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wtopił

Borodin intonacje rosyjskie muzyki ludowej i starocerkiewnej
jednak bezpośrednich cytatów). Główną „ideą" opery jest p•)
mistrzowsku oddane muzycznymi środkami przeciwstawienie świata
dawnej Rusi i owianego egzotycznym czarem świata Wschodu, reprezentowanego przez plemię Połowców. Do najświetniejszych fragmentów
Kniazia Igora należą wielkie sceny zbiorowe, wykorzystujące specyficzny rodzaj rosyjskiej ludowej polifonii, Tańce połowieckie oraz
solowe arie Kończakówny, Igora i Kończaka z II aktu.
(unikając

SŁOWO O ALEKSANDRZE BORODINIE I JEGO DZIELE

Aleksander Borodin był jako kompozytor niemal zupełnym samoukiem, studiował natomiast chemię i medycynę na Akademii Medycznej, pracując następnie jako lekarz, potem jako wykładowca na tejże
Akademii. Przełomowym momentem stało się dlań zetknięcie (jesienią
1862) z Milim Bałakirew e m i skupioną wokół niego grupą młodych
postępowych muzyków. Pod wpływem Bałakirewa uświadomił sobie,
że jego istotnym powołaniem jest muzyka. Dzieła Borodina, podobnie
jak i innych kompozytorów „Potężnej Gromadki", szybko poczęły zdobywać sobie powodzenie nie tylko w kraju, lecz i za granicą. Do najwybitniejszych dzieł Borodina należy II Symfonia h-moll, zwana „bohaterską", poemat symfoniczny „W stepach Azji środkowej" oraz opera
historyczna „Kniaź Igor".
Temat opery osnutej na tle staroruskiego eposu pt. „Słowo o wyprawie Igora" podsunął Borodinowi związany blisko z „Potężną Gromadką" literat i krytyk muzyczny - Włodzimierz Stasow. Wiedział on,
że ·temat ten będzie w pełni odpowiadał rodzajowi talentu kompozytora,
którego dome ną była przede wszystkim twórczość o charakterze epickim
i wielkie, szeroko zarysowane konstrukcje muzyczne. Borodin począt
kowo z entuzjazmem zabrał się do pracy. Wkrótce jednak pochłonęły
go rozliczne obowiązki związane ze stanowiski"em profesora chemii na
Akademii, a także praca nad innymi dziełami. Dopiero w 1874 roku powrócił do
w 5 lat po otrzymaniu oj Stasowa libretta opery „Kniazia Igora". Publiczne wykonanie fragmentów tego dzieła w 1879
przynosi kompozytorowi wielki sukces i dodaje mu ochoty do dalszej
pracy, która jednak posuwa się naprzód bardzo powoli. Po śmierci
Borodina nie skończoną operą, jak również innymi rękopisami jego
dzieł, zajął się jeden z najwybitniejszych przyjaciół zmarłego Mikoła j
Rimskij-Korsakow, który wraz ze swym uczniem, Aleksandrem Głazu
nowem, uzupełnił, bądź zinstrumentował niekompletne fragmenty
„Kniazia Igora". Wystawienie opery w petersburskim Teatrze Maryjskim stało się wielkim pośmiertnym triumfem Borodina.
Kniaź Igor należy do gatunku wielkiej opery historycznej, lecz
odbija bardzo od dzieł tego typu powstałych we Francji czy we Wło
szech; w ramy tradycyjnych form arii, duetów tercetów czy chórów

4

(Józef

l

•

Kański

-

Przewodnik operowy P. W. M. Kraków 1964)

ODRA - Miesięcznik
Wojciech Dzieduszycki

Społeczno-Kulturalny

Nr 11(69) Listopad 1966 -

„... KNIAŻ IGOR" BORODINA W OPERZE WROCŁAWSKIEJ ... To
jedno z najciekawszych przedstawień operowych, jakie udało mi się
widzieć w Polsce w tym roku, muzycznie doskonale przygotowane
przez Adama Kopycińskiego, monumentalne a przy tym ·dynamiczne.
Reżyserował
Marek Okopiński. Malarska statyczność chórów,
w „Kniaziu Igorze" znakomicie wiązała się z muzyką i akcją w wielkich scenach masowych. Chór z rozmalowaną płasko dekoracją tworzył
świetną kompozycję, nawiązującą do bizantyńskiego m a larstwa ścien 
nego. W tym naprawdę ciekawym spektaklu, wszystkie elementy, począwszy od dobrze grającej orkiestry, aż po bardzo pomysłowy układ
tańców połowieckich Zygmunta Patkowskiego (układ Patkowskiego,
a nie tańce połowiecki e ) złożyły się na bardzo ciekawą całość.
No i soliści: jeszcze raz Opera Wrocławska zadokumentowała, :i:e
nawet do tak trudnego dzieła ma pełnowartościową obsadę: Zofia Konrad, Eugeniusz Stawierski, Urszula Walczak, Zygmunt Biliński, Bernard
Nowacki - aktorsko i głosowo bez zarzutu. Chciałbym trochę dłużej
zatrzymać się przy Bernardzie Nowackim. Igor to zdawałoby się
partia przekraczająca możliwości tego barytona o niezbyt wielkim wolumenie· głosu. Okazuje się jednak, że przy prawidłowym ustawieniu
głosu nawet liryczny baryton może pięknie zaśpiewać księcia Igora.
Nowacki śpiewa bardzo wyrównanym, bardzo nośnym głosem, z ogromnym wyrazem, a przy tym bardzo spokojnie. Jego Igor jest dostojny,
opanowany, w niewoli przeżywa swoją tragedię nie uzewnętrzniając
jej. Doskonały kontrast dla wybuchowego Kończaka w wykonaniu Bilińskiego. Kopycióski świetnie opracował akompaniament słynnej arii
Igora, tak że orkiestra ani przez chwilę nie zagłusza Nowackiego,
a mimo to brzmi pełnie i potężnie w dramatycznych crescendach.
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ugina się przed godnością i majestatem małżonka Igora. Lecz
jeszcze próba czeka Jarosławnę. W komnacie pojawiają się
bojarzy z wieścią, iż wojska Igora zostały rozbite, on sam ranny dostał
się do niewoli, a połowieckie hordy wtargnęły na Ruś. Księżna jest
złamana, po chwili jednak zbiera siły i rozkazuje przygotować miasto
do obrony.
koń ,cu

c1ęzsza

STRESZCZENIE OPERY
Prolog

Jest rok 1185 Kniaź Igor Swiatosławowicz przygotowuje wojenną
przeciwko koczowniczym plemionom Połowców. Już stoi na
placu rycerski zastęp, gotów do wymarszu. Lecz oto niespodziewanie
słońce się zaciemnia i w środku dnia mrok ogarnia ziemię. Przerażeni
mi esz kańcy Putywla uważają ten znak niebieski za złą wróżbę i usiłują odwieść Igora od zamierzonej wyprawy. Mężny wódz jednak nie
odstępuje od zamiaru i w słowach pełnych żaru dodaje odwagi swym
wojownikom. K s iężna Jarosławna w otoczeniu niewiast wychodzi pożegnać mężów ruszających na bój. Igor zleca bratu Jarosławny, k s ięciu
Włodzimierzowi halickiemu opiekę nad swą małżonką. Rycerze dosiadają koni i żegnani urorzy;tym chóralnym śpiewem wyjeżdżają zwolna
poza bramę grod u. Na placu pozostają jedynie Sk.uła i Jeroszkin, dwaj
wędrowni grajkowie, którym tchórzliwa natura kazała wycofać się
z udziału w wyprawie.
wyprawę

Akt I -

o d s I o n a 1.

Na dworze księcia Włodzimierza halickiego dzi e ń i noc upływa na
hulankach. Są tu też Skuła i Jeroszin, którzy znaleźli nareszcie godną
siebie kompanię i wodzą rej wśród pijanej czeladzi. Gdy o wyprawie
Igora od dłuższego czasu zabrakło wieści, k s iążę halicki zrzucił całko
wicie maskę obłudnej uprzejmości i pokory, ukazując swój właściwy
charakter - hulaki i rozpustnika. Oto właśnie nocą porwano na jego
rozkaz jedną z dziewczyn z dworu Jarosławny, a teraz książę zupełnie
wyraźnie zamyśla o' zagarnięciu władzy nad Putywlem i zamiarom tJm
daje wyraz w zawadiackiej pi eś ni . Brutalnie odpędza ksią żę dzi e wc z ęta,
które przyszły błagać go o litość nad towarzyszką, zaś pijana gromada,
postanawia obwołać go kniaziem Putywla.
Od s I o n a

2.

Księżna Jarosławna jest sama i tęsknie marzy o minionym szczęśc iu
u boku ukochanego małżonka - Igora, po którego wyprawie, ku je j
rozpaczy, wszelki ślad zaginął. Dworki księżnej proszą ją, by u żyła
swej władzy dla uwolnienia ich towarzyszki porwanej przez księcia halickiego. A oto zjawia się i sam książę Włodzimierz. Zachowuje się
zuchwale, widzi już w myślach siebie jako władcę Putywla. Jednak
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Akt II

Przed namiotami grupa
stopniowo przechodzącą w ży
wy taniec. Zmysłowym żarem tchnie śpiew Kończakówny, córki chana
Połowców, wyrażający tęsknotę za miłością i szczęściem. Urok pięknej
córy Wschodu podbił serce młodego Włodzimierza, syna Igora, który
wraz z nim pociągnął na wyprawę i dostał się do niewoli w walce
z przeważającymi siłami wroga. Spotkawszy się z Kończakówną pod
osłoną nocy, wyznaje jej Włodzimierz swą miłość i w zamian słyszy
zapewnienie o jej wzajemnym uczuciu. Igora natomiast dręczy tęsknota
za ojczystą Rusią i ukochaną żoną Jarosławną, gnębi poczucie winy
i odpowiedzialność za poniesioną klęskę. Mimo to odrzuca propozycję
nawróconego na chrześcijaństwo Połowca Owłura, który ofiarowuje się
ułatwić mu ucieczkę. Ponurych myśli Igora nie rozprasza fakt, że
groźny i okrutny chan Połowiecki, Kończak, podbity jego męstwem
i wielkodusznością, nie traktuje go bynajmniej jak niewolnika, lecz jako
gościa w swym obozie, a rad by widzieć w nim druha i sprzymierzeńca.
Ofiarowuje on Igorowi najwspanialsze dary, które ten jednak odrzuca;
w końcu, chcąc rozproszyć smutek kniazia, zaprasza go na barwne
widowisko.
Zachodzące słońce oświetla

dziewcząt

nuci

obóz

połowiecki.

tęskną wschodnią pieśń,

Akt III

Na rynku w Putywlu samotna Jarosławna żali się nad tragicznym
losem Rusi - i swoim własnym. Z trudem najwyższym oparł się Putywl najazdowi Połowców, a teraz w oddali widać dwóch jeźdźców,
z których jeden na pewno jest Połowcem. Rozpacz Jarosławny przeistacza się w ogromną radość, gdy w drugim jeźdźcu rozpoznaje Igora.
Pelne uniesienia jest powitanie obofaa stęsknionych małźonków. Lecz
dla niektórych powrót Igora nie jest wcale miłą niespodzianką. Oto
grajkowie Skula i Jeroszkin, którzy przez cały czas bezczelnie wyśmiewali nieudaną wyprawę wojenną, teraz ujrzawszy kniazia · całego
i zdrowego, są przerażeni. Chcąc ratować życie, wpadają na pomysł, by
jako pierwsi obwieścić całemu grodowi powrót kniazia. Istotnie, pamieć
o ich przewinieniach ginie wśród ogólnej radości, z jaką bojarzy i cały
lud witają szczęśliwy powrót kniazia Igora.
(Józef Kański -

Przewodnik operowy -

PWM Kraków -

1964 r.)
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Dyrektor i Kierownik Artystyczny:
Adam

Kopyciński

NASZE DWUDZIESTOLECIE
Aleksander Borodin

Jeszcze trwała na świecie wojna, lat temu przeszło dwadzieścia,
kiedy w wyzwol<>nym z pod hitlerowskiej nocy kraju zaczęło odrastać
i organizawać się życie. Wśród pierwszych instytucji i placówek artystycznych znalazła się nasza Opera, która obchodziła w 1965 roku
swoje dwudziestolecie.
Państwowa Opera we Wrocławiu zorganizowana została po wyzwoleniu od podstaw. Poza budynkiem nie było ani zespołu, ani odpowiedniego wyposażenia, ani kostiumów czy dekoracji. Ale dzięki niestrudzonym wysiłkom i staraniom garstki ludzi, skupionych wokół
Stanisława Drabika i nieżyjącego już Stefana Syryłły, pod życzliwym
patronatem ówczesnego wojewody Stanisława Piaskowskiego już
8 września 1945 roku popłynęły ze sceny dźwięki pol'!;kiej opery Stanisława Moniuszki „Halka". Oto obsada tego historycznego przedstawienia: Halka - Franciszka Platówna, Jontek - Stanisław Drabik,
Zofia - Maria Morbitzerowa, Janusz - Antoni Wolak, Stolnik Henryk Paciejewski, Dziemba - Edmund Kossowski, Dudziarz -Alfred
CZ<Jpek; Kierownictwo muzyczne: Stefan Syryłło; inscenizacja i reżyseria: Stanisław Drabik: Choreografia: Jan Fabian. Ta pierwsza
premiera była w istocie początkiem polskiej kultury w wyzwolonym

Kniaź

Igor

Opera w 3 aktach z prologiem
Tekst polski:

Libretto:
Aleksander Borodin

Wacław śniady

Piotr Widlicki
Kierownictwo muzyczne :
Adam

Kopyciński

Scenografia:
Zofia Wierchowicz

Reżyseria:

Marek

Okopiński

Dyrygenci:
Adam Kopyciński
Jan Marynowski

Choreografia:
Zygmunt Patkowski

Wrocławiu.

W ówczesnych warunkach, dalekich od stabilizacji, perspektywy
egzystencji Opery wrocławskiej nie były jasne. A jednak instytucja
qasza przetrwała i od tamtych dni aż do dnia dzisiejszego przy współ
udziale nadzwyczaj ambitnego i ofiarnego całego zespołu Opery zapisano złotymi zgłoskami niejedną · piękną kartę w powojennej historii
życia kulturalnego kraju.
Opera wrocławska stopniowo gruntowała i stabilizowała sw oją
sytuację materialną, poszerzała bazę wiernych i oddanych widzów
i przyjaciół, powiększała grono stałych i przygodnych współpracowni
ków, z radością widząc wśród nich czołowe nazwiska polskiej kuli:ury.
Zmianom ulegał też, wzrastał ilościowo i odmładzał się, zespół ludzi
pracujących w Operze. Nie bez pewnej dumy mówimy też o tym, że
Opera wrocławska jest dziś w Polsce teatrem, który poszczycić się może
największym repertuarem polskich kompozytorów.
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Kier. chóru:
Radomir Szulc

Kierownik baletu:
Maksymilian Mróz

Asystent scenografa:
Kazimierz Gac

Kier. chóru dodatkowego
Józef Klonowski

Inspicjenci:
Władysław

Franciszek

Niedzielski
Warliński

Muzyczne przygotowanie solistów:
Liliana Zamo_r ska, perzy Fotygo, j Aleksander Tracz,

Janina Kozon.
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o
Igor,

kniaź

siewierski

B

s

A

D A
Owłur,

-- Piotr Ikowski ,.. ...
Bernard Nowacki
Eugeniusz Stawierski
Janusz Temnicki

-

polowiec

Antoni Bogucki

Skuła

Jarosławna~

jego

-

żona

Aleksander Majewski

Zofia Ko nr aj
Ludwika Kaczkowska

grajkowie

wędrowni

)
Włodzimierz,

syn Igora

-

Tadeusz Cimaszewski
Władysław Szeptycki

Ludwik Mika
Feliks Ta rnawsk·

-

Jeroszka

Tadeusz Cimaszewski - Stanisław Kolada
Władysław

halicki- Maciej Kański
brat Jarosławny
Eugeniusz Stawiers
Henryk Łukaszek
Janusz Temnicki
Kończak, chan połowiecki Zygmunt Biliński..,....
Janusz Temnicki

Szeptycki

Włodzimierz, książę

Kończakówna,

soliści

jego córka

-

Piastunka

Jarosławny

Dziewczyna

połowiecka

-

Janina Kozon

-

Halina Słoniowska
Halina Tomczak

Janina Romańska
Urszula Walczak
Halina Szczegłowska

baletu: Lidiat"fichocka, Krystyna Dąbrowska, Barbara Goślińska, Adria Teliszewska, Krystyna ...Kosarewicz, Kamil
_,.Łaznowski, Eugeniusz Marchewka, Jan Mazur, Rudolf Merlender, Henryk Sawicki, Bogumił Śliwiński
bojarzy, v;ojownicy ruscy i

Rzecz dzieje

się

na Rusi w XII wieku -

w prologu, akcie I i III w

Balet, chór i orkiestra Paóstwowej Opery we

Wrocławiu

połowieccy, dziewczęta,

lud

Grodzie Putywlu, w akcie II w obozie

oraz Chór Amatorski przy
Józefa Klonowskiego

Planowa, Janusz

Państwowej

połowieckim.

Filh11rmonii we

Wrocławiu

pod

dyr e kcją

•

J

dwudziestolecia swego istnienia Opera wrocławska z całą
konsekwentnie i systematycznie propagowała naszą naro::lową twórczość. Imponujący jest wachlarz polskiego repertuaru.
Dwadzieścia cztery polskie pozycje operowe i baletowe to rezultat
ciężkiej i ofiarnej pracy, która musi być zaliczona do jednych z wielu
sukcesów całej załogi. Niewiele jest placówek operowych, które poszczycić się mogą wystawieniem prawie wszystkich dzieł naszego narodowego twórcy Stanisława Moniuszki. światła rampy scenicznej
Opery wrocławskiej ujrzały następujące pozycje moniuszkowskie:
„Halka" (premiera 1945 r.), „Straszny Dwór" (premiera 31.XII.1952 r.),
„Flis" (premiera 4.VI.1952 r.), „Paria" (premiera 1950 r.), „Na kwaterunku" (premiera 4.VI.1954 r.), „Verbum Nobile" (premiera 14.XI.1952 r.),
„Hrabina" (premiera 24.VI.1954 r.), „Bajka" (premiera 26.XI.1955 r.),
„Widma" (premiera 26.XI.1955 r.).
Ponadto w dążeniu do stworzenia prawdziwie polskiej sceny operowej pokuszono się o wystawienie aż dwóch oper Władysława Żeleń
skiego „Janek" (premiera 14.XI.1952 r.) i „Goplana" (premiera 1950 r.)
oraz jedynej opery Ignacego Paderewskiego „Manru" (1961). Jednak
wyżej wymienione pozycje, zrealizowane w tutejszym teatrze operowym,
nie dają jeszcze pełnego obrazu. Niewiele mniej uwagi poświęcono
w okresie dwudziestolecia twórczości współczesnych polskich kompozytorów.
Następujące dzieła ujrzały we Wrocławiu po raz pierwszy światła
rampy:
Balet Zygmunta Wierciaka „Z krakowiakiem do Wrocławia" (prapremiera 8.V.1946 r.), balet Tadeusza Szeligowskiego „Paw i dziewczyna" (prapremiera 1949), opera Tadeusza Szeligowskiego „Bunt
żaków" (prapremiera 14.VII.1951 r.). (Na Festiwalu Muzyki Polskiej
w Warszawie w 1951 r. przyznano III nagrodę zespołowi chórowemu
Opery oraz Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki kierownikowi muzycznemu tego przedstawienia dyr. Adamowi Kopycińskiemu.) Opera
Piotra Rytla „!jola" (prapremiera 9.II.1957 r.) balet wrocławskiego
kompozytora Ryszarda Bukowskiego „Maski" (prapremiera 12.XII.
1959 r.), balet również wrocławskiej kompozytorki Jadwigi Szajna-Lewandowskiej „Pinokio" (prapremiera 1.VI.1964 r.), opera Tadeusza
Szeligowskiego „Teodor Gentleman" (prapremiera 21.VII.1963 r.).
Dodajmy jeszcze do tego wykazu operę Feliksa Nowowiejskiego
„Legenda Bałtyku" oraz dzieła Ludomira Różyckiego: dwukrotnie
wystawiany balet „Pan Twardowski" oraz po raz pierwszy wystawianą
po wojnie operę „Eros i Psyche".
Na dwudziestolecie wyzwolenia Ziem Zachodnich• i Północnych,
które uroczyście obchodziliśmy w miesiącu maju 1965 roku, Opera
nasza przygotowała dziesiątą z kolei prapremierę współczesnego polW

ciągu

świadomością,
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skiego kompozytora Adama Świerzyńskiego - balet „Pieśń o tęsknocie"
do libretta utalentowanego reżysera Opery wrocławskiej Lii Rotbaumówny.
Dwudziestą rocznicę powstania placówki uczczono wystawieniem
nie granej po wojnie i zapomnianej opery „Maria" R. Statkowskiego
wig poematu A. Malczewskiego.
Repertuar Opery wrocławskiej oparty był w zasadzie na dziełach
XIX i XX-to wiecznych. W minionym dwudziestoleciu wystawiono
ogółem 79 premier operowych i baletowych. Z ogólnej ilości 79 premier
wystawiono:
pozycji polskich
rosyjskich i radzieckich
czeskich
włoskich

francuskich
innych

25
23
6
16
7
12

Reasumując stwierdzić należy, że widz operowy miał do wyboru
szeroki wachlarz repertuarowy, z wieloma interesującymi pozycjami,
przy czym nie pominięto również i najmłodszego widza, dla którego
wystawiono „Wieszczkę lalek" (1947 r.), „Kopciuszka" (16.1.1959 r.) czy
„Pinokia" (1.VI.1964 r.). Także i dla młodzieży starszych klas szkół
podstawowych i średnich organizowano specjalne przedstawienia.
Do repertuaru młodzieży na stałe weszły „Halka", „Straszny
Dwór", St. Moniuszki, „Manru" Paderewskiego, „Goplana" Żeleńskiego,
„Faust" Gounoda, „Pan Twardowski" Różyckiego, „Joanna d'Arc" Pejko
i „Makbet" Verdiego. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia ponad
300.000 widzów młodzieży szkolnej oglądało przeważnie klasykę operową
jako uzupełnienie materiału lekcyjnego, przerabianego w szkole.
Poszukiwania Opery wrocławskiej nie zamknęły się na lansowaniu
prapremier polskich kompozytorów. W dążeniu do jak największego
rozszerzenia wachlarza repertuarowego zaprezentowano społeczeństwu
dolnośląskiemu dzieła zapomniane czy też niegrywane wogóle na krajowych scenach operowych, względnie niewystawiane w Polsce po
wojnie.

Do

dzieł

wykonanych po raz pierwszy w kraju

należą:

Balet Gliera „Czerwony Mak" premiera 25.IV.1952 r. opera Kabalewskiego „Rodzina Tarasa" - premiera 6 i 8.XI.1963 r. balet Goleniowa „Nestinarka" - premiera 29.XII.1957 r., balet A. Blissa „Szach
Mat" - premiera 8.II.1964 r., balet N. I. Pejko „Joanna d'Arc" premiera 15.XII.1963 r., balet Strawińskiego „Pietruszka" 24.XI.1961.
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Do pierwszych
Operę

wykonań

w Polsce po wojnie

zaliczyć

trzeba:

Dworzaka „Czart i Kasia" - premiera 1948 r., operę St. Moniuszki „Paria" premiera 13.I.1951 r.; op erę Rimskij-Korsakowa
„Złoty Kogucik" premiera 14.IV.1950 r., operę Janaczka „Jenufa" premiera 31.XII.1953 r., operę Dworzaka „Rusałka" - premiera 27.I.
1957 r., operę Różyckiego „Eros i Psyche" - premiera 8.V.1955 r., operę
Mozarta „Bastien und Bastiene" - premiera 1956 r., operę Ponchiellego
.;Gioconda" - premiera 9.Il.1958 r., operę Żeleńskiego „Goplana" premiera 21.III.1959, operę Mozarta „Cosi fan tutte" premiera
24.XI.1964 r ., balet Głazunowa „Raymonda" - premiera 17.XII.1955 r.,
operę Pucciniego „Gianni Schichi" premiera 31.XII.1963 r., operę
Halevy'ego „Żydówka" - premiera 26.1.1963 r„ operę „Makbet" Verdiego - premiera 27 i 28.VI. 1964 oraz oper'ę „Maria" R. Statkowskiego
- premiera 16.X.1965 r. W dorobku repertuarowym Opery wrocław
skiej wiele pozycji przyniosło zasłużone uznanie społeczeństwa i stało
się wydarzeniem art,ystycznym w skali ogólnokrajowej. Nie możemy
tutaj nie wspominać takich oper czy baletów jak: „Złoty Kogucik",
„Paria", „Bunt Żaków", „Czerwony Mak", „Jenufa", „Fontanna Bachczysaraju", „Rodzina Tarasa", „Goplana", „Traviata", „Manru", „Jezioro
Łabędzie", „Trubadur", „Żydówka", „Teodor Gentleman", „Pinokio'',
„Makbet", „Maria", które stały się wydarzeniem artystycznym w skali
ogólnokrajowej i przyniosło Operze wrocławskiej zasłużone uznanie.
Z wysoce pochlebną oceną krytyki krajowej i zagranicznej oraz
wręcz entuzjastycznym przyjęciem publiczności spotkały się przedstawienia „Goplany" Żeleńskiego i „Manru" Paderewskiego na I Festiwalu
Polskich Oper i Baletów w Poznaniu . w 1961 r. oraz opera „Teodor
Gentleman" Szeligowskiego i balet „Pinokio" Szajna-Lewandowskiej
na II Festiwalu Polskich Oper i Baletów w Poznaniu w roku 1964.
Wielkim sukcesem artystycznym zakończyły się także występy
gościhne Opery wrocławskiej poza granicami kraju w CSRS na scenie
Opery w Libercu, w roku 1954. Czołowi artyści Opery wrocławskiej
występowali gościnnie na wielu scenach krajowych i zagranicznych,
jak również zdobywali laury na międzynarodowych konkursach wokalnych i baletowych.
Gościliśmy również na scenie opery wrocławskiej wielu znanych
śpiewaków i dyrygentów z krajów Demokracji Ludowej jak i zachodnich (dyrygent Mossini z Rumunii, Paweł Lisicjan ze Związku Ra dzieckiego, śpiewak P. Glossop baryton z Anglii, śpiewaczka Irma
Gonzales z Meksyku, śpiewaczka Arrojo ze Stanów Zjednoczonych
i wielu innych). Także i czołówka polskich śpiewaków operowych
przewinęła się przez naszą scenę na gościnnych występach z Bogdanem
Paprockim, Krystyną Szczepańską, Andrzejem Hiolskim i Kazimierzem
Pust elakiem na czele.
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W niektórych kołach utarło się przekonanie, iż w połowi e f(X wieku opera staje się przeżytkiem. Rzeczywistość jest inna: Lata 19451960 to okres wspaniałego rozkwitu tego gatunku sztuk w Polsce Ludowej. Swoją cegiełkę dołożył do tego Wrocław. Jeśli w roku 1946
przedstawień
operowych we Wrocławiu dano 130, które og lą d ało
120.500 widzów, to w roku 1964 Op erę wroc ławską odwiedziło 157.092
widzów, którzy byli na 272 przedstawieniac h operowych i baletowych,
a na przestrzeni lat 1945 - do końca roku 1965 - ilo ść widzów goszczących w murach Opery wrocławskiej za myka się cyfrą 3.600.000
przy 4.720 przedstawieniach.
Działalność Opery wrocławskiej nie ograniczyła się do wystawienia
widowisk w siedzibie. Cały zespół brał czy nny udział w różnego ro :lzaju
czynach społecznych na terenie województwa wrocławskiego. Sprawowano patronaty nad świetlicami, występowano w różn ego rodzaju koncertach organizowanych z okazji świąt Państwowych jak i akcji wyborczych do Sej mu PRL i rad n ar odowych, ponadto ob sł u g iw ano wys tępa mi artystycznymi komisje poborowe, uczestniczono w akcji łącz 
ności miasta ze wsią, nie mówiąc o społecznych koncertach dawanych
w wielu, zakładach pracy. Pracowników Opery nie zabrakło także przy
odgruzowywaniu miasta .
W swej dalszej perspektywie działalności Opera wrocławska nie
zamierza o:lstąpić od zasady, jaką kierow ali się wszyscy kierownicy
tej placówki - wystawienia dzi e ł albo zagranicznych albo świeżo napisanych dzięki czemu scena Opery wrocławskiej zdobyła sobie
miano tzw. „awangardowej". Po prapremierze baletu A. Skwi erzyńskie 
go „Pieśń o tęsknoci e", wyciągnęliśmy z zapomnienia doskonałą operę
R. Statkowsl<iego do słów Malczewskiego pt. „Maria", obecnie wrocła
wianie ujrzą „Księcia Igora". Borodina, a następnie „ Zarę czy ny w Klasztorze" Prokofiewa. Nadal będziemy uzup e łniać cykl dzieł Verdiego,
Pucciniego i. Mozarta. Pragniemy doprowadzić do takiego wachlarza
r epertuarowego, aby swoim zasięgiem obejmow ał dzi e ł a oper?we napisane na przestrzeni kilku wieków, oczywi śc ie z szerokim uwzględni e 
niem twórczości polskiej.
Te wszystkie osiągnięcia i śmiałe plany na przyszłość nie byłyby
możliwe, gdyby nie życzliwy i p ełen troski mecenat Państwa reprezentowanego na codzień przez Ministerstwo Kultury i Sztuki oraz Ra dę
Narodową miasta Wrocławia.
Jesteśmy zdania, że Opera wrocławska nie zapomniała w swej
działalności o obywatelskim znaczeniu sztuki, nadała nowe tr eś ci tradycyjnym wzorom, poszukiwała współczesnych środków wyrazu w trakcie realizacji dzieł operowych, jednym słowem stała s ię tea trem, który
jest w stanie w pełni zaspokoić społeczne zapotrzebowanie współcz es 
n ego widza i słuchacza.

Opera wrocławska dzięki zdrowo pojętej ambicji i zapałowi całego
mimo wielu piętrzących się trudności i ciężkich warunków
pracy - wprowadziła w życie nowe pokolenie twórców i odtwórców,
którzy rozwijają najlepsze tradycje przeszłości, w trosce o sukces polskiej opery, z niezachwianą wiarą w je j ogromne znaczenie.
zespołu,

jubileusze bywają uroczystościami zdradliwymi. Zaokres można nie mieć sił, by rozpocząć następny, przeszłość może czasem ciążyć „jak nieopatrznie zaciągnięty dług".
Opera wrocławska, której dwudziestolecie istnienia minęło - jest
jednak naprawdę instytucją wciąż młodą, jest symbolem na nowo rozpoczynającego się, po raz któryś już z rzędu, jej życia, wciąż obiecujące
go nowe przygody. Każdy zaś odcinek tego życia, niemal każdy, był
wychodzeniem ku nowemu, był odnajdywaniem dla ludzi tego, co nasza
epoka wnosi w muzyce najbardziej wartościowego i reprezentatywnego,
a zarazem co wynika z epok innych, co dla niej z przeszłości najbliższe.
Opera - to było i jest odkrywanie wciąż nowych nieznanych światów
muzy cznych.
Nasza opera wi e lokroć stawała się punktem ciężkości zainteresowań
kulturalnych i wywarła znaczny wpływ na nową muzykę oraz udowodniła, że jest zdolna do życia i może zainteresować szersze społeczeństwo
jak i przy s złe pokolenia.
Te wszystkie pozytywy nie były by możliwe, gdyby nie postawa,
zapał, ofiarność, poświęcenie całego naszego zespołu, wszystkich bez
wyjątków pracowników i bez względu. na zajmowane stanowisko, gdyż
bez każdego z nich całość nie mogłaby być tym, czym jest, nie
moglibyśmy dziś mówić o naszym imponującym dorobku artystycznym.
artystycznym.
Patrząc wstecz na swoje dwudziestolecie ma Opera wrocławska rzetelny tytuł do dumy i zadowolenia. Program artystyczny Opery zakła
dał i zakłada wciąż nieustający rozwój, nie pozwalający na stagnację.
Dlatego też wierzymy, że nasz teatr nie „zmarmurzeje" nigdy.
Długoletnie

mykając jakiś

RUCH MUZYCZNY NR 5 -
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Pierwsze prze::lstawienie „Halki" we
STANISŁAW

Wrocławiu

DRABIK

Wygłaszając przed dwudziestu laty na inauguracyjnym przedstawieniu Halki we Wrocławiu, w dniu 8 września 1945 roku okolicznoś
ciowe przemówienie, mówiłem:
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Chcemy dotrzymać kroku pionierom polskości Kresów Zachodnich,
by kiedyś nie powiedziano, że polski artysta nie zrozumiał swego zadania, że nie spełnił swego posłannictwa wobec Ojczyzny".
20 lat temu Halka była początkiem dzisiejszej Państwowej Opery
Wrocławskiej. W leżącym wówczas w gruzach i dymiącym jeszcze
Wrocławiu, była ona w tamtych latach osiągnięciem artystycznym
i propagandowym dla Ziem Zachodnich bez precedensu, zapoczątkowu
jąc kolejne arty~tyczne sukcesy placówki, którymi po dzień dzisiejszy
szczyci się Opera Wrocław s ka.
Im bardziej odbiegam w latach od daty powołania o::l życia i zało
żenia przeze mnie Opery we Wrocławiu, tym bardziej uświadamiam
sobie, że był to jedyny i najkorzystniejszy moment do zorganizowania
placówki operowej w stolicy Dolnego śląska, tym bardziej, że obowią
zywało wówczas hasło: tworzyć i budować bez względu na trudności
i przeszkody.
Wprawdzie w chwili mojego przyjazdu do Wrocławia, tj. w pierwszych dniach lipca 1945 roku, działał już jak najbardziej sprawnie Zarząd Miasta, w tym Wydział Kultury, jednakże w planach i zamierzeniach ówczesnych Ojców Miasta Wrocławia nie było mowy o uruchomieniu opery. W owym czasie nie funkcjonował tam jeszcze nawet
tramwaj. Inicjatywa zorganizowania Opery była więc dla wszystkicn
zaskoczeniem.
Ponieważ trwałem zdecydowanie i nieustępliwie przy swoich zamierzeniach, otrzymałem w końcu pisemne z e zwolenię na wystawienie
Halki, ale - przyznaję pomocy finansowej mi nie obiecywano.
Powiedziano mi natomiast, że jeśli koniecznie chcę prowad z ić Oper ę ,
Zarząd Miasta przeszkadzać nie będzie, ale też nic wiE;cej ... Mimo to,
nie cofnął e m si ę już przed narastającymi trudnościami. Trwa ło to za
mojej pierwszej dyrekcji do września 1947 roku, po czym pełną odpowiedzi a lność finansową Opery przejęło na siebie Ministerstwo Kultur}"
i Sztuki. Od 1945 do 1947 roku zdołałem wystawić w Operze Wrocław
skiej dwan a ści e premier. w tym trzy balety.
Pierwsze przedstawienia Halki we Wrocławiu w dniach 8, 9 i ll)
wrze śnia 1945 roku były moją zupełnie prywatną imprezą, zorganizowaną na wła s ny koszt i własne ryzyko, za pieniądze pożyczon e w Krakowie od prywatnych osób. ówczesny Wojewoda Dolnośląski mgr Stanisław Piaskowski, obserwując i doceniając ten wysiłek i zamierzenia
twórcze pokrył w ostatniej chwili część nieprzewidzianych kosztów tak
ryzykownego przedsięwzięcia, ratując mnie wtedy z ciężkiej opresji.
Również Wojenny Komendant Miasta Wrocławia pułkownik Armii
Radzieckiej (nazwiska niestety nie pamiętam), dowiedziawszy się, że
przed wojną występowałem w Warszawie w „Carmen" z zasłużoną artystką ZSRR słynną mezzosopranistką Teatru Wielkiego w Mos-
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kwie - Marią Maksakową, zobowiązał s ię przysłać do Krakowa dwa
wojskowe auta ciężarowe, którymi przywieźliśmy do Wrocławia kostiumy i rekwizyty oraz zespó ł chóralny i solistów z o::ldaną sprawie Opery
Wroc ła wskiej Franciszką Platówną na czele.
W dawnych poniemieckich m agazynach teatralnych we Wrocławiu,
zdewastowanych i spalonych w czasie oblężenia miasta, udało mi się
na szczęście wyszukać i skompletować bardzo skromne zresztą dekoracje do Halki, które na wózku ręcznym zawiozłem do gmachu teatru.
Nie obeszło się też bez prób sabotażu ze strony dawnych pracowni ków technicznych niemieckiej opery, którzy niemal do ostatniej chwili
nie chcieli uruchomić na scenie horyzontu, twi e rdząc uporczywie, że
po:lczas bombardowania został uszkodzony.
Próby zespołowe z solistami do Ha lki o::lbywały s i ę początkowo
w Krakowie, w moim prywatnym mieszkaniu, zaś całościowe muzyczno-sceniczne, pod moim kierunkiem, już we Wrocławiu, po przywiezieniu
całego zespołu sol istycznego i chóralnego z Krakowa i Katowic.
Działająca wówczas przez krótki okres na terenie Wrocławia niemiecka orkiestra operowa, pozostająca pod kierownictwem muzycznym
zas łużonego dyrygenta Stefana Syryłły, późniejsz eg o założyciela i dyr ektora Orkiestry Symfonicznej we Wrocławiu , przygotowała z dużą
precyzją dzieło Moniuszki, i bez najmniejszego sprzeciwu o::l egra ła na
inauguracyjnym przedstawieniu nasz hymn narodowy.
Były to niezapomniane chwile dla pierwszych obywateli polskiego
Wrocławia, oklaskujących wykonawców w cztery mie s iące po kapitulacji miasta.
Sukces Halki we Wrocławiu odbił się wtedy głośnym echem
i w prasie zagranicznej.
Nawiązując do samego spektaklu, trudno nie wspom111ec o wykonawcach, Halkę śpiewała znakomita sopranistka Opery Warszaw.>kiej
i Lwowskiej - Franciszka Platówna. Ja kreowałem parti ę Jontka, którą
śpiewałe m uprzednio przez wiele lat na polskich i zagranicznych scenach operowych. Partią Jontka i Almavivy w Cyruliku sewilskim (wystawionym przeze mnie we Wrocławiu jako druga premiera operowa
4 gr udnia 1945 roku), z ud ziałe m znakomitych artystów Ewy Bandrowskiej-Turskiej (Rozyna) i Karola Urbanowicza (Bazylio), a po::l kierownictwem muzycznym Stefana B arańsk i ego - pożegnałem się wówczas, po 26 Jatach kariery śpiewaczej ze sce ną operową, wycofując się
zrazu okresowo z aktywnej pracy w charakterze śp i ewaka-solisty. Praca
organizacyjno-twórcza w Operze Wrocł awskiej pochło n ęła mnie wtedy
bez reszty, poza tym jako reżyser-pedagog poświęciłem się odtąd wyłącznie szkoleniu scenicznem u i wokalnemu młodych kadr operowych.
W Halce s t awiał wówczas swoje pierwsze kroki w Operze wybitny
dzisiaj solista Opery Warszawskiej - Edmund Kossowski. J edna k że
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ówczesnej obsady Halki, jedynie niespożyty Alfred Czopek przeprzez całe XX-lecie we Wrocławskiej Operze. Choreografię do
Halki opracował baletmistrz Jan Fabian.
Młodzi entuzjaści Opery Wrocławskiej niewiele wiedzą o tamtym
pionierskim okresie, który przechodzi już do historii.
Zarzucono mi parokrotnie, że działając wówczas na własną rękę,
lubiłem stawiać czynniki nadrzędne przed faktem dokonanym to
prawda, ale chyba na przykładzie Wrocławia udowodniłem, że słuszność
była po mojej stronie. Za to Kraków moje rodzinne miasto, nie może
się doczekać rozpoczęcia budowy własnego gmachu Teatru Muzycznego.
Nawet w planach inwestycyjnych na najbliższe 5 lat nie został on
przewidziany. Mogę więc dzisiaj powiedzieć bez przesady, że odczuwam
satysfakcję z powziętej przed 20 lat decyzji.
Dla całokształtu spraw, wiążących się z upowszechnieniem kultury na terenie Wrocławia, wspomnę jeszcze o balecie propagandowym:
„Z krakowiakiem do Wrocławia", napisanym specjalnie dla Ziem Odzyskanych przeze mnie (pomysł i libretto) i krakowskiego muzyka Zygmunta Wierciaka. Prapremiera baletu „Z krakowiakiem do Wrocławia"
odbyła się we Wrocławiu 9 maja 1946 roku, zaś na specjalne życzenie
władz centralnych 8 czerwca 1946 roku odbyło się galowe przedstawienie tegoż baletu w ramach Dni Kultury Polskiej na Ziemiach Zachodnich, w obecności ówczesnego Ministra Ziem Odzyskanych Władysława
G<>mułki, który przed spektaklem wygłosił okolicznościowe przemówienie.
Do pionierów Opery Wrocławskiej, stale angażowanych wówczas
w okresie pierwszych dwóch sezonów operowych (1945/46/ i 1946/47)
zaliczyć należy przede wszystkim, w · kolejności ich przystępowania do
współpracy: dyrygenta Stefana Syryłłę (dziś nieżyjącego), kontrabasistę
Artura Lipińskiego, Alfreda Czopka, Zygmunta Bilińskiego, koncertmistrzynię Alicję Hakowską-Rozgórską, waltornistę Janusza Jacyszyna, Wacława Wroneckiego, Czesławę Winnicką-Kań s ką, Halinę Halską, Marię Wanoth, Janinę Romańską, Salomeę Bilińską, Władysław
Szeptyckiego, Czesława Szymańskiego (też nieżyjącego), Tadeusza
Olbrychta, Władysława Magierowskiego, Stanisława Brzozowskiego, K azimierza Porębskiego i Stanisława Szymańskiego.
Ostatnio wrocławska sopranistka - Halina Słoniowska, czołowa
wykonawczyni partii Halki w Operze Wrocławskiej , uczennica prof.
Franciszki Platówny, gościła za oceanem, występując w „Halce" w Chicago, gdzie odniosła wielki sukces.
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