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Antonio Salieri
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Ludwika

Erharllta

Kier. muzyczne - Mieczysław Dondajewski
Choreografia
Lech Wołczyk
Asystent reżysera - Janusz Chabior
Układ pojedynku - Marian Gańcza
Aktorzy:
AXUR. Król Ormus - Przemysław Bluszcz
ATAR. Wódz woyska iego - Dariusz Maj
ARTENEUSZ, Naywyższy Kapłan - Janusz Chabior
ALTAMOR. Syn iego, powiernik Axura

"Pierwsza reprezentacya opery
tragikomicznej a 5 w aktach z wloskie[JO
tłumaczonej z muzyką Salieri AXUR. KROL
ORMUS. - Balet Kurtza SIEROTA
HISZPAŃSKA. - Opera, tłumaczona z największą dokładnością będzie wystawiona
tak, jak ją grali Włos i i dana cała z recytatywami, ponieważ związek muzyki nie
pozwalał robić w niej prozy mówionej.
Nowe ubiory w prawdziwym kostiumie
podług paryskich deseniów, nowe
• dekoracje i okazałość, jakiej na pierwszych
reprezentacyach nie było. Aktorowie nie
dorównują Wiochom, którzy z młodości do
tej profesyi są przeznaczani, ale będą się
starali rzecz wydać jak najlepiej.
11

Tomasz Sobczak
URSON, Dowódca Królewskiey

straży

Marzena Kipiel-Sztuka
BJSKROMA, Przełożo ny Seraiu - Paweł Wolak
ASPAZJA. Żona Atara - Joanna Gonschorek
SEM/RA, Niewolnica Axura - Malgorzata Urbańska
KAPŁAN I a także ARLEKIN - Maciej Mydlak
KAPŁAN li a także PIEROT - Marek Sitarski
KAPŁAN 1JI - Dariusz Bronowicki
NIEWOLNICA I - Katarzyna Dworak
NIEWOLNICA 11 - Anita Poddębniak
NIEWOLNICA 111 - Katarzyna Kaźmierczak
KAPŁAN IV - Roman Matecha
NIEWOLNICA IV - Kati;rzyna Kuryłońska
NIEWOLNICA V - Agnieszka Stawińska
ELA MJR. Dziecko używan e do wróżby- XXX
Zespół Kameralny pod dyrekcją

Benedykta

Ksiądzyny

Insp icjent i su fler - Mariusz Sikorski

Premiera 23 listopada 1997 roku

Ferm (u do/u) i paludamenta (na górze)
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To było tak dawno?
Dawno, dawno
temu (jakieś dwieś
cie lat) Pierre
Beaumarchais

u ZAspa'Ziq
.

11

(ten od Wesela

Figara'') napisał
pewien tekst
I nazwał
go "Tararere ".
Potem pewien
'fł'łoch, Loren-

l

zo da Ponte, • ,
przerobił ów ...
tekst tworząc libretto
do muzyki Antonio Salierego
a dzieło zatytułował "Axur, król Ormus".
Za swą muzykę (o czym piszemy w innym miejscu) Salieri
zyskał splendory ("dukaty i nadgrody"). Zaś s~ma oper~
okazała się sukcesem - setki spektakli, grano ;ą w całe;
Europie. I właśnie tego "Axura" - w wykonaniu włoskich
śpiewaków - z obaczył w 'fł'arszawie 'fł'ojciech Bogusł~wskz.
Sam go na język polski "przyprawił" (przetłumaczY_ł z prze~
robił) i w I 793 roku - już po III rozbiorze I - wystaw~!. ?dzzes
między jednym a drugim podanym tu faktem Salz~rz otruł
Mozarta. Zaś w Polsce, współcześnie w Poznaniu, raz
zaśpiewano w operze "Axura". Bez powodzenia. Duże
zamieszanie. I to zamieszanie, które zdarzyło szę dawno,
dawno temu, dało początek naszemu "Axurowi ".

Atar, wódz z "ludu" bardzo kocha swoją żonę Aspazję.
Altamor, syn Arcykapłana Arteneusza porywa (dla Króla
Axura) ową Aspazję .
Tak zaczyna się nasza "melodrama romantyczna", którą
wywiedliśmy z opery Salieriego. Na dzisiejsze - melodramat.
Harlequin w teatrze ? Najprostsze tematy. Miłość i polityka.
Dawno w legnickim teatrze nic było takiego spektaklu. Ale
okazja dla niego jest przednia. Dwadzieścia lat legnickiej
sceny teatralnej. Jubileusz. Święto Teatru. A teatr to przede
wszystkim widowisko, a widowisko to ukazanie "sił i środ
ków naszej sceny" . A nasza scena to sto sześćdziesiąt lat
historii. Karl Ferdynand Langhans, niemiecki architekt - ten od
Opery Wrocławskiej i Teatru Polskiego w Poznaniu - wymyślił
budynek legnickiego teatru . Adolf Hitler: jego rządy
pozwoliły na stworzenie pierwszego zawodowego ze sp ołu .
Irena Solska, wielka polska aktorka, która zaraz po wojnie
próbowała (bez powodzenia) stworzyć profesjonalny zespół .
Teatr z Charkowa, który decyzją marszałka Rokossowskiego
został "siłą" przeniesiony do Legnicy i dwadzieścia lat
stanowił zespół legnickiego teatru. Wreszcie polski teatr,
który mimo różnych kontekstów politycznych i społecznych
powstał i trwa tu dwadzieścia lat.
~
~
Garść (zbędnych) faktów.
"Axur, król Ormus" opera w pięciu aktach
prapremiera - Pa ryż 8 VI 1787
prapremiera polska
Warszawa 24 IX 1793 (wielki sukces)
808 - ponad 200 przedstawień (właśc1:7
wie 100)
współcześnie - Poznań 1967
(bardzo szybko zdjęta z afisza)

Na Jubileusz - widowisko. Inscenizacja nawiązująca do tradycji teatrn z przełomu XVIII i XIX wieku. Do teatru inscenizacji, czasem z przymiotnikiem "romantyczna". Inscenizacji
pełnej burz, grzmotów, wichrów, a mówiąc najprościej, naturalnych efektów. Taki teatr chcemy przywołać w pigułce, w czasie
dwugodzinnego spektaklu.
W pigułce dlatego, że w teatrze Bogusławskiego zaczynano
premiery wieczorem a kończono bladym świtem. I nikomu to
nie przeszkadzało. "Axur" przypomnieć ma Teatr Wojciecha
Bogusławskiego. W podręcznikach historii polskiego teatrn
mówi się o scenie warszawskiej, krakowskiej, o teatrze w Poznaniu, Lwowie, Kaliszu, Drnskiennikach, ale pisze się także
o Teatrze Wojciecha Bogusławskiego. To jest osobny rozdział
naszej historii. To jest ewenement i precedens w skali Europy,
żeby historię kultury mierzyć życiem twórcy. Nasz "Axur" to
prezent i dedykacja złożona Bogusławskiemu, który godził
wielkie wartości i teatralną skuteczność. Był pragmatykiem
teatru. Jednocześnie zaś "ojcem sceny narodowej". Złośliwi
pytają ... a gdzie jest matka ? Z matką rzeczywiście jest problem. Bogusławski miał pięcioro czy siedmioro, jak podaje
historia, dzieci, ale żadne z nich nie było ślubne. Ale mimo tego
rodacy postawili mu dziesięć czy piętnaście pomników.
Dlatego, że pierwszy w polskim teatrze odważył się głośno i
wyraźnie mówić po polsku. O ważnych i prostych sprawach.
Stąd nasza dedykacja.
A dlaczego - tojuż niech się Szanowni Państwo domyślą.
Jacek

Głomb

OR.MUS - mała wyspa w Azji przy wejściu do zatoki Perskiej.

Ma miasto stołeczne tegoż imienia z portem. Portugalczycy
zdobyli je roku 1507 na tamecznym księciu i założyli tam
korzystny dla siebie handel. Roku 1622 szach perski A bas z pomocą Anglików odebrał tę wyspę Portugalczykom, a miasto
i port zburzył. Później admirał szacha Nadiva opanował tę
bezludną i kamienistą wyspę, tudzież ogłosił sięjej królem.
Nowy dykcjonarzjeografii powszechnej dawnej i
Wrocław 1813, t 2, s. 68.

teraźniejszej,

Gdy Gassman umarł, Salieri został
mianowany nadwornym
kapelmajstrem a zarazem i direktorem orkiestry wiedeńskiego teatru,
w którym to powołaniu sławny Gluck
wiele go radami swymi wspierał.
Wiek podeszły i częste choroby
pozbawiwszy Glucka sposobności
ciągłego służenia paryskiej publiczności, żądającej coraz nowych oper,
zniewoliły go przybrać sobie do
pomocy Salierego, który pod jego
- okiem skomponował operę
"Danaidy". (...) Znawcy muzyki
upatrując w śpiewach, a osobliwie
w recitatiwach Salierego wcale
nowy i jemu tylko właściwy styl,
przyznali mu wygórowany talent.
Naówczas Gluck po trzynastym
wystawieniu "Danaidów" w wydanej do publiczności odezwie wyznał,
te sam tylko Salieri był całej opery
tej kompozytorem. Nadgrodzony
hojnie Salieri jeszcze przed
wyjazdem swoim do Wiednia
odebrał wezwanie do napisania
wielkiej opery "Horacjuszów i Kur a cj uszów". Wkrótce potem
wystawiono w Wiedniu operę jego
"Axur" z wielkim uwielbieniem
przyjętą, za którą cesarz Józef II
podarunkiem 200 dukatów oraz
wyznaczeniem 300 dukatów rocznej
pensji kompozytora nadgrodził.
Ożeniwszy się w tym czasie pozyskał
Salieri w posagu znaczny majątek.
Bogusławski

WIERSZ O SZTUCE
AKTORSKIEJ
OFIAROWANY AKTORCE
ZACZYNAJĄCEJ*
(Fragment)

Nie obce tylko

możem

uwielbiać umysły:
Kwitną

sztuki, talenta
nad brzegami Wisły.
Nie uprzedzam potomnych:
czas tego nie zatrze,
Kto najwięcej na polskim
wsławił się teatrze,
Zwalczył zazdrość, przesądy,
pracą siłę krzepił,

Widział tych drzew owoce,
które sam zaszczepił,
Przed kilkunastu laty
któż by się spodziewał,
Że Polak - równy Włochom będzie kiedyś śpiewał!

Mniemano, że się na to
oburza natura,
Gdy pierwszy raz wielkiego
grać miano Axura.
Dzisiaj - patrz jaka zmiana:
skutek trwałej pracy,
Nie dają się już obcym
uprzedzić Polacy'

w I. 9 "Dziel dramatycznych"

Ludwik

(1822)

Osiński

( 1803)

*Rozalii Bogusławskiej, późniejszej
córce Wojciecha

Osińskiej,

Ze zbiorów
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("Ah! Wstrzymaj to cięc ie : Królu cóż wskórasz przez to straszne przedsięwzięcie?".
Akt IV Scena 6. Scena z Aksura. Ilustracja do Dziel dramatycznych W Boguslawskiego,
Warszawa 1820 - 182 3, sztych S Langera wg rys . M. Stachowi cza

