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„Dziwaczne nieporozumienie" prem. 29 
X 1811, Teatro del Corso, Bolonia 

„Szczęśliwe oszukanie" prem. 8 l 1812, 
Teatro San Moise, Wenecja. 

„Cyrus w Babilonii albo upadek Baltaza
ra" prem. 14 m 1812, Teatro Muni
cipale, Ferrara. 

„Jedwabna drabinka" prem. 9 V 1812, 
Teatro San Moise, Wenecja 

„Kamień probierczy" prem. 26 IX 1812, 
Teatro alla Scala, Mediolan. 

„Sposobność czyni złodziejem" prem. 24 
XI 1812, Teatro San Moise, jw. 

I 1 1 , 

182{;, 

1827. 

Rossini napisał 38 oper seria i builo cie
szących się za życia dużym powodzeriem. 
P onadto komponował kantaty, hymny, 
muzykę religijną, drobne utwory wokal
n e, muzykę instrumentalną. 
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kl'l1il1!!1lnkiqo, illC zarazem t 
1d - PCNlrti do Riazpuii -dyplomat zna ma J8 

akanie aa dworze hbzpaóskim dzięki 
marpabinie d la Cro - Pierwsza sztuka „Eu
• " (178C) nie zyakala powodzenia - 1789 r. 
"ub z p. u - Uni drugiej ion i na 
przy plotek. - Drup sztuka .,Dwaj przyja-
ciel czyli Kupiec z L onu„ (1770). r6wniei bez po-

odzenia. - tym roku .łmi ć Du erna a -
padkobieft'a. hrabia d la Blach zarzuca mu 

falszent o - proces wygnm \l pierwszej in-
tancji. - Beaumarchais pisze słowa i muzykę 

op r, „C rulik wilski" i pnedkłada ją aktorom 
wł lego teatru - operę odrzu ono - przera
bia ją na kom di i zostaje ona prz, jęta w Kome
dii Francuski j. - Pojedynek z księci m d Chau
ln wtrąca go do ięzienia - trakcie "mo
wieni procesu z de J Błachem - proc przegra
n • - ow proces z sęcłzilt Go&man m daje po-

ód do napisania „Memoriałó "(1173-1774), go
dząc eh w downicti o - sprawa kończ ię na
ganą dla ob dwu tron i nakazem spal nla „Me
moriałów" (1775), - b pozyskać ponownie łaski 
dworu kiga pamflet przeciwko pani du Barry -
pozostaje bez nagrod. , gdyi Ludwik X umie
ra. - Chcąc zy kac łaskę Ludwika XVI likwiduje 
pomflet na Marię Antoninę - posądzon o jego 
autorstwo dostaje ię do więzienia - wkrótce wy
pu zczony otrzymuje odszkodowanie. - Podejmu
je próby ,,Cyrulika sewil ·kiego" i doczekuje się 
wystawienia 23 li 1775 r. - sztuka pada - Beau
marchais ponownie przerabia „Cyrulika'' i w no
w ej formie sztuka ·wkrótce z~: skuje powodzenie. -
Kolonie a ngielskie w Ameryce podejmują 
waJkę o suwerenność, Beaumarchais zostaje przed
stawicielem rządu francusk iego do pomocy „bun
townikom". - 1776 r. r ehabilitacja po wyroku 
w sprawie Goezmana - wygranie procesu przeciw 
de la Blache. -1778 r . kończy „Wesele Figara" -
1781 r. sztuka ta przyjęta przez Komedię Francu
ską - 27 IV 1784 r . premiera „Wesela Figara" -
Ludwik XVI wydaje rozkaz uwięzienia pisarza -
wkrótce zostaje wypuszczony na wolność -
w Trianon wystawia się „Cyrulika'', królowa gra 
rolę Rozyny. - Czasy rewolucji 1789 narażają go 
na prześladowania. - 1792 r. nowa sztuka „Wy
stępna matka, czyli domowe troski Almavivy". -
Znów uwięziony - wydostaje się z więzienia. -
Wyjeżdża za granicę - 1795 r. powraca do kra
j u - 18 V 1799 r. umiera w Paryżu. 





JANUSZ SZYDŁO\\T SKI 
„Powstała w Krakowie scena, która stać 
się może kuźnią nowego Teatru: bez ruty
ny, bez sztampy, bez ambicjonalno-arty
stowskich zapędów - teatr świeży, mło
dzieńczy pasją, pragnieniem twórczych 
poszukiwań, szczerym zaangażowaniem 
społecznym, dwunastoosobowy, koleżeński 
kolektyw" - ta optymistyczna zapowiedź 
Krystyny Zbijewskiej (Dziennik Polski 
1969 r., nr 251) dotyczyła „Grupy Prosce
nium", założonej w sezonie 1969/70 przy 
Teatrze Rozmaitości. Jednym z członków 
„Grupy" był Janusz Szydłowski, który ja
ko absolwent krakowskiej PWST (ur. 1945 
r., uk. studia w 1969 r.) rozpoczynał pracę 
w zawodzie aktorskim. „Grupa Prosce-

nium" skupiała młodych aktorów, którzy 
pragnęli wyjść poza schematyczny zakres 
studiów. Kilku działało w studenckim 
Teatrze STU - wśród nich również Szy
dłowski. 
Ten okres pracy zespołowej, takie bowiem 
było podstawowe założenie „Grupy'', po
legającej na tworzeniu i realizacji wspól
nej koncepcji spektaklu, wywarł decydu
jący wpływ na osobowość aktorską Szy
dłowskiego." W „Proscenium" przekonałem 
się, wspomina Szydłowski że „spontani
czne", aktorstwo, wypływające z zaanga
żowania, kiedy postać sceniczna bliska jest 
naszej psychice - działa na widza". 
Krótki był niestety żywot tej sceny - po 
zrealizowaniu dwóch spektakli: wg gogo
lowskiego „Nosa" i widowiska pt. „Sól" 
opartego na tekstach z literatury rosyj
skiej i radzieckiej ustała jej działalność 
wraz ze śmiercią Jana Łukowskiego -
założyciela „Proscenium". W sezonie tym 
Janusz Szydłowski brał udział również 
w przedstawieniach macierzystego Teatru 
Rozmaitości. Grał de Brizara w „Uciecz
ce" Bułhakowa, Walerego w „Swiętoszku" 
Moliera i Primitivo w adaptacji Hemin
gwayowskiego „Komu bije dzwon". 
Okresem, który przedłużył linię twór
czej pracy aktorskiej Szydłowskiego 
był sezon kaliski w teatrze im. Bo
gusławskiego. Dyrektor I. Cywińska 
wspólnie z reżyserem M. Prusem zaanga-
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Na zdjęciu u góry: Janusz Szydłowski w roli 
Havemeyera w „Weselu hrabiego Orgaza". Obok 
Jerzy Kopczewski - Yetmayer 
poniżej - jak-0 Mieczyk w „Klęsce" A. F adieje
wa (pośrodku) 
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F.IAN GARLICKI 
fi JAN KRZYWDZIAK 

ZESPÓŁ MUZYCZNY 
Dyrygent i kierownik zespołu: 

JOANNA WNUK 
,ILIANNA HORODECKA 

- .flet 
.l'INA OBERC 

- obój 
ACEK GADOCHA 

- klarnet 
TDJCIECH ORAWIEC 

- fagot 
l!ESŁA W JAN EC ZEK 

- perkusja 

JADWIGA RÓŻYSKA 
ZI'OF ZENKOWSKI 



ROSSINI 
GIOACCHINO 
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Opera w 3-ch 

Libretto: 
Beaumarchais. Tłum. Tadeusz Żeleński (Boy) 
Cesare Sterbini. Tłum. Aleksander Bardini 

Opracowanie muzyczne: JOANN A WNUK 
Reżyseria: WALDEMAR KRYGIER 

Scenografia: MAP.IAN GARLICKI 
Asystent reżysera JAN KRZYWDZIAK 

O B S A D A: 

Almawiwa 
- JANUSZ SZYDŁOWSKI 

Rozyna 
- DANUTA JAMROZY 

Marcelina 
- EUGENIA HORECKA 
- BARBARA STESŁOWICZ 

Fiorello 

ZESPÓŁ MUZYCZNY 
Dyrygent i kierownik zespołu: 

JOANNA WNUK 
LILIANN A HORODECKA 

- flet 

- WANDA SWARYCZEWSKA - JANINA BOCHEŃSKA 
Urzędnik 

ANNA OBERC 
Bartolo 

- JAN KRZYWDZI AK 
Figaro 

- ROMAN MARZEC 
- ZBIGNIEW HORAWA 

Don Bazyli 
- STEF AN MIENICKI 
- LESZEK SWIGOŃ 

- STANISŁAW ELSNER 
Chór 

- EUGENIA HORECKA 
- BARBARA STESŁOWICZ 
- MAJ A WISNJ OWSKA 
- EW A WOR YTKIEWICZ 
- ZINAIDA ZAGNER 

- obój 
JACEK GADOCHA 

- klarnet 
W DJ CIECH ORAWIEC 

- fagot 
W.ESŁAW JANECZEK 

Przygotowania wokalne: JOANNA WNUK: 

- perkusja 

Kontrola tekstu: lADWIGA RÓŻYSKA 
Swiatło : KRZYSZfOF ZENKOWSKI Prowadząca spektakl: JANINA GRUDNIEWICZ 



żowali grupę młodych, uzdolnion;ych akto
rów, którym dano możliwości tworzenia 
dobrego teatru i którzy dla tej szansy do
konali wy boru. 
„ Współpraca z Prusem stanowiła dla mnie 
źródło cennych doświadczeń. Prus „sta
wiał" '\V swojej pracy na aktora, zawierza
jąc jego inwencji, sprawności i celowości 
interpretacyjnej. Nie chodziło mu o tzw. 
poprawność - przekładał aktora „agresy
wnego" pod warunkiem, że aktor wie
dział dlaczego stosuje takie a nie inne 
środki wyrazu". 
Pierwszą rolą Szydłowskiego był Kazno
dzieja w „Wyzwoleniu". „Inscenizacja -
wspomina Szydłowski - koncentrując się 
wyłącznie na „polityce" utworu i pomija
jąc świadomie wszystkie problemy do
tyczące sztuki, była jednocześnie „aktem 
wiary w powołanie artysty i społeczną ro
lę teatru". 
Kaznodzieja w spektakl u był Konradem 
przyszłości, podstawą jego działania 
miała być wiara w ideę i jej zwycięstwo. 
Założenia inscenizacyjne Prusa wyma
gały wydobycia maksymalnej ekspresji. 
Np. wskazówką od reżysera było takie 
interpretowanie monologu K aznodziei, 
aby sprawiał on wrażenie istoty uniesionej 
na „skrzydłach idei". Następował moment, 
kiedy wygłaszany tekst przechodził w 
śpiew. Był to spektakl pełen muzyki -
muzyki monologów z przemieszaną muzy
ką dzwonków kościelnych. Patrząc z per
spektywy paru lat uważam rolę Kazno
dziei za najciekawszą w swej dotychczaso
wej pracy. Była to rola bardzo trudna dla 
młodego aktora, ale dająca wiele satysfak
cji." W spektaklu „Trędowatej", również 
realizowanym przez M. Prusa, Szydłowski 
grał Ordynata Michorowskiego. Reżyser 
pozwolił przemawiać tekstowi. W tej kon
wencji „na serio" mieściła się koncepcja 
roli Ordynata Michorowskego w ujęciu 
aktorskim Szydłowskiego. Rzecz ode
grano w normalnych dekoracjach, na 
tle IX Symfonii Beethovena, poruszając 
serca części widowni, a bawiąc tych, któ
rzy podjęli dowcip reżysera. Recenzenci 
podkreślali znakomitą rolę Szydłowskiego 
w tym spektaklu. Ponadto grał Szydłow
ski Scurvy'ego w „Szewcach". 
Poza pracą w teatrze zespół przygoto
wał w tym sezonie dwa spektakle dla 
poznańskiej1 TV. Były to nagrodzone 
Złotym Ekranem 1970 r. „Gody życia" 
Przybyszewskiego w reż. M. Prusa, w któ
rych Szydłowski grał Janotę i „Noce 
i dnie" M. Dąbrowskiej w reż I. Cywiń
skiej - gdzie grał Marcina. 
W następnym sezonie 1971/72 pracował 
Szydłowski w Teatrze Polskim w Poznaniu. 
Okres poznański w porównaniu z poprzed
nimi uważa za mało twórczy. Grał Szatana 
w inscenizacji Kordiana zrealizowanej 
przez R. Kordzińskiego, Pastora Hale 
w „Czarownicach z Salem" A. Millera 
i główną rolę w widowisku muzycznym 
opartym na komedii Fieldinga pt. „Có
reczki pod klucz". 
„Po raz pierwszy grałem w sztuce mu
zycznej - mówi Szydłowski - miałem 
możność sprawdzenia swoich możliwości 
wokalnych. Przykładam dużą wagę do 

t ego 
próbą połączenia d óch gat 
dramat cznego i opero ego. 
„J est to dla nas, aktorów, zadanie niesły
chanie skomplikowane, wymagające po
łączenia roli komediowych z partiami wo
kalnymi. Zdaję sobie sprawę z trudności 
spowodowanych niedoskonałością warszta
tu wokalnego, które zrekompensować mo
żna nienagann m aktorstwem. Zaistnie-
1iie t ego spektaklu możliwe jest tylko przy 
pełnej koncentracji. Jeśli uda nam się to 
zrealizować, będzie to nasze wielkie zwy
cięstwo . Czy zwyciężymy - ocenią wi
dzowie". 

* 
Niejednokrotnie zdarza się, że aktorzy 
poza pracą w teatr ze podejmują próby 
piosenkarskie. 
Laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Pio
senkarzy St udenckich jest Danuta J amro
zy, grająca rolę Rozyny. 
W zespole Teatru Lu dowego jest kilku 
aktorów, którzy dysponują dobrymi wa
runkami głosowymi. Wszyscy znaleźli się 
w obsadzie „Cyrulika sewilskiego". Czy 
podołają temu trudnemu zadaniu opano-

Na zdjęciu z prawej strony: Janusz Szydlowski 
w roli Ordynata Michorowskiego w kaliskim 
spektaklu „Trędowatej" 
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n · • Z. G ' Okuj • Bre h , 2 
teracki 1981, nr 23, • 7. 
, a Pan Puntilę'' ( ••• ) idzie się łącz
nie dla Rączkowskiego. ( ... ) Kiedy Rącz
ko ski schodzi ze sceny, idownia zacz -
na się nudzić. Nic jej już nie potrafi za
jąć. ( ... ) Konstrukcja reżyserska była bez
kierunkowa. W efekcie powstała dość nie
zręczna krzyżówka społecznej satyry 
z farsą, absurdalnej groteski z plebejskim 
moralitetem teatru dydaktycznego z wo
dewilem. ( ... ) Scenografia Krystyna Za
chwatowicz nie posiada również czystości 
rysunku, oscylując między makabryczną 
groteską, operującą naturalistycznym 
szczegółem, a surowością moralitetu, dzia
łającego skrótem. Stylistyczną jedność za
chowała wyłącznie muzyka Józefa Boka, 
posługująca się obficie elementami parodii 
i humoru". B. Mamoń, Oklaski dla Rącz
kowskiego, Tygodnik Powszechny 1951, 
nr 20, s. 6. 
E. SZWARC, SMOK. PRZEKŁAD: J. PO
MIANOWSKI. REŻYSERIA : J. KRA-
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,( ••• ) trzeba ró ez odzi • 
lazną o ek encję jaq kiero 
tej plac6 ki kazuje kształto an1u 
wojej linii artystyczno-ideowej, która za-
sze - bliżej lub dalej - graniczy z dra

matyczn m terytorium WŁADZY. 
Nie zawsze graniczy szczęśliwie w sensie 
inscenizacyjnym. ( ... ) To teatr niewątpli
wie twórczy, zadziorny - z wyrobionym 
już własnym obliczem i stylem, choć nie
jednokrotnie hermetyczny - wbrew upor
czywym zapewnieniom ze strony jego kie
rownictwa, że właśnie TAKI teatr zdoby
wa i zdobędzie nowego widza ... ( ... ) teatr 
tym razem pokazał (jak ongiś), że nie r e
zygnując an i z nowoczesnej inscenizacji, 
ani z tzw. podwójnego dna szt uki, ani ze 
swego stylu ar tystycznego - może zaadre
sować przedstawienie do najprzeciętniej 
przygotowanych umysłowo widzów -
oraz intelektualistów.( ... ) 
Reżyser J erzy Krasowski przy współudzia
le scenografa, Mariana Garlickiego (świet
na oprawa, jakby pajęczej sieci wnętrz) -
zmontował barwne i żywe przedstawienie, 
pełne kapitalnych point - lecz przede 
wszystkim wymowne bez r eszty. Może na
wet zbyt wymowne; „Nawias" baśniowy 
zgrabnie obejmował kształty politycznego 
i społecznego moralitetu. Był to spektakl 
dużej klasy!." J . Bober, To wam się spo
doba!, Gazeta Krakowska 1961, nr 148. 
„Sztuka Szwarca jest interesująca nawet 
w swych naiwnościach i wewnętrznych 
skłóceniach. 
Przedstawienie też. J est ono rozegrane 
w poetyce świadomej naiwności. Jak 



a na 
n•~eistem papieru 

onie la ci j, 
bez zwanku. ( .•• ) 

konanie aktorskie pektaklu - ble
dziutkie.' L. Flaszen, Dzi na zabawa 
Echo Krako a 1961, nr 229 i Współcze -
ność 1961, nr 20, s. 15. 
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W przedstawieniu nowohuckim nie zlek-
" ceważono aury bajkowości , a zinterpreto-
wano ją oryginalnie i sugestywnie. Nie
samowitą fantastyką „smoczą" zarówno 

e .zail'fi11mo rAiivll@r 

ozyfro ąt m 
dać całą mozaikę pozor6 • Widz ba c 
się i opuszczając teatr może pozostać 
w tanie absolutnej bezmyślnmci. szyst
ko zostało powiedziane, prz powieść ścią
gnięto na ziemię, nałożono jej maskę po
lityczną. Trafną? Na pewno. Smie zną? 
N a pewno. Ale czy w świecie baśni Szwar
ca zamiast o Hitlera i Mussoliniego nie 
mogło chodzić np. o świętą Inkwizycję? 
O Ludwika francuskiego, Króla-Słońca? 
Nie o władcę i poddanego, ale o moral
ność i amoralność, o dobro i zło, o zbrod
nię i poświęcenie, o cnotę i rozpustę. 
„Smok" jest baśnią, a wszelka dosłowność 
zabija baśń. ( ... ) Wszystko zostało powie
dziane od razu i zarówno subtelności jak 
przerysowania ak torskie nie posuną przed
stawienia ani o krok dalej, ciekawiej, za
skakująco. Będą cieniowaniem, będą aka
demizmem. Czyżby nowe niebezpieczeń
stwo dla teatru współczesnego?" . Z. Greń, 
Igraszki smocze, Życie Literackie 1961 
nr 26, s. 5. Oprac.: E. ORZECHOWSKI 



dą mi za 
jęc je nowe t o ! Komiczne za ·kła

nia imbroglia splatają ię z głęboką kome
dią charakteró ; pu tota fars z szeroką 
tyrą społecmą i tchnieniem rewolucyj

nym: sz tlde te da n elemen , pod 
do nięciem tego jedynego swoim ro
dzaju talentu, tają się cz mś na kroś 
no m. Weźm treść „Cyrulika ': tary 
opiekun czyhając na rękę i majątek pu
pilki; młod panicz, krzyżujący prz po
moc sprytnego lokaja, jego plany; prze
brania, lekcja śpiewu, wymiana listów 
wreszcie nieodzowny rejent, komisarz, 
ślub ... czy może być, na pozór, coś bar-

• Tytuł pochodzi od redakcji 

Na zdjęciu Danuta Jamrozy (Ewarysta) i Jerzy 
Kopczewski (Dawid Yetmayer) w „Weselu hra
biego Orgaza" 



., którz Rewo
lucję przygotowali, Beaumarchais nie b l 
rewolucjonistą . Dawny porządek rzeczy 

~ zwłaszcza od czasu gdy wywalczył w nim 
sobie dość poczesne miejsce, znacznie le
piej odpowiadał temperamentowi pisarza, 
niż nadchodząca epoka republikańskiej 

„cnoty". Ale, w ciągu swego niespokojne
go życia, miał sposobność zajrzeć za wszy-
tkie k ulisy rządu, społeczeństwa i oby

czajów; połknął niejedno upokorzenie; doz
nał niejednej kr zywdy; na własnej skórze 
przekonał się, iż prawa i urządzenia dogo
rywającego feudalizmu nie odpowiadają 

potrzebom dojrzewających mas nar odu. 
Nasiąknął - nie mogło być inaczej -
wszystkimi ideami, dyskusjami, całą filo
:Zofią swego wieku. - I miał talent. Zro-
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W ESELE HRABIEGO ORC3AZA 
Adaptacja . re:!:yserla I scenografia: Waldemar Krygier 

Tadeusz Nowak 

A JAK KRÓLEM, 
A J AK KATEM BĘDZIESZ 

Adaptacja 

Reżyseria: 

Scenografia: 

auto ra 

M a ty ld a K r y gier 
Władysław Wigura 

w PRZYGOTOWANIU 
William Shakespeare 

ROMEO i JULIA 
Reżyseria : Anatol Efros 

e 
się t knota za trwałością I przeświadczenie o Poił nnlchvłe malarza: 
mówienia o człowieku. 

Stąd też ograniczenie środków w yrazowych i zainteresowań warszta

towych do badanej z laboratoryjną prawie precyzją problematyki koloru 

i powierzchni. W wyniku prezentuje nam malarz niezwykłe wprost mo

żliwości rozgrywek fakturalnych szerokich impastów, relief ów z materii 

malarskiej, struktur, siatek, pęknięć zestawionych z gładkimi, wymus

kanymi powierzchniami. Wszystko to w intrvgujących zestawach kolo

r ystycznych jest organicznie połączone z treścią i anegdotą dzieł tak, 

że urosła w nich do r oli symbolicznego znaku. 

Owiane swois tym, poetycltim nastrojem, przepełnione życzllwością 

d la człowieka i jego ludzkich spraw: od podboju przestr zeni kosmicznej 

aż po najdrobniejsze i najin tym niejsze, dobrze spełnia m alar stwo Urbana 

2adanie uczestniczenia sztuką w w ielkim Teatr ze Życia. 

ANDRZE J P OLLO 
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llAllllAW IAllELEISll 
Nłeśmlerteln7 „C y rui I k" 

Kliąię Francesco Sforza Cesarini, 
impresario Teatro Argentina 
w Rzymie, uproponowal Boai
niemu akomponowanie opery ko
micznej. BOssiDi przyjął PJ'Opozy
c;. i po4pisał kontrakt 15 grud

nia 1815. W myil umowy kompo-

-aytor zo~ się u wynagro

dzeniem 400 slmd6w 1'ąllllldcih 

napisać operę do libretta (-.) '9-

branego przez impresaria. dostar

czyć gotową parątarę w chilu 
mielip, pneprowadzić w niej 
zmiany, kt6re okażą Ilię konieczne 

dla dolR'ep wykonania i dla 

„wypdy panów ipiewak6w", 
kierować próbami oru ~ 

udział w trzech pierwszych 

pnedatawieniacb, dyrygując -
kiestrą pny fortepianie. (-) Ter
min premiery zmtał aa1talon7 w 
przybliżeniu DB 5 ll 1816. Z przy. 
~ technicznych otwarde Bfa

gione op6źniło '1ę ok4)1o dwu łJ

pdni i nastąpi.Io dopiero 13 
styrmia. Po wielu trudnoidach 
impreaario mołal dopiero 20 
grudnia skompletować zesp61 i 
praystąpić do pnygotowa6 opery 

inaupraeyjnej, DB kt6rłl wybra
no „Wł~ w AJpene". Gdy 
i ta pnenkoda została DSllDięta, 
powstała nowa: tradnoid se ma
leaeniem libretta. Tebt, zam6-
wiony jai u Jacopo Fenetiego, 
czołowego 6wczemeco libredlty, 
został pnez impresaria odrzucony 

jako DODleDIOWDY i zbyt wulgar
ny. Boaini zaproponował w6w

eaa, aby swr&iE się cło Sterbi
niep. („.) Cua Daglił i im.
ię Sfona-Ceurini, rad Die 

rad, scocbił lifl. T9!D11*q do no-
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