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GA ETA NO 
DONIZETTI 

DONIZETTI 

JEGO "ŁUCJA" 
JÓZEF KAN SKI 

Przeglądając dzisiejszy repertuar teatrów operowych, 
zwłaszcza na naszym rodzimym gruncie, nie zdajemy 
sobie na ogół sprawy, jak bardzo skromny i ograniczony 
ilościowo - aby nie powiedzieć wręcz „ubogi" - jest 
ów repertuar w porów:1aniu z operową praktyką sprzed 
stukilkudziesięciu lat. Jakże dziwiliby się dawni dyrek
torzy Opery Paryskiej czy włoskich teatrów, a wraz 
z nimi zapewne i Karol Kurpiński. znakomity szef da
wnej Opery Warszawskiej, gdyby im powiedziano, ż~ 
nadejdzie czas, kiedy liczba pięciu do ośmiu, a czasem 
nawet i jeszcze mniej premier w sezonie będzie uważana 
za wystarczającą. Oni przecież musieli występować z pre
mierami nieledwie co tydzień, przy czym z rzadka tylko 
wchodziły w grę wznowienia znanych już i ogranych 
pozycji: w pierwszym rzędzie trzeba było zabiegać 
o dzieła nowe, nieznane jeszcze publiczności w danym 
mieście. Skoro zaś takie byld naówczas jakbyśmy dzi~ 
powiedzieli, zamówienie społeczne - to oczywiście kwi
tła te7. bujnie i bogato operowa twórczość kompozytor
ska. Powstawały w tych „złotych czasach" rzec można, 
masowo operowe dzieła lepsze i gorsze, przyjmowane 
z większym i mniejszym aplauzem - naturalną wszak
że było rzeczą, że tylko nieliczne spośród nich zwycięsko 
wytrzymały próbę czasu. Dotyczy to nawet twórczości 
mistrzów najznakomitszych, a wśród nich także - Gae
tana Donizettiego. 
Urodził się on w roku 1797 w Bergamo w Lombardii. 
W owym czasie jedną z najwybitniejszych osobistości 

włoskiego świata muzycznego był zitalianizowany Nie
miec Simon Mayr. Jako twórca nie odznaczył się on 
niczym wybitnym, wywarł jednak tak silny wpływ na 
całe pokolenie włoskich kompozytorów z Rossinim włą
cznie, że niektórzy historycy omawiając tę epokę mówią 
o „Szkole Simona Mayra". Pod jego kierunkiem kształ
ci! się również i Donizetti. Dalsze studia odbywał w Kon
serwatorium Bolońskim i już w roku 1818 zadebiutował 
swą pierwszą operą noszącą tytuł „Henryk, hrabia Bur
gundii". W ślad za nią sypią się jak z rogu obfitości 
dalsze opery, których młody kompozytor tworzył po 
kilka w ciągu roku. Łatwość inwencji twórczej była 
u Donizettiego zadziwiająca. Pisał niezwykle szybko, 
komponując po kilka oper rocznie, co niestety musiało 
się odbijać ujemnie na ich wartości muzycznej i na wy
kończeniu szczegółów. Z drugiej znów strony koniecz
ność rywalizacji z niemniej utalentowanym Bellinim 
zmuszała Donizettiego do bardzo intensywnej pracy. 

Mimo ogromnej popularności i pozornie szczęśliwej 
egzystencji nie brakło w życiu Donizettiego bardzo cięż
kich przejść, które podkopały mocno zdrowie kompozy-
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tora. Pod koniec życia popadł on w obłąkanie i zmarł 
w rodzinnym mieście Berga.ma 8 kwietnia 1848 roku. 

Da ta śmierci Doniz-ettiego jest tedy o 20 lat wcześniej
szą od śmierci Rossiniego; jednak w historii muzyki trak
towany jes t Donizetti jako następca twórcy „Cyrulika 
Sewilskiego", a to dlatego, że Rossini bardzo wcześnie 
zaprzestał komponować i okres rozkwitu artystycznej ka
riery Donizettiego przypada już po wycofaniu się Ros
siniego z czynnego życia muzycznego. 
Spośrćd siedemdziesięciu oper Donizettiego zaledwie 

kilka zachowało do dziś dnia swą żywotność, w pierw
szym rzędzie „Łucja z Lammermooru" i „Favorita", 
a z oper komicznych „Napój miłosny" i „Don Pasquale". 
„Łucja z Lammermooru" jest typowym wytworem ro

mantycznej epoki w muzyc-e . Libretto opracował Salva
tore Cammarano na podstawie powieści „Narzeczona 
z Lammermoor" Waltera Scotta, którego dzieła cieszyły 
się w tym czasie w całej Europie niezwykłym wręcz po
wodzeniem. Nie po raz pierwszy zresztą sięgał Doniz-etti 
po temat do romantycznych powieści Waltera Scotta -
na tle jego dzieła bowiem osnuł również jedną ze swych 
wcześniejszych oper, „Zamek Kenilworth". 
Atrakcyjność „Narzeczonej z Lammermooru" podnosił 

jeszcze fakt, iż Walter Scott oparł akcję swej powieści 
na autentycznym wydarzeniu - na tragicznych losach 
młodej Szkotki Janet Dalrymple, która zmuszona przez 
matkę do porzucenia swego ukochanego i poślubienia 
innego mężczyzny, popadła w obłęd i wnet po ceremonii 
ślubnej zraniła ciężko sztyletem swego oblubieńca. Scott 
w swej powieści odmienił nieco fakty - w rzeczywi
stości bowiem małżonek Janet wyleczył się z odniesionej 
rany i przeżył znacznie swą żonę, zaś nieszczęśliwy ko
chanek, lord Rutherford, udał się na dobrowolne wy
gnanie. W powieści natomiast Edgar z Ravenswood ginie 
tragiczną śmiercią, zaś małżonek Łucji opuszcza kraj na 
zawsze. Donizetti i jego librecista z kolei uprościli znacz
nie akcję powieści i wprowadzili do niej dalsze jeszcze 
zmiany. 
„Łucja z Lammermooru" dziś już niezbyt często po

jawia się na scenach. Dlatego też nie bardzo nawet 
jesteśmy w stanie wyobrazić sobie bezprzykładne wręcz 
powodzenie i fantastyczną popularność, jaką cieszyła się 
ta opera w epoce, która ją wydała. Wystawiano ją na 
wszystkich scenach; główne role kreowali najwięksi mi
strzowie sztuki śpiewaczej. Franciszek Liszt opracował 
sekstet z „Łucji" i włączył do swych efektownych trans
krypcji fortepianowych. Inne jej fragmenty szły - i.a k 
to się mówi - między lud i bywały śpiewane ze zmie
nionym tekstem jako pieśni związane już z operą. Mię
dzy innymi jedna z patriotycznych pieśni polskich po
wstańców z 1831 roku opiera się na melodii chóru gości 
z II aktu „Łucji z Lammermooru". 

Nic dziwnego- zarówno treść opery Donizettiego, jak 
i muzyka, która słuchaczom nie przeczuwającym jeszcze 
późniejszych osiągnięć Verdiego i Wagnera, wydawała 
się sięgać szczytów dramatycznego napięcia, sprawiały, 
że „Łucja z Lammermooru" dla współczesnych stała się 
niemal symbolem romantyzmu w twórczośc i operowej. 
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LEGENDA „ŁUCJI" 
I KILKA DYGRESJI 
STANISŁAW HEBANOWSKI 

Bronisław Horowicz w książce „Teatr Operowy" nie 
oszczędza włoskiego bel-canta, a przede wszystkiem Bel
liniego i Donizettiego. Pisze, że melodia stała się dla 
tych kompozytorów tyranem „celem samym w sobie", 
że „słowa i ich sens nie mają dla nich żadnej wartości". 
że „arie Donizettiego i Belliniego najeżone są wokalizami 
przy każdej okazji i „b-ez żadnej okazji". Ze zgorszeniem 
cytuje Belliniego, który mawiał, że „im gorszy tekst, 
tym lepsza muzyka". Borowicza cechuje buntownicza 
swada, chciałby odrzucić od wieków zagnieżdżone 
w teatrze operowym szablony, a podporządkować wszy
stkie elementy widowiska operowego dra matycznej eks
presji. Dlatego też z przekąsem pisze o zachwytach 
Teofila Gautier nad sławnym śpiewakiem Giovanim 
Battistą Rubinim w Łucji z Lammcrmoor. A zdanie Gau
tiera,, że - „głuchy byłby widział jedynie rosłego męż
czyznę ze śladami po ospie, z ręką na sercu, w śmiesz
nej pozie figurki trubadura pod kloszem, lecz ślepy 
byłby z pewnością pojął całą ·elegancję, całą pełną pasji 
melancholię, całą bolesną poezję młodego pana z Ra
venswoodu" - Horowicz kwituje po prostu stwierdze
niem, że nie ma to nic wspólnego z teatrem, a podobne 
produkcje można tylko traktować jako koncerty. Po
wołuje się przytem na notatkę Roberta Schumanna o 
Faworycie, że jest to „muzyka dla teatru marionetek". 

Wyda.ie mi się, że Horo\vicz, obrońca umowności i fan
tastyki teatru operowego, trochę się zagalopował. Ku
kiełkowość postaci operowych nie jest pozbawiona swo
istego uroku. Inscenizowane na zasadzie pastiszu dawne 
opery dają nieraz więcej satysfakcji naszym uszom 
i oczom, niż widowiska montowane w poszukiwaniu mo
nolitycznego kształtu. Czasem dysproporcja między sło
wiczą kantyleną a schematycznym, konwencjonalnym 
demonstrowaniem akcji nadaje spektaklowi cechy na
iwnej świeżości. lVIożemy też zrozumieć intencje takich 
kompozytorów jak Donizetti i Bellini, którzy szukali 
jedynie w głosach ludzkich piękności materii dźwięko
wej w stanie czystym. I chętnie przyznajemy rację Hek
torowi Berliozowi, który wypominał coprawda włoskie.i 
operze rulady i tryle oraz uważał je za karykaturalne 
parodie, ale jednocześnie nie odmawiał wartości operom 
Belliniego i Donizettiego i podkreślał , że ,.wielki ansambl 
w finale II aktu Łucji z Lammermoor i scena śmierc:i 
Edgara mają godny podziwu patos". 
Niedorzeczność sytuacji w tych operach - obrażająca 

wykwintny smak Borowicza - niesie ze sobą szczególną, 
baśniową egzotykę. Oglądamy tu zdarzenia jak by 
przez odwrócone szkła lornetki. I może w ten sposób 
wyczuwamy magię niepodległej melodii, która poprzez 
porywy miłośc i i nienawiści - niby fatum - prowadzi 
zbłąkanych ludzi do tragicznej i wyzwalającej śmierci. 



Zapominamy wtedy o katarynkowym akompaniame~cie, 
a włoskie słowa „Udrai nel ' mar, che mormora - 1 eco 
de miei lamenti ... " przestają być wytartymi kliszami 
z poetyckiego śmietnika . . . . 
Oczywiście, opery Donizettiego bardz1eJ 11:yczne rn;'. 

dramatyczne, wymagają innego klucza inscernzacy.inego, 
niż eksponujące prawdę (?) przeżycia psy.chologicznego 
późniejsze kompozycje Verdiego. Warto Jednak . przy
pomnieć, że Salvatore Cammarano był autorem hbretta 
Łucji i najbardziej nieprawdopodobnego tekstu do Tru
badura Verdiego. 

Łucję, a raczej arię (Il dolce suono) z . tej opery .po
znałem jako dziecko z nagrania Marcelmy Sembnch
Kocha1'iskiej. Na czarnym krążku widniała kolor~wa 
nalepka z psem zapatrzonym w tubę gram.ofonu. Wiele 
razy słuchałem tej, pełnej szmerow, stareJ płyty. Bi;
dziła we mnie niepokój i wzruszenie. Dżwięk fletu w~o~ 
rował wielkiej śpiewaczce, pot€m jednoczył się z JCJ 
głosem we wspólnym trylu. Może ~zięki temu, kiecly 
wreszcie zobaczyłem Łucję na scerne - me mogłem 
oprzeć się wrażeniu i zasłuchałen: się w la~enty bo
haterów niczym ten biały foksterner ze stare) płyty His 
Masters' Voice ... Po latach we francuskiej encyklopedii 
teatralnej odnalazłem wśród śpiewaczych gwiazd „belle 
epoque" zdjęcie Marceliny Sembrich w roli Córki pu !ku 
Donizettiego. 
Łucja należała zresztą do najpopularniejszych oper 

XIX wieku. W pamiętnej premierze w Neapolu (26. IX. 
1835) Edgara śpiewał znakomity G. B. Duprez. Coprawda 
w 1847 r. Chopin pisał, że „już zupełnie na ten moment 
głosu nie ma - może wróci z odpoczynkiem", ~Ie jeszcze 
w r. 1855 Verdi w $alonie Astolphe'a de Custme akom
paniował Duprezowi do arii z Trubadura, chocia~ tenor 
żyjący wówczas w aur~oli sław'.Y'., śpiewał praw1.e \\7-
lącznie własne utwory 1 z poblazernem traktowar mro-
dego kompozytora. . . 
Łucją w prapremierowym przedstaw1en:1;1 ?~la Fanny 

Tochinardi-Persiani, śpiewaczka znana pozrneJ w calcJ 
Europie. . 

Donizetti przestał tworzyć w r. 1845 i chory na schizo
frenię przeżył trzy ostatnie lata życia w rodzini:ym Ber
gamo. Jego opery jednak nie. s.tracily blasku 1 byvvaly 
często grywane nawet na mme]szych s~enach. . . 

To nie przypadek. że Flaubert na koncu trzecie] czę
ści Pani Bovary vvprowadził Emmę do teatru '~' R~~1~n 
na przeds tawienie Łucji z Lamn~ermoor. W swo~m 1Isc1e 
do pana Pradier, pisanym w Cro1sset 21: IX. 134:J. gorąco 
polecał adresatowi Antoniego Orłoi; kieg~, dyplor:nanta 
Konserwatorium Warszawskiego, skrzypka 1 kapelmistrza, 
który zrealizował na scenie w R.ouen Zydówkę Halevy' 
ego, zyskując sobie uznanie komp?zytora. Flaubert. w y
rażał przylem obawę, że „prawdz1wa. natu.ra artyst:ycz
na " jego protegowanego może „za~ub1~ .sic; 1 zmarmec na 
prowincji". Orłowskiego znamy rowme~ z koresponden~ 
cji Chopina. Ten uczeń Elsnera wystawił w r. 1830 swoi 
balet w Paryżu. Chopin pochwalił nawet muzykę , a'.e 
o spek taklu pisał : „Maszynerie ogromne i dl;;itego me 
7awsze się udają... Wierzgaj ą wiele. Straszrne długo . 
O wpół do jedenas tej s ię kończy .. . " 
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Sądzę, że Flaubert, który zaprzyjażnił się z Orłowskim, 
mógł zobaczyć w Rouen także Łucję z Lammernwor . 
Wiadomo, że wielki pisarz starał się wiernie przekazywa ć 
w swoich powieściach pejzaż, jaki mogli zobaczyć Fry
deryk i pani Arnoux z Szkołu uczuć - wiemy też ja!;: 
starał się wejść w skórę Bouvarda i Pecuchet, zanurzając 
się w stosy szpargałów. Dlatego warto chyba przypom
nieć fragmenty rozdziału Pani Bovary (prz€kład Wa
cława Rogowicza) - tak świetnie charakteryzujące at
mosferę dziewiętnastowiecznego teatru. 

„Sala zaczynała się zapełniać, wyciągano z futerałó'.v 
lornetki i stali bywalcy, dostrzegając się z daleka, \VY

mieniali ukłony. Przyszli tu, by znaleźć w sztukach pięk
nych rozrywkę po emocjach prz·etargów. Lecz nie zapo
minając o interesach rozprawiali wciąż o bawełnie, al
koholu, barwnikach. Widać było głowy starców, bez wy
razu, o cerze bladej i włosach podobnych do srebrnych, 
zaśniedziałych medalionów. Wystrojeni młodzieńcy pu
szyli się w pierwszych rzędach, popisując się różowymi 
i seledynowymi krawatami, które rozścielały się w wy
ciętych kamizelkach. A pani Bovary podziwiała ich z gó
ry, patrząc, jak opi·erają się na złoconych gałkach lasek 
dłonie obciśnięte w żółte rąkawiczki. 

Tymczasem zapłonęły świece w orkiestrze. Żyrandol 
opuścił się z sufitu i rzucał na salę wraz z migotaniem 
kryształów nagłą radość, po czym jedni po drugich 
weszli muzykanci i rozległo się zrazu bezładnie: dudnie
nie basów, piski skrzypiec, zawodzenie kornetu i kwile
nie fletów i flażoletów. Wtem usłyszano trzy głuche 
uderzenia na scenie. Zabrzmiały kotły i rozległy się 
dźwięki trąb, w czasie których podniosła się kurtyna, 
odsłaniając krawędź lasu. W cieniu dębu, z lewej, znaj
dowało się źródło ... " 

A potem pojawienie się na scenie tenora Lagardy. 
„Miał tę olśniewającą bladość, która użycza płomien

nym rasom południa majestatu marmurów. Krzepka je 
go kibić ujęta była w obcisły kaftan brunatnej barwy, 
mały wycyzelowany sztylet zwisał mu nad lewym udem: 
rzewnie przewracał oczyma, pokazując białe zęby . Po
wiadano, że pewna polska księżniczka zakochała sic; 
w nim słuchają c , jak śpiewał kiedyś na plaży w Biar
ritz, gdzie naprawiał szalupy. Zrujnowała się dla niego. 
Porzucił ją dla innych kobiet, a rozgłos tych miłostek 
przydawał tylko sławy jego artystycznym sukcesom . Ka
botyn-dyplomata starał się nawet zawsze wśliznąć do 
swych reklam jakieś poetyczne zdanie o uroku swej po
staci i tkliwości swej duszy . Piękny głos, niezachwiana 
pewność siebie, większy temperament niż inteligencja 
i więcej emfazy niż liryzmu, oto co przydawało blasku 
temu wspaniałemu okazowi szarlatana, w którym było 
coś z fryzjera i z toreadora. 
Wzbudził entuzjazm od pierwszej sceny. Tulił Łucję 

w ramionach, opuszczał ją, powracał, zdawał się być 
zrozpaczony; zionął gniewem, potem wywodził elegijne 
jęki o niezrównanej słodyczy, a tony wymykały się 
z jego obnażonej szyi pełne łkań i pocałunków. Emma, 
drąc paznokciami aksamit loży, wychylała się. by go 
lepiej widzieć. Serce jej wypełniało się owymi melodyj-
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nymi skargami, przeciągającymi przy akompaniamencie 
kontrabasów jak wołania rozbitków w zgiełku burz „." 

I jeszcze pozwolę sobie przypomnieć opis finału d ru 
giego aktu. 
„Gwałtownym ruchem zrzucił duży, hiszpański kape

lusz, a instrumenty i śpiewacy zaintonowali w tej chwili 
sekstet. Edgar w płomiennej furii dominował nad wszy
stkimi, cz~rstszym od innych głosem. Aston w basowych 
tonach rzucał mu mordercz-e wyzwania, Łucja skarży la 
się przenikliwym jękiem; Artur na stronie modulował 
w tonach pośrednich, a krępa postać ministra wydawał:i 
z siebie chrapliwe organowe brzmienie, podczas gdy 
kobiece głosy, podchwytując jego słowa. powtarzały je 
czarującym chórem. Wszyscy stali w jednym rzędzie 
gestykulując: gniew, zemsta, zazdrość, trwoga, litosć 
i osłupienie zionęły razem z ich półotwartych ust. 
Znieważony kochanek wywijał nagą szpadą; gipiurowa 
kryza drżała na falującej piersi , przechadzał się z pra
wa na lewo ogromnymi krokami, podzwaniając na de
skach złoconą ostrogą u miękkich butów, rozchylają
cych się przy kostce. Posiada zapewne niewyczerpany 
ogrom miłości - myślała - jeśli może wylewać na tłu
my takie potoki. I cała jej chęć zlekceważenia tego , co 
widzi, rozwiała się w poezji urzekającej roli; pociągnięta 
ku temu człowiekowi przez złudę uosobionej przezeń 
postaci, usiłowała wyobrazić sobie jego życie, owo życie 
rozgłośne, niezwykłe, wspaniałe, a które jednak mogłoby 
się stać jej udziałem, gdyby los był tak zrządził! P o
znaliby si~! pokochali! Podróżowałyby z nim od stolicy 
do stolicy po całe.i Europie, dzieląc jego trud i sławę, 
zbierając kwiaty, które mu rzucano, i haftując mu 
kostiumy ... " 

... Wielu krytyków starało s ię zburzyć mit Łucji z Lam.
mermoo·r. Dramat muzyczny Wagnera otworzył nowe 
drogi przed teatrem operowym. Weryści usiłowali wzru · 
szyć nas powszednimi wycinankami życia lub wstrząs
nąć skondensowanymi ekstraktami grozy. Ale czar Łucji 
trwa na dal. Na sceny wracają coraz częściej nawet za 
pomniane opery włoskiego bel-canta. Maria Callas swój 
największy triumf odnosi w Normie Belliniego. Monser
rat Caballe zaczyna swoją karierę od Lukreci Borgia 
Donizettiego. Joan Sutherland śpiewa przede wszystkim 
w operach Rossiniego, Bellini-ego i Donizettiego... Nn 
meandry melodramatycznej akcji nie patrzymy jak na 
zły teatr, ale jak na ba śniową opowieść i znów odkry
wamy uroki wspaniałej kantyleny , tak bardzo innej od 
ostrego r ytmu naszego życia. 

U nas w Polsce muzyka Donizettiego doczekała si ę 
s zcz·ególnego wyróżnienia. Splotła się z tradycją żołnier
skiej pieśni. Edmund Wasilewski napisał ok. 1890 r 
pieś11 akademików warszawskich „Zgasły dla nas pro
mienie radości" do muzyk i Lukrecj-i Borgia , a znany 
Marsz Mierosławskiego ze słowami Kazimierza Ehren
berga Do broni, tudy, powsta1icie wraz 

I bratnią sobie podajmy dloii, 
Zetrzeć tyranów już nadszedł czas 
Wieńcem. wolności ozdobm.y skroń! 

śpiewano według melodii z Łucji z Lammermoor. 
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GAETANO DONIZETTI 

ŁUCJA Z LAMMERMOOR 
(LUCIA Dl LAMMERMOOR) 

Opera w 2 aktach 

Librełło: Sa 'lvałore Cammarano 

Przekład: Halino Dzieduszycka 

• 
KIEROWNIK MUZYCZNY 

MARIAN SZCZĘSNOWSKI 

• 
R E Ż y s E R 

SŁAWO MIR ŻERDZICKll 

• 

SCENOGRAF 

TADEUSZ GRONDAL 

• 

KIEROWNIK CHÓRU 

MIECZYSŁAW DONDAJEWSKI 



GAETANO DONIZETTI 

ŁUCJA Z LAMMERMOOR 

LORD HENRYK A S THON 

ŁUCJ A , jego siostra 

EDGAR RAVENSWOOD 

LORD ARTUR BUKLAW 

ALBIN FECHNER 
MAH! AN KONDELLA 

ZDZISŁAWA DONAT 
KRYSTYNA PAKULSKA 
BARBARA ZAGÓRZANKA 

l\olARIAN KOUBA 
JÓZEF PRZĄDA 
SŁAWOMIR ŻEROZICKI 

ADOLF CWIEC ZKOWSKI 
JÓZEF PRZĄDA 

Opera w 2 aktach 

os oby: 

RAJMUND, kapelan 

, ALICJA, powiernica Łucji 

NORMAN, zaufany Henryka 

ANDRZEJ KIZEW E TTER 
EDWARD KMICIEWICZ 
JERZY KULCZYCKI 

IRENA WINIARSKA 
EWA WÓJCIAK 

JULIUSZ BIENKOWSKI 
ADOLF CW!ECZKOWSKI 

CHÓR I ORKIESTRA PANSTWOWEJ OPERY IM. ST. MONIUSZKI W POZNANIU 

DYRYGENCI: EDWIN KOWALSKI · MARIAN SZCZĘSNOWSKI 

ASYSTENT REŻYSERA ROMAN WASILEWSKI 

PRZYGOTOWANIE SOLISTÓ W 

KIEROWNIK STUDIÓW WIKTOR BUCHWALD 

LU C YNA I<LOCKIEWICZ 
KRYSTYNA KUJAWA 
JERZY GRZEWINSKI 
RAJMUND NOWICKI 

ASYSTENCI SCENOGRAFA 

INSPICJENCI 

SUFLER 

MARIAN IWANOWICZ 
STANISŁAW STEFANIAK 

JANINA ZALEWSKA 
EDMUND CZARNECKI 

M:\RIA PŁONKA-FISZER 



OPERA WŁOSKA 
NA POCZĄTKU 
XIX W I E K U 

HENRYK SWOLKIEŃ 

vV iek XIX był dla Włoch okresem walki o narodow2 
i polityczne zjednocz-enie. Jednym z oręży tej walki, jaw
nie wykorzystywanym na forum międzynarodowym, była 
opera, zrodzona pod włoskim niebem, ale od lat panu
jąca na całym europejskim kontynencie. Rozprzestrze
nienie się opery włoskiej w XVIII wieku było faktem 
często niezależnym od rzeczywistej wartości samych 
oper i ich włoskich wykonawców. Wszędzie bowiem, 
jeśli nawet nie było teatrów włoskich, zorganizowano 
siłami włoskich śpiewaków i impresariów włoskie przed
stawienia. Żaden z włoskich twórców operowych w 
XVIII wieku nie może być postawiony obok Haendla 
czy Glucka, nie mówiąc już o Mozarci-e. A jednak opera 
włoska dominowała. Włochów uważano za nieprześci-

gnionych mistrzów tego gatunku. 

W samych Włoszech setki miast i miasteczek posia
dały własne teatry z trzema lub czterema sezonami 
operowymi w roku, w ramach których publiczność do
magała się nie jednej, lecz kilku premier. Kompozytorzy 
udawali się tam, gdzie potrzebowano nowej opery ,by 
po zorientowaniu się w składzie orkiestry i możliwo

ściach śpiewaków, chwycić dawane im libretto i w cią

gu niewielu tygodni dostarczyć gotową partyturę. Gwa
rancją chwilowego sukcesu były też pochopnie czynione 
koncesje na rzecz primadonn czy lokalnych gustów pu
bliczności. 

Nietrudno odgadnąć, że wszystko to musiało za sobą 
pociągnąć spłycenie, a nawet i wynaturzenie włoskiej 

twórczości operowej. Rossini, Bellini, a także - choć 

w mniejszym ni-eco stopniu - Donizetti mają niewąt

pliwą zasługę naprawienia tego stanu rzeczy. 

Rossini pierwszy potrafił skutecznie walczyć z proz
nością primadonn i popierających je mecenasów i wbrew 
swemu nastawieniu raczej konserwatywnemu, potrafił 

przeciwstawiać się schematom i konwencjom. Pozbawił 
więc recytatyw uświęconego tradycją banału, podniósł 

do roli uprawnionego partnera opery ser i a operę ko-
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mi~zną - b uff a, a nawet przeniósł z niej do opery 
sena sceny zbiorowe, dotychczas w tym gatunku zaka
zane. Opuszczając Włochy dla Francji Rossini pozostawił 
atm_osferę w dużym stopniu uzdrowioną, ułatwiając za
danie swym następcom - Belliniemu i Donizettiemu. 
Ci. dwaj wybitni przedstawiciele b e 1 ca n ta - stylu 
da3ącego bezwzględny prymat popisowo traktowanej 
kantylenie - komponowali wprawdzie nadal wyłącznie 
na zamówienie, lecz opery ich potrafiły już stawiać 

czoła nowym zadaniom artystycznym. Zmienił się kli
mat duchowy ich dzieł. Opera włoska wyraźnie zmie
niała swe oblicze, tak że w muzyce pogłębionej i wy-' 
subtelnionej coraz wyraźniej do głosu dochodził ro
mantyzm. 

Bellini nie miał nerwu dramatycznego. Muzyka jego 
oper to śpiew i tylko śpiew. Przy całym pięknie jego 
pomysłów melodycznych daje się w nich odczuć pewna 
statyczność, a jedynie tylko miłość, cierpienie i melan
cholia znajdują w jego operach właściwy wyraz uczu
ciowy. 

Nader liczne opery Donizetfiego to typowe mieszczań
skie melodramaty. Tam gdzie do głosu dochodzi dra
ma tyczny patos, tam często przeszkadza niesłychana 

łatwość, z jaką Donizetti snuł pomysły melodyczne. Nie 
jest przypadkiem, źe z ogromnej twórczości operowej 
Donizettiego najtrwalsze miejsce w repertuarze teatral
nym zajęła jego Łucja z Lammermooru. W tym bowiem 
dziele zarówno wspaniała inwencja melodyczna, dra
matyczny patos, jak i pogłębiona charakterystyka dr&
matyczna postaci opery, pozostają ze sobą w zupełnej 

harmonii. 

Trzeba było dopiero płomiennych patriotycznych zry
wów Risorgimenta - włoskiego ruchu narodowowyzwo
leńczego - by opera włoska stanęła przed zadaniem 
sięgnięcia po inną nutę. Trzeba było geniuszu i pięć
dziesięciu z górą lat twórczego wysiłku Verdiego, by 
wynaturzona i spłycona opera włoska poszła po linii 
zapoczątkowanej już zdrowej reformy i ponownie za
tryumfowała na wszystkich ~cenach operowych świata. 
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GAETANO D O N Z E T T 

ŁUCJA Z LAMMERMOOR 
Opera w 2 aktach 

Szkockie klany Asthonów i Rovenswoodów dzieli od 
lat nienawiść. Powodem jej są dawne grabieże Asth<)
nów. Obecna sytuacja głowy tego rodu - lorda Hen
ryka, uwikłanego w spisek polityczny, jest bardzo kry
tyczna. Jedyny ratunek widzi on w ślubie swojej siostry 
Łucji z faworytem królewskim lordem Buklaw. 
Łucja kocha jednak ostatniego dziedzica Ravenswoodu 
- młodego lorda Edgara. 

Edgar wyjeżdża do Paryża z misją polityczną. Przy 
pożegnaniu młodzi kochankowie przysięgają sobie do
zgonną wierność i wymieniają pierścionki. 

W Lammermoor zjawia się Artur Buklaw. Łucja jed
nak stanowczo nie zgadza się na ten związek. Henry!c 
Asthon fałszuje więc listy miłosne Edgara w ten spo
sób, by wynikało z nich, że Edgar zapomniał o swych 
przyrzeczeniach i przysięgach. Zrozpaczona Łucja ustę

puje i zgadza się podpisać kontrakt ślubny. W dniu 
zaręczyn zjawia się Edgar. Fałszywie poinformowany 
o niestałości swej narzeczonej, rzuca jej pod nogi pier
ścionek i opuszcza zamek. 

Nieodparte przeczucie podstępu ze strony brata Łucji, 
skłania Edgara do wyzwania go na pojedynek, w któ
rym lord Henryk ginie. 

W Lammermoor tłum gosc1 weselnych obiega straszna 
wieść: obłąkana Łucja zabiła znienawidzonego małżon
ka. Edgar dowiaduje się o tragicznych wydarzeniach 
w Lammermoor i o śmierci Łucji. Zrozpaczony prze
bija się sztyletem. 

s o L 

SOPRANY 

~tefania Benk 
Alicja Dankowska 
Zdzisława Donat 
wanda Jakubowska 
Irena Jezierska 
Bożena Karłowska 

Antonina Kawecka 

MEZZOSOPRANY 

Ewa Bernat 
Alina Chocieszyńska 
Aleksandra Imals ka 

TENORY 

Juliusz Bier1kowski 
Adolf Cwieczlrnwski 
Józef Katin 
l\Iarian Kouba 

BARYTONY 

Stefan Budny 
.Jan Czckay 
Albin Fechner 
Henry k Guzek 

BASY 

Andrzej Kizewetter 
Edv1ard Kmicie\vicz 
Jerzy Kulczycki 
Piotr Liszkowski 

I c 

Jadwiga Myszkowska 
Krystyna Pakulska 
Weronika Pelczar 
Janina Rozelówna 
Dorota Seremak 
Anna Wolanowska 
Barbara Zagórzanka 

Felicja Kurowiak 
Irena Winiarska 
Ewa Wójciak 

, Józef Prząda 
Stanisław Romański 

Jerzy Walczal< 
Sławomir żerctzicki 

Marian Kondella 
Lech Koperny 
Władysław Wclowickl 

Henryk Łuk0s~ek 
Józef Machalla 
Bogdan Ratajczak 
R o man Was ilewski 

I 

P L lNISCI, KOREPETYTORZY l PEDAGODZY WC'KALISCI 

Halina Dudicz-T.atoszewska Wiktor Buchwald 
Lucyna Klock icwicz Jerzy Grzcwińsk i 

Krys tyna Kujawa Rajmund Nowicki 
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I skrzypce 
1\ Iie czys ław Kujawa 

koncertmistrz 
L~szek Rezler 

koncertrn.istrz 
Jan i'vtirucki 

I 

zastępca koncertmistrza 
Stefa n Głowacl<1 
Józe ( Majchrowicz 
S lefrtn Betz 
\Vaclav„< Szmaii.da 
Jerzy Stas ik 
Romuald Hejnowicz 
Teres ri Zielątkiewicz 
Elżbieta Kuchn rs k a 
Ryszard Kloc kiewi!:'z 

Il skrzypce 
B o lesław H ypk 1 · 
.Józef I\Iuro\vski 
Florian R y ll 
Józe f D ziwili 
Tadeusz J ;.1rzyński 
1\faksy milian Witt 
S tnnisła\V Tv.ra rdecki 
Bożena Duszyńska 
•'f :iri;, CiC'ha 
Witalis Kuta 

Altówki 
Czesła\V Bobczyt1ski 
:\lodest Lipczyński 
Aleksander R ybkowsk i 
Andrze j Grześkowiak 
Andrzej Szymaiis:d 

Wiolonczele 
L eona rd Wysocki 

koncertmtstrz 
Ka zimierz Rabiega 
Krizimierz Trzeciak 
Leh os ław Stasik 
Henryk Najman 

Rontrabasy 
Włactysław L e9perl 
Kr ys tyna D ymaczews!-< a 
\Vojciech Radz is7.ewsk i 
\Viesła\V Pni':!wsld 

Harfy 
Ann :1 B :in <1 S7.ak 
B ar bara Winnicka 

Fle ty 
Franciszek L::i.ngner 
Idz i Hank iewicz 
J erzy Pelc 
:\Iałgorzata Rus inek 

E s T R 

Oboje 
L\1ieczysław Koczorowsk i 
Witold Jeliński 
Alojzy Wielgosz 

Hożek ang. 
\Vit.o lcł J e liński 

Klarnety 
Wilhelm Michalal( 
EJward Jankowski 
Zdzislaw Nowak 

Bas-kla rnet 
Ma ri a n Walcz•d' 

Fagoty 
Wtadystaw G a b ryelsk i 
Hysza rd Szcze p a riski 
Antoni Gre[ 

Kontrafagot 
Antoni Grd 

Waltornie 
Zenon Kujaw ińsk i 
Jan Konieczny 
Antoni Koralewsk i 
Władysław Pawłowski 

Trąbki 

Leon Dlużyk 
Stanistaw Kwapis z 
Władystaw Jędrzejczak 
ł\'In r ia n l\t1aśla nka 

Puzony 
S anisła\V Biniakiewicz 
Miros ław Miłkowski 
F ranciszek Sikora 
:\'! ar ia n Stroiński 

Tuba 
Tctd~usz Binek 

Perkusja 
Henryk Dycha 
:VIarian Rapczev . .1ski 
:\1a r ian \Vic:e nc iak 

Fortepian 
Rajmund No w icl-t i 

INSPEKTOR ORKIESTRY: TADEUSZ JARZY NSKI 

A c H () R 

KIEROWNIK CHÓRU: MIECZYSŁAW DONDAJEWSKI 

ASYSTENT: JOLANTA KO:\lOROWSKA 

:OEROWNIK WOKALNY: HALINA SOBIERAJSKA 

KOREPSTYTOR: ,JADWIGA NOWACZYK 

CHÓR ŻENSKI 

SOPRANY 

I\1aria Badyńska 
Sylwia Bardua 
Bożena Bach 
Krystyna Kolasińska 
Wiesława Koperna 
Pelagia Kosicka 
Anto nina Kowalska 
Krys ty na Kozłowska 
Izabela Kubaszewska 
Krystyna Lejman 
Leopolda Ma lewicka 
Jadwiga Nowak 
Zofia Poradzewska 
Helena Tomczak 
Łucja Wiczyńska 

Maria Wiethan 
Ludomira Urbańska 
Józefa Ząbczyńska 

ALTY 

Janina B a nach 
Irena Chrząszczewska 
Joanna Drygas 
Jan ina Jankowska 
Halina Kamińska 
Bronisława Kosmala 
ł,ucja Kubicka 
Barbara Liwerska 
Olga Łance\vicz 
Eleonora Majewska 
Irena Masie! 
S ta nisława Tuszyńska 

Weronika Ziółkowska 

INSPEKTOR: LUDOMIRA URBAŃSKA 

CHÓR ~tĘSKI 

TENORY 

Adam Józefczyk 
Wacław Kołodziejczak 

Aleksande r Krawczyr1s ki 
Bogumił Krzyżaniak 

.Józef Kubiak 
Władysław Łukasiewicz 

Sta nisław Mtodożeniec 

Jan Niwiński 
Jan Rawecki 
Berna r d Rogaliński 
Franciszek Nowicki 
Franciszek Staniszewski 
Stanisław Szukalski 
Zbigniew Woliński 
Stanisław Wawe r 

BASY 

Janusz Babiański 
Józef Czapiewski 
Rysza rd Gabryel 
Janusz Kaczmarski 
Bogdan Klensporf 
Grzegorz Koralewski 
Zygmunt Kowa lczyk 
Zbig niew Olejniczak 
Stanisław Olenderek 
S y lwester Osses 
i\'1arceli Pa łczyński 

Władysław Pruss 
Albin Romanows ki 
Je rzy Sza laty 

INSPEKTOR: BOGUMIŁ KRZYŻANIAK 
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Kierownik baletu choreograf: 

CONRAD DRZEWIECKI , 
BALETi\HSTRZ: BARBARA KASPROWICZ 

I TANCERZE: 

Olga Saw icka 
Anna Deręgowska 
Roma Juszkatówna 
Teresa Kuja w a 
Lubomira Wojtkowiak 

Conrad Drzewiecki 
Wiesław Kościelski 

Edmund Koprucki 
Przemysła\\' Sliwa 

SOLISCI: 

Irena Cieś!ikówna 
Z e na Dudzicz 
B a rba ra Karczmarewicz 
Helena Krzeszkowska 
J ut" :\fajewska 
E ugenia Skotarczak 
Da nuta Wacławik 

Henryk Konw ióski 
Władysław Milan 
Jerzy Wojtkowia k 

KORYFEJE: 

Eleonora Dondajewska 
Ma ria Drojecka 
Henryka Eitner 
Nina Grzegorzewska 
Krystyna Kostrzemska 
J a nina Lisiecka 
Stefania Łuczak 
Lidia Mizga lska 
Aleksandra Niedzielska 
:\•laria Offierska 
Ewa Pawlakówna 

Aleksandra Pieterel< 
J'1nina Perzyńska 
Eleonora Stachecka 
Jad v.,riga Szulcze\vska 
Janina Zaporowska 
Czesław Ciszewski 
Andrzej Górny 
Janusz Kołodziejczak 
Juliusz Starida 
Józef Zieliński 

ZESPÓL: 

Teresa Chodziak 
Jolanta Dybuś 
Danuta Fajferówna 
Gra żyna Jankowiak 
Da nuta Kis ielówna 
Kornelia Matecka 
Maria M'ielcarek 
J a d w iga Milczyńska 
Bogumiła Paciorek 
Lucyna Sosnowska 
Anna Staszak 
Krystyna Szymczak 
Aldona Woch 
Ewa Wojciechowska 

Marian Androt 
Wła dyslaw Breliński 

Krzysztof Brygider 
Francis zek Knapik 
Zbig niew Krzeszowiak 
Ja cek Solecki 
Zbignie \V Stróżniak 
Bohusław szwarczewski 
Emil Wesołowski 

KOREPETYTORZY BALETU : 

WANDA SZYPERKO, ZBIGNIEW BARTZ 

INSPEKTOR BALETU: NINA GRZEGORZEWSKA 

T REPERTUAR 1968/69 

s y L F I D y 
no MLZ\'KI FHYDEHYKA CH lPli\"A 

STANISŁAW DUNIECKI 

PAZIOWIE KRÓLOWEJ MARYSIEŃ Kl 

TOMASZ KIESEWETTER 

o R w A N I E 

J R Z Y M L A 

TE~·IPUS .J A Z Z 67 

STANISŁAW MONIUSZKO 

li 

H R 

A 

A 

L 

B 

K 

I N 

A 

A 

STRASZi'1Y DW(>R 

LUDOMIR 

E R O S I 
R O Ż Y C K I 

PSYCllE 

FRANCISZEK WOŻNIAK 

WARIACJE 4 4 

A D O L F A D A M 

G I s E L L E 

TO\L\ S SO .\LBI'iONI - Cl.\/.O 1 łO 

ADAGIO NA SMYCZKI I ORGAllY 

DANfEL FRAN\:OIS AUBER 

FRA DIAVOLO 

LUDWIK 

F I 
\ ' A N R E E T H O V E N 

D E L I O 
WYKONANIE KONCEHTUWE 

PIOTR CZAJKOWSKI 

DAMA PIKOWA 

Duke l·:Ll.INGT0:-1 • Zdzi•ław SZOSTAK 

IMPROWIZACJE DO SZEKSPIRA 

CHARLES G O U N O O 
F A u s T 
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G. F. H E N D E L 

l\lUZ KA UROC Z Y S T 

ROL F L I EB E RM N N 

S Z K O Ł A Z O N 

W OLFGANG AMA D E: USZ ~ OZART 

C ZARODZIEJSKI FLET 

J ACQ U E S OFFENBACH 

ORFEUSZ W PIEK E 

I A CO MO P U CC r N I 

C Y G A 

MADAM E 

T 0 

N E R I A 

BUTTERFLY 

S C A 

G ! OAC C H CNO RO SS I NI 

CYRU LI K SEWILSK I 

A N T O N I O SALI "E RI 

A X U i:, K R 0 L O R M U S 

J O HAN N S T RA U SS 

ZEMSTA NI E TOPERZA 

IG O R STH A WI:~ S K I 

OGNISTY PTAK 

D YMITR SZOSTAKOWICZ 

KATARZYNA lZMAJŁOWA 

G I u s E P P E V E R D I 

A D A 

A T T I L A 

R 1 G o L E T T o 
T R u 8 A D u R 

R Y S Z A R O w A G N E R 

T A N N H A u s E R 

, 
SOIREE DE GALA 

NAJBLIŻSZA PREMIERA 

• 

RYSZARD WAGNER 

TRISTAN IZOLDA 

• 



ena 5,- zł 

KIEROWNICY DZIAŁÓW TECHNICZNYCH 

KIEROWNIK TECHNICZNY 

JA N RYB ARC z · y K 

MALARN A 

STAN IS LA W STEF A N I AK 

KOSTIUMERIA 

FELIKS LAWNIC2.AK 

FRANCISZEK MUSIAŁ 

LEOKADIA LABACKA 

ROMAN RYBACKI 

ANNA PRZYSIECKA 

JAN PIJANOWSKI 

S T O 
J A N 

L A R N A 

D O L A T A 

OSWIETLENIJ!: 

BRONISŁAW MINTURA 

PERUKARNIA 

STANISLAW ZAWENDOWSKI 

MODELARNIA 

L B O N M A R S Z A L 

8 c E N A 

MIECZYSŁAW GU Z IKOWSKI 

DEKORATORNIA 

JAN t.AWNICZAK 

WARSZTAT OBUWNICZY 

FRANCISZEK KRZYZOSIAK 

SLUilARN A 

FRANCISZEK KOTECKI 

REKWIZYTORNIA 

IYLWJ:iTICR GABRYIIAIC 

• 
REDAK CJA PROGRAM U 
S TA N I S ŁAW llEllA N OW S KI 

J ÓZEF KAŃSK I 

HENR Y K S WOLKIEŃ 

SŁ AWOMIR ŻERDZICKI 

KAZIMIERZ ZNI~SKI 
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