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TEATR WSPÓŁCZESNY W WARSZAWIE 



W przedstawieniu wykorzystano nagranie kwa1tetu z IV aktu 

opery Giuseppe Verdiego Rigoletto w wykonaniu Orkiestry i Chóru La Scali 
pod dyrekcją Ricardo Muti oraz solistów: 

Rigoletto - Renato Bruson, Książę - Roberto Alagna, 
Gilda - Andrea Rost, Magdalena - Mariana Pentcheva. 

Zgodę na wykorzystanie nagrania otrzymaliśmy od SONY MUSIC POLSKA. 
Serdeczne dziękujemy. 

Ronald KWARTET Harwood 

Przekład: 
(Quartet) 

MICHAŁ 

RONIKIER 

Osoby 

Cecily Robson MAJA KOMOROWSKA 

Reginald Paget JANUSZ MICHAŁOWSKI 

Wilfred Bond ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 
~ 

Jean Horton ZOFIA KUCOWNA 

Reżyseria: ZBIGNIEW ZAPASIEWICZ 
Scenografia: DOROTA KOŁODYŃSKA 

Konsultacja IRENA KLUK-DROZDOWSKA, 

muzyczno-wokalna: MARCIN RUDZIŃSKI 

Asystent reżysera: JACEK ROZENEK 

Asystent scenografa: ZOFIA GALL 

[nspicjent: Piotr Witkowski 

Sufler: Jolanta Łusiak 

Prapremiera polska 
10. III. 2000 r. 
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Giuseppe Verdi 
Urodzony 9 października 1813 w Roncole 

koło Parmy, zmad 27 stycznia 1901 w Me

diolanie, geniusz muzyki włoskiej. [ ... ] 

Po Claudio Monteverdim 

i Gioacchino Rossinim jest 

on największym mi strzem 

zarówno opery seria, jak 

i opery buffa. Dz i e ł em Ver

diego jest ponowna hegemo

nia opery włoskiej na sce

nac h europejski c h. Chóry 

jego młodz ień czyc h oper, 

pełne patosu i jędrnego ryt

mu, śpiewał naród włoski ja

ko hymny rewolucyjne 

w okresie wiosny ludów. 

Triumfy Verdiego rozpoczęły 

się z operą Rigoletto 

(18.Sl) i potęgowały się 

z każdą następną: Tl Trovato

re (Trubadur, 1853), 

La Traviata (1853), Ballo in 

maschera (Bal maskowy, 1859) , aż naresz

c ie osiągnęły swój szczyt w operze napisa

nej na zamówienie wicekróla egipskiego na 

uroczys tość otwarcia Kanału Sueskiego 

(1871). Była to Aida; tu przełamał Verdi 

zamknięte formy opery włoskiej w stylu 

Bellini ego i Donizettiego 

i ujął muzykę w swobodną 

formę techniki deklamacyj

nej , ale zachował śpiewność 

i czar melodii. Silne efekty 

dramatyczne, wspaniała in

strumentacja, symfoniczne 

traktowanie orkiestry, kolory

styka dysonansowej harmonii 

czy nią Aidę arcydziełem gó

rującym nad wszystkimi ope

rami ówczesnej epoki. Ostat

nie opery Verdiego , napisane 

w późnej starości, inaugurują 

nowy s tyl: Otello (1887) zbli

ża się do dramatu mu zyczne

go, Falstaff (1892) to najlep

sza obok Cyrulika Rossinie

go włoska opera komiczna . 

Z kośc i elnych kompozycji Verdiego najwyż

szą wartość ma Requiem (1873), napisane 

na ś mierć A. Manzoni ego. 

Józef W. Reiss, Mula lri.slori<i mrtzyh:i, PWi\l, Warszawa 1960 r. 



Rigoletto - premiera 

Rok 1851 - w Tealro La Fenice w Wenecji 
premiera opery Giuseppe Verdiego Rigoletto . 
Librelto opracował Francesco Maria Piave 
według wskazanego przez Verd iego dramatu 
Wiklora Hu go Król się bawi. W Paryżu dra
mal by ł zakaza ny, w \Venecj i cenzura au
slriacka począlkowo Lakże nie wyraziła zgody 
na wyslawi eni e opery o temacie „odznaczaj ą

cym się wyuzdaną niemoralnośc i ą i lubieżną 
trywi alnu~c ią" . Gorące boje musiał staczać 

Verdi by kompromisowe retusze libretta był y 

jak najmniejsze i nie wypaczały sensu cało
śc i. Premiera od niosła prawdzi wy triumf (12 

bisów ! ), a RigoLPUo st ał s i ę pierw zą ze 
sławnyc h oper Verdiego, pozostających w re
pe11uarze ni eprzerwanie do dziś. 

Mantua, XVI wiek. R1goletto . błaze n na dwol7e księcia 

Mantui, pomaga rozpustnemu wladcy w zdobywaniu 

kobiet, starannie 1ednak przed 1ego wzrokiem skrywa1ąc 

wlasną córkę . Gildę. Środki ostroznośc1 oka7uJą się jed

nak zawodne porwan przez oraków Gilda staje się 

koleiną ofiarą księcia . któremu rozgoryczony R1goletto 

gotu1e slraszną zemstę - śmierć z rąk płatnego bandy

ty, Sparalucila Gilda podsłuchawszy plan pisku po

stanawia ratować ukochanego ofiarą w1asnego zyc1a. 

Kiedy Sparalucile przekazu Je blazn0W1 worek ze zwłoka

mi. Rigoletto początkowo szczęśliwy, ze dopelnia się 

1ego zemsta ze zgrozą odna1duje w worku c1alo córki. 

Luejan Kydryfbki, Opero "" 1:oly rok, PWM, Wa rszawo 1989 r. 

Jeszcze o premierze 

Na weneckiej premierze Rigoleua w roli ty
tułowej wys tąpił bary ton Felice Vares i, 
w roli księcia - tenor Raffael Mi ra le Uak 
chce anegdota, nuty frywolnej piosenki 
ksi ęcia La donna e mobile doręczyć miał 
Verdi wykonawcy dopiero w przedd z i eń 

próby generalnej), w roli Gildy - sopran Te
resina Brambilla, w part.ii Magdale ny -
kon tralt Casaloni , a w partii Sparafucile -
bas Pons . Kończąca U akt aria zemsty mu
s i a ła być trzy razy powtórzona. Największy 
wybuch entuzjazmu publiczności - co 
z1·esztą świadczy o niej jak najlepiej -
wywołał mistrzowski kwartet z ostat
niego aktu. Łączna ilość bisów s i ęgn ęła 

tuzina. Henryk Swolkień, Verdi , PWM, Krakbw, l 968 t·. 
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Aria, duet, tercet, kwartet 
Jak szlachetny kamień najpiękniej błyszczy 

w sztucznym świetle, tak głos operowego so

listy najefektowniej brzmi w arii, która jest 

pieśnią sztucznie rozbudowaną w kierunku 

popisowości. Z rozwojem opety - a nawiasem 

mówiąc, na przestrzeni ubiegłych trzystu lat 

skomponowano ponad czterdz i eści dwa tysią

ce różnych ope1; z których dziś żyje na sce

nach „ . kilkadzies iąt - otóż w miarę jak roz

wijała się opera, rozwijał się także system 

sz kolenia głosów do operowego użytku. Dro

gą przemyślnych ćwiczeń glosy rosły w siłę 

brzmienia, stawały się zdolne do brania coraz 

lo wyższych dźwięków i pokonywania naj

trudniejszych ich zestaw i eń. Dumni z umie

j ętności śpiewacy jęli domagać si ę od kompo

zytorów pisania oper w ten sposób, by dawa

ły pole do śpiewaczego popisu. I tak ostatecz

nie wykształciła s i ę dzisiejsza a ria. ( ... ] 

Najpros t szą formą pracy zespołowej jest -

duet. W duecie śpiewa razem dwoj e soli

stów. Oczywiście nie stale razem. Duet po

dobny jest do rozmowy, w któiym głosy od

powiadają jeden drngiemu, lecz różn i s ię 

tym, że często brzmią one jednocześnie, 

a w rozmowie zdarza s ię tylko mi ędzy wyjąt

kowo gadatliwymi niewiastami . 

Bardziej rozszerzoną współpracę solistów 

w operze reprezen tuje tercet, czyli jedno

czes ne śpiewan i e trojga śpiewaków. Kwartet 

jest zes tawienie m czworga solistów śpiewa

jącyc h razem . W operze Rigoletto Verdie

go figuruje kwartet wokalny, w którym 

czworo ludzi utnvala sopranem, altem, 

tenorem i bary tonem sytuację prowadzą

cą do bliskiego morderstwa, a przecież -

choć tak złowróżbna - rozmowa ich skła

da się na muzykę wyjątkowej pięknośc i . 

Jerzy Waldorff, Sekrety Polihymnii, Iskr)', Warszawa 1971 r. 
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Z pamiętników 
Beniamina Gigli 

... s traszliwe napięcie nerwowe i wszystko, 

co z niego wypływa: zawiści , walki o garde

roby, o wybitniejsze role, o lepsze miejsce 

na scenie (w środku a nie z boku) - oto za

kulisowa podszewka kryształowych tonów 

i duetów miłosnych. Wielu z nas stara s ię 

nie tracić panowania nad sobą; ale kiedy 

iskierka wybuchnie, eksplozja jest tym sil

niejsza, im dłużej była powstrzymywana. 

Weterani Metropolitanu mają w zanadrzu 

mnóstwo barwnych anegdot na temat Lego 

rodzaju epizodów - na przykład ów, kiedy to 

podczas przedstawienia przed pełną widow

nią Caniso pchnął Geraldinę farrar, a ona 

z miejsca odpłaciła mu policzkiem, po 

czy m z rozmachu przewróciła się i wybuch

nęła płaczem. Gdy tego rodzaju wypadki 

się zdarzają, możemy tylko usprawiedliwić 

się wyczerpującym trybem życia i liczym y, 

że publiczność będzie pobłażliwa. 

Beniamino Gigli, Pomięlniki, Przcklad : Halszka Wiśnio,.,skn, PWM 1.97 :3 r. 

Pavarottiego 
„droga przez mękę " 

Opera jest czymś wyjątkowym, bowiem ma 

tak wiele twarzy. Jednego dnia potrafi 

zniszczyć artystę, nawet jeśli śpiewa on 

• znacznie lepiej niż inni. 

I Cdy kurtyna idzie w górę, opera przestaje być 
niezwy kle bogatą kolebką wielowiekowych 

tradycji muzycznych i miejscem, w któ1ym 

można spotkać klejnoty wielkiej sztuki , 

a przeobraża się w prawdziwe pole minowe, 

p lne czyhających na śpiewaka pułapek. 

Gdy przychodzi wreszcie pora wyjścia na 

scenę, idę jak w takt marsza pogrzebowego. 

[ ... ] 
Słyszę szmer widowni, który przypomina mi 

trochę szum oceanu - łagodnego, ale potra

fiącego także zabić. [ ... ] 

Pojawia się dyrygent i dziękuje za zgotowa

ny mu aplauz. Pub\ i czność uspokaja się. 

'foraz nadchodzą naj gorsze chwile. Nie ma 

odwrotu. Przedstaw ienie się zaczęło. Sie

dzę, oczekując wejścia na scenę i czuję, jak 

pot spływa mi po plecach. A przede mną 

jeszcze pełne trzy godziny przedstawienia. 

Chyba lepiej byłoby, gdybym wybrał inny 

zawód. [ ... ] 

Rozpoczyna się uwertura; kurtyna pod

nosi st<; 1 wiem, że muszę wejść na sce

n<(··· t ... J Gdy nadchodzi decydujący 

moment, potrafię zrzu cić z siebie 

ogromny ciężar tremy i zdenerwowa

nia, paraliżujący wcześniej każdy mój 

ruch. Gdy mam wyjść przed oczekującą wi

downię, coś nagle przestawia się w mej 

świadomości. W jednej chwi li staję się po Luciano Pavarotti, Hist.orio mego życio, 

prostu postacią, którą mam zagrać i wszysl- Współpraca William Wright, przekł. Ireneusz 

ko pozostałe przestaje się liczyć. Jasiński, W)·d. Art. i Film, Warszawa 199:3 r. 



Przetrwają najsilniejsi 

Każda opera Io miejsce „wysokiego napięcia" , wielkich 

zmagań, iywalizacj1, zazdrośc i. 

W 1ak1ch warunkach obok dobrze opanowanego warszta

tu sztuki wykonawcze1 śpiewak powinien posiadać silny 

syslem nerwowy, bardzo odporną psychikę , zdrowe 

1 mocne ciało, a jednocześnie wrazl1WOść . subtelność 

w odtwarzaniu ról Jak łatwo w tej temperaturze wieczne

go wrzenia o polkrnęcie lub omyłkę , nie trzeba lłumaczyć 

Każde przedwczesne wyjśc ie na scenę , opóźniona lub 

fałszywie \ ięta nuta, zapomniane słowo zawsze stać s ię 

mogą przyczyną intryg przeciwko sol iśc ie Śpiewak musi 

być równiez dyplomatą, łączyć urok artysty na scenie 

z ka lkulacją handlarza za sceną I Io wszystko w na1bar

dziej napiętej atmosferze codziennej walki. nie zapomina

jąc w pierwszym rzędzie o swoim artystycznym powoła

niu. Na to mogą się zdobyć tylko naisilniejsze konstytuq e 

psychofizyczne 

Irena Gałuszka, Słynni śpiewa.cy operowi, 

K1·aków 1991 r. 

TURANDOT 
MU ICA Ol G. PUCCINI ' 

- l:.OIZIONI RlCOUOI -

Odważny gest artystki 

.. . moja uwaga - a właściwie ca ła du sza - by

ła poc hłoni ę ta spe ktaklem , to znaczy Marią 

Callas ... [ ... ) uda ło mi się w koilc u dostrzec, 

że toczy walkę , by pozostać do końca wspa

niałą Normą, w którą się wcielała. Do ostat

niego aktu , mężni e, będąc u kresu wytrzy

małośc i , z tym zawzi ętym he roizmem, któ

rego dowód da ł ki edyś jej rodak, żołnierz 

pod Maratonem, udało jej si ę wytrwać w tej 

roli do końca; dopiero w osta tni ej scenie 

zbyt ostre do , sprawiło, Że czar prysł, pogrą

żając jednocześ nie w najgłębszej rozpacz 

część publi cznośc i ... Ale byli lu obec ni tak

że mniej liczni , którzy przyszli obejrzeć 

upadek bogini ... Rozległy się krzyki , gwiz

dy; z trudem powstrzymywa na ni enawi ść 

wybu chła z ca łą s iłą. Wtedy Callas zdobyła 

s i ę na iści e królewski ges t: zwróc ił a się do 

dyrygenta i d ala mu znak, by powtórzył pa

saż, na którym załamał się jej głos ... Nigdy 

ni e sł y s z ałem , by k tóryś z artys tów lirycz

nyc h odważył s i ę na podobn y czyn ... 

Ale jak akrobatka, której nie uda ło s ię sal

to mortale, i która prosi by usuni ęto zabez

p i eczającą si atk ę, zanim spróbuj e następny 

raz, śpiewaczka rz u c iła wyzwani e zarówno 

tym, którzy j ą koc hali , jak i wrogom ... I tym 

razem dźwi ę k by ł c udown y, wspania ł y, zwy

c i ę ski, brzmien ie godne dni jej największej 

chwały ... Re akcja publicznośc i była godna 

odwagi artys tk i i musiało upłynąć wiele mi

nut , by przes tano klaskać , i by przestano 

s kandować imi ę Marii .. . 

Claude Dufresnc, Maria Callas. 

Samotność /J ogi.ni 

P1·zeklad : Ewa Grabowska, 

Wyd. Alfa, Warszawa 1966 r. 



Depesza od tenora 

... światowej sławy tenor, Giuseppe Anselmi, mężczyzna przy tym niezwykle piękny, bożysz

cze kobiet, które zakładały na początku stulecia - mówiąc współczesnym językiem - fan 

kluby jego imienia [ ... ] wyjechał do Hiszpanii, by śpiewać w Rigoletcie, a swojemu agento

wi obiecał przysłać krótkie sprawozdanie z Madrytu. Po kilku dniach przyszła depesza: 

„Wielka owacja na wejście. Questa o quella 

bisowane. Si-bemol w duecie z Gildą zatrzymało 

przedstawienie. Musiałem śpiewać Parmi veder 

trzy razy, a La donna e mobile cztery razy. 

Dziesięcion1inutowy aplauz dla kwartetu. 

Po przedstawieniu publiczność zaniosła mnie 

na rękach do hotelu. Musiałem śpiewać 

na bis z balkonu hotelowego. 

Rozdmuchać i donieść prasie." 

Wacław Panek, Kodery i legendy, Wyd. Bohdana Wrocławskiego, Warszawa .I. 994 r. 



TEATR WSPÓŁCZESNY 
w Warszawie ul. Mokotowska 13 

Dyrektor 1eatru 
MACIEJ ENGLERT 

Zastępca Dyrektora 
MACIEJ BARGIEŁOWSKI 

Zastępca Dyrektora d/s Finansów 

BOZENNA GROCHULSKA 

Kierownik techniczny 

WŁODZIMIERZ SZCZEŚNIAK 

Przedsprzedaż biletów prowadzi kasa Teatru 

ul . Mokotowska 1:3, tel. 825 59 79 

w dni powszednie od 11.00 do 19.00 

(z przerwą od 14.00 do 15.00) 

w poniedziałki od 11 .00 do 17.00 

(z przenvą od 14.00 do 15.00) 

w niedziele i święta od J..3.00 do 19.00 

oraz kasy ZASP-u Al. Jerozolimskie 25 

tel. 621 94 54 

Cena: 6,00 zł 

rz ·~ z;,lat 

Pracownie 

malarska ADOLF LASKOWSKI 

perukarska ANTONINA TRUCHAN 

tapicerska LESZEK PRL:Śl\'!EWSKI 

modelator STANISŁAW JUHCZAK 

rekwizytor STAN !St.AW KRZYKOWSKI 

brygadier BENEDYKT DANIEL 

główny elektryk WŁODZIMIERZ SOKOŁOWSKI 

akustyk PAWEŁ ŻOŁEK 

Redakcja programu JADWIGA ADAMOWICZ 

Opracowanie graficzne MACIEJ KAtKUS 




