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Giuseppe Fortunato Francesco Verdi urodził się 10 paidziemika 1813 r. w wiosce Le Ron
cołe położonej w ~ółnocnych Włoszech, wśród rozległych równin Niziny Lombardzkiej. Swą 
m~zyc~ą ?'ukaCję roz~~ł w wieku 7 lat pod okiem Pietro Baistrocchiego - organisty z ro
dzi~nej ws~. W 1823 .r. Ojciec ~ys~ła g~ ~o Bu~eto, g~ie opiekę nad Verdim przejmuje za
mozny kupiec Antomo Bareu1 stając się jego wieloletnun protektorem i opiekunem. W Bus
seto Verdi uczy się muzyki pod kierunkiem kapelmistrza i organisty katedry, a równocześnie 
dyrektora szkoły muzycmej, Ferdynanda Provesi. Mając 11 lat rozpoczyna swą pierwszą pra
cę zarobkową - zostaje organistą w rodzinnym Le Roncole. 
W 1828 r. wyjeżdża do Mediolanu, chcąc podjąć studia w tamtejszym konserwatorium. ów
~zesny dyrekt~r ~uca jedn_ak jego kandyda!urę z powodu ... braku talentu. Verdi pozostaje 
J~dnak w ~edmlan1e by s~udmwać kompozyc,ę; przez trzy lata bierze prywatne lekcje u wy
bitnego. megdyś twórcy hrycznych oper - Vincenzo Lavigna - profesora konserwatorium. 
Wreszcie 5 marca 1836 r.po ukończeniu studiów, uzyskuje Verdi tytuł ,,Maestra Muzyki To
warzystwa Fiłhannonicznego". 

W maju 1836 r.pośłubia córkę swego dobroczyńcy i opiekuna, Małgorzatę Barezzi. z tego 
związk.u rodzi się dwoje dzieci, które jednak w niedługim czasie umierają. Traci także uko
ch~ą.zonę. Zr~zpaczony Verdi ~daje się apatii i postanawia całkowicie zerwać z muzyką. I 
wlasme wtedy 1mpresano La Scah wręcz zmusza kompozytora do zainteresowania się libret
tem opery ·!fabuchodonozor". Po długiej walce z sobą Verdi komponuje operę, która w 1842 
roku odno~1 ogromny sukces w mediolańskiej La Scali. Premiera ,,Nabuchodonozora" rozpo
częła długa szereg sukcesów kompozytorskich Verdiego - otwierają się przed nim wszystkie 
s~ny muzyczne Italii, a wkrótce najpoważniejsze teatry operowe Europy zaczynają ubiegać 
się o. prawo wys_tawiania najnowszych dzieł genialnego Włocha, ofiarowując mu niejedno
krotnie królewskie wręcz honoraria za komponowanie specjalnie zamawianych oper. Premie
ra ,,Nabuchodonozora" zmienia również prywatne życie Verdiego; główną rolą kobiecą. Abi
gaile - kreowała jedna z najlepszych śpiewaczek włoskich 25-letnia Józefina Strepponi, która 
w kilka lat później staje się wierną towarzyszką jego życia. 
Nastę~ne opery utrwalają sławę kompozytora w całej Europie. Są to najczęściej opery, któ
rych hbretta oparte zostały na słynnych dramatach literatury europejskiej: ,,Emani'' (wg 
Hugo), ,,Makbet"(wg Szekspira), ,,zbójcy" (wg Schillera), „Korsarz" (wg Byrona), ,,Rigolet
to" (~g Hugo), „:raviat~" (wg D.umasa, syna), „Otello" i ,,Falstaff' (wg Szekspira). Kolejne 
prerruery zmuszają Verdiego do hcznych podróży: Paryż (Nieszpory Sycylijskie), Rzym (Bal 
maskowy), Londyn (Hymn narodów), Petersburg (Moc przeznaczenia). Wreszcie rok 1871 • 
wielki tryumf ,,Aidy" w Kairze. 

,,Aida" napisana została specjalnie z okazji otwarcia Kanału Sueskiego na zamówienie ów
czesnego wł~cy ~gipt~ lza_naił~ Paszy. Warunkiem jego ~ówienia było libretto oparte na 
tema_tyc_e związan~! z hastor~ą. egipską, któr~ dałaby szerokie możliwości dla efektownego wy
stawa~ma dekoracji, _muzyka 1. baletu. Verdi natomiast zastrzegł sobie prawo wyboru śpiewa
ków 1 dyrygenta, zaządał także zawrotnego honorarium - jak na ówczesne czasy. Tematu do 
opery dostarczył ~bit~y egipt~log Edo~ard Mariette. Przygotowaniem libretta zajął się dy
rekto~ ope~ krnmcznej w Pary~u, Camille du Locie. Napisany przez niego tekst francuski, 
Verdi polecił przetłumaczyć na Język włoski oraz przystosować do potrzeb muzycznych wlaś-

:iwemu libreciście „Aidy" Antonio Ghislanzoniemu. Sam Verdi w ogromnym stopniu uczest-
1iczył w procesie powstawania libretta. Muzykę komponował w błyskawicznym tempie -
,Aida" została skomponowana w cztery miesiące. 
falc więc Verdi dotrzymał tenninu wykonania zamówienia. Jednak premiera przesunęła się 
1lisko rok - powodem była wojna niemiecko - francuska, która spowodowała zablokowanie 
.vykonanych dekoracji w oblężonym Paryżu. 

Wreszcie w wigilię Bożego Narodzenia 24 Xll 1871 r. odbywa się długo oczekiwana pra
yemiera „Aidy". Zapowiadana głośno i szeroko przez prasę (ku niezadowoleniu Verdiego, 
;tóry nienawidził reklamy) premiera ściągnęła wszystkich najwybitniejszych muzyków i kry
~ków z całej Europy oraz najświetniejszą publiczność międzynarodową, stała się wprost sen
«icyjnym wydarzenim światowym - zarówno towarzyskim jak i muzycznym. Jednak sam 
{erdi był nieobecny na kairskiej premierze. · 
1 kolejna data - 8 li 1872 r., w niespełna siedem tygodni po premierze w Kairze, odbyła się 
'rcmiera ,,Aidy" w mediolańskiej La Scali. Verdi będący na premierze wywoływany był 
'rzez publiczność 32 I razy, a po li akcie, komisja złożona z samych znakomitości wręczyła 
nu batutę z kości słoniowej i złota. 
'o napisaniu ,,Aidy" Verdi tworzy już niewiele: „Otello" i ,,Falstaff' to ostatnie opery, pisze 
akże muzyką religijną. 
'ozostałe lata swego życia spędza w swoim majątku Sanf Agata, zakłada liczne fundacje do-
1roczynne. Umiera w Mediolanie 27 stycznia 1901 r. Okres jego twórczości trwał 60 lat. 

Wykaz ważniejszych oper O.Verdiego: 

Rocester 1836-37 (nie wystawiona) 
Oberto, książe San Bonifacio 1839 
Dzień królowania 1840 
Nabuchodonozor1842 
Lombardczycy na pierwszej 
:rucjacie 1843 
Emani 1844 
Dwaj Foscari 1844 
Joanna d' Arc 1845 
Alzira 1845 
Attyla 1846 
Macbeth 1847, nowa wersja 
Ila Paryża 1865 
Zbójcy 1847 
Korsarz 1848 
Bitwa pod Legnano 1849 
Luiza Miller 1849 
Stiffelio 1850, przerobiona 
1lko Aroldo w r. 1857 

-Rigoletto 1851 
-Trubadur 1853 
-La Traviata 1853 
-Nieszpory sycylijskie 1855 
-Simone Boccanegra 1857, nowa wersja 1881 
-Bal maskowy 1859 
-Siła przeznaczenia 1862, nowa wersja 1869 
-Don Carlos 1867, nowa wersja 1884 
-Aida 1871 
-Otello 1887 
-Falstaff 1893 



TREŚĆ OPERY ,,AIDA" 

Akt I - Obraz I 

Arcykapłan Ramfis wyjaśnia dowódcy straży pałacowej Radamesowi, że dzikie hordy Et
iopów zagrażają stolicy kraju, świętemu miastu w górze Nilu - królewskim Tebom. Bogini 
Izyda wskazała już naczelnego wodza wojsk egipskich i choć znacząco spogląda na młodzień
ca nie zdradza imienia przyszłego dowódcy. Ramfis wychodzi obwieścić faraonowi wyrocz
nię bóstwa. 
Radames zostaje sam. Z recitativu dowiadujemy się, że marzy o tym by zostać naczelnym wo
dzem. Fanfary trąbek oddają jego pęd ku sławie. Treść arii poświęcona jest miłości do pięknej 
Aidy, niewolnicy etiopskiej. Dla niej pragnie żyć i zwyciężać, jej to, „boskiej Aidzie" pragnie 
wznieść tron aż pod niebo. Jest to jedna z najpiękniejszych arii tenorowych w literaturze ope
rowej. 
Na scenę wchodzi królewska córka - Amneńs. W bezpośredniej rozmowie dowiaduje się, że 
w wypadku pójścia na wojnę Radames zostawi w Memfis kogoś bliskiego. Po nerwowym, 
wyrazistym rytmicznie motywie zazdrości, na scenę wchodzi Aida, której towarzyszy 
liryczny temat miłości. W pięknym tercecie Amneris upewnia się, że jej rywalka jest niewol
nicą. 

Przy uroczystych dźwiękach trąb wchodzi na scenę Faraon w otoczeniu dworu i kapłanów, 
którym przewodzi Ramfis. Oni to stanowią zasadniczą silę i potęgę państwa egipskiego, oni to 
podporządkowują swoim interesom sprawy wszystkich ludzi, oni to powołują na stanowiska 
potrzebnych im ludzi i niszczą wszystko, co sprzeciwia się ich racji stanu. Z ust posłańca do
wiadujemy się o napaści Etiopów pod wodzą króla Amonasra na święty Egipt. Jak piorun 
przelatuje przez scenę hasło: „wojna!". Król wskazuje na Radamesa jako wybrańca bogini 
Izydy, który poprowadzi Egipcjan do boju. W pełnej blasku scenie zespołowej król nawołuje 
do obrony granic. Ramfis mówi o potędze bogów, Amneris wręcza Radamesowi sztandar, a 
wszyscy życząc mu zwycięskiego powrotu opuszczają scenę. Wielki monolog Aidy będący 
wyrazem jej duchowej rozterki kończy pierwszy obraz. 

Obraz Il 

Wśród bladych świateł, ledwo rozjaśniających scenę, przedstawiającą świątynię Wulkana, 
arcykapłan Ramfis otoczony kapłankami i kapłanami celebruje uroczyste nabożeństwo składa
jące się z modłów i sakralnego tańca. Wybranemu przez Izydę wodzowi wojsk egipskich, ar
cykapłan wręcza uroczyście poświęcony miecz, którym z woli bogów ma zwyciężać wrogów. 
Wielka scena konsekracji w świątyni Wulkana zamyka wspaniale fortissimo całej orkiestry. 

Akt li - Obraz I 

Amneris, otoczona niewolnicami przygotowuje się do powitania Radamesa powracającego 
ze zwycięskiej wojny, które ma nastąpić na wspanialej uroczystości. Śpiewany przez Amneris 

motyw tęsknoty ożywia figlarny taniec Murzyniątek i słodka pieśń chóru niewolnic. Zoba
czywszy nadchodzącą Aidę, Amneris daje znak aby wszyscy opuścili scenę. Chce pozostać z 
nią sama i odkryć tajemnicę miłości czarnej niewolnicy. Poprzez splot podstępnych zdań wy
dobywa z niej skrywane głęboko uczucia. Dochodzi do dramatycznego spięcia dwóch rywa
lek. Aida jednak szybko orientuje się, jakie jej może grozić niebezpieczeństwo za jedną chwi
lę szczerości, błaga w pięknym cantabile swą władczynię o litość. 

Po tryumfalnym śpiewie rozbmniewającym za sceną, upojona swą władzą Amneris rozka
zuje Aidzie by podążyła w jej orszaku jako niewolnica. Zostawszy sama prosi Aida bóstwa o 

„ śmierć, powtarzając ostatni temat swego monologu z pierwszego aktu. 

Obraz II 

Dźwięki fanfar zaczynają najefektowniejszą scenę ,,Aidy". Mistrzowsko skomponowana 
przez Verdiego scena jest prawdziwym tryumfem kompozytora. 
Wejściu Faraona i Amneris towarzyszą osobne chóry. Po słynnym marszu tryumfalnym i 
barwnym tańcu, na scenie ukazuje się Radames. Powitany przez króla otrzymuje z rąk Amne
ris laur zwycięzcy. Po chwili na scenie ukazu je się kolumna wziętych do niewoli Etiopów, po
śród których znajduje się Amonasro. Nagły krzyk Aidy informuje zebranych, że to jest jej oj
ciec. Ten jednak ostrzega swą córkę by utrzymała w tajemnicy, że to on jest królem Etiopów. 
W chytrych słowach zapewnia Faraona o śmierci swego króla oraz, że walcząc za swą ojczyz
nę spełniał tylko swój obowiązek a to powinni zrozumieć szlachetni, waleczni Egipcjanie i 
okazać mu litość. Przypominając o zmienności losu prosi o łaskę dla pokonanych . Chór poru
szony słowami Amonasra, przyłącza się do Radamesa, proszącego o obdarzenie wolnością 
wszystkich niewolników. Jednak Ramfis wpłynął na króla, by zatrzymał jako zakładników 
Aidę i Amonasra, którzy zginą w wypadku ponownego ataku Etiopów na Egipt. Faraon oś
wiadcza również, że za swój bohaterski czyn Radames otrzyma w nagrodę rękę Amneris, a 
po jego śmierci tron Egiptu. Uroczysty finał osiągając punkt kulminacyjny kończy akt II ope
ry. 

Akt III - (zwany potocznie sceną nad Nilem) 

Amneris w towarzystwie Ramfisa spieszy do świątyni Izydy, by błagać boginię o wzajem-
. ną miłość Radamesa. Na scenie ukazuje się Aida, która przyszła tu na spotkanie z Radame

sem. Słynna aria nad Nilem wyraża uczucie tęsknoty za ukochaną ojczyzną, której już nigdy 
nie zobaczy, gdyż pragnie po rozstaniu się z Radamesem znaleźć w wodach Nilu ukojenie i 
zapomnienie. 

Po chwili na scenie ukazuje się postać jej ojca. Amonasro pragnie dla swych celów odweto
wych wykorzystać miłość Radamesa do Aidy. Gdy umiejętne wykorzystanie tęsknoty za kra
jem ojczystym, mimo jej szczerego entuzjazmu, nie odnosi skutku, zaczyna w niej budzić nie
nawiść do Egipcjan, przypominając jej okrucieństwa i mordy popełnione na jej matce i 
rodakach. Gdy i to nie przyniosło rezultatu rzuca jej bezlitosne słowa: ,,Nie mojaś córka ... Tyś 
faraonów niewolnicą!". Amonasro osiągnął swój cel: dla dobra kraju Aida zdecydowała się 



Antonio Ghislanzoni 

J 
J 

poświęcić miłość Radamesa. Rozmowa z kochankiem jest pełna wyrzutów pod adresem 
Amneris oraz zapewnień Radamesa o wierności i miłości do Aidy. Uniesiona jego szczerym 
wyznaniem, proponuje mu porzucenie Amneris i Egiptu oraz ucieczkę w krainę, w której będą 
mogli żyć tylko swoją miłością. Radames oczarowany czekającym go szczęściem, zgadza się 
porzucić Egipt. Zapytany przez Aidę jaką drogą można uciec, by ominąć wojska egipskie 
ujawnia, że do jutra wolne będą wąwozy Napata. Usłyszawszy to, ukryty Amonasro dekonspi
ruje się i oświadcza Radamesowi, że jest ojcem Aidy i królem Etiopów. Zdając sobie sprawę 
ze zdrady kraju, Radames pozwala uprowadzić się Aidzie i jej ojcu. 

Zwabiona rozmową wchodzi Amneris i krzycząc ,,Zdrajco ty" wykrywa spisek i zdradę kra
ju. Pragnąc pozbyć się niewygodnego świadka rzuca się Amonasro ze sztyletem na Amneris, 
lecz Radames udaremnia zamiar szaleńca i umożliwia Aidzie i jej ojcu ucieczkę. Na rozkaz 
Ramfisa straż goni uciekinierów, a Radames czując się winnym oddaje się w ręce arcykapła
na. 

A k t IV - O b r a z I 

Amneris przybyła na miejsce, gdzie za chwilę odbędzie się sąd kapłanów nad Radamesem. 
Zdając sobie sprawę z wyroku jaki zapadnie, postanawia ratować go . Dowiedziawszy się od 
Amneris, że Aidzie udało się zbiec, nie pragnie dla siebie już nic więcej oprócz śmierci. Mi
łości do niej nie wyrzeknie się nawet za cenę życia. 

Straciwszy wszelką nadzieję, oczekuje Amneris na wyrok kapłanów , lecz wyrok ten jest 
bezwzględny: powolna śmierć przez zamurowanie żywcem. Niepotrzebna już nikomu, odtrą
cona przez kapłanów rzuca za odchodzącymi przekleństwo: wzywa zemsty bogów na bezli
tosnych kapłanów za okrutną żądzę krwi. 

Obraz II 

Radames poświęca swe ostatnie myśli Aidzie. Nagle zjawia się Aida, która zmyliwszy czuj
ność straży wkradła się do podziemia by podzielić los kochanka. Jednym z najpiękniejszych 

) duetów kończą się dzieje wspaniałej miłości bohaterów opery. 

) 
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OBSADA 

Aida Jolanta Januclk 

Amneris Jolanta Bibel 

Radames Józef Kolesińskl 

Ramfis Mieczysław Mllun 

Faraon Ryszard Morka 

Amon as ro Florian Skulski 

Posłaniec Michał Sywec 

Kapłanka Carolin Masor 

. „ 
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kierownik muzyczny, I dyrygent - Zygmunt Rychert 
asystent dyrygenta - Jacek Doniecki 
inspektor orkiestry - Jerzy Ulatowski 

I skrzypce: Michał Nikiforos (koncertmistrz), Maria Krzemiński, Grażyna Pozorska, Jan 
Grusznis, Leopold Romanowski, Katarzyna Zawadzka, 

II skrzypce: Anna Szyszlo, Jarosław Zgiet, Irena Banaszek, Piotr Bukowski, Anna Szymań
ska, Tomasz Wolski, Alicja Zuchowska-Giętkowska, 

sitówki: Lucyna Waszkiewicz, Joanna Welz , Piotr Budny, Danuta Kowalczuk, Krystyna Lej
man, Andrzej Murowaniccki, 

wiolonczele: Andrzej Filar (koncertmistrz), Jan Firlej (koncertmistrz), Mirosław Czochór, 
Alina Kwietniewska, Tomasz Przyborowski, Aleksandra Suchocka-Grusznis, 

kontrabasy: Nikodem Leniak, Roman Skurzyński, Tomasz Wiczyński, 

flety: Adam Łazarewicz, Jolanta Wocianiec, Maria Wilska-Nikiforos, 

oboje: Jerzy Czapor, Ewaryst Kwietniewski, Katarzyna Rutyna, 

klarnety: Janusz Holler, Ryszard Świercz, Karol Szymański, 

fagoty: Krzysztof Łukaszewicz, Eugenia Sakowicz, Zuzanna Leidel-Elert, 

waltornie: Zbigniew Kalicitiski, Tomasz Tylewski, Irena Morawska-Śliwa, Dariusz Wojcie
chowski, 

trąbki: Szymon Pawlowski, Tadeusz Milewski, Zygmunt Zictek, 

puzony: Marek Sikora, Tomasz Wojke, 

tuba: Jerzy Ulatowski, 

perkusja: Lidia Czajka, Zenon Elert, Tomasz Siedlik, 

bada: Anna Bachleda, 

Zespól chóru 

Kierownik chóru 
' Janusz Łapot 

-, 

d· 

' ., 

j. 

soprany: Anna Brzozowska, Beata Darkowicz, Małgorzata Dawid, Elżbieta Frankiewicz, Da
nuta Glegoła-Brzostowska, Małgorzata lłczyk, Urszula Kamińska, Urszula Krasnowska, 
Wiesława Krasnowska, Janina Matusewicz, Danuta Miodowska, Kamila Nehrebecka, Danuta 
Pobłocka, Regina Szwed, 

alty: Anna Borkowska, Rozwita Deptulska, Grażyna Geleta, Renata Ładniak, Jolanta Michal
ska, Irena Snarska, 

tenory: Jan Dobrzyński, Erwin Miszker, Waldemar Myśliński, Michał Sywec, Wieslaw 
Wierzbicki, Zygmunt żabiński, 

barytony: Jerzy Budnik, Stanisław Kamiński, Bogdan Łukaszewski,Kazimierz Staniucha, Jan 
Szenk, 

basy: Mariusz Fortuna, Wojciech Kaszubowski, 

Zespól techniczny 

kierownik techniczny 
kierownik pracowni 
dekoracji i kostiumów 
kierownik sceny 
kierownik światła 
kierownik dźwięku 
kierownicy pracowni: 

perukarskiej 
stolarskiej 
modelarskiej 
krawieckiej dam. 
krawieckiej męs. 
obuwniczej 

rekwizytor 
modniarka 
farbiarka 

- Marian Rębała 

- Szczepan Górski 
- Henryk Sawicki 
- Adam Jabłonowski 
- Czesław Dzierbicki 

- Bernadeta Rzeszotarska 
- Józef Żuchowski 
- Monika Kwiatkowska 
- Teresa Korycka 
- Lesław Wiśniewski 
- Halina Sadowska 
- Mirosława Adamczyk 
- Jolanta Danecka 
- Helena Domke 



Już wkrótce - 12 lutego 1993 r. 

REWELACJA SEZONU 

nowa prenuera 

„TURANDOT" 
O.PUCCINIEGO 

szwedzcy realizatorzy, 

międzynarodowa obsada, 

cudowna muzyka, 

szoku ją ca scenografia 

70 m metalowaych rusztowań na scenie, monitory telewizyjne 

Tego jeszcze nie było ! 

Przyjdź! Zobacz! 

ZAPRASZAMY 



Ze ł t11orńw 

Działu DL k u rr, en t acji 
ZG Zii:JP 


