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TREŚĆ: LIBRE-rTA 

Spektakl w 2 częściach 

CZĘŚĆ PIERWSZA 

Orcykapłan Ramfis, powiadamia młodego wojownika 
Radamesa, że Egipt został znów napadnięty przez Etiopów. 
Przeciwko napastnikom wyruszą wnet wojska, a na ich czele stanie 
wódz, którego wskazała bogini Izyda. Arcykapłan śpieszy teraz do 
pałacu faraona, aby przekazać mu pilną wiadomość o woli bogini. 

Radames jest poruszony tą wieścią, bo sam gorąco pragnie 
stanąć na czele wyprawy. Kocha się bowiem ze wzajemnością w Aidzie, 
młodej niewolnicy pojmanej podczas poprzedniej bitwy z Etiopami. 
Gdyby odniósł zwycięstwo, mógłby w nagrodę otrzymać od faraona 
rękę wybranki serca. 

Marzenia Radamesa przerywa niespodziewane wejście 
córki faraona Amneris, która już od dawna w nim się kocha. Radames 
jednak, choć darzył ją swymi względami , ostatnio wyraźnie jej unika, 
stał się oziębły i skryty. Amneris domyśla się sekretu jego uczuć , a teraz 
upewnia się w podejrzeniach, gdy na widok wchodzącej Aidy Radames 
nie potrafi ukryć wzruszenia. Dumna córka faraona nie może znieść 
gorzkiej prawdy, że niewolnica z jej służby jest jej rywalką. 

Wkracza faraon , który dowiaduje się od posłańca, że Etiopowie 
pod wodzą króla Amonastra zagrażają już ~ stolicy kraju Tebom. 

Władca Egiptu oznajmia 
zebranym, że z woli wyroku 
Izydy wojska przeciw Etiopom 
poprowadzi Radames. Zapał 
wojenny ogrania z miejsca 
wszystkich. Cierpi tylko Aida, 
którą miotają sprzeczne uczucia. 
Jej ukochany będzie oto 
walczyć z jej ojcem; zwycięstwo 
Radamesa oznacza klęskę 
ojczyzny, jego przegrana -
śmierć miłości. 

~ świątyni odbywają 
się modły Arcykapłan Ramfis 
wręcza uroczyście Radamesowi 
przed wyruszeniem do walki 
poświęcony miecz. 
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~otoczeniu służebnic Amneris oczekuje w swej komnacie 
na powrót wojsk egipskich pod wodzą Radamesa, który rozbił 
Etiopów, odnosząc wielkie zwycięstwo. 

Wchodzi Aida. Amneris chce się upewnić do końca w swych 
podejrzeniach. Ażeby wykraść tajemnicę jej sekretnej miłości mówi, 
że Radames zginął w bitwie. Rozpacz Aidy, nad którą ta nie może 
zapanować, zdradza ją do reszty. Amneris szydzi z uczuć niewolnicy; 
jest pewna, że to ją poślubi wnet Rada mes. 

Z oddali dobiegają odgłosy triumfalnie powracających 
zwycięskich wojsk egipskich. 

~ otoczeniu kapłanów i dworzan, faraon oczekuje na 
powrót swych wojsk. Zgromadzony na placu tłum wiwatuje na cześć 
zwycięzców i Radamesa, któremu zebrani składają hołd . 

Faraon wita zwycięskiego dowódcę i obiecuje nagrodę, 

a szczęśliwa Amneris wkłada mu na głowę wieniec. Radames każe 
wprowadzić przed oblicze faraona zakutych w kajdany jeńców. Lud 
żąda ukarania śmiercią wziętych do niewoli Etiopów, wśród których 
wstrząśnięta Aida rozpoznaje swego ojca. Amonastro nakazuje jej 
milczenie. Przyznaje się przed faraonem, że jest ojcem Aidy, ale nie 
królem Amonastro, który poległ w boju. Wyraża także przekonani~, 
że waleczni Egipcjanie okażą zwyciężonym litość. Za nimi wstawia się 

także Radames, którego słowa 

czynią wrażenie na faraonie 
i zebranym tłumie. 

Przezorny i surowy 
Arcykapłan Ramfis przestrzega 
władcę, aby nie ufał Etiopom 
i darując im życie zatrzymał jako 
zakładników Aidę wraz z ojcem. 
Faraon godzi się na to, uwalniając 
pozostałych wziętych do niewoli 
jeńców. Ogłasza następnie 

zebranym, że nagrodą dla 
zwycięskiego wodza będzie ręka 

jego córki oraz dziedzictwo tronu. 

Amneris triumfuje - cel 
swój osiągnęła; Radames nie może 
odrzucić tak wspaniałomyślnego 

dowodu łaski faraona. 
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CZĘŚĆ DRUGA 

O zmroku, nad brzegiem Nilu, Amneris w towarzystwie 
arcykapłana Ramfisa udaje się na modły do świątyni Izydy. Chce tam 
spędzić noc przed ślubem ażeby wyjednać u bogini miłość małżonka. 
Nad Nilem wyznaczyli sobie również ostatnie potajemne spotkanie 
Aida z Radamesem. Aida cierpi. Już wkrótce na zawsze utracić ma 
ukochanego. Ogrania ją także coraz większa tęsknota za domem 
i ojczyzną. Nieoczekiwanie zjawia sie Amonastro. Doszły go słuchy, 
że Egipcjanie gotują się do nowej wyprawy przeciw Etiopom. 
Wie już o miłości Aidy i chce to wykorzystać. Żąda by córka wydobyła 
od Radamesa tajemnicę przemarszu wojsk egipskich, a nawet 
żeby doprowadziła do jego przejścia na stronę Etiopów. 
Aida jest przerażona słowami ojca, ale kiedy ten rzuca jej w twarz 
przekleństwo, przyrzeka spełnić jego żądanie. 

Amonastro chowa się , bo już nadchodzi Radames. Z ukrycia 
przysłuchuje sie rozmowie kochanków. Radames ostrzega Aidę przed 
zemstą Amueris, zapewnia ją o swej miłości i wierności. Aida nie daje 
wiary jego wyznaniom, przypomina mu o bliskim ślubie z Amneris oraz 
nakłania go do wspólnej ucieczki. 

Radames wzdraga się na samą myśl o zdradzie ojczyzny, 
w końcu jednak ulega namowom Aidy i mimowolnie wyjawia drogę 
przemarszu wojsk egipskich. 

Na to tylko czekał 
Amonastro, który wychodzi 
z ukrycia i obiecuje Rada
mesowi rękę córki za cenę jego 
przejścia na stronę Etiopów. 
Przerażony Radames uświa

damia sobie, że stał się zdrajcą 
ojczyzny, a wyjawiona Aidzie 
tajemnica wojskowa zostanie 
wykorzystana przez króla 
Amonastra w przygotowaniu 
zasadzki na armię egipską. 

Świadkiem tej sceny 
była niespodziewanie Amneris, 
która opuściła świątynię Izydy. 
Zarzuca Radamesowi zdradę i 
przywołuje na pomoc Ramfisa. 
Aida z Amonastrą uchodzą, 

a Radames oddaje się w ręce 
arcykapłana. 
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Za zdradę ojczyzny Radamesowi grozi kara śmierci. Amneris 
wyrzuca sobie, że wydała go Ramfisowi i pragnie mimo wszystko 
uratować ukochanego. Prowadzonemu na sąd Radamesowi 
przyrzeka ocalenie, jeśli tylko poślubi ją i na zawsze wyrzeknie 
się Aidy. Radames z ulgą dowiaduje się od niej, że w czasie ucieczki 
Aida uszła z życiem, zginął natomiast Amonastro. Nawet 
za cenę życia młody wódz nie chce wyrzec się ukochanej. 
Odkąd zniknęła - pragnie już tylko śmierci. 

W czasie sądu kapłanów, któremu przewodzi Ramfis, 
Radames nie chce się usprawiedliwić - milczy, nie odpowiada na 
pytania. Zapada wyrok: sąd skazuje Radamesa za zdradę ojczyzny na 
zamurowanie żywcem. 

Kiedy kapłani opuszczają miejsce sądu, zatrzymuje ich 
rozpaczająca Amneris, która błaga o łaskę dla Radamesa, ale na próżno -
wyrok już zapadł. Amneris przeklina bezlitosnych sędziów. 

Z amurowany w podziemiach Radames oczekuje głodowej 
śmierci. Nawet tutaj wszystkie swe myśli poświęca Aidzie. 
Pełen grozy nagle spostrzega, że nie jest sam - jest z nim również 
jego ukochana. Aida na wieść o wyroku na Radamesa przedostała 
się tutaj, aby umrzeć razem z nim. Ukochani, złączeni uściskiem, 
bez trwogi oczekują śmierci. 

Nad grobowcem Radamesa modli się zrozpaczona Amneris, 
która nie wie, że los połączył ze sobą ukochanych na zawsze. 
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DZIEŁA 

VERDIEGO 
W OPERZE ŚLĄSKIEJ 

- premiery-

TRAVIATA 1946 
AIDA 1947 
RIGOLETTO 1949 
TRUBADUR 1954 
DON CARLOS 1955 
BAL MASKOWY 1958 
TRAVIATA 1959 
MOC PRZEZNACZENIA 1961 
OTELLO 1964 
FALSTAFF -polska prapremiera - 1968 
RIGOLETTO 1969 
AIDA 1972 
TRAVIATA 1978 
TRUBADUR 1981 
NABUCCO - polska prapremiera - 1983 
RIGOLETTO 1987 
ERNANI 1990 
RIGOLETTO 1991 
TRUBADUR 1993 
TRAVIATA 2000 
AIDA 2003 
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LACO 
ADAMIK 

- inscenizacja 
i reżyseria 

Pochodzi ze Słowacji (pełne imię Ladisłav). Urodził się w roku 1942 
w miejscowości Mała Hradna. Studiował architekturę w Bratysławie. Studia 
reżyserskie ukończył w Akademii Filmowej w Pradze (FAMU). Od roku 1972 
mieszka w Polsce. Związał się z Telewizja Polską (był m.in. dyrektorem 
artystycznym I programu TVP). Jego rozległy dorobek obejmuje spektakle 
teatralne i operowe, widowiska estradowe i muzyczne, filmy i programy 
telewizyjne (w tym całe cykle p~ogramowe). Jako reżyser zrealizował wiele 
spektakli telewizyjnych w tym m.in. Elżbietę królową Anglii i F. Brncknera, 
Króla Edypa Sofoklesa, Peleasa i Melisandę M. Maeterlincka, Borysa 
Godunowa A. Puszkina, Don Carlosa F. Schillera, Matkę Courage 
B. Brechta, Wozzecka G. Biichnera. W telewizyjnym dorobku artystycznym 
liczne widowiska muzyczne (m.in. Wsteczny bieg, Cham, Mężczyzna 

niepotrzebny, serial telewizyjny Crimen) oraz muzyczne cykle programowe 
(Muzyka i ekran, Piękne glosy). 

Jest również reżyserem koncertów i festiwali, w tym tak znanych jak: 
Artyści dla Rzeczpospolitej, Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, 
Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie, Koncert olimpijski. 

Realizował spektakle teatralne w Teatrze Starym w Krakowie - Don 
Carlosa F. Schilera, w Teatrze Powszechnym w Warszawie - Fedra J. Racine' a, 
w Teatrze Ateneum w Warszawie -Polowanie na karaluchy J. Głowackiego . 

W dorobku wiele spektakli operowych, m.in.: Cyganeria 
G. Pucciniego (Łódż), Amadigi di Gaula G. Haendla (Warszawa), Zloty kogucik 
M. Rimskiego-Korsakowa (Warszawa i Liege), Czarodziejski flet W.A. Mozarta 
(Warszawa) , Kniaź Igor A. Borodina (Warszawa), Makbet 
G. Verdiego (Łódż) , Dydona i Eneasz H. Purcela, Tosca G. Pucciniego, Łucja 
z Lammermoor G. Donizettiego (Kraków), Król Roger (Warszawa i Dortmund), 
Sprzedana narzeczona (Wrocław). W Operze Śląskiej zrealizował Tannhiiusera 
R. Wagnera - spektakl nagrodzony Złotą Maską za reżyserię . 
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TADEUSZ 
SERAFIN 

- kierownictwo 
muzyczne 

Urodzony w 1947 roku w Katowicach. Od wczesnych lat związany 
z Bytomiem. Po ukończeniu Liceum Muzycznego podjął studia 
w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach na Wydziale 
Instrnmentalnym a następnie - Teorii i Kompozycji. Od roku 1971 przez 
7. sezonów był kontrabasistą w WOSPRiTV, studiując jednocześnie 
dyrygenturę w macierzystej ,uczelni w klasie Napoleona Siessa. Od 19?8 r. 
asystent dyrygenta w Operze Sląskiej - Salome R. Straussa, Peer Gynt E. Griega~ 
Król Roger K. Szymanowskiego; następnie kierownik muzycz~y spektakli 
baletowych - Carmen (suita R. Szczedrina na motywach muzyki G. Bizeta), 
Jezioro łabędzie P. Czajkowskiego, i dyrygent szeregu pozycji z repertuaru 
operowego.Z dniem I stycznia 1989 r. w wyniku konkursu obejmuje stano~isko 
dyrektora naczelnego i artystycznego tej sceny, które pełni nieprzerwame do 
dziś. W tym czasie odbywa się trzykrotnie Ogólnopolski Konkurs Wokalistyki 
Operowej im. Adama Didura a Opera Śląska święci jubileusze 45. i 50-lecia, 
realizując pod batutą Tadeusza Serafina Straszny dwór i Halkę z pamiętnym 
udziałem Andrzeja Hiolskiego w roli Janusza. _ .. 

Repertuar operowy Tadeusza Serafina obejmuje blisko 30 pozycji, 
w tym 12 baletowych. Spośród realizacji ostatnich lat należy wyróżnić 
Giocondę A. Ponchiellego, Don Giovanniego V.A. Mozarta 1 Travwtę G. 
Verdiego w reżyserii Wiesława Ochmana oraz Tannhiiusera R. Wagnera. 
Nagrane pod batutą Tadeusza Serafina CD Nabucco zostało nagrodzone Złotą 
i Platynową Płytą. Jest także laureatem Złotej Maski. 

Do osiągnięć szczególnie ważnych należy ponad 20 toumee Opery 
Śląskiej zorganizowanych pod jego kierownictwem. Wyjazdy zagraniczne ~ 
głównie do Niemiec - weszły na stałe do kalendarza artystycznego bytomskteJ 
sceny. Na trasie pojawiają się często ośrodki tej rangi, co: Amsterdam, Brnksela, 
Rzym, Hamburg, Berlin, gdzie Opera wystąpiła już kilkakrotnie, w tym w 
sławnej sali Filharmoników im. Herberta von Karajana. 

Tadeusz Serafin jako dyrygent kontynuuje także działalność w 
repertuarze symfonicznym. Od szeregu lat prowadzi również zajęcia na 
Wydziale Wokalno-Aktorskim Akademii Muzycznej w Katowicach. 
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BARBARA 
KĘDZIERSKA 

- scenografia 

Ukończyła Wydział Architektury Wnętrz Sztuk Pięknych w 
Warszawie. Jej twórczość obejmuje scenografie operowe, teatralne, telewizyjne 
i filmowe. Dorobek operowy to spektak le zrealizowane w Teatrze Wielkim w 
Warszawie: Czarodziejski flet W.A. Mozarta, Fidelio L. van Beethovena, 
Włoszka w Algierze G. Rossiniego, Manru I. Paderewskiego, Wozzeck 
A. Berga, Kniaź Igor A. Borodina, Amadigi do Ga ula G. Haendla, Zloty kogucik 
M. Rimskiego-Korsakowa. W Operze Wrocławsk i ej: Sprzedana narzeczona 
B. Smetany, Carmen G. Bizeta. Dla Teatru Wielkiego w Łodzi przygotowała 
scenografi e do opery Makbet G. Verdiego, dla Opery i Operetki w Krakowie do 
przedstaw i eń : Dydona i Eneasz H. Purcela, Tosca G. Puccin iego i Łucja 
z lammermoorG. Donizettiego. 

Dla Telewizji Polskiej stworzyła scenografię i kostiumy do spektakli 
teatru TV m.in.: Elżbieta królowa Anglii F. Brucknera, Król Edyp Sofoklesa, 
Bo1ys Godunow A. _ Puszkina, Don Carlos F. Schillera, Żegnaj laleczko 
R. Chandlera, Przybysz z Narbony 1. Stryjkowskiego, Matka Courage 
B. Brechta, Wozzeck G. Buchnera, Molier, czyli zmowa świętoszków 

M. Bułhakowa . 

Proj ektowała scenografie również do koncertów i dużych imprez 
artystycznych takich jak: Artyśc i dla Rzeczpospolitej , Festiwal Piosenki 
Polskiej w Opolu, Międzynarodowy Festiwal Piosenki w Sopocie, Koncert 
olimpijski. 

We współpracy z teatrami dramatycznymi przygotowała scenografie 
do Don Carlosa F. Schillera w Teatrze Starym w Krakowie, Awantwy w Cioggi 
C. Goldoniego w Teatrze Powszechnym w Warszawie, Fed1J' 1. Racine 'a, 
Polowanie na karaluchy 1. Głowack iego w Teatrze Ateneum w Warszawie. 

Ma w dorobku liczne programy telewizyj ne, poetyckie i muzyczne 
w tym cykle programowe, koncerty galowe i widowiska. W Operze Śląskiej 
stworzyła scenografię do Tannhiiusera R. Wagnera. 
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HENRYK 
KONWIŃSKI 

- choreografia 

H enryk Konwiński wywodzi się z )>oznania i środowisko artystyczne 
tego miasta uformowało jego rozumienie sztuki i wrodzoną wraż.liwość. 
w roku 1999 upłynęło 45 lat od chwili kiedy jako tancerz debmtował 
na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu. Pełne kwalifikacje zawodowe zdobył 
w Państwowej Szkole Baletowej w Warszawie. 

Zadebiutował jako choreograf w studenckim "Teatrze Nurt": we 
współpracy z Januszem Nyczakiem prapremier~ pol.sk.a Ope;etk1 
Gombrowicza. Już pierwsze próby choreograficzne potw1:rdzaJąJ';go ~orczy 
talent w tej dziedzinie, potwierdzone współpracą z Telewizją Poznanską 1 Operą 
Bałtycką. Następnie osiada na Śląsku. 

Nocą Walpurgii w Fauście Gu n oda w. 1971 r. rozpoczyna Henryk 
Konwiński swoją niezwykle owocną współpracę z ówcze~nym dy~ektore~ 
Opery Śląskiej Napoleonem Siessem. Wkrótce osiada na Sląsku wiążąc się 
z bytomską sceną jako choreograf (w latach 1974-1979 k1erowmk baletu). 
Na scenie Opery ś,ląskiej debiutuje jak? choreogr~f pełnospe~a~lowym 
baletem Stworzenie Swiata z muzyką A. P1etrowa. Ob1aw1 się rowmez wtedy 
jako reżyser operowy - twórca cieszącej s ię powodzeni.em ~rzez dłu?ie . lata 
melodramatycznej Trawiaty i demonicznej Salome. W rezysern Kon.wmsk1ego 
pojawiło się na bytomskiej scenie szereg oper, w tym Straszny dwor, Erna111 , 
Madam Butterfly, Cosifan tutte i Gioconda. . . 

Zdaniem Henryka Konwińskiego jego najważme1sze choreografie to: 
Stworzenie świata, potem Romeo i Julia w Poznaniu, Wariacje na temat Fran~a 
Bridge'a Brittena, (pierwsza realizacja w Bytomiu potem w Warszawie 
w Teatrze Wielkim), Epitafium na śmierć Szymanowskiego, .stabat Mater, 
W górę- w dól i Ad Montes - Balety Tatrzańskie do muzyki W. .Kilara. 

Współpracuje stale z wieloma scenami, w dorobku - Jako choreografa 
m.in.: Skrzypek na dachu, Cabaret, Pocałunek Kobiety Pa1ąka , R~ck1 Horror 
Schow w Teatrze Rozrywki w Chorzowie, Evita w Gdym, Kordwn 
i /wona Księżniczka Burgunda w Sosnowcu, Krzesła w Katowicach . . .. 

W ostatnich Jatach Henryk Konwiński zrealizował w Operze Sląskiej 
szereg baletów; Pana Twardowskiego, Dziadka do orzechów, Córka źle 
strzeżona, Czar Straussa i ostatnio Don Kichot. 
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GIUSEPPE VERDI 
1813 - 1901 

Dziewiętnasty wiek, tak bogaty w różnorodne wydarzenia 
artystyczne, również i na terenie opery okazał się być „wiekiem złotym" . 

Na czoło licznej rzeszy kompozytorów operowych wysuwają się dwaj 
wielcy twórcy, których dzieła znalazły t1wałe miejsce w historii muzyki. 
Są to urodzeni w tym samym roku Niemiec Ryszard Wagner i Włoch 
Giuseppe Verdi. Poza faktem urodzenia w jednym roku ludzie ci różnią 
się między sobą zasadniczo zarówno jako osobowości artystyczne, 
jak i też cechami charaktem: Wagner rewolucjonista i reformator opery, 
niespokojny duch walczący wszelkimi sposobami o swą sztukę 
i traktujący swoją twórczość jako alfę i omegę wszystkich zjawisk 
artystycznych ... i Verdi, tradycjonalista, kontynuator włoskiego 
„bel canta", wypowiadający się wyłącznie poprzez muzykę, człowiek 
skromny, przeciwnik wszelkiej reklamy, który w latach zwątpień 
i załamań uprawiał ziemię, uważając to zajęcie za najwłaściwsze. 

Mimo tak oczywistych różnic twórców tych łączy jedno: umiejętność 
tworzenia prawdy scenicznej za pomocą muzycznych środków, dar 
wzmszenia słuchacza i widza widowiska scenicznego. Te walory ich 
sztuki pozwoliły dziełom ich przetrwać próbę czasu i żyć mimo 
zmieniających się gustów i upodobań nowych pokoleń . 

Verdi urodził się 1 O października 1813 w małej wiosce 
Le Roncole, w rodzinie skromnego szynkarza wiejskiego. Wcześnie 
objawia zainteresowania muzyką, głównie muzyką organową sh1chaną 
w kościele. Środowisko, w jakim się chłopiec wychowywał nie 
sprzyjało ujawnieniu się cudownego dziecka, niemniej znależli się i tu 
nauczyciele, którzy dali dziecku początki wykształcenia muzycznego 
i kierowali później do pedagogów bardziej odpowiednich uzdolnieniom 
chłopca . Znalazł się też mecenas, w osobie bogatego obywatela 
pobliskiego Busseto, a zarazem przyszłego teścia Verdiego Antonia 
Barezziego, którego pomoc, zwłaszcza w początkach kariery, 
okazywała się niezbędna. 

Już jako kilkunastoletni chłopiec Verdi zostaje organistą 

w miejscowym kościele, komponuje pieśni i duety, dyryguje miejscową 
orkiestrą. Piętnastoletni wsławił się poprowadzeniem „Cymlika 
sewilskiego" Rossiniego i napisaniem uwertury do tej opery. Oficjalne 
wykształcenie muzyczne nie udało się : osiemnastoletniego Verdiego 
z różnych powodów nie przyjęto do konserwatorium w Mediolanie, 
co pozostawi uraz do szkolnictwa i tego miasta. Studiuje więc prywatnie 
kompozycję u Vincenza Lavigny, kompozytora związanego 

z mediolańską La Scalą. Równocześnie zarabia na swe utrzymanie grą 
na organach i dyrygowaniem. W wieku dwudziestu trzech lat Verdi żeni 
się z Margheritą Berezzi; małżeństwo to jednak nie miało trwać długo : 

umiera mu dwoje kilkunastomiesięcznych dzieci a w roku 1840 żona. 
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DOM 
RODZfNNY 
VERDIEGO 
W LE RENCOLE 

Dwudziestosiedmioletni Verdi zostaje sam pogrążony w rozpaczy. 
Wspomnienie tych bolesnych strat pozostawi ślady w psychice 
kompozytora na całe życie. 

Operę pragnie napisać Verdi jeszcze w czasie nauki 
u Lavigna. Ma nawet libretto, które przygotowywał dziennikarz 
Antonio Piazza. Tytuł „Oberto, contedi san Bonifacio". W niedługim 
czasie opera jest gotowa. Teraz, wraz z autorem libretta, czyni starania 
o wystawienie „Oberta" w mediolańskiej La Scali, co po dłuższych 
zabiegach udaje się. Pomocą okazała się primadonna opery Giuseppina 
Strepponi, późniejsza dozgonna towarzyszka życia Verdiego, której 
pochlebna ocena „Oberta" zdecydowała, że ówczesny impresario 
mediolańskiej sceny, będący pod urokiem śpiewaczkj, wprowadził 
operę Verdiego do swego repertuaru. Premiera odbyła się 17 listopada 
l 839r. i była życzliwie przyjęta zarówno przez publiczność, jak i przez 
krytykę. To zdecydowało o dalszym losie Verdiego. Rozpoczynają się 
„lata galer", jak je sam później nazwie; w dziesięć lat napisze piętnaście 
oper! A do tego osobiście je przygotuje do wykonania zarówno od strony 
muzycznej, jak i scenicznej. 

Jednak nie wszystkie wcześniejsze opery Verdiego doznają 
życzliwego przyjęcia. Już druga komiczna dwuaktowa opera „Dzień 
panowania" albo „Rzekomy Stanisław" (której bohaterem był kró l 
polski Stanisław Leszczyński) przyniosła Verdiemu największą klęskę, 
jakiej już później nie przeżył. Był to w ogóle najtrudniejszy okres 
w jego życiu, o którym tak wspomni w późniejszym szkicu 
autobiograficznym: 19 czerwca 1840 roku wyniesiono z mego domu 
trzecią trumnę. Zostałem sam, zupełnie sam! /„./Cala moja rodzina 
została zniweczona!„.i w tym stanie potwornej męki musiałem pisać 
operę komiczną. 
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Mmgh erita Barezzi, pierwsza żona 
Verdiego. Jej przedwczesna śmierć 
a wcześniej dwoje dzieci - to czas 
największej tragedii w jego życiu . 

Giuseppina Strepponi, znakomita 
~'piewaczka i protektorka kompozytora, 
w roli Abigaille w prapremierze 
"Nabucca ". Druga żona Verdiego, 
oddana towarzyszka życia. 

Bardzo złe przyjęcie „Dnia panowania" zarówno przez krytykę, jak 
i publiczność, powoduje, że jej żywot koń~zy się po pi~rwszym 
przedstawieniu. Ale już wraz z trzecią operą, ktorą. był 
Nabuchodonozor" rozpoczęła się wielka kariera artystyczna Verdiego. 

Teatry muzyczne zabiegają o nowe dzieła, staje się modny; wysuwa się 
na czoło ówczesnych włoskich kompozytorów operowych , z~łas~cza, 
zę Bellini już nie żył , Rossini przestał pisać opery, a Domzett1 był 
śmie1telnie chory. 

Verdi przyjmuje propozycje impresariów operowych i 
dostarcza teatrom coraz to nowych dzieł pisanych w niezwykle krótkim 
czasie. Tak powstają: „Lombardcczycy'', „Emani", „Dwaj Foscari'', 
„Joanna d'Arc'', „Alzira'', „Makbet", „Zbójcy'', „Jerozolima", 
,,Korsarz'', „Bitwa pod Legnano' ', „Luiza Miller", „Stiffelio" "."szystko 
w niespełna dziesięć lat! Różne były losy_ tych op~r. Jedne przyJm~-;a?~ 
były z zachwytem, inne z rezerwą, Je~zc~e inne ul~gały pozrneJ 
przeróbkom, a jeszcze inne zapomme?m'. . Zasadmcz~ kło~oty 
z librettami, które nie dorównywały msp1racJ1 muzycznej Verdiego 
i w wielu wypadkach decydowały o niepowodzeniu dzieła . 

W roku 1850 napisał operę, która ugruntowała jego sła-w:ę: t~ 
„Rigoletto" opera dobrze przyjęta zarówno prz~z krytyke, P.k ~ 
publiczność; Verdiemu przyniosła zarówno satysfakcję artys~czną,Jak1 
pokaźne efekty finansowe. Podobnie by.ło z następnymi dw1em~ 
operami, powstałymi w tym samym prawie czasie ~ „Tru?adure~n 
i „Traviatą", aczkolwiek ta ostatnia nie od razu zapew~1ła sobie nalezną 
jej pozycję. Verdi był zadowolony ze wszystkich . trz.ec.h oper. 
Po premierze „Rigoletta" miał powiedzieć: „Jestem rad z s1eb1e 1 sądzę, 
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Viva Verdi! ... Od czasów "Nabucca" nazwisko Verdiego stało się po latach 
walki o wyzwolenie i zjednoczenie hasłem patriotycznym. Wypisywane na 
murach W/osi odczytywali jako powszechnie zrozumiały anagram, oznaczający 
królaprzyszlej zjednoczonej Italii: Vittorio Emanuele R e De I talia. 

że nie napisze nigdy nic lepszego". Zapytany zaś, której ze swych oper 
dałby pierwszeństwo, odpowiedział: „Gdybym miał oceniać jako 
meloman, wybrałbym „Traviatę'', osądzając jednak jako maestro, 
wybieram „Rigoletto". Czas przyznał racje Verdiemu. 

Sko11czyły się „lata galer". Verdi nie musi już pracować w tak 
morderczym tempie. Może sooie pozwolić na wybór takiej propozycji, 
która najbardziej odpowiada jego zainteresowaniom. Zdrowie na skutek 
intensywnej pracy też nie najlepsze. Przyjmuje więc zamówienia 
głównie od teatrów zagranicznych; dla opery paryskiej , z którą zresztą 
już wcześniej współpracował, pisze: „Nieszpory sycylijskie", 
a w dziesięć lat później „Don Carlosa" - obie pięcioaktowe w stylu 
ffancuskiej „grand opera"; dla teatru cesarskiego w Petersburgu „Moc 
przeznaczenia". We włoskich teatrach święcą triumfy pierwsze 
wykonania nowych oper Verdiego: „Simone Boccanegra" i „Bal 
maskowy", a także „Arnoldo" (nowa wersja „Stiffelia") i nowa 
„Mocy przeznaczenia'', zaś w paryskim teatrze li1ycznym po raz 
pierwszy ukazał się „Makbet". 

W roku 1850 napisał operę, która ugruntowała jego sławę: 
wicekról egiptu prosi go o napisanie opery dla uczczenia otwarcia 
Kanału Sueskiego za sumę 150 tysięcy franków. Głównym powodem, 
~la którego Verdi podjął się pracy nad „Aidą" był doskonały pomysł 
libretta du Lockle'a opracowany w włoskiej wersji przez poetę Antonio 
Ghislanzioniego. Z okresu komponowania „Aidy" zachowała się bogata 
korespondencja między Verdim a Ghislanzonim świadcząca o tym, jak 
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ogromną rolę przywiązywał Verdi do każdego prawie zdania libretta. 
Opera powstaje znowu w nieprawdopodobnie krótkim czasie 
i 24 grudnia 1871 r. w Kairze odbyła się jej triumfalna prapremiera. 
W niedługim czasie wystawiono ją w przygotowaniu samego 
kompozytora w mediolańskiej La Scali, zaś rychło potem trafia 
do wielu teatrów operowych świata. 

Mimo ogromnego powodzenia „Aidy" Verdi zniechęcił się 
całkowicie do spraw operowych. Spośród powodów ambicjonalnych 
najbardziej drażnili go krytycy, którzy wszystkie nowości muzyczne 
„Aidy" określali mianem „wagneryzmów". Swoje niezadowolenie 
wyraził w liście do Rossiniego: Krytyki głupie, a pochwały jeszcze 
głupsze; ani jednej myśli ciekawej, ani jednego, który chciałby 
uwydatnić moje założenia, nic tylko głupstwa, a na ich dnie coś jakby 
uraza, popełnił zbrodnię pisząc i czuwając nad dobrym przedstawieniem 
„Aidy ". A w innym liście: I tak dzisiejszy wieczór to już ostatni wieczór 
„Aidy"! Oddycham! Nie będąjuż więcej mówić o niej lub też powiedzą 
tylko ostatnie słowa. Może znajdzie się jeszcze jakaś nowa obelga; 
być może, znów obwinią mnie o wagneryzm, a zatem requiescat in pace. 

Następne lata zdają się potwierdzać groźbę Verdiego, że nie 
napisze już więcej opery. Operami zajmuje się tylko w czasie ich 
przygotowania do premierowego wykonania, ale propozycje napisania 
nowej zdecydowanie odrzuca. Komponuje kwartet smyczkowy, 
nie przywiązując zresztą do tej pracy większej wagi. Pragnąc uczcić 
pamięć zmarłego niedawno poety włoskiego, Manzoniego, stworzył 
wielkie „Requiem" - operę dla kościoła, jak je niektórzy niechętni mu 
krytycy nazwali. Swoim obyczajem sam przygotowuje solistów 
i dyryguje pierwszymi wykonaniami w mediolańskim kościele San 
Marco, później w La Scali i w Paryżu , wszędzie przyjmowany 
z entuzjazmem. W 1874 roku zostaje zaliczony w poczet senatorów 
królestwa, mimo osobistej niechęci w stosunku do wszelakich 
zaszczytów i godności. Żartobliwie nazywa siebie nie Senatore, 
lecz Sonatore (grajek, muzykant) del Regno. 

Umierają przyjaciele i bliscy z dawnych lat, czuje się coraz 
bardziej osamotniony i przygnębiony. W latach osiemdziesiątych 

zaczyna jednak w sekrecie szukać tematu do nowego libretta. Miałby 
ochotę napisać coś wesołego, zwłaszcza, że mediolańska „Gazzetta 
Musicale" przypominając dawną operę Rossiniego, orzeka, że Verdi nie 
byłby w stanie skomponować opery komicznej . Myśli o ulubionym 
Szekspirze i jego „Falstaffie", aczkolwiek przyznaje się do tego tylko 
w kręgu najbliższych . Ci też pragną namówić maestra do napisania 
jeszcze jednej opery i dyskretnie kontaktują go ze znanym poetą 
i kompozytorem Arrigo Boito (którego matka była Polką) . Ten niegdyś 
przeciwnik Verdiego, przedstawił mu świetny projekt libretta, 
wprawdzie nie do „Falstaffa", ale do „Otella" Szekspira. Po dłuższych 
wahaniach i pertraktacjach z Boito siedemdziesięcioletni kompozytor 
rozpoczyna pracę nad jedną ze swych najlepszych oper. Pracuje 
stosunkowo niedługo, bo kilka lat, lecz należy pamiętać o jego wieku 
i nieustannych wahaniach, oporach i walce z samym sobą, wciąż nie 
przekonanym, czy powinien się jeszcze zajmować komponowaniem 
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oper. Wreszcie 5 lutego 1887 roku prapremiera „Otella" w La Scali, 
przygotowana jak zwykle pod okiem sędziwego maestra. Przyjęcie 

entuzjastyczne; Verdi jest wywoływany po każdym fragmencie. 
Tym razem nikt nie zatruwa sukcesu; krytycy przyjmują dzieło 

z podziwem i zdumieniem z powodu jego dojrzałości i nowatorstwa, 
nikt już nie doszukuje się wpływów Wagnera, ten zresztą od czterech 
lat nie żyje. Cały świat pragnie uczcić włoskiego mistrza. On jednak, 
jak dawniej usuwa się w cień, w zacisze swojej posiadłości 

w Sant' Agata, gdzie przebywa już prawie od pół wieku. 

Opera ta nie była jednak ostatnim dziełem w pracowitym 
życiu Verdiego; napiszę jeszcze swojego „Falstaffa". Zdecydował 
w kilka lat po „Otellu". Boito zachwycony współpracą z wielkim 
Verdim znów przygotował wspaniałe libretto odpowiadające 
kompozytorowi w każdym szczególe. Verdi pracuje z ogromnym 
zapałem nad swą ostatnią, tym razem komiczną operą, aby przedstawić 
ją na scenie 9 lutego 1893 roku. Ma wtedy osiemdziesiąt lat, ale nad 
przygotowaniem opery pracuje z tą samą co dawniej energią. I tym 
razem triumf. Publiczność w równym stopniu zachwycona, co 
zaskoczona, nie tylko tym, że to dzieło starca, ale, że tyle w tym dziele 
świeżości i oryginalności. Krytyków i naukowców intryguje 
„psychologiczny fenomen Verdiego". Verdi cieszy się z sukcesu 
„Falstaffa" przyjeżdża na premiery do różnych miast, przyjmuje 
wyróżnienia i honorowe obywatelstwa, lecz jednocześnie z całą 

trzeżwością, którą się zawsze odznaczał, zdaje sobie sprawę, że to już 
naprawdę koniec, że te uroczyste spotkania to w rzeczywistości 
pożegnania. Na ostatniej karcie partytury „Falstaffa" napisał : Ostatnie 
nuty „ Falstaffa". Wszystko skończone! Idź swoją drogą, dokąd będziesz 
mógl...Śmieszny typie, wieczyście prawdziwy pod zmienną maską, 
w każdym czasie i w każdym miejscu! Addie! 

I rzeczywiście: po „Falstaffie" nic już Verdi nie skomponował. 
Zajmuje się budową ufundowanego przez siebie domu muzyków, 
uważając to za najlepsze ze swych dzieł. Odrzuca propozycje, 
ogłoszenia pamiętników pisząc w liście do dyrektora wydawnictwa : 
Nigdy, nigdy nie będę pisać pamiętników! Dosyć tego, że świat muzyczny 
tyle czasu znosił moją muzykę! Nigdy nie skażę go na czytanie mojej 
prozy. W innym liście daje wyraz trawiącej go melancholii, teraz jeszcze 
spotęgowanej: „ „. teraz licząc osiemdziesiąt dwa lata, coraz bardziej 
zaczynam wątpić w wartość tego mnóstwa nut! 
(mówi o swej twórczości). I odczuwam wyrzuty sumienia graniczące 
z rozpaczą! ... " 

Mimo ogromnego powodzenia jego muzyki w świecie czuje się 
coraz bardziej osamotniony i niepotrzebny, zwłaszcza po śmierci żony. 
Umiera 27 stycznia 1901 r. pochowany zgodnie z testamentem skromnie 
o świcie 30 stycznia. W miesiąc po śmierci mistrza w Mediolanie 
odbywa się żałobna uroczystość przeniesienia trumny do krypty Domu 
Muzyków w obecności 300.000 osób. 

JÓZEFŚWlUER 
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AIDA 
W rejestrze oper Verdiego „Aida" jest 24 kolejnym dziełem 

wielkiego kompozytora włoskiego. Wyglądało na to , że zostanie ona 
ostatnim, triumfalnym akcentem wieloletniej linii rozwojowej , bowiem 
58-letni maestro po napisaniu „Aidy" przerwał tak intensywną dotychczas 
twórczość w dziedzinie opery, a i twórczość w ogóle. Tylko śmierć poety 
włoskiego Alessandra Manzoniego pobudziła niejako Verdiego do 
chwycenia za pióro; „ To impuls, a raczej potrzeba serca, która skłania mnie 
do uczczenia, jak tylko potrafię, tego Wielkiego, którego tak uwielbiałem 
jako pisarza i ceniłem jako człowieka, wzór cnoty i patriotyzmu". 
Ten impuls zrodził wspaniale, nota bene bliskie stylowi operowemu, 
„Requiem" Verdiego. Po nim prze1wa trwała znowu i to bardzo długo. 
Dopiero w 16 lat po „Aidzie" pojawiła się na scenie następna opera, 
genialny dramat muzyczny „Otello'', a w sześć lat po „Otellu", już 
naprawdę ostatnia, opera komiczna, zupełnie nowa w charakterze i w stylu 
„Falstaff', napisana przez 80-letniego starca pełnego inwencji, świeżych 
pomysłów i mistrzowskiej techniki . 

„Aida" należy do rzędu tych oper, które powstały na zamówienia, 
jak przedtem „Nieszpory sycylijskie" dla Grand Opera w Paryżu, jak „Moc 
przeznaczenia" dla Cesarskiego Teatru w Petersburgu, jak znowu dla 
paryskiej Grand Opera „Don Carlos". 

Tym razem zamówienie wpłynęło z egzotycznego Egiptu. Okazją 
była chęć upamiętnienia doniosłego przedsięwzięcia , które pod zarządem 
Ismaiła Paszy, ówczesnego wicekróla Egiptu z ramienia imperium 
osmańskiego, było doprowadzone do końca. Przedsięwzięciem tym była 
budowa 160-kilometrowego Kanah1 Sueskiego i otwarcie go w roku 1869. 
W listopadzie tegoż 1869 roku lsmaił Pasza oddał do użytku wybudowany 
w Kairze gmach włoskiego teatru operowego, w którym pierwszym 
spektaklem była opera Verdiego „Rigoletto". 

Zamówiona opera miała być „staroegipska" w temacie, sławiąca 
czyny faraonów, reprezentacyjna, imponująca wystawą i liczebnośc ią 

obsady. Żadna z istniejących już oper nie odpowiadała tym warunkom, 
ani „Juliusz Cezar" Jerzego Fryderyka Haendla z 1724 roku, ani „Józef 
w Egipcie" z r. 1807 Stefana Mikołaja Mehula, ani „Mojżesz w Egipcie" 
Joacchima Rossiniego z l 8 I 8r. Dzieło miało być nowe, wspaniałe i miało 
wyjść spod pióra najznakomitszego współczesnego kompozytora. 

O decyzję w tej sprawie zwrócił się lsmaił Pasza do dyrektora 
Opery Komicznej w Pa1yżu Kamila du Locie. W latach sześćdziesiątych 
zmarli tak wielcy twórcy, jak Meyerbeer ( 1864), Halevy (i 862), Rossini 
( 1868), Berlioz (1869). Wśród pozostałych największą sławą cieszył się 
autor „Fausta" Karol Gounod , twórca niemieckiego dramatu muzycznego 
Ryszard Wagner i Włoch Giuseppe Verdi. · 

Du Lockle bez wahania wybrał tego, którego uważał za 
najodpowiedniejszego, z którym zresztą pracował blisko jako współautor 
libretta do „Don Carlosa" Verdiego! Verdi jednak, który zawsze tak wielką 
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TYTUŁOWA STRONA WYCIĄGU FORTEPIANOWEGO 
AIDY - WYDAWNICTWO G. RICORDI 

wagę przywiązywał do wyboru tematu i libretta, nie znając go, odmawia. 
Du Lockle nie ustępuje. Nadesłaną mu z Egiptu opowieść opracowuje 
zwięźle i przesyłą kompozytorowi. Temat okazał s i ę tak interesujący, 
a możliwości sceniczne, które stwarzał , tak wielkie, że Verdi gotów był 
przystapić do pracy. Postawił jednak warunki: fantastyczne honorarium -
150.00 franków, wyłączność decyzji w wyborze dyrygenta i obsady 
solistów. Ismaił Pasza wyraża zgodę, określa jednak bardzo krótki termin: 
do końca roku 1870, a więc za niecałych 7 miesięcy. Verdi i na to się zgadza 

* * * 

Temat był rzeczywiście frapujący. Autorem noweli , która 

posłużyła Kamilowi du Locke do zbudowania scenariusza, był wybitny 
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francuski egiptolog August Edward Mariette, odkrywca wielu 
cennych zabytków oraz założyciel Muzeum Egipskiego w Kairze ( 1858). 
Uczony ten, popularny w Egipcie, nazywany tam Mariette-bejem, 
odkrył w południowym Egipcie, w pobliżu Gebel Barkar stelę 

z wyrytą na niej inskrypcją. Wynikało z niej, że władca Etiopów Pianchi, 
koronował się w 751 roku p.n.e. w nubijskim mieście Napata u podnóża 
Gebel Barka!. Znał on jak mówi inskrypcja wspaniałą sztukę wojenną 
i dobrze orientował się w sytuacji politycznej, w której znajdował się 
osłabiony wewnętrznymi zamieszkami Egipt. Wykorzystując 

niemoc północnego sąsiada, najechał w roku 730 p.n.e. na Egipt, 
zdobył go, podporządkowując sobie wszystkie księstwa. 

Również kapłani Boga Słońca Re z Heliopolis uznali zwycięskiego 
króla za syna Boga. 

August Mariette na kanwie znanych sobie historycznych faktów 
osnuł opowieść, ale z innymi postaciami i o odmiennej wymowie, 
czyniąc z Egipcjan zwycięzców w wojnie z najeżdżcami etiopskimi. 
Postacie narysowane przez niego i wątki dramatyczne, którymi 
je powiązał, świadczyły o dużym talencie pisarskim i wyobraźni 

artystycznej. Du Locke, kiedy Verdi wyraził już zgodę na napisanie opery, 
udał się do jego włoskiej siedziby Sant' Agata i wspólnie 
z kompozytorem, w ciągu kilku dni, napisał scenariusz 4-aktowego, 
w 7 obrazach dramatu. 

O napisanie włoskiego libretta na podstawie tego scenariusza 
zwrócił się Verdi do sławnego z ekstrawagancji Antonia Ghislanzoniego 
medyka, poety, dziennikarza, autora dramatów, śpiewaka operowego, 
nadto muzyka biegle grającego na kontrabasie. Ghislanzioni, choć dobrze 
wiedział jak trudna jest współpraca z Verdim, zgodził się jednak. 
Między kompozytorem w Sant' Agata, a poetą w Mediolanie nawiązuje 
się ponad cztery miesiące trwająca ożywiona wymiana listów. 
Ghislanzoni przesyła projekt sceny. Kompozytor ocenia go i bardzo 
często proponuje zmiany. Poeta uwzględniając te życzenia przesyła 

tekst zrewidowany i poprawiony. Potem następuje dalsza scena 
i tak aż do końca. 

Oto, dla przykładu , fragmenty z tej korespondencji 
(wg H. Swolkienia „Verdi"): Pisze Verdi: Niech się Pan nie przeraża! 
Chodzi o drobnostkę. Przerabia/em już sześć razy dwa wiersze 
recytatywu w drugim finale, kiedy Aida poznaje ojca pośród jeńców 
etiopskich. Sytuacja wspaniała, ale być może, dzialające osoby źle 

ustawione są na scenie. Mówiąc innymi słowy zachowują się nie 
tak jak powinny. Dlatego więc niech się Pan zdobędzie na cierpliwość 
i przerobi ten maleńki ff'agment ". Po następnych czterech dniach : 
Jeszcze raz (ósmy) przerobiłem ten mały urywek i nie udał mi się. 

Po dalszych pięciu dniach: Drogi Ghislanzionie. Wróćmy jeszcze raz do 
finału i niech Pan sam osądzi czy można zostawić wszystko w takiej 
kolejności". Tu kompozytor przytacza tekst sceny między Aidą, 

Faraonem i Amonastrem i pisze dalej: Łatwo byłoby mi powiedzieć: 
„ O mój ojcze!", ale akcent lub mocna część taktu wypadłaby na „ mój", 
lepiej by wypadła na „ ojcze". Jeśli nie podoba się Panu akcent 
na siódmej zwrotce, to niech Pan zamiast tego zrobi trzy 
wiersze siedmiozgłoskowe, dodawszy jakieś słowa, które Amneris 
powie na stronie„. 
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* * * 

P rzez cały ten czas Verdi komponował muzykę. Ukończył ją 
i zinstrumentował z końcem października 1870 roku , dotrzymując umowy . 
Do wystawienia opery w oznaczonym terminie jednak nie doszło . 
Wybuchła wojna francusko-prnska . Mariette- Bej, który jest jednocześnie 
projektantem dekoracji do „Aidy", uwięziony jest w oblężonym Paryżu. 
Nie mogą też być przewiezione do Kairn, a zamówione i wykonane 
w pracowniach paryskiej Grand Opera dekoracje, stroje i kostiumy. 
Okoliczności te sprawiają, że prapremiera kairska „Aidy" odbywa się 
dopiero w dniu 24 grndnia 1871 roku. Dla dzieła były to okoliczności 
sprzyjające. Verdi, po przemyśleniach i próbach, dokonał szeregu zmian 
i uzupełnień, m.in. uwerturę zastąpił zwięzłym preludium, dokomponował 
arię Aidy nad Nilem, przerobił chór kapłanów, uzupełnił duet Aidy 
i Amneris w li akcie. 

W tym miejscu nasuwa się pytanie. W jakim stopniu zamówiona 
przez wicekróla egispkiego opera zaspokajała życzenia lsmaiła Paszy, który 
przez Bank Rotschilda w Paryżu polecił wypłacić kompozytorowi 
uzgodnioną i zwrotną, jak na ówczesną silę nabywczą franka kwotę 150 
tysięcy franków. 

Otóż Isamił Pasza był do tego stopnia zachwycony „Aidą", że 
jeszcze przed premierą, tylko po próbie generalnej , trwającej od 7 
wieczorem do 4 rano, wysłał do Verdiego telegram z wyrazami 
najwyższego uznania . 

Było istotnie za co. „Aida" jest z wielu ·względów operą 

„staroegipską" w architekturze i krajobrazach, w strojach i rekwizytach, 
sporządzonych przecież na podstawie rysunków i projektów egiptologa, 
uczonego o światowym nazwisku, Augusta Mariette. Nie przedstawia 
historycznej prawdy, ale osnuta jest na wydarzeniach zaczerpniętych 
z historii i osadzona w e poce starych faraonów. Ukazuje dobitnie 
wszechwładze kapłanów egipskich, wprowadza widza do wnętrza pałaców, 

świątyń i grobowców, zaznajamia z obrzędami. Nawet bez muzyki stwarza 
sugestywną atmosferę . 

Muzyka jeszcze tę atmosferę nasyca anarchizmem, pogłębia i 
wzmacnia. Verdi , nie mogąc mieć oparcia o jakiekolwiek zabytki muzyki 
starożytnego Egiptu, bo nie zachowały się w znanych i odczytanych 
zapisach czy inskrypcjach, zdążał do wywołania muzyką kolorytu 
orientalnego i jednocześnie archaicznego. W melodyce posługiwał się 
melizmatami i ozdobnikami, w które obfituje współcześnie użytkowana 
muzyka ludów Bliskiego Wschodu, monotonnym powtarzaniem pewnych 
figur melodyczno-rytmicznych. W harmonice sięgał po surowe 
współbrzmienia chorału gregoriańskiego, lub zgoła stosując śpiew 
jednogłosowy, nawet zawężony do kilku zaledwie interwałów. 

Często wprowadzał instrnmenty popularne w Egipcie faraonów, a znane 
nam z licznych malowideł i płaskorzeźb: harfy, proste trąby. 

Takie dh1gie, proste trąby zamówił specjalnie w Mediolanie i przesłał do 
Kairn„ Grali na nich czterej autentyczni ciemnoskórzy Arabowie. 
Od kairskiej prapremiery „trąbki Aidy" z jedną pętlą i jednym wentylem, 
stosowane są do dziś. 
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AFISZ "AIDY" W METROPOLITAN OPERA HOUSE, 1908. 

W roli arcykapłana Ramfisa - Adam Didur. Wielki debiut młodego artysty na 
scenie MET - jedna z najważniejszych dat w jego karierze. Na afi szu najwięksi 
artyści tamtych czasów: Emmy Destinn - w partii Aidy, Enrico Caruso - w roli 
Radamesa, za pulpitem dyrygenckim sam Arturo Toscanini. Przez 24 lata 
nazwisko Adama Didura - w przyszłości twórcy i pierwszego dyrektora Opery 
Śląskiej - figurować będzie w składzie artystów tej prestiżowej sceny. 
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Niezależnie od „egipskości" muzyka „Aidy" należy do 
szczytowych osiągnięć geniuszu Verdiego. Na prapremierę kairską 
przybyli zaproszeni przez Kedywa znakomici goście z Europy oraz 
najwybitniejsi krytycy: redaktor mediolańskiej „Gazetta Musicale", 
Filipp Filippi i Ernest Reyer z Paryża, kompozytor i sławny krytyk, 
następca Berlioza na łamach . „Journal des debats". 

* * * 

Słowa F. Filippiego są i dziś właściwe dla charakterystyki 
„Aidy", dlatego cytujemy fragment jego eseju krytycznego: Verdi postępuje 
nadal drogą rozwoju artystycznego zainicjowaną w „ Don Carlosie", 
nie rezygnując z przeszłości: stary i nowy Verdi stapiają się w sposób 
godny podziwu uwolnienie się z konwencji iformul jest zupełne. Koncesje 
na rzecz wymagań owej sztuki są oczywiste, ale jednocześnie czuje się 
Maestra włoskiego, który fascynuje spontanicznością melodii, rozpiętością 
frazy,plomienną wymową dramatu. 

Pisząc o koncesjach na rzecz wymagań nowej sztuki miał sławny 
krytyk na uwadze pojawiające się, zresztą nie po raz pierwszy i nie ostatni, 
złośliwe uwagi przeciwników Verdiego o rzekomym naśladowaniu 

Wagnera. Tym czasem drogi tych dwóch rówieśnych (obaj urodzeni 
w 1831 roku) genialnych muzyków nie były zbieżne. Przez długie lata Verdi 
nie słyszał żadnej z oper Wagnera. Dopiero zabierając się do pisania swojej 
23 opery, „Don Carlosa", usłyszał w grudniu I 865r. w Paryżu po raz 
pierwszy uwerturę do „Tannhausera'', a już po napisaniu „Aidy", 
w listopadzie 1871 roku, słyszy pierwszą we Włoszech ( w Bolonii) 
wystawioną operę Ryszarda Wagnera „Lohengrina". Skądże więc 

naśladownictwo, epigoństwo!? jak mu zarzucano. Przypuszczać należy, 
że z ideologią germańskiego reformatora opery Verdi mógł się zapoznać 
z lektury jego pism w języku francuskim (włoskie tłumaczenia prac 
Wagnera ukazały się dużo~ później) i nie jest wykluczone, że na swój 
sposób pewne przemyślenia próbował realizować, przerabiając swoje 
wcześniejsze opery, a także pewne partie w „Don Carlosie", a potem 
w „Aidzie" i w „Otellu". Zmiany stylu były wszakże przede wszystkim 
wynikiem trwającej od dłuższego czasu ewolucji, zmiany stosunku 
kompozytora do ideałów dawnej opery włoskiej, do formy, środków 
pogłębionego wyrazu. Jakiekolwiek były te zmiany, we wszystkich czuło 
sięjak pisał Filippi „Maestra włoskiego", który dostrzegając nowe światło 
nie odwracał się, lecz kierował się ku niemu, otwierając nowe perspektywy 
dla opery włoskiej. 

Po kairskim sukcesie „Aidy" nastąpiły dalsze: w lutym 1872 r. 
w La Scali w Mediolanie, w kwietniu w Pannie, w lipcu w Padwie, potem 
w Neapolu, Berlinie, Paryżu . Po mediolańskiej premierze zadowolony 
Verdi pisał w liście do przyjaciela: Nie chciałbym przed Tobą udawać 
skromnisia i powiem wprost z pewnością opera ta należy do liczby moich 
najmniej złych ... Będzie napełniać teatry. I rzeczywiście napełnia! 

W dniu 24 grudnia ubiegłego roku minęło I OO lat od prapremiery 
kairskiej. Dodajmy, że w roku stulecia tego wydarzenia, zbudowany przez 
Ismaiła Paszę gmach Teatru Operowego w Kairze, spłonął. 

M. JÓZEF MICHAŁOWSKI 
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O PRAPREMIERZE 
"AIDY" 

P rapremiera Aidy odbyła się w wigilie Bożego 
Narodzenia, 24 grudnia 1871. Sukces był triumfalny. 

Wicekról Egiptu zrobił wszystko, co było w jego 

mocy, by skłonić Verdiego do przyjazdu na premierę, 

ofiarowując mu pieniądze, honory i tytuły. Ale Verdi 

nie zmienił swej początkowej decyzji: nie lubił 

wystawiać się na pokaz ( co innego, gdy sam kierował 

próbami), a konieczność dłuższej morskiej podróży też 

mu nie odpowiadała. 

Na premierę przybyli specjalnie zaproszeni liczni 

krytycy, a wśród nich takie znakomitości jak 

wspomniany już Filippo Filippi i Ernest Reyer 

z Paryża. Próba generalna, trwająca od 7 wieczór do 

wpół do 2 nad ranem, wywołała taki zachwyt obecnego 

na niej aż do końca wicekróla, że natychmiast wysłał do 

kompozytora telegram z gratulacjami. Na próbie 

publiczność oklaskiwała - ku radości i rozpaczy 

dyrygenta - każdy z fragmentów. Tego samego 

entuzjastycznego przyjęcia doznała i premiera. 

Filippi był po prostu urzeczony widokiem publiczności, 

wśród której nie brakowało Koptów, Żydów 

w barwnych strojach, zawoalowanych kobiet 

z haremów ... Czterech Arabów grało fanfary w marszu. 

Zarówno francuskie dekoracje, sporządzone według 

szkiców Mariette-beja, jak i .reżyseria, spotkały się 

z uznaniem. Końcowy duet,o który Verdi raz jeszcze 

indagował Bottesiniego (zwróć uwagę, że nie pytam 

o wartość, lecz wyłącznie o wrażenie), podobał się 
specjalnie. -

Henryk Swolkień: Verdi (PWM, 1963) 
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TLO HISTORYCZNE 
,,AIDY"'"' 

E gipt, którego państwowość datuje się na Jata 31 OO- 332 r. 
p.n.e. fascynował od dawna i fascynuje nadal. Miał on w swej historii 
okresy potęgi, kiedy to annia egipska budziła podziw i respekt w świecie 
starożytnym . Nadeszły także czasy panowania nieudolnych władców, 
lata w czasie których państwo to targane było konfliktami, pełne 
wewnętrznych podziałów a budząca niegdyś strach annia ponosiła 
kolejne klęski. Dotąd ziemia kryje wiele tajemnic starożytnego Egiptu; 
wciąż jeszcze nie znaleziono pełnej odpowiedzi na pytanie o powstanie 
egipskiej państwowości , nie znane jest imię pierwszego władcy, nie 
została także odkryta większość grobów dostojników egipskich. 

Wiek XIX to wiek kolonializmu, wynalazków, które sprawiły 
iż butni Europejczycy poczuli się jeszcze pewniej na nowo 
zdobywanych terenach i dotąd egzotycznych dlań kulturach. 
„Wiek maszyny parowej" to także rozwój nauk nie tylko naturalnych, 
lecz także stulecie odkryć archeologicznych i fascynacji mało dotąd 
znaną przeszłością. 

W Jatach I 856- I 869 trwa budowa Kanału Sueskiego. 
Wydarzenie tak doniosłe jak otwarcie kanału ułatwiającego 
i skracającego żeglugę oraz stwarzającego możliwość kontroli 
handlu należało odpowiednio uczcić . W I 870 roku po wielu 
namowach dyrektora Opera Comique w Paryżu du Lockle'a Verdi 
zgadza się napisać operę dla niedawno otwartego Teatru Włoskiego 
w Kairze. O zgodzie Verdiego zadecydowało nie tyle ogromne 
honorarium, ale czterostronicowe streszczenie przyszłej opery. 
Autorem noweli na podstawie której powstała opera był ówczesny 
wybitny francuski egiptolog August Mariette, uhonorowany za swe 
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zasługi zaszczytnym tytułem beja. Mariette-bej przekonał wicekróla 
Egiptu, Ismaiła Paszę, rozkochanego w europejskiej sztuce, iż jest to 
fabuła świetnie nadająca się na operę. Owa nowela opisująca 

dzieje nieszczęśliwej miłości etiopskiej niewolnicy do wysokieoo 
egipskiego dowódcy Rozgrywa się w Starożytnym Egipcie. Ope';y 
Aida nie można jednak traktować jako dzieła o charakterze 
historycznym. Zarówno postaci, jak ich imiona, są fikcyjne. 
Wydarzenia historyczne, o których wiedzę autorzy libretta zaczerpnęli 
prawdopodobnie także z inskrypcji wyrytej na steli opowiadającej 
o wojnie egipsko- nubijskiej w VII w. p.n.e. również mijają się 

z rzeczywistością . Stela ta została znaleziona przez Augusta Mariette'a 
w pobliżu góry Gebel Barkal. 

. Egipt, owszem, t~czył wojnę, ale z Nubią, w skład , której 
wc?odz1ła t~k zw~na. Kraina Wawat (Dolna Nubia) i Kraina Kusz 
(Gorna Nub.1a). Et10p1a to nazwa grecka tej krainy. Jak podaje Mała 
Enc:ykl?ped1a Kultury Antycznej nazwą tą w ogólnym znaczeniu 
(. Et1?pta przyp. ~ut) okre~Jano w s~arożytności południowe krańce 
z1e~1, gdzie !n.1eh m1eszkac Et10pow1e, tzn . ludzie czarni, spaleni od 
słonca. W, sc1słym znaczeniu była to nazwa kraju położonego 
na południ~ o~ Egiptu, między Libią a Morzem Czarnym. Etiopia 
obecme ~aj.~Ują~a W)'.~ynę Abisyńską w starożytności zajmowała 
te~e~y dzisiejszej Nub11 ~ części Sudanu. Nie wiadomo jednak czy 
ks1ą~ęta kuszyc~y nale~eh . d? ra.sy ~zarnej , czy też byli Nubijczykami, 
a więc tej s~1~e~ cham1ck1ej (białej) rasy co Egipcjanie. Gdyby tak 
było.to. za d~1s1ejszyc~ potomkó:V st~rożytnych Etiopów-Nubijczyków 
uwazac mozna Koptow oraz niektore szczepy abisyńskie . 

P odbój tych terenów rozpoczęli Egipcjanie już za czasów 
Starego Państwa (ok. 2675- 2170 r. p.n.e.) i słynnej IV dynastii 
(ok.2625- 2500 r. p.n.e.) . Owocem wypraw założyciela dynastii 
Snofor~1 był podb.ój. kraju W~wat i próba rzeczywistego rozc:iągnięcia 
na~ mm egipskiej kontrol1. Stalo się to za czasów Sredniego 
Panstwa (ok. 2000- 1760 r. p.n.e.) i panowania Sezostrisa I (ok. 1920-
1875 r. l?.n.e.), którego jednym z największych sukcesów było podbicie 
Wawat 1 odres~auro~anie zbudowanej podczas poprzedniego podboju 
twierdzy gramcznej w Buhen przy II katarakcie Nilu. Stanowiła 
onaju.ż nie tylko bastion władzy egipskiej na tym terenie, ale była także 
oparc1e1i: dla r~zpoczętej przez faraona penetracji Krainy Kusz. 
Ekspansja przyniosła ogromne korzyści materialne (kopalnie złota). 
Był to początek egipskiej ekspansji na tych terenach. W okresie 
Nowego Państwa zainteresowanie Nubią trwało nadal. Jahmes 
założyciel XVIII dynastii , po wyparciu okupujących Egipt 100 lat 
H}_'kso~ów podbił między innymi Kraj Wawat i osadził w nim 
eg1ps~1ego gubernatora z tytułem ,,królewski syn z Kusz" w Buhen. 
kol~.1 Totmes III (ok„ 14?0- 1450 r.p.n.e.) zakończył podbój Górnej 
Nu~~1 - op~nował z1em1e aż po IV kataraktę i zdobył ostatnią 
nu?1jska stolicę Nal?ata, gdzie zbudował egipska warownię graniczną. 
E~1pt prowadząc wiele zwycięskich wojen stał się prawdziwa potęgą 
m1l1tamo-gospodarczą starożytnego świata . 

W Egipcie Ramessydów- okres XIX dynastii (ok. l 320-· 1085 
r. p.n.e.) - P?. początkowych sukcesach militarnych w czasie panowania 
tych dynast11 następował powolny upadek państwa . Na krótko został on 
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powstrzymany przez jedynego wybitnego przedstawiciela XX dynastii, 
Ramzesa Il (ok. 1200- 1166 r.p.n.e.). Wkrótce jednak armia egipska, 
Niegdyś budząca postrach w świecie starożytnym, przegrywała kolejne 
bitwy. Póżniej jedynym zwycięstwem w Azji Zachodniej była bitwa 
przywracająca egipskie panowanie w Palestynie za panowania faraona 
Szeszonka w 926 r. p.n.e .. Nieudolnie prowadzona polityka zagraniczna 
Egiptu stała się przyczyną utraty wielu ziem, a co za tym idzie spadku 
znaczenia w ówczesnym świecie starożytnym. Egipt utracił prowincje w 
Syrii , Palestynie i południową część Nubii. Był zbyt słaby aby wspierać 
państwa lenne przed rosnącą w siłę potęgą Asyryjską. Sytuacja 
wewnętrzna kraju również była bardzo tmdną. Utrata cennych ziem, 
zmniejszenie się ilości danin, spowodowało obniżanie wydatków na 
wojsko i wzrost anarchii. Egipt stawał się państwem targanym wojną 
domową, rozdrobnionym na mniejsze państewka, których książęta 
skmpulatnie wykorzystywali dla własnych celów osłabienie Egiptu. 
Sytuacja ta trwała ponad czterysta lat. 

I tu dochodzimy do Ylll w. p.n.e., w którym rozgrywa się akcja 
Aidy, kiedy to Egiptowi w VUI w. p.n.e. zaczął zagrażać Pianchi. Trudna 
sytuacja Egiptu, którym pod koniec panowania XXI dynastii władali 
kapłani, przypadła na czas prężnego rozwoju Krainy Kusz. Egiptem 
XXII dynastii założonej przez Szeszonka, pochodzącego z libijskiego 
miasta Bubastis, rządzili najemnicy libijscy. Wtedy to Egipt rozpadł się 
na szereg zwalczających się małych państewek. Z osłabienia Egiptu i 
wzajemnej rywalizacji lokalnych władców skorzystała Nubia. W 751 
r;p.n.e. usamodzielniła się w pełni a Pianchi koronował się na króla. 
Miało to miejsce w Napacie - położonej u podnóża Geber Barka! - stolicy 
założonego ponad dwieście lat wcześniej przez część kleru Amona, 
tebańskiego teokratycznego państwa. 

O Pianchim dowiadujemy się z tekstu biograficznego wyrytego 
na steli, dlatego wiedza o założycielu XXV dynastii jest większa niż o 

__ ) 

32 

innych faraonach. Pianchi jawi się jako władca odważny, zdecydowany, 
pobożny, gorliwy. Prawdopodobnie był on potomkiem królów -
kapłanów tebańskich. W 730 roku p.n.e. zorganizował zbrojną wyprawę 
w imię faraońskiej ortodoksji na rozdrobniony państwowo i nie 
stawiający militarnego oporu Egipt. Zakończyła się ona sukcesem 
dzięki armii - składającej się nie z najemników, ale współplemieńców „. 
w efekcie dotarciem Piancbiego do egipskiej stolicy z czasów 
świetności państwa - Teb (po egipsku Weset). Pianchi w swej 
polityce odwoływał się także do egipskiego lęku przed grzechem oraz 
obaw przed potęgą magii. Religijna ortodoksja została w Tebach dobrze 
przyjęta. Przywrócono dawną świetność kultu Amona - zwanego także 
Amon-Re; boga słońca i powietrza. Ponadto odnowiono kult Ptaha 
uważanego za stwórcę świata, patrona rzemiosł i sztuk w Memfis 
(koło dzisiejszego Kaim). 

Nie okazał sięjednak Pianchi przewidującym politykiem, gdyż 
po militarnym sukcesie zostawił zfeudalizowane państwo w stanie 
anarchii i powrócił do Napaty pozostawiając na terytorium Egiptu 
wojskowe garnizony. Miały one na celu uniemożliwienie wyzwolenia 
się Egipcjan spod jarzma Nubijczyków, ponadto dostarczały infonnacji 
9 tym co dzieje się na rządzonym przez zwaśnionych książąt terenach 
Srodkowego i Dolnego Egiptu. 

Jedynym władcą, który przedsięwziął wyprawę przeciw 
najeźdźcy był książę Sais - miasta położonego w zachodniej Delcie -
Tefnacht - pierwszy z dwóch królów XXIV dynastii. Podążając ze 
swymi wojskami na południe zdobył Memfis, podporządkował 
sobie Nemrodę - księcia Hermopolis zmuszając do przyłączenia się ze 
swoimi wojskami do armii Tefnachta, który zachęcony zwycięstwem 
podążał dalej na południe i rozpoczął szturm na pozostające w rękach 
wroga Herakleopolis (po egipsku Nennesut). Wojsko egipskie wobec 
przeważającej siły wroga poniosło klęskę. Armia Pianchiego 
rozpoczęła za nimi skuteczny pościg. Pianchi zdobył znajdujące się 
w rękach Egipcjan Memfis. Główny atak zwrócony został w kierunku 
południowo wschodnim - od strony Nilu, gdzie mury były dawno nie 
odnawiane a co za tym idzie słabsze. 

Pokonał flotę egipską i zdobył miasto czyniąc z okrętów 
pomost. Miasto zostało złupione, a ludność wymordowana. Po swym 
zwycięstwie Pianchi odebrał hołd od miejscowych władców a kapłani 
boga-słońca Re z Heliopolis uznali go za syna tego boga. Hołd złożył mu 
także Tefnacht. Inskrypcja znaleziona przez Augusta Mariette'a podaje, 
iż przysiągł on wierność nowemu faraonowi, który już jako król 
Górnego i Dolnego Egiptu uznał go za swego suwerena słowami: 
Nie będę nieposłuszny rozkazom króla. Nie będę odrzucał tego, co mówi 
jego majestat. Nie uczynię nic złego żadnemu księciu bez 
Twej wiedzy (tj. króla) Będę czynił to, co każe król. 

Mimo klęski jaką poniósł Tefnacht buntował się przeciw 
nowemu porządkowi kilkakrotnie, uzyskawszy pewne wpływy. Egipt 
zaś pod władzą Pianchiego pod względem sztuki i architektury kierował 
się w stronę przeszłości. 

\N okresie powstania Aidy wiedza na temat historii Egiptu 
nie była jeszcze wielką, stąd opera jest dziełem zbudowanym na 
fikcyjnej opowieści. Pamiętajmy jednak, że ziemia egipska kryje 
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jeszcze wiele tajemnic z przeszłości . Przecież w Egipcie VIII w. p.n.e. 
mogli znajdować się niewolnicy pochodzenia Etiopskiego, gdyż podbój 
Nubii trwał przez wiele wieków. Jednak epoka przewagi Egipskiej 
dobiega końca, stąd wojna egipsko-etiopska była realnym zagrożeniem 
a Pianchiego można uznać za pierwowzór Amonastry, lub jego 
poprzednika, którego ucieczka z egipskiej niewoli także wydaje się 
prawdopodobną, gdyż takie ucieczki się zdarzały. Fakt ten mógł być 
zapowiedzią przyszłej wojny między oboma krajami, nie tyle z powody 
chęci zemsty za śmierć tytułowej Aidy, ile z chęci wyzwolenia się 
z egipskiej okupacji w momencie, gdy krajem rządzili słabi faraonowie a 
faktycznie kapłani - w przypadku Aidy Ramfis, którego pierwowzoru 
także można By doszukiwać się w egipskiej historii . Mimo, iż historia 
i realne wydarzenia zostały podporządkowane wątkowi miłosnemu i nie 
jest Aida operą historyczną, to zarysowana jest w niej egipska 
obyczajowość, czego przykładem jest zgoda faraona na ślub swej córki 
z wybrankiem jej serca. Mocno także wydobyta została atmosfera kultu 
egipskich bóstw, w tym Ptaha oraz potęga władzy kapłanów. Opera 
Verdiego miała również wpływ na wzrost zainteresowania starożytnym 
Egiptem, jako że okazała się sugestywnym arcydziełem o wielkiej mocy 
oddziaływania , jednocząc w sobie walory wspaniałej muzyki , zręcznej 
dramaturgii i egzotyki kolorytu miejsc akcji. To wszystko składa się na 
magię Aidy, która jest jak pisze Karol Stromenger ,jedną 
z najpopularniejszych oper świata, ideałem repertuarowej opery". 
Istotną rolę odgrywa w tym sugestywne tło historyczne, stwarzające 
wielkie pole dla inscenizacyjnej inwencji . 

JUSTYNA KJJONKA 

STRONA "KSIĘGI UMARŁYCH" . ILUSTRACJE PRZEDSTAWIAJĄ 
SCENY OBRZĘDÓW POGRZEBOWYCH 
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„AIDA" W LISTACH 
I ANEGDOCIE 

'Wiefce szanowny panie :Filippi! Panu wycfa się może tfziwne, 
6artfzo tfziwne to, w pragnę napisać, afe proszę wy6aczyć, że nie jestem w 
stanie przemifc.zeć wszystkich nurtujqcycfi mnie uczui. 'Ucfaje się Pan_ efo 
'l(airu? 'Wszakże to cf {a „91.icfy" najpotężniejsza reK._fam, Jaką tyfK:p mozna 
6yw so6ie wyo6razić. 'Wycfaje mi się , że sztuka prz estaje 6yć sztuką, stając 
się rzemiosfem, m.ifq. za6awką, pofowaniem, ulu6ionym przecfmiotem, za 
/(Jórymsię goni i /(Jóremu cfice się zapewnić je5fi nie su~, to ~rzyna;mn~! 
rozgfrJs za wsze[/(ą cenę!(..) 'Uczucie, Jakie się we mnre 6utfzi, to_ nze::-!ięć 1 

upo/(:przenie! 'Wspominamzawsze z racfosciq moje pierwsze K:r~kJ, kiecl!J to 
niemafże 6ez prz!J)acwl 6ez /(:pgos, /(Jo6!J za mną przemówif;ecfno sfowo, 
6ez prz!:/Botowań, 6ez Jakicfik:plwiek powiqzań, prz ecfstawiafem 
pu6licznosci swoje opery, gotów na rozstrzefanie i. ~jszczę.śfiw~y'. 
je5li ucfaw mi się wywofać Jakie 6q& życzliwe prZ!fff-CU:· _Jl te~az ~ 

fia{asu wokóf jecfnej opery! ... 'lJziennikarze, artysci, cliórzysci, 

36 

cfyre/(Jorzy, profesorzy itcl.,itcf. wszysc!I muszą nie.ść swoją cegie~ na 
6ucf!Jnekrekfamy i utworzyć w ten sposó6 nętfzne ramy, /(Jóre nie cfocfają ani 
ocfro6inyzasf.ugioperze, a raczej przysfaniająjej rzeczywistą warto.Sc. 
Jl to jest gocf ne pożafrJwania, na.Jgfę6szego pożawwania! ! 

'lJziękuję Panu za uprzejmą ofertę w ocfniesieniu efo 'l(airu. 
'Przecfwczoraj napisafemcfo 'Bottesiniego o wszystkim, co cfotyczyw ,,Jlicly". 
'Pragnę cf{a tej opery jeclynie tyfe cfo6rego i nacfe wszyst/(:p inteligentnego 
wyk:pnania partii wokalnej, instrumentalnej, a także i mise en scene. 
Jl reszta: a fa grace cle 'Dieu. 'Tak rozpocząfem i tak cficę za/(:pńcz!JC moją 
karierę. 

Ż!Jczę Panuszczę.śliwej pocfróży, ocfcfany. 
q. 'V'ercfi 

List do F. Filippiego, 8. 12. 187 1 

* * * 

Pocfczas ,,Jlicly" K:fócifem się ze WSZ!JStkimi i wszyscy spogf4clafi 
na mnie ze zfosciq, zupefnie jaK:._ na tfzif<:._iego zwierza. Spieszę powietfzieC 
Pani, że wina 6yfa moja, ca{/(:pwicie moja, ja/(:p że, prawcfę mówiąc, jestem 
maw uprzejmy (poco grazioso) w teatrze ... a taK:._że i poza nim. 
'lJzieje się tak cffatego, że mam nieszczę.ście nigcfy nie rozumieć tego, 
co rozumieją inni. I wfasnie cf fa tego, że nie rozumiem, nigcf!J nie ucf aje mi się 
wypowietfzieć cfioc6y jeanego z owycfi swcfK:._icfi s&Jwek:; owycfi zwrotów, 
/(Jóre wprawiają wszystK:._icfi w zachwyt. :A{_ie, nigcfy nie potrafię 
na przykfacf powietfziec spiewa/(:pwi: )/Cóż za talent! Co za wyraz! 
:A{_ ie można tego ocfcfac lepiej! Jaf<:._iż nie6iańsKJ gws! Co za 6aryton, trze6a 
6!J cofnąc się o póf wieK:._u, a6!J znafeżc poao6ny gws ... Cóż za cliór! Co za 
orK:._iestra! 'To pierwszy teatr .świata! ... " O, tutaj już mieszają mi się 
K:._arty ... 'ljjfe razy sfyszafem w '.Mecfiofanie {również i wtecfy, gay 
wystawiafem ,:Moc przez naczenia"): ,,La Scafa j est pierwsz!lm 
teatrem .świata". 'W 'Jl&apolu: 1.San Carfo pierwszy teatr .świata". 
'W'Wenecji także mówiW się niegcf!J.ś: ,,La J"enice pierwszy teatr .świata". 
'W Peters6urgu: "Pierwszy teatr .świata "" 'W 'Wiecfniu: " Pierwszy teatr 
.świata" (z tym 6ym się zgotfzif). Je$[i cfiotfzi o Paryż, to Opera jest 
pierwszym teatrem awócfi lu6 trzecfi SWiatóW. 'Tak Więc stoję 
OSZOWmiony, Z wytrzeszczOn!Jmi oczami, Z otwartymi ustami, móWiqc: 
"a ja, gfupiec, nic nie rozumiem", i zaK:._ończę twiercfzeniem, 
że wsrócf tylu pierwszycfi lepszy 6ętfzie cfrugorzęcfny.)) 

Z listu do K. Maffei, 2 1.11. 1872 
(po premierze ,,Aidy" w La Scali) 
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Powoazenie ,)i'l.uiy" byfo wuioczne i zaecyaowane, nie zatrute 
żaanym ,Jes[i".„żaanym „a[e" ... żaanymi o/Q-utnymi zianiami 
o wagneryzmie, o muzyce przyszfosci, o mefopei ittf., ita. Pu6ficznosć aafa 
się ponieSć swym marzeniom i of({as/(j.wafa. Ot i wszyst/(:p! ... Of({as/(j.wafa 
i aafa się ponieSć ta/(_że ta/(j.m porywom, /(J;órych nie pochwafam*J 
afe. ostatecznie wyrazifa to, co czufa, bez oporów i bez uf(_rytycń. mys[i! 
Jl wie Paniafaczego? 'Dfatego, że tu nie ma f(_rytyf(_ów przybierających.pozy 
apostofUw; afatego, że tu nie byfo tfumu /(:pmpozytorów, wieazqcycń. 
o muzyce ty[f(_o to, czego się wyuczyfi, powtarzających mysfi 
:Menrfefssoń.na, Schumanna, 'Wagnera ittf.; nie byfo arysto/(ratycznego 
ay[etantyzmu, /(J;órych postę.pujqc za moaq, rzuca się na to, czego nie 
rozumie. Jl Wie Pani, Ja/(_ie rezu[taty rfaje to wszyst/(:p? Zamieszanie 
i gmatwaninę. w um:;sfacń. mfoc{z ieży ... " 

ZlistdoK. Maffei,9.IV. 1873 
(po premierze „Aidy" w teatrze San Carlo w Neapolu) 

*)Verdiemu nie dano w Neapolu wsiąść do powozu i zaniesiono go na rękach do 
hotelu. Towarzyszyło temu tysiące ludzi z pochodniami. Nocą pod oknami 
Maestra orkiestra San Carlo odegrała marsza z "Aidy" . 

* * * 

Podczas prób „Aidy" przed premiera w Kairze znaleźli się 
specjaliści egiptolodzy, których niepokoiło to, że oddanie miecza przez 
Radamesa arcykapłanowi niezgodne jest z duchem epoki faraonów. 
Do Ghislanzoniego (twór.(;y libretta) wysłano depeszę tej treści: 

Czy Radames ma oddawać miecz, czy też nie? Telegram, który otrzymali 
w odpowiedzi , brzmiał: Jeśli miecz jest z drzewa niech odda, jeśli ze 
złota lepiej niech nie ufa. 

* * * 

Sukcesowi „Aidy" w Pannie towarzyszyło wesołe wydarzenie. 
Pewien młodzieniec z Reggio d'Emilia udał się do Panny dwukrotnie na 
przedstawienie tej nowej opery, o której tyle mówiono. Ponieważ opera 
mu się nie podobała, zażądał w liście do Verdiego ... zwrotu poniesionych 
wydatków. List podawał ich zestawienie: przejazdy koleją, bilety 
wejścia, kolacja na dworcu. Verdi zlecił swemu wydawcy zaspokoić 
pretensje niezadowolonego, z pominięciem jedynie najmniejszej zresztą 
pozycji kolacji na dworcu, bo jak uzasadnił mógł ją zjeść w domu„. 
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„AIDA" W OPERZE 
ŚLĄSKIEJ 

Dwanaście premier w okresie 2 pierwszych lat!. .. 
Co pozycja uznane wydarzenie ogólnopolskiej miary. Seria godna 
przypomnienia i podziwu. Trzeba przecież pamiętać, że ten niewiarygodny 
wręcz wyczyn był dziełem teatru, który powstawał od podstaw 
w najtrudniejszych powojennych warunkach licząc od historycznej „Halki". 
Właśnie arcydziełem opery narodowej rodząca się, przyszła Opera Śląska, 
powołana do życia przez Adama Didura rozpoczęła działalność 

na katowickiej scenie 14 czerwca 1945 roku występując z pierwszą 
premierą operową w Polsce po wojnie. 
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Już 15 września dochodzi do wystawienia „Tosci" Iz Wiktorią 
Calmą w partii tytułowej , Lesławem Finze Cavaradossi i Andrzejem 
Hiolskim Baron Scarpia/. A następnie po objęciu gmachu teatru w Bytomiu 
/jesienią 1945 roku wchodzą kolejno do repertuaru: „Rycerskość 
wieśniacza", „Pajace", „Traviata", „Madama Butterfly", „Straszny dwór", 
„Carmen", „Cyganeria'', ponownie „Halka", „Cyrulik sewi lski" i wreszcie 
„Aida". Niebawem „Faust" I a w obsadzie : Jadwiga Lachetówna -
Małgorzata, Bogdan Paprocki - partia tytułowa, Andrzej Hiolski - Walenty 
i Antoni Majak - Mefisto/. Wreszcie „Pan Twardowski" w inscenizacji 
i choreografii Stanisława Miszczyka, pierwszy pełnospektaklowy balet 
w powojennej Polsce I z primabaleriną Barbarą Karczmarewicz, 
Eugeniuszem Koziarkiem - partia tytułowa i Witoldem Borkowskim -
Diabeł/ . 

Od tej premiery licząc można mówić o powstaniu i konsolidacji 
zespołów artystycznych i technicznych w optymalnym składzie, 

z kolekcją wybit~ych solistów w większości występującej generacji , dzięki 
którym Opera Sląska - a są to już czasy jej „złotego wieku" - uchodzić 
będzie za pierwszą sćenę operową w kraju, co potwierdzają jej letnie 
stagionne w Warszawie I co wyjazd z blokiem tytułów/ oraz stałe 

występy na innych prestiżowych scenach kraju, w tym regularne 
w Krakowie. W okresie tym Katowice, miasto mało dotknięte wojną, 
były atrakcyjnym miejscem życiowej stabilizacji, stąd napływ wybitnych 
a1tystów, i twórców, co także rzutowało na potencjał artystyczny 
Opery Sląskiej . Niestety nie doszło jednak do powstania Teatru 
Wielkiego a były szanse powstania na Śląsku sceny operowej europejskiej 
rangi . 

Pierwsza „Aida" była wielkim wydarzeniem artystycznym 
i znaczącym osiągnięc iem organizacyjnym, skoro udało się pozyskać na tę 
ambitną realizację około 6 milionów ówczesnych złotych, kwota na tamte 
czasy ogromna, dzięki czemu powstało j edno z najpiękniejszych 

przedstawie1i operowych, jakie widział Śląsk Malarskie piękno obrazów, 
przepych kostiumów i rekwizytów, efekty świetlne, wspaniała choreografia 
tworzyły w sumie olśniewającą całość../. . ./ Aby zobaczyć „Aidę" w tym 
wykonaniu i opracowaniu, warto przyjechać z Warszawy do Katowic 
napisała Halina Markiewiczowa. 

D yrektor Opery Śląskiej tamtych czasów, Stefan Belina-
Skupiewski, sam niegdyś śpiewak rangi międzynarodowej i wybitny 
znawca sztuki operowej , miał do dyspozycji na miejscu najświetniejszych 
realizatorów o czym świadczy także skład twórców, którym powierzył 
przygotowanie „Aidy". Kierownictwo muzyczne pełnił Mieczysław 

Mierzejewski, dyrygent znakomity/ wkrótce podejmie się organizacji 
Filharmonii Stołecznej i Opery Warszawskiej I ; czołowym scenografem 
polskim tych lat był niewątpliwie Stan isław Jarocki /Grand Prix 
na światowej wystawie w Paryżu w dziedzinie „sztuki dekoratorskiej"/; 
renomowanym reżyserem operowym i śpiewakiem był Romuald Cyganik I 
przybył z Operą Lwowską/; cenionym choreografem Stanisław Miszczyk, 
który skomponuje sceny baletowe. Tej klasy realizatorzy gwarantowali 
stworzenie spektaklu wysokiej miary, skoro dysponowali jednocześnie 
świetnymi wykonawcami wszystkich partii i to w wielokrotnych 
obsadach co świadczyło o potencjalne artystycznym bytomskiej 
„kuźni kadr". 

41 



Wiktoria Calma jako Aida. 
Obecny na spektaklu w Warszawie 
wielki impresario amerykański 

Sol Hurok był zainteresowany jej 
występami w USA. Gdyby nie 
nadchodzące czasy "żelaznej 

kurtyny"! 
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W premierowym spektaklu 
"Aidy" 31 maja 1947 roku 
sukces odnieśli: Wiktoria 
Calma w partii tytułowej 
i Lesław Finze - Radames 

Romuald Cyganik 
- reżyser "Aidy" a zarazem 

Amonastro 

Kariera wielkiej śpiewaczki 

Antoniny Kaweckiej miała 
swoje początki w Operze 
Śląskiej - zaangażowana 
jeszcze jesienią 1945 jako 
mezzosoprauka. Na zdjęciu w 
roli Amneris w "Aidzie" . 

W premierowym spektaklu wystąpili: Wiktoria Calma /Aida/ , 
Franciszka Denis-Słoniewska /Amneris/, Natalia Stokowacka !Kapłanka/, 
Lesław Finze /Radames/, Antoni Majak I Arcykapłan Ramfis/ , 
Romuald Cyganik I Amonastro/, Piotr Barski /Faraon/. W dalszych 
przedstawieniach kreowali czołowe partie tak znakomici artyści, jak: 
Jadwiga Lachetówna, Zofia Czepielówna i Maria Kunińska /Aida/; 
Antonina Kawecka, Krystyna Szczepańska i Tatiana Mazurkiewicz 
I Amneris/; Franciszek Arno, Wacław Domieniecki /Radames/ ; 
Andrzej Hiolski, Czesław Kozak I Amonastrol; Henryk Paciejewski, 
Edward Pawlak /Ramfts/, Stefan Dobiasz, Edward Pawłak /Faraon/„ . 
Już ten wykaz nazwisk śwaidczy o potencjale muzycznym młodej Opery 
Śląskiej. Recenzenci byli zgodni, zaś tonacje opinii dobrze oddaje blok 
wycinków po występach Opery Śląskiej w Warszawie . Pisał Marian 
Borzęcki w „Rzeczypospolitej" z dnia 12 sierpnia 1947: „Aida", to jeden 
wielki turniej śpiewaczy, cala symfonia w orkiestrze i nieograniczoność 
przepychu wystawy. Opera Śląska sięgnęła wysoko /„./ „Aidę" powinien 
każdy zobaczyć. To też teatr był wyjątkowo przepełniony, a publiczność 
zasłuchana w piękno tej ope1y od 13 lat w Warszawie nie granej, darzyła 
wykonawców zasłużonymi oklaskami. Ten sam recenzent uznał, 

że Kapelmistrz Mierzejewski dyrygował znakomicie, a Radames p. Arno 
śpiewał pięknie, imponował górną swą skalą i był ozdobą przedstawienia. 
M.J. Piotrowski ocenił w „Robotniku", że A. Majak winien być wyróżniony 
za całokształt sylwetki arcykapłana oraz nienaganną dykcję. 
R. Cyganik rolę króla Etiopów odtworzył z aktorskim temperamentem. 
Wiele pochwał zebrała za Amneris Franciszka Denis- Słoniewska. 

Recenzent „Gazety Ludowej" napisał,, że Jest to głos o wartości niezwyklej, 
wyjątkowy w skali rozpiętości. Taki właśnie mezzosopran jest potrzebny 
w tej partii. Najwyższe a zgodne pochwały przypadły Wiktorii Calmie 
za kreację w partii tytułowej. Wielkie wrażenie wywołał jej głos piękny, 
drgający wewnętrznym ciepłem i życiem, ale równie duży jej talent aktorski. 
Recenzent „Słowa Powszechnego" pisał: Dałem wyraz podziwu dla talentu 
dramatycznego tej artystki po przedstawieniu „Halki". Ów podziw nie 
zmniejszył się obecnie po „Aidzie". P Calma z nadzwyczajna prostotą 
podchodzi do swojej roli. Nie robi tego, nie „tworzy" kreacji, a jednak 
kreacja powstaje sama jakby przez się: przez głęboką intuicję artystki." 

Rok póżniej Opera Śląska została uhonorowana wyjątkowym 
wyrozmeniem występami we Wrocławiu przez ponad miesiąc 

I w dniach l.VlII l 2.IX. l 948r. I podczas Wystawy Ziem Odzyskanych 
i Międzynarodowego Kongresu Intelektualistów. Opera Śląska 
zaprezentowała tam 7 pozycji: „Halkę", „Fausta", „Cyganerię", 

„Don Pasquale", „Cyrulika sewilskiego", „Pana Twardowskiego" i „Aidę", 
dając łącznie 34 przedstawienia, w tym ośmiokrotnie „Aidę", 

która kończyła występy bytomian - i to gdzie? ... publiczność ciągnęła 
jak na jakiś sensacyjny mecz: 9 tysięcy widzów wypełniło ogromną Halę 
Ludową . Bilety zostały rozsprzedane w ciągu kilku godzin 
przedpołudniowych, tak, że zgłaszający się po godz. 12. OO odchodzili od kas 
z próżnymi rękami napisał sprawozdawca „Dziennika Zachodniego". 

Pierwsza „Aida" w Operze Śląskiej osiągnęła łącznie 78 spektakli, 
które obejrzało 44.646 widzów. 

* * * 
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Premiera "Aidy" z roku 1972, Wiesław Lange (scenograf) i Mieczysław 
Daszewski (reżyser) stworzyli spektakl monumentalny. Na zdjęciu - w scenie 
zbiorowej od lewej: Piotr Wołoszyn (Amonastro), Aleksandra Strugacz (Aida), 
Józef Kolesiński (Radamez) i Czesława Fijałkowska (Amneris). 
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Od wspaniałej 
partii Radamesa 
w "Aidzie" 
rozpoczęła się 

kariera Józefa 
Kolesińskiego 

"tenora naturalnego", 
obdarzonego 
wielkim, 
dźwięcznym 

głosem. 

Na zdjęciu 
z Aleksandrą 
Strugacz, 
znakomitą Aidą. 

Do realizacji drugiej doszło po 25. latach. Premierę tę 
przygotowano także z myślą o uhonorowaniu setnej rocznicy prapremiery 
„Aidy". Dyrekcję Opery śląskiej rok wcześniej objął po raz drugi 
Napoleon Siess, który w krótkim czasie opanował narastający kryzys, 
skonsolidował i wzmocnił artystycznie zespoły, powstały więc możliwości 
by ponownie porwać się na to wymagające odpowiedniego potencjału 
artystycznego, monumentalne dzieło. Premiera została przygotowana 
przez ten sam zespół realizatorów, który odniósł tak świetny sukces przed 
rokiem wprowadzając na scenę „Fausta" Gounoda, w składzie : Napoleon 
Siess - kierownictwo muzyczne, Mieczysła Daszewski - inscenizacjia 
i reżyseria, Wiesław Lange - scenografia Henryk Konwiński 
choreografia. 

Nowa „Aida" weszła na bytomską scenę 27 maja 1972 roku, 
niemal w 25 rocznicę pierwszej realizacji /31 maja 1947 roku/ i też okazała 
się wielkim sukcesem. W spektaklu premierowym wystąpili: Aleksandra 
Strugacz - partia tytułowa, Józef Kolesiński - Radames, Czesława 
Fijałkowska - Amneris, Jan Łukowski - Faraon, Piotr Wołoszyn -
Amonastro, Eugeniusz Kuszyk - Ramfis, Ewa Karaśkiewicz - Kapłanka i 
Jan Ballarin - Posłaniec. Zespół Opery Śląskiej stać było znów na 
przygotowanie spektaklu na ogół w 3 obsadach. I tak w partii tytułowej 
/ tu łącznie nawet 4 wykonawczynie! / wystąpiły w kolejnych 
przedstawieniach: Anna Kościelnia, Stanisława Marciniak-Gowarzewska 
i Anna Poraj; w roli Amneris - Mirosława Czarnecka i Halina Korner; 
Radamesa - Henryk Kosmowski i Henryk Trojanowski; Amonastra -
Stanisław Bursztyński i Kazimierz Wolan; w partiach basowych 
Ramfisa i Fraona wystąpili m.in. Ryszard Wojtaszewski i Sławomir 
Książek. Lecz spektakl ,,Aidy" okazał się wyjątkowo atrakcyjny jeśli 
chodzi o występy gościnne toteż wielokrotnie pojawiali się w nim 
najświetniejsi wykonawcy głównych partii. W roli „Aidy" Bożena Kinasz
Mikołajczak, Krystyna Kujawińska i Barbara Zagórzanka; Amneris -
Krystyna Szostek-Radkowa, Krystyna Szczepańska, Wanda Bargiełowska 
i Aleksandra Imalska; Radamesa - Stanisław Romański, Marian Kouba 
oraz Roman Węgrzyn i przebywający na kontraktach zagranicznych, 
wspaniały tenor bohaterski tamtych lat, Bolesław Pawlus, który 
ponownie pojawił się w zespole Opery Śląskiej po powrocie na stałe 
do kraju . 

Było to przedstawienie skomponowane z wielkim rozmachem, 
przy udziale podwojonych chórów, z zespołem baletowym w optymalnym 
składzie. Wiesław Lange stworzył dekorację o monumentalnym formacie i 
efektach przestrzennych likwidując nawet kulisy, można więc było odnieść 
wrażenie, że mamy przed sobą scenę teatru wielkiego. Recenzje były 
utrzymane w tonie zgodnym - wydarzenie! Przekazując Najwyższe słowa 
uznania recenzent „Teatru" spośród solistów na pierwszym miejscu 
postawił Czesławę Fijałkowską !Amneris/ młodą śpiewaczkę o bardzo 
pięknej barwie głosu i dużej muzykalności/ niedługo potem rozpoczęła 
karierę na zagranicznych scenach/... Doskonale sekundował jej Józef 
Kolesiński /Radames!.. Obdarzony znakomitymi warunkami „ naturalnego 
tenora", przepięknie śpiewający niektóre fragmenty swej wielkiej i trudnej 
partii. Występ tej dwójki młodych artystów przypomniał, że Opera Śląska 
była kiedyś najprężniejszym ośrodkiem kreującym nasza kadrę 

śpiewaków operowych . 
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Wysokie oceny wystawił bytomskiej „Aidzie" Józef Kański 
w „Ruchu Muzycznym" pisząc, iż przedstawienie imponowało godnym 
podziwu w tych warunkach rozmachem inscenizacyjnym oraz żarliwością 
wykonania. Opiniotwórczy krytyk wysoko ocenił wkład scenografa 
Wiesława Langego, który zbudowała dekorację z dużym powodzeniem 
stwarzające pozór monumentalności. Reszta dokonała sprawność 

reżyserska Mieczysława Daszewskiego, no i oczywiście talenty 
wykonawców. Spośród nich wyróżniał w pierwszej kolejności Aleksandrę 
Strugacz , która w roli tytułowej nie tylko ładnie śpiewała I zwłaszcza 
w średnicy/, ale stworzyła najbardziej chyba naturalną i „ Żywą" postać 
sceniczną. Wysoko ocenił także młodą mezzosopranistkę Czesławę 

Fijałkowską, której duży, dźwięczny głos i niewątpliwa muzykalność bardzo 
pięknie rokują nadzieje„.oraz Józefa Kolesińskiego . Jednak sukces „Aidy" 
był w jego ocenie główną zasługą Napoelona Siessa, który prowadził operę 
Verdiego bardzo pewnie i dynamicznie, a ponadto umiał natchnąć cały 
zespól szlachetnym zapałem i żarliwością. 

Za wybitne osiągnięcia uznał „Aidę" Leon Markiewicz, który 
stwierdził w „Poglądach": Barwność i przepych strojów głównych 

bohaterów zwłaszcza Amneris - śmiałe, podkreślające nagość kostiumy 
tancerzy i chórzystek, efektowne ubiory i surowe tarcze wojowników 
defilujących przed faraonem, mroczne podziemia z mumiami wszystko to 
jest prawdziwą ucztą dla oczu. Atrakcyjnośc strony wizualnej podnosi też 
balet, który przygotował Hanryk Konwiliski. Krytyk uznał dobór solistów 
za bardzo szczęśliwy wyróżniając w pierwszej kolejności w roli tytułowej 
Aleksandrę Strngacz; chwalił Józefa Kolesińskiego, który zaprezentował z 
najlepszej strony swój wielki, czysty i dźwięczny głos tenorowy oraz wielce 
muzykalną Czesławę Fijałkowską w roli Amneris, której głos imponująco 
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Dwie kreacje 
premierowe 
"Aidy" w dniu 
27 maja 1972 r. : 
Aleksandry 
Strugacz 
- partia tytułowa 
i Czesławy 
Fijałkowskiej 

- Amneris: 
odkrycie bytomskiej 
sceny „. 
Głos, postać, 

muzykalność . 

Druga inscenizacja 
"Aidy" stała się 
spektaklem, 
w którym często 
występowali 

artyści gościnnie. 

Na zdjęciu dawna 
"bytomianka" Krystyna 
Szostek-Radkowa w 
roli Arnneris (po 
prawej) i Anna 
Kościelniak 

- w partii tytułowej. 

brzmiał zwłaszcza w pełnym nasileniu. Markiewicz wysokie oceny wystawił 
też Napoleonowi Siessowi, pod którego batutą soliści i chórzyści śpiewali z 
dużym zaangażowaniem i wyczuwalną emocjci orkiestra zaś grała nader 
sprawnie. 

Godzi sięjeszcze przytoczyć końcowe zdania z obszernej recenzji 
M. Józefa Michałowskiego w „Dzienniku Zachodnim" , który ocenił 
spektakle w dwu obsadach. A le nawet najbardziej wnikliwą analizą napisał 
wymagający krytyk - nie można przysłonić wrażenia całości, a jest to 
wrażenie kontaktu z prawdziwą sztukci przez duże „S" . Życzyć by trzeba 
miłośnikom opery, aby nie mieli trudności z nabyciem biletów na „Aidę ''. 

Powodzenie spektaklu pod batutą N. Siessa było do koi1ca 
niezawodne. Jednak liczne zmiany w zespole i znaczne obciążenia 
organizacyjne spowodały, że „A ida" zeszła ze sceny po 91 
przedstawieniach, które obejrzało 61.891 widzów /liczba płatnych biletów/. 

* * * 

W dniu 6 gmdnia na scenie bytomskiej odbędzie się 3 premiera 
„Aidy". Przygotowania rozpoczęto jeszcze przed przerwą letnią, na tyle 
zaawansowane, że Opera Sląska zaprezentowała ten spektakl w wersji 
estradowej podczas letniego tournee w Niemczech. Będzie to już 
21 premiera dzieła Verdiego na bytomskiej scenie. 

T.K. 
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Ja wierzę w n a t c h n i e n i e. Wy jednak wierzycie 
tylko w rach u n e k. Ja pragnę budzić en tu zj a z m, którego 
Wam brakuje do prawdziwego odc z u ci a. Ja pragnę szt u ki, 
w jakiejkolwiek formie miała by się ona ukazać, ale nigdy 
rozrywki,zarozumialego artystostwa,czy też 
teoretycznej spekulacji. 

Z listu G. Verdiego 
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MACIEJ KOMA DERA 
-RADAMES 

MAŁGORZATA RATAJCZAK - AMNERIS 
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