 maja 1957 r.) pod batutą .Jerzego Sillicha 
w reżyserii Zygmunta Bilińskiego, w scenografii Stanisława 
Jarockiego z Haliną Halską i Magdaleną Dal w arcytrudnej 
roli tytułowej. 

Z oper Verdiego - poza wspomnianym „Rigoletto" i „Tra
viatą" - wystawiono na scenie wrocławskiej „Aidę" (19. IV. 
-1956) pod kierownictwem muzycznym Jerzego Sillicha w re
żyserii Jana Popiela, choreografii Maksymiliana Mroza i sce
nografii Stefana Janasika. Było to bardzo wystawne i zna
komicie muzycznie przygotowane przedstawienie z Krystyną 

Jamroz i Donatą Gołkowską w roli tytułowej .. Po raz drugi 
„Aidę" wystawiono za dyrekcji Boleslawa Jankowskiego pod 
.kierownictwem muzycznym Andrzeja Rozmarynowicza, w re
żyserii Wolfganga Weita z NRD, w choreografii Teresy Ku
jawy i scenografii Izabelli Konarzewskiej z Haliną Słoniow
ską (świetna i wokalnie i aktorsko i aparycyjnie Aida!), 
Zofią Konrad, Marią Łukasik i Aleksandrą Strugacz w roli 
tytulowej, Dobromiłą Kokorniak i Urszulą Walczak w roli 
Amneris, Albertem Clipperem z USA i Henrykiem Troja
nowskim w roli Radamesa, Piotrem Ikowskim i Stanisławem 
Jurą w roli Amonasra. „Trubadura" ujrzała wrocławska 

publiczność w 1962 roku pod muzycznym kierownictwem 
Adama Kopycińskiego w reżyserii Lii Rotbaumówny i sce
nografii Tadeusza Gryglewskiego. I wreszcie jedną z naj
rzadziej wystawianych, znakomitych oper Verdiego - „Mak
bet". Wystawiono to dzieło we Wrocławiu 27 czerwca 1964 
roku pod muzycznym kierownictwem Adama Kopycińskiego 
w inscenizacji i reżyserii Lii Rotbaumówny w scenografii 
Aleksandra Jędrzejewskiego i Jadwigi Przeradzkiej. Było 

to wspaniałe przedstawienie, inscenizowane z ogromnym 
rozmachem, pełne dramatycznych napięć, znakomicie zsyn
chronizowane z przebiegiem muzyki. Spektakl ten świadczył 
o wysokim poziomie artystycznym wrocławskiego teatru 
operowego. 

I jeszcze „Don Carlos" wystawiony w 1971 roku pod mu
zycznym kierownictwem Adama Kopycińskiego w reżyserii 

.::...echa Komarnickiego i w scenografii Liliany Jankowskiej. 
~pektakl, który został w 1977 roku wznowiony pod mu
zycznym kierownictwem Roberta Satanowskiego. Wreszcie 
bardzo piękne przedstawienie „Balu maskowego" pod mu
qcznym kierownictwem Roberta Satanowskiego, w reżyserii 
Stanisława Brejdyganta, w scenografii Lidii i Jerzego Skar
żyńskich. 





Z dzieł Pucciniego poza omawianymi już „Madame But
terfly" i „Toscą'', publiczność wrocławska ujrzała po raz 
pierwszy „Cyganerię" w 1952 roku pod batutą Adama Ko
pycińskiego, w reżyserii Stanisława Drabika i Jana Popiela, 
a następnie w 1974 roku pod muzycznym kierownictwem 
Zofii Urbanyi-świrskiej , w reżyserii Bolesława J ankowskfego 
i w czasie „Włoskiego stagione" w kwietniu 1980 roku pod 
muzycznym kierownictwem Roberta Satanowskiego w re
żyserii Franka de Quell. Z dzieł rzadko wystawianych na 
scenach polskich teatrów operowych, pozostanie na długo 

w pamięci „Manon Lescaut" Pucciniego pod muzycznym 
kierownictwem Adama Kopycińskiego w reżyserii Lii Rot
baumówny i scenografii Aleksandra Jędrzejewskiego i Jad
wigi Przeradzkiej, z niezwykle wzruszającą, doskonale śpie
waną kreacją Danuty Paziukówny w roli tytułowej. 

Sięgając pamięcią do minionych lat przypominam sobie 
„Pajace" Leoncavalla, świetnie prowadzone przez Oldricha 
Lapkę , reżyserowane przez J ana Popiela z w spaniale zaśpie
waną partią Cania przez Mieczysława Perkowskiego i wzru
szającą Neddą Walerii Jędrzejewskiej. Po raz drugi „P a jace" 
wyst awione zostały w 1974 roku pod batutą Jerzego Zabłoc
kiego w reżyserii Bolesława Jankowskiego, z bardzo pięknie 
zaśpiewanym prologiem przez Piotra Ikowskiego i Bernarda 
Nowackiego, oraz interesującymi aktorsko i wokalnie kre
acjami Marii Łukasik i Agaty Młynarskiej w roli Neddy 
i Henryka Trojanowskiego w roli Cania. 

„Rycerskość wieśniaczą" Mascagni'ego wystawiono we Wro
cławiu tylko raz. Jakże dawno - w 1949 roku. Pod mu
zycznym kierownictwem Zygmunta Szczepańskiego, w re
żyserii Fotygo-Folańskiego i w scenografii Alek~andra Ję
drze jewskiego i Wiesława Langego. 

Wspomniałem na wstępie o wystawionych we Wrocławiu 
dziełach Wolf-Ferrariego, Ponchielliego, Menottiego. Wielką 

operę Ponchielliego „Gioconda" wystawiono we Wrocławiu 
w roku 1958 pod muzycznym kierownictwem Jerzego Sillicha, 
w reżyserii Zygmunta Bilińskiego, choreografii Zygmunta 
Patkowskiego i w scenografii Kazimierza Gaca i Aliny Ur
ban-Szwedowej. Było to bardzo piękne i znakomicie wyre
żyserowane, zagrane i zaśpiewane przedstawienie. Krystyna 
Jamroz, Donata Gołkowska i Maria Bosko stworzyły w partii 
tytułowej niezwykle dramatyczną kreację, Enza śpiewał zna
komity ten<?r Franciszek Arno, Adam Dacbtera i Stanisław 

Romański , śpiewaka ulicznego Barmabę Piotr Ikowski , Alek
sander Majewski i Eugeniusz Kański .Pozostałe role też były 

obsadzone śpiewakami posiadającymi piękne głosy i talent 
aktorski. Takie spektakle nie często się ogląda na scenach 
operowych[ 

Wolf-Ferrari. We Wrocławiu .grano jego komiczną operę 
„Czterech gburów" według Goldoniego pod muzycznym kie
rownictwem Jana Marynowskiego, w reżyserii Zygmunta 
Bilińskiego w scenografii Janusza Taryłło. · 

I wreszcie jednoaktowa opera Menottiego „Telefon" -wła
ściwie monolog zakochanej Łucji prowadzony przez telefon 
z ukochanym Janem, który ostatecznie zjawia się , aby wziąć 
w ramiona ciągle jeszcze mówiącą do telefonu Łucję . W bu
ffie te j wystawionej wespół z trzema jednoaktowymi bale
tami pod muzycznym kierownictwem Jana Marynowskiego 
w reżyserii Ludwika Miki, widziałem Danutę Paziukówną 

i Marię Tomczak , obie bardzo dobre głosowo i aktorsko. 
W roli Jana widziałem Tadeusza Prochowskiego. 

Ostatnie z wrocławskiego zbioru oper włoskich to dzieła 

st arych mistrzów - Vivaldiego i Pergolesiego. „La verita 
in cimento" Vivaldiego wystawiła Alicja Dank owska pod mu
zycznym kierownictwem Zofii Urbanyi-Krasnodębskie j pq:y 
r uchu scenicznym realizowanym przez Teresę Kujawę. Spek
t akl dowcipny, doskonale zsynchronizowany z uroczą mu
zyką . „La Finta Polacca" i „Il Geloso schernito" Pergolesiego 
wystawił Robert Satanowski w reżyserii Franka de Quell. 
Były to przedstawienia pełne uroku i dobrze wysmakowa
nego dowcipu. „La Finta Polacca" czyli „Livietta i Tracollo" 
została powtórnie zrealizowana w jednym wieczorze z uro
czą „La serva padrona" - „Służąca panią" pod muzycznym 
kierownictwem Eugeniusza Sąsiadka w inscenizac ji i reży

serii Jerzego Kozłowskiego i scenografii Henryka Lidtke. 
Są to spektakle naprawdę urocze. Zwłaszcza „La serva pa
drona" w wykonaniu Joanny Miki-Cortes i Radosława żu

kowskiego pozostanie na długo w pamięci widzów i słucha

czy jako drogocenny kle jnocik wycyzelowany w dawnym 
stylu buffo. 

Teraz czekamy na „Włoszkę w Algierze", która bez wąt

pienia wzbogaci obfity zbiór włoskich dzieł operowych wy
st awionych w Państwowej Operze we Wrocławiu. 
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KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE I ZESPOŁY 
PANSTWOWEJ OPERY WE WROCŁAWIU 

kierownik artystyczny 
FELIKS TARNAWSKI 

kierownik muzyczny 
KAZIMIERZ WIENCEK 

dyrygenci 
JAN MARYNOWSKI 

JAN SLĘK 
MAREK TRACZ 

KAZIMIERZ WIENCEK 
TADEUSZ ZATHEY 
asystent dyrygenta 

STANISLA W RYBARCZYK 

asystent reżysera 
MARIA BOSKO 

URSZULA WALCZAK 

kierownik działu koordynacji pracy artystycznej 
ALLA BOYKO 

SOLIŚCI ŚPIEWACY 
soprany 

IZABELA LABUDA 
MARIA ŁUKASIK 

JOANNA MIKA-CORT:E:S 
AGATA MŁYNARSKA 

URSZULA NAPIÓRKOWSKA 
DANUTA PAZIUKÓWNA 

NATALIA P OTEMKOWSKA 
WŁODZIMIERA RÓŻYCZKA 

ANNA WITKOWSKA 
ALEKSANDRA ŻMINKOWSKA 

JOLANTA ŻMURKO 

m ezzosopran y 

MARIANNA BORUTA 
JADWIGA CZERMIŃSKA 
BOŻYSŁA WA KAPICA 

BARBARA KRAHEL 
HALINA SŁONIOWSKA 

MARIA WLEKLIŃSKA 

tenory 
TADEUSZ CHUDZIKOWSKI 

WOJCIECH HALICKI 
TADEUSZ GALCZUK 

KRZYSZTOF JAKUBOWSKI 
JANUSZ KUJANEK 

LUDWIK MIKA 
WIESŁAW PIETRZAK 

FRANCISZEK PRZESTRZELSKI 
ANTONI SZEREMETA 

JÓZEF WALCZAK 
JANUSZ ZIPSER 

barytony 

STANISŁAW JURA 
TADEUSZ PROCHOWSKI 
JACEK RYS 
MAREK SZYDŁO 
JANUSZ TEMNICKI 
ADAM URBAN 

bais-bary;tany 

ANTONI BOGUCKI 
ZBIGNIEW KR'fCZKA 
MACIEJ KRZYSZTYNIAK 
JANUSZ MONARCHA 

ba sy 
MIECZYSŁAW MILUN 
MIECZYSŁAW HA UTZ 
WŁODZIMIERZ T YSZLER 
RADOSŁAW ŻUKOWSKI 

stała ~ółpraca 

URSZULA WALCZAK - mezzoso,prap 
szef 'k.orepetytwów 
JAN MARYNOWSKI 

korepetytorzy .rol.istów . . 

ŁUCJA BOGUSZYŃSKA 
BARBARA. JAKÓBCZAK-ZATHEY 
HALINA RACHWALIK 
MARIA RZEMIENIECKA 
TERESA RYMASZEWSKA - współpraca 
EWA SOBIERALSKA - współpraca 
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~icjenci 

ALICJA ANCZEWSKA 
RUTA SYLDORF 
MARIA WANOTH 

ORKIESTRA 
kierownik muzyczny 

KAZIMIERZ WIENCEK 

inspektor 
ROMAN BARCZYK 

koncermistrzowie 

STANISŁAW GRABIEC 
ADAM SCBMAR 

~ 
CHÓR 

kierownik chóru i chórmistrz 
JANUSZ MENCEL 

asystent chórmistrza 
ELŻBIETA WIĘCKOWICZ 

inspektor chóru żeńskiego 
MARIANNA WUDARSKA 

inspektor chóru męskiego 
ANDRZEJ ANTOSIK 

korepetytor chóru 
EW A SOBIERALSKA 

• BALET 
kierownik baletu 
KLARA KMITI'O 

pedagog baletu 
EUGENIA JERSZOWA (ZSRR) 

asystent choreografa 
ZOFIA ANDRUSZKIEWICZ-SERWA 

inspektor baletu 

ZENONA MATUSZCZYK-KOZIOROWSKA 

korepetytorzy baletu 
EWA KRYCZKA 

inspicjent baletu 
RUTA SYLDORF 

' biblioteka.n 
ALEKSANDER BEREZOWSKI 



telefony: 

kierownik widowni 
RYSZARD BONI 

kierownik biura obsługi widzów 
'l'ERESA WALAS 

kierownik działu wydawnictw i reklamy 
TERESA CZERNIEJEWSKA-HERZIG 

zespół techniczny 
kierownik techniczny - JANUSZ SŁONIOWSKI 
kierownik działu opracowań 
scenograficznych i obsługi sceny 
kierownik sceny 

- HENRYK LIDTKE 
- ZYGMUNT SCHMIDT 

główny kostiumer - KRYSTYNA CICHOSZ 
mistrz elektroakustyki - MAREK KOWALSKI 
mistrz oświetlenia - HENRYK MAZURCZAK 

kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej 
krawieckiej męskiej 
malarskiej 
modelatorskiej 
stolarskiej 
perukarskiej 
szewskiej 

- ELZBIETA CHMIELEWSKA 
- EDWARD CIOSEK 
- ZBIGNIEW FRANCUZ 
- JERZY WÓJCICKI 
- KAZIMIERZ GRACZYK 
- RYSZARD SNOPCZYŃSKI 
- STANISŁAW ORLOWSKI 

' - MARIANNA KOPEC 
- MARIAN GIELAS 

mistrz pra cowni tapicerskiej 
ślusarskiej 
mody stycznej 
farbiarni 

- CZESŁAWA KOŁODZIEJCZYK 
- EMILIA SKAFAREK 
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