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Dyrektor Naczelny Opery Włodzimierz Nowotka 
Dyrektor Szkofy Bronisław Prądzyński 

Kierownik Baletu Sławomir Gidel 

Państwowo O~ero Bałtycko 
we współpracy z 

Ogólnokszta/cqcq Szkołq Baletowq w Gdańsku 

dla uczczenia SO-lecia Opery i Szkoły 
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Arjciute .1 Ad.1'f'.i 

{Le (orroire/ 

balet w dwóch aktach aterech odsłonach z prologiem 

libretto Henri Vernoy de Soinl Georges i Joseph Mozilier 

wg poematu Georga Byrona pod tym samym tytułem 

w adoptacji Jozefa Sabovciko 

PREMIERA GDAŃSKA 

....................................... 



Medoro - Sylwio Borowy, Karolina Ja strzęb ska, Gulnoro - Żaneto Depto, Małg orzata lnsodowsko, Zulma - Mariola Lebida, 
Konrad - Leszek Ja nuszewski, Kamil J ędr y c ha , Ali - Leszek A l ab r u dzińs k i , Ireneusz Stencel, Izaak -Leszek Alo b rudz iński, 

Ka mil J ędrycha , Ireneusz Stencel, Birbanlo - Bogdan Szymaniuk 

e· w Gdańsku 
soliści ; zes ó/ b l . c; ~*i ~o\e\oW I 

P a etu POB a także uczniowie Ogólnoks110\ll\te\ t 

~1~\eslfo POB, dyryge \. łl-i'i-' 
01ot nt Bogdan I)\~ 

li 

l saby dramatu 

Konrad -wódz korsarzy 
Ali - jego niewolnik 

Birbanta - przyjaciel Konrada 
Medora - ukochana Konrada 

Gulnara - jej przyjaciółko 

Izaak - wło~icie l largu niewolników 
Pasza 

Zulma -pierwsza z jego żon 

l reszaenie 

l rolog 

Korsarze na czele z Konradem pfynq uwolnić ich ukochane, uprowadzane przez 
handlarzy niewolników. Niestety -podczas burzy okręt wpada no skałę. Z katastrofy rotujq się : 

Konrad, Ali i Birbanta. 

.................................... llM 
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Targ niewolników. Izaak usiłuje sprzedać Paszy niewolnice. Ten jed
nak ma już ich pod dostatkiem. Dopiero no widok Medory i Gulnory, po
rwanych korsarzom, przystępuje do targów. Uradq Medory oczarowani sq 
niemal wszyscy i chętnych do jej kupna nie brakuje. Nagle pojowiojq się 
priebroni korsarze z Konradem. Uprowodzajq Medorę, a nawet Izaaka, 
któremu Paszo zdqżył już zapłacić za niewolnicę . 

Jaskinia korsarzy. Kanrod i Birbanta spierajq się a przywództwo. 
Korsarze opowiodojq się za Konradem. Birbcmto przysięgo zemstę. Sprzyja 
mu uprowadzony Izaak. Birbonto doje mu kwiaty pokropione środkiem 
nasennym, by ten, przez Medorę, przekazał je Konradowi. Medoro wręcza 
ukochanemu bukiet. Konrad wqcho kwioly i zasypia. Birbanto i Izaak upro
wodzojq Madorę i uciekajq od korsarzy. Konrad budzi się i wraz z kompa
nami rusza w pościg za zbiegami. 

I 

' 
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Harem Paszy. Trafiła tu Medora, która spotyka kupionq waeśniej 
przez Paszę Gulnorę. Jednak ich niewola nie trwa długo. Pojawia się dzie~ 
ny Konrad z korsarzami i po krótkiej wolce uwalnia obie piękności. Pasza, 
który zopłoc~ za Medorę dużq sumę pieniędzy, razpoaa. Zadowolona jest 
jedynie Zulma -jej pozycja pierwszej żony Paszy nie jest już zagrożono . 
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Adolphe Charles Adam (1803-1856) 
kompozytor 

Wychowanek Konserwatorium Paryskiego, uczeń popularnego wówczas kom
pozytora Boieldieu. Karierę rozpoczął od skomponowania uwertury do opery swojego 
mistrza Biolo domo. Szybko zdobył popularność jako autor oper i baletów, pełnych 
wdzięanych i urokliwych melodii. Smególną sławę przyniosły mu, zapomniane już 

' • dziś opery: Poatylion z longiumeou i Gdyóym óyl królem. Jednak nieśmiertelność 
zapewniło mu muzyko do dwóch baletów: Giselle !Paryż, 1841) E orsorzo (Paryż, 
1856}. Z 40 oper i ok. 20 baletów, które skomponował, tylko te dwa oslatnie dzieło 

lorsarz i jego tv.órcy 
• wytrzymały próbę czasu. 

George Byron ( 1788 - 1824) 
poeto 

Bodaj najbardziej ekscentryany spośród wszyslkich poetów doby romantyzmu. Idol swego pokolenia. Był po
dobny do stworzonych przez siebie bohaterów - szlachetnych złoayńców, cierpiących psychiczne katusze z powodu 
strasznej zbrodni, popełnionej jednak w słusznej sprawie. Ekscentryk. W przerwach, pomiędzy jednym a drugim wier
szem opiewającym miłość ay uroki orientu, zadręaoł psychianie swoją żonę. Wyklęty w Anglii za niemoralne prowa
dzenie się, umarł, walcząc o wolność Greków. Sławę poecie przyniosły poemaly: Giaur (przetłumaaony na język polski 
przez Mickiewicza}, Wędrówki Cńilde Harolda, Don Juan. 

Marius Petipa 11818 - 1910) 
tancerz, choreograf 

Z pochodzenia Francuz, z wyboru Rosjanin, był prawdziwym władcą carskiego 
imperium baletowego. Jest autorem setek scenariuszy baletowych (m.in. do Don Kkńo
to, Boiodery, Śpiącei królewny, Dziadka do orzecńóW, i choreografii, bez zmian wykony
wanych do dziś i uznanych za klasykę. Do jego największych dzieł należą układy chore
ograficzne do takich baletów, jak: Boiodero, Don Kicńot Minkuso, Śpiąco królewno, Je
zioro loóędzie I akty dworskie) Czajkowskiego, Noimondo Głazunowa, o także niezwy
kle wówczas popularnych dzieł Drigo i Pugniego. Opracował no nowo choreografię do 
5'rsorzo i 6iselle Adorno oraz Sylfidy Schneitzhoffero. Jego układy sq największym 
wyzwaniem dla tancerzy i doskonałym sprawdzianem ich umiejętności. Banalne w swej warstwie dramaturgicznej i 
muzycznej balety lnie licząc dzieł Czajkowskiego) żyjq do dziś tylko dzięki układom Petipy. 

[Petipo] mówił(...} po rosyisf<u, cńodoż rosyjski znoi sloóo i nigdy się go nie nauczył mimo wielu lot spędzo
nycń w Nosii. Wszystkim mów11 ty. Przycńodzil opatulony w swii nieodłączny, krodosly pluszcz ipogwizdywol. Miol z 
góry przygotowany scenariusz i nigdy nie improwizował no próóie. Nie patrząc no nos, po prostu pokozywol odpowieó-

Poematef7rsorz, wydany po raz pierwszy w roku 1814, odnosząc niebywały sukces, jest owocem fascynacji 
poety Grecją. Podaos jego pobytu w tym kraju, będącego wówaos pod turecką okupacjq, wiele mówiło się atakach 
greckich korsarzy na siły najeźdźcy. Stąd prawdopodobnie wziął się pomysł poematu. Jego bohaterem jest walaący z 
Turkiem Seidem korsarz Konrad. Wzięty w niewolę, zostaje uratowany przez zakochaną w nim Gulemę, brankę Seida, 
klórej waeśniej uratował życie. Ta, by uwolnić Konrada, zabija swego ciemiężyciela. Konrad na wieść o tym, że z 
tęsknoty za nim umarła jego ukochano Medoro, znika bez śladu wraz z wierną mu Gulemą. Libretto baletu, poza „ 
imionami głównych postaci i jedną czy dwiema sytuacjami, ma niewiele wspólnego z poematem. Jest świadectwem 
barbarzyńskiego wykorzystywanie wielkiej literatury przez dziewiętnastowieczny teatr muzyczny (porównaj także: Don 
Kkńoto Cervantesa i Minkuso, Otello Szekspira i Rossiniego, fouslo Goethego i Gounoda). ~ nie rucńy, posluguiąc się przy tym swoią osoóliwą ruszczyzną: „ Ty no io, io no ty, ty no mót io no lwi(; co oznoczolo 

przeiśde z noszei strony no iego stronę -„ty no io ';przy czym dlo iosnośdtykol pokem w swoią pierś przy słowie „io''. 
Alóo zóliżenie się z glęói sceny do niego -„twój no mó/'. lno/iśmy len iego ięzyk i rozumieliśmy, o co mu cńodzi. 
(Matyldo Krzesińska, Wspomnienia/ 



llorsarz i jego realizatorzy 

Jozef Sabovcik 
choreograf, reżyser, tancerz 

Wychowanek bratysławskiej Wyższej Szkoły Sztuk Muzyanych, gdzie w roku 1967 
otrzymał dyplom choreografa. No tej samej uczelni, w lotach 1961-66 zdobywał umiejęlności 
z dziedziny choreografii. Jako tancerz występował no Nowej Scenie w Bratysławie, w zespole 
Słowackiego Teatru Narodowego, o lokże w wiedeńskiej Volksoper. Jego realizacje choreogra
ficzne można było podziwiać nie tylko no słowackich scenach, czy w programach słowackiej 
telewizji, ole takie w lealrach Rotterdamu, Groningen, Sofii, Berlino o także Gdańsko. 
W roku 1983 dla Opery Bałtyckiej zrealizował balet Szczedrino Anno Korenino, o rok później -
Sporloxuso Chaczaturiana. Jest także autorem choreografii w spektaklach operowych {m.in.: 
Elektro Straussa, Lisio Chytrusko Jonocko w Teatrze Narodowym w Brolysłowie), operetko
wych i musicalowych (m.in.: Hro/Jio Luxem/Jurg Lehóro, Księżniaxo aoróoszo Kalmana, Pięxno Heleno i Ońeusz w 
piekle Offenbacha, Kiss me, Kole Portera). Szaególne uznanie przyniósł mu balet Otello (Bratysławo, 1986). Od roku 
1982 procuje także jako pedagog no swej macierzystej uczelni. W roku 1993 otrzymał tytuł docenta. 

Bogdan Olędzki 
dyrygent 

Studiował dyrygenturę u Bogusławo Madeya i Bogdano Wodiczki w Akademii Muzycz
nej w Warszawie, którq ukończył z wyróżnieniem. Uaestniaył również w kursach dyrygenckich 
w Weimarze {1974), Los Angeles {1972) i Leningradzie {1976). Rozpoczynał procę jako dyry
gent w Operelce Warszawskiej (1974), o następnie zwiqzony był z Filhormoniq Poznońskq. W 
lotach 1982-84 sprawował funkcję dyrekloro artystycznego i I dyrygenta Filharmoni Rzeszow
skiej; w roku 1984 został dyrygentem Teatru Wielkiego w Warszawie. Prowadził koncerty pod
czas takich festiwali muzycznych jak Warszawsko Jesień, Poznańska Wiosno Muzyczna, fest~ 
wole w Łańcucie, Salzburgu, Edynburgu, Karlsruhe i in.; nagrywał dla Polskiego Radio i Telewi
zji. Współpracował z Jerzym Semkowem, Jerzym Maksymiukiem, Gienadim Rożdżestwienskim. W repertuarze artysty 
znajdują się dzieło symfoniczne, operowe, operetkowe, wiele miejsca zajmuje też muzyko współaesno. Dyrygent jest 
propagatorem muzyki Bogusławo Schoeffero. 

Monika Sobczak-Kanea 
scenograf 

Wychowanko profesora W. Łajmingo, absolwentko wydziału malarstwo i grafiki gdań
skiej ASP. Razem z rodzicami, Łucjq i Brunem Sobczakami, projektowało scenografię do przed
slawień w Teatrze Wybrzeże, Teatrze Muzycznym w Gdyni i w Operze Bałtyckiej {Królewno Śnież
Ko, Komeo i Julio}. Zaprojektowało i zrealizowała ołtarz polowy w Matemblewie. 
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Działu Duk u mentacjł 
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Państwowa Opera Bałtycka 
dyrektor naczelny Włodzimierz Nowotko 

kierownik baletu Sławomir Gidel 

80-219 Gdańsk, al. Zwycięstwa 15 
tel. +58 341 46 42/3 faks +58 341 38 27 

e-moil: opero@operoboltycko.pl 
www.operoboltycko.pl 
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Opracowanie graficzne: 

Małgorzata Peplińska, Małgorzata Zielińska 

Patronat medialny 

Dziennik 
Bałtycki„ 

W realizacji premiery pomogli 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
Stowarzyszenie na Rzecz Kameralnego Teatru Tańca w Gdańsku 




