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Synopsis 
ACT 1 
In the evening, young people gather in a public square lined with famous 1nns and gaming establ1shments. Ed

mondo, a student, sings of youthfu l pleasures. Des Gneux enters. deep in melancholy, and the others poke fun 

at him. The coach from Arras arrives. and Manon, Lescaut and Geronie get off. Stra1ght away, Des Grieux falls in 

love wi th the stunning Manon Lescaut. He overhears her conversation wi th her brother and learns thai the young 

girl is on her way to a convenl , following her father's wi shes. Despile lh is , Des Grieux approaches her when her 

companions rnove away for a moment , and asks her to meet him IJler. She agrees. 

Lescaut and Geronie return. The latter, an Jgeing civil servant, is also captivated by the beaut1ful Manon. When 

Lescaut 1oins a group of students to plJy cards w1th them, Geronie arranges to Jbduct the girl , but Edmondo 

overhears him and warns Des Grieux. Des Grieux declares his love for Manon and persuades her to go to Paris 

with h1m 1n the now empty coach. Lescaut and Geronie chJse alter them. 

ACT 2 
Manon has left Des Grieux. When his money ran out, she became Geronle's lover. with her brolher's consent. 

When Lescaut comes to vis1t her, Manon tells him how boring she finds old Geronie, and how she regrets having 

so rashly abandoned Des Grieux who loved her so much. The musicians and dancers hired by her lover me una

ble to improve her bad mood. They leave, and so does Geronie. Wanting hi s s1ster to be happy, Lescaut finds Des 

Grieux. The lovers contess their undying feelings for each other, but Manon cannot decide to fl ee and live a life of 

poverty again, Jeaving behind the wealth of Geronte' s house. 

Geronie returns and ironical ly salutes Des Grieux. Manon tells him she cannot be with him any longer. Geronie 

leaves. and Manon and Des Grieux re101ce at their newly regained freedom. Lescaut tells them to go immediately, 

but the woman's vanity prevents her from abandoning the luxury with which she ~1as been surrounded. Meanwhi le, 

Geronie returns with some soldiers who arrest Manon and refuse to Jet Des Grieux go with her. 

ACT 3 
Manon has been arrested as a harlot and is to be deported . Des Grieux's efforts to secure her release have failed, 

and she wi ll be sent to Lou is iana with łhe other female prisoners. Lescau t br1bes a guard to allow his sister to 

escape, but the plan fail s Manon rcjo ins the group about to board the ship, she is to be sent away despite the 

pi ty shown by the crowd at the sight of thi s beaut1ful oung gir l. Des Gneux's despair prompts tr1e sh ip's captain 

to allow him to sali across the ocean with his belo ed 

ACT 4 
Des Grieux and Manon settled in New Orleans. but ti1e governor 's nephew became interested in the woman 's 

beauty and he and Des Grieux fought a duel . Thinking he has k11led his opponent, Des Grieux ł l ees into the desert 

with fv1anon . hoping to f1nd refuge in a Bri ti sh settlement. The woman 's strength fai ls during the Io g and exhau

st1ng journey. Her lover tries to find w ter but to no ava1I, and Manon Lescaut dies 1n the arms of the gr i ef- s łri cken 

Des Gneux. 

Streszczenie 
AKT I 
Wieczorem na placu mie1sk1m, przy którym znajdują się znane karczmy i domy gry, gromadzą się młodzi ludzie_ 

Student E mund śpiewa o urokach młodości. Wchodzi des Grieux, pogrążony w melancholii , którego zachowan ie 

staje s ię obiektem zartów z branych_ Tymczasem nJ plac zajeżdża karetka pocztowa z Arras, z które1 wysiadaj , 

Manon , Lesc ut oraz Geronte. Des Grieux momentalnie zakochuje się w przep1ękne1 Manon Lescaut. Podsłuchu

je jeJ rozmowę z bratem, z której wynika , ze mloda dziewczyna, zgodnie z poleceniem swojego ojca, mJ wstąp i ć 

do klasztoru . Mimo to des Gr1eux podchodzi do nieJ, gdy je1 towarzys1e odd laJą si ę na chwilę i prosi o spotkanie 

Dziewczyna zgadza s i ę. 

Wracaią Lescaut i Geronie . Ten drugi, stary JUŻ urzędn ik pa1'1stwowy, także zachwyca s i ę piękną MJnon . Gdy 

Lescaut dołącza do grupy studentów, by zagrać z nimi w karty, Geronte planuie porwanie d1iewczyny, iednak 

podsłuchuje to Edmund 1 ost rzega des Grieux. Ten ostatni wyznaje Manon mi łość i przekonuie ją by pojechała 

1 nim do Paryza karetką poC?tową Lescaut 1 Geronie ścigają ich. 

AKT li 
Manon opuściła des Grieux, gdy skończyly mu się oszC?ędności . Zos tała kochanką Geronte'a, za zgodą swojego 

brata. Kiedy Lescaut pr1 chodzi Ją odwiedz ić , Manon opowiada, że stary Geronie nudzi Ją , i że ża ł uje l ekkomyśl 

nego porzucenia zakochanego w n1e1 des Grieux. Je1 zlego humoru nie są w stanie poprawi ć sprowadzeni przez 

kochanka mu1ycy i tancer1e. Po ich ode1śc 1 u wycl1odzi tak7e Geronie. Tymczasem Lescaut , pragnąc szczęśc ia 

siostry, sprowadza des Grieux. Kochankowie v;yznają sob ie n i egasnące uczucie, 1ednak Manon nie umie zdecy

dować się na ucieczkę 1 ponowne zycie w ubóstwie oraz porzucenie bogactwa domu Geronte'a. 

Geronte tymczasem wraca, ironicznie pozdrawia des Grieux, Manon ozna1mia mu, że nie moze dłużej z nim być . 

Geronie wychodzi. 1aś Manon i des Grieux cieszą się z odzyskanej wol ności. Lescaut prosi ich, by czym prędzej 

uciekali , jednak prómość kobiety unicmozliwia jej porzucenie przepychu, 1aki ją otacza!. Geronie wraca z żołn i -

rzami, którzy zabier ją Manon do aresztu, nie pozwalając des Grieux i · ć razem z nią 

AKT Ili 
Manon zostala aresztowana jako nier ządn 1ca i ma zostać deportowana Wysilki des Grieux w celu jej uwolnien ia 

nie powiodły s ię i kobieta ma razem z innymi wię?n iarkami zostać wysiana do Luiz1any. Lescaut przekupu1e s traż

nika, by u łatwić siostrze uc i eczkę , 1ednak ten plan zawodzi. Manon dołącza do grupy wsiadających na statek 

i ma być wyw ieziona mimo l i to śc i , z 1 aką patrLy na nią , lak mlodq 1 pi ękną, tłum . Rozpacz des Grieux sprawia, że 

kapitan statku pozwala mu wy1ecl 1ać za ocean razem z ukochaną 

AKT IV 
Des Grieux 1 fv1 anon osiedlil i s i ę w Nowym Orleanie. jednak na urodę kobiety zwróc i ł uwagę bratanek gubernatora 

co stalo się przyczyną pojedynku z des Grieux. Kawaler, myśląc , iz zabił swo1ego przeciwnika, ucieka razem 

z Manon na pustynię licz c na Lnalezienie schronienia w 1edne1 z wiosek założonych prze7 osadników brytyjskie 

W czasie dlugie11 wyczcrpu ł ącej węd rówki kobieta traci s iły . Próba dostcirC?enia 1e1 wody nie przynos i powodzenia 

i Manon Lescaut urrnera w ramionach zrozpaczonego des Grieux. 

J K3r1sk1 . Przewodnik operowy, Polskie Wydalfl nictwo Muzyczne. Warsza a 200 1 



Piotr Kamiński 

Mano n 
jednoznacznie 
tragiczna 

Manon Lescaut to jeden z owych cudów, których rnc nie 

zapow1adalo, z1awisko podobne do Nabucca Verdiego 

1 Holendra tulacza Wagnera, migly wybuch pewno

ści pióra , dlugo szl1fowane1 w podziemnych kuźniach 

twórczego geniuszu. Oczywiście j ęzyk wyksztalc i się 

1eszcze , stanie się bardziej osobisty, myśl muzyczna 

Lyska na glębi, 1uz tu 1ednak slychać nowy, indywidu

alny glos. Przypadek, który zderzy! ze sobą pierwsze 

arcydzielo Pucciniego i ostatnie Verdiego to iednak nie 

tyle „ p rze1ęc1e pateczki ", co zrrnana epoki Verdi zdo

bywa s ię na olśruewa1;,1cą klasyczną syntezę , uda1ąc 

po mistrzowsku, że Wagnera nic ma , nie byto , Pucc i

ni zaś przy1rnu1e do w1adon1ośc 1 szamana L Bayreutri. 

wzbogaca1cic swó1 1ęzyk hnrrnoniczny, zaraLern 1ednak 

przeklada go na wioski mocą swego melodycznego 

gen iuszu, zdobiąc wszystko zdobyczami francusk1e1 

instrumentacji ostatn iego ćwierćwiecza . Wagnerowski 

leitmotiv potraktowany swobodnie, 111edogrnatyczn1e. 

oddany zosta1e w slużby dramaturg ii i psychologi i 

postaci , kreśląc ich sylwetki 1 uczL1cia racze1. 1112 wy

raza1ąc idee i drąząc egzegezy. Teatr Pucciniego bę

dzie psycholog1cmy, „sentymentalny", Jak kto woli , na 

m1 rę l udLką , nie kosmiczną Pierwsze spotkarne des 

G ieux 1 Manon zbudowane 1est z caleJ sem drobnych , 

wymownych motywów, znakomicie lezących w glosie 

1 we wlosk1e1 prozodii (1est wśród rnch motyw samej 

Manon Manon Lescaut mi ch1amo) Niezliczone p1ęk· 

ne idee harmoniczne i instrumentacy1ne. towarzyszące 

kochankom ich p rze1 śc1ach. przetwarza Puccini na wylączn i e oczami des Grieux. dzięki czemu znchowu1e 

sto sposobów, Io unosząc 1e patetycznym gestem, to ona do końca swą tajemnicę . W operze subiektywna 

SLepcąc delikatnie, co l\.yorzy wokól nich rnuzyCLny kl i

mat ocJc i nający ich od reszty świot a otóz i klimat pas

s1one disperata . Kulm1nacy1ny punkt stanowi tu wielki 

duet z li aktu , zuchwala afi rmac1a namiętności. gdzie 

bląka si ę , rzecz prosta, 'Nspomnienie Tris tana. Akt 

ostatni przynosi melancholi1ną rozplywa1ącą s ię w n1-

cośc reminiscenc 1ę tej sceny. Puccini powróci do tego 

chwytu w ostatnim duecie Rudolfa i tv1 in11 z Cyganerii. 

Do1rzalosc; kompozytora wyczyt ać tez mozna L arcti1 -

tekton1cznego rozmachu . Puccini myśli wyraźnie cały

mi aktami , przy czym sukces trzecl1 pierwszycl1 (chyża 

gra kont rastów w akcie I, zderzenie dwóch światów w li, 

nadzwycza1ne crescendo rozpaczy w 111, rnoze na1do

skonalszyrn ze wszystkich) uwydatnia niestety porażkę 

aktu ostatniego, który i Massenetowi r11ezbyt się uda!. 

Z tych samych, dramaturgicznych powodów: znany 

z gory f inał przywodzi na myś l kikutowate ,,trzecie akty" 

niektórych XVlll -w1ecLnych oper buffo . ratu1e go L3ś in 

extrerms muzyczny kunszt 1 potęga uczucia. 1ak1e nadal 

mu Puccini Stylizac1a obecna 1est także i w te) wloskie1 

Manon, i to nie tylko w li akcie, w scenkach rodza10-

wych. Stosowana dyskretniej niz u Masseneta, który 

1aw111e uczynił z 111e1 1eden ze swych środków wyrazu . 

u Puccin iego stanowi subte l ną przypmwę, odc1e1i ra

CL8J niz barwę podstawową miga1ąc w rytmach (me

nuet). czy w staroświeckich formulach melodycznych. 

Pon iewaz zaś nie sposób uniknąć problemu adaptac11 

ani porównania z operą Masseneta, wyzszośc przy

znać tu wypadnie kompozy1orow1 francusk iemu. Chcąc 

odrózn ić się od oryg 1nalu, Puccini poświęcił kilka istot

nych elementów, które Massenetowi udalo s i ę ocal i ć, 

poczqwszy od na1wazn1e1szego mlodzie1icze1 . niefra

sobliwe) natury bohaterów 1 ich wza1emne1 narrnętności, 

przynajrnn1e1 z poCLątku . Bot1aterow1e Prevosta to 1esz

cze dzJec1 , a ich hi storia - dokładn i e rzecz biorąc „szko

la uczuć " des Grieux. które1 Manon 1est narzędz i em - to 

naczelny temat dz1e la. U Pucciniego des Grieux 1est od 

p1erwsze1 sceny doroslym. niezal eżnym męzczyLną, 

podczas gdy u Masse11eta postac OJCa przyprawia mu 

wspan1alą „ gębę dziecka ". U Pucciniego od początku 

wkracLarny tez w tragiczny sw1at milości beznadzią 

ne1 . gdy Massenet rozpoC7yna od tk liwe1 naiwne1 1cfyll 1 

(koniec I 1 początek li aktu). n1 cucl1ro11 ne1 of1Jry bru

dów rzeczywistego świa ta; w tym sensie btizszy 1est 

literackiemu oryginałowi W następne1 oper1e Pucci

ni zna jdzie środki , by stworzyć bohaterów mlodych 

1 wraLliwych w Manon Lescaut bowiem ci wydają się 

starsi, n iż tego wymaga opowieść Massenet nie urnk

nąl 1ednak pulapk1. którą Pucciniemu udalo s ię ominąć , 

wyposazyt bowiem Manon w wido iska •ry byt indywt

dualn (scena na Cours la Re1ne) , którego bohaterka 

pozbawiona 1est w powieści. U Prevosta oglądamy Ją 

narraqa 1est rnemożJiwa , Puccini wraz z armią libreci

stów stosują wiE/C prostą elipsę w przec1wie1istwie do 

postaci Masseneta, icl1 Manon nic pode1mu1e w 1stoc1e 

żadnych dzialari . dzię ki czemu tak niewiele ujawnia ze 

swoi natury. Jedyny, c iek wy wy1ątek stanowi tu ..ter

cet kle1notów" z li aktu, gdzie 1ej zachłanność opóźnia 

uc i eczkę - sekwencja ta przypomina poniekąd ... „ter

cet z dra bin ką " z Cyrulika sewilskiego. Lib r ec 1 śc1 nie 

znaleźl i n a1wyraź111 e1 1n11ego sposobu , by pr7yprawić 

J8J uczucia odrobiną moralne1 dwuznaczności; w prze

ciwnym razie 1e1 obecność u Geronta. przepowiedziana 

w ki lku szybkich frazach Lescauta w akcie I (dopisa

nych po premierze) bylaby niezrozumiala. Taką cenę 

libretto płaci za dwa jawnie głoszone cele (zwięzlość 

i 1ednoznacmie tragiczny charakter opowieści) oraz za 

trzeci, skryty, lecz oczywisty (uniknąć wszelkiego podo

bieristwa do opery francuskiej) . W 1 O lat po premie rze 

w li ście do Luigiego ll 1ca Puccini sugeru1e dopisanie 

operze 111eodzownego odpowiednika li aktu Massene

ta, który figurow8 ł zresztą w oryginalnym scenariuszu 

Marca Pragi. Pomysl ten pozostal niezreal11owany. 

Fragment pochodzi z ksiązk1 · 

Tysiąc i;edna opera . tom 11, 

Polskie Wydawnictwo Muzyczne SA, 2008, s. 149-150 
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Dramma liri(o il} quattro fltti 
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Studia dyrygenckie ukończy! w Panstwowe1 Wy1szej Szko 
le Mu;ycl.'.ne1 w arszawie w kl sie d g ntury ymlo
nictn ·Opero"' e1 pror Boguslawa Madeya. Jeszcze 
w c1asic studiów zostal zaangatowany do Teatru Wielkie
go Lod1i , gd.oe przeszedl wszystkie I opnie kariery d ry
g nck1e1 (asystenl dyrygenta, dyrygenl , kierownik wokalny 
d rygenl-s7ef orkiestry) , by w lata ' i 198 1-B? pe ln ić funk
cję dyrektora artystycznego tej sceny. roku 1985 raz 
z zespolem Teatru W1elk1ego w Lod7i 1 takimi gwiazdami, 
ja Maria Chiara, Fiorenza Cossolto, Nun1io To isco 1 I o 
Vinco inaugurowal dz1a l alność odrestaurowanego Teat ra 
V1tlono Emanuele w Messy 1e. W latach 1987·92 byl pierw· 
s;ym dyrygentem Macedońskie1 Opery Narodowe1 i Ma· 
cedoń k1e1 Filharmonii Narodowe1 w Skopie. koncertowa! 
I kie w wielu m1astac republiki oraz wielokrotnie prowa
dtil gościnne spek akie Chorwackiej Operze arodowej 
w Zagr1ebiu. 
Po powrocie o kra1u w lalach I 6-98 pelnil funkcję d -
rektor artystyc.::nego Teatru Muz cznego w l odzi. We 
wr Leśni u 1998 roku ponownie ob1 ąl stanowisko dyrektora 
artystycznego Teatru V. 1elk1ego l odzi, a od roku 2000 

TADEUSZ KOZŁOWSKI 

pelr11 w nu 1 funkqę pierwszego dy gonta Dl te1 sceny 
prągotowal 36 premier tym prapremiery polskie. Ech
natona Glassa, Dialogów karmelitanek Poulenca, Ga1ane 
Chaczatunan 1 musicalu Zorba Kandera. a t kze pre
mie Met1stoteles Boit , Wa/kim Wagnera (pierwsza 
powoienna realizacja w Polsce). Normy Belliniego, Fidelia 
Beet11ovena. Eugemusza Omegrna i JeLiora tabędLie o 
Czajkowskiego, Halki Mon1us,1k1, Borysa Godunowa Mu· 
sorgsk1ego, Trav1aty, Makbeta i Trubadura Verdiego, Napo· 
JU rmlosne o Donizettiego, Purytanów Belliniego i innych 
W latach 200 1-02 byl dyrektorem arty lycLnym Opery 
1 Operetki w Krakowie Ma w repertuarze ponad 70 pozyCjl 
o crowy h, Jaleto eh i operetkowych. Poprowadz1I po
nad 2500 spektakli oraz koncertów symfomcznych 1 kame
ralnyct Występowal gościnnie w 111emal wszystkich kra
Jc eh urop . W O eue Nar odo ej d rygu1e spektaklami. 
Madame Gul/edly Pucciniego. Ba1adery M1nkusa, Straszne
go dworu Mon1us1 1, l.JJkrecJI Borg11 Donizell1ego, Tristana 
Wagnera/de Vliegcra i Nabucca Verdiego. Od 1 wrze ' nia 
2009 roku spr<:1wu1e lurikqę Jyrektora muzycznego Opery 
Narodowe1 (fot, mchiwum artysty) 

NORMA FANTINI 
Sopranislka !oska. Obda11ona charakterystycznym glo
sern o oszn lam1a1ące 1 skali, energ1 c1ności i ws1echstron
nośc i . Urodzona • Cuneo, studiowala pod k1erunk1em Iris 
Adami Corradet t1 1 Andrei Genovese. Byla f i nalistką kon· 
kursów 1m Marii Cal las 1 1m V1olt iego oraz zwycięzczyn1ą 
Konkursu im A Bell1ego w Spoleto. gdzie zadeb1utowala 
w Don Carlosie ( lzbieta) 1 Mahagonny (Jessie) . Sławę 

i nagrody 11a calym świecie pr1.yniosly jej występy w par
tiach Aidy, Toski i Manon Lescaut. OtrLymala rn. 1n XXXV 
N <J g rodę Pucciniego podcais festiw;:1lu w Torre el Lago 
ZCJ wspmi iCJ IC wykonania iego oper VV Covent Garden 
zadebiutowala tako A1dn pod b<Jl u tą Antonio Pappano 
a w Wiener Staatsoper jako Magdalena w Anclre1 Chemer 
Umberto Giordano. Ostatnio śp1e alCJ Don Carlosie 
w operze w Zurychu, Tosce w Operze Państwowe1 w Ham
burgu, Don Carlosie 1 Manon Lesca I w Operze 1edeń· 

sk1ej, Manon Lescaut w Z chu we wznowieniu Aidy 
w Oper1e Panstwowe1 w Berlinie oraz Aidzie w med1olan
skieJ La Scah (dwa ostatnie tytuly pod ba t utą Daniela Ba-
renboirna) Odnos iła sukcesy 1nko Mimi w Cyganerii na 

Fes!lwalu Pucciniego w Torre del Lago, Aida we Frankfurcie, Du a1u i w berliń skiej Staatsop r. Leo iora w Mocy przezna
czema"' Staatsoper Berlinie Amelia w Batu maskowym v Wiener Staatsoper. Desdemon v Ole/lu Zurychu, Tosca 
w Hamburgu 1 w berllnskiej Sta tsoper Unler den Linden W repertuar ze ma tel par tie Siostra Angelica (Siostra Angelica) 
Potępienie Fausta (Malgorzata) Andrea Chemer (Maddalenn) Mefisto~ /es (Malgor<ata 1 Helena), Don Giovanni (Donna 
Ann ) ystępowatc na najwybitrnejs eh scenach ś inia Te tro alla Scala, Teatra dell'Opera R1 mie, Arena d1 Vero
na. Teatro Massimo w Palern1 . Teatra di San Carlo w apolu, Tea ro ~ ass1mo Bellini w Katan11 , Teatro Reg10 w Turynie, 
Teatra Reg10 w Parmie Teatro Lirico w Cagliari , Teatra Carlo Fel1ce w Genewie, Fest1 at Operowy w Macer cie, Fest1 aJ 
w Torre del Lago Jest regularn m go · ciem zagranicznycl1 scen operowych i zespołów Staats per Unter den Linden 
w Berlinie. Teat10 Real w Madrycie Theatre Royal de ta Monna1e w Bruksel Sempero er w Dre1nie. Bayerische S1aatso
per Monachium, Royal Fest1val Hall w Londynie, Metropolitan Op ,ra"' owym Jorku Nov Teatr arodo \ Tokio 
Opemhaus w Zurychu San Francisco Opera, Chicago Opera Company Opera Osace, Baltimore Opera Company, 
Sao Carlos w L11 )Qr11e ora1 the Royal Scott1sh National Orct1estr w Glasgow (fot. archiwum artystki) 



GUSTAVO PORTA 
Tenor. Urodzi! się w Argen1 nie . Poc1ątkowo uc1ę zeza! 
do konserv atorium w rodzinnej Kordobie. następnie 

studiowal śpiew w Akademu Sztuk przy Teatra Colón 
Buenos Aires. Zadebiuto at pa rtią Monostatosa w Cza

rodziejskim flecie Mozarta na scenie Teatra Colon ( 1996), 
gdzie następnie zasp1ewat te,: Nemor1na w Napoju milo
sn m Do111Lett1ego. W n stępn eh lat eh występow t ko
lej o w Teatra La Plata, gdzie śp iewa! w takich dz1elach, 
1ak Faworyta 1 ŁuCja z Lammermooru Donizettiego Gianni 
Schicchi i Maclame Butterfly Pucciniego, Joanna d'Arc 
1 Tra 1ata Verdiego, na scenie Teatra Rosario Ladebiutowal 

Tosce Pucciniego. następn ie ivyst pil tam w Cygane
rti Pucciniego i Balu maskowym Verd iego. W 1999 roku 
prteniósl się do Wioch . gdzie po r z pierwszy wyst<1pil 
w Padwie kreując rolę Don Josego w Carmen Bizeta Ko
lejne icgo os iągnięcia artystyCLnc, to m.in. · udz1al w pra
premierze dziela Nino Roty I du Tim1d1 Palermo (Teatra 
Pol1 teama) występy w li milo d1 Caino Francesca Margal i 
w Bresc11 i Crem0111e, rola Pinkertona w Madame Butterfly 
Pucciniego w teatrach Francji . debiut w Nieszporach syc -

/11skich Verdiego w Darmstadt oraz udz1al ' przedstawieniach Cyganem 1 Traviaty w Kordobie. W ostatnich latach artysta 
dolączyl do , wego dorobku kol e1nc sukcesy sceniczne, m.1n .. Toskę w Catanii (Teatra Bell ini) , debiut w anon Lescaut 
Puc .i111ego w Góteborgu, Cyganerię na spach Kanaryjskich 1 Normę Bell1n1ego w sztokholmskie j Operze Królewskiej 
z l /raelską Orkiestrą Filharmoniczną wystąpi ! w koncertowej wersji Carmen. zaśpiewał w Makbecie Verdiego podc1as 
Letniego Fes iw lu Verd1owsk1ego w Busseto , zadeb1utowal rol tyt Iową w Fauście Gounoda na scenie Pretoria Op , 
ra House i wystąp tl w Rycerskości wie ·maCL ·1 Mascag111ego podCLas Macera ta Opera Fest1val W Oper;e Narodowcr 
artysta debiutowa! partią Don Josego w Carmen B1zek (2004) Wykona ł takze pa rtię P1nkertona w Madame Butterfly 
Puccirnego (2009) (lol. archiwum artysty) 

ADAM KRUSZEWSKI 
Boryton Ukonczyl Akadem i ę Muzyczną w Wars1i1wie 
(1985) Laureat Międzyna rodowego Konkursu Wokalne 
go w s-Hertogenbosch (Holandia , 1987), KonkursL im 
Jana K1epu1y w Krynicy (1988) oraz m1ęd1ynarodowych 

konkursów wokalnych w Rio de Janeiro (Bra;yha, 1989) 

i w Nantes (Franc ja, 1989). Po studiach 7 ią1at się z ar
szawską Op rą Kamera lną gd1ie sp1ew I główne partie 
barytonowe w operach Donizettiego, Mota rta 1 Ross1111e
go. W sezonie 1990/9 1 yl so l i s t ą Wiener Kammeroper 
śpiewając w operach DoniLet 1ego i Motarta Występowal 
z BBC Scot11sh Symph ny Orchestr Glasgo Koncer
towa! w State Theatre w Pretorii (RPA) . wspólpracowal 
z Ope ą Narodową w Prad.::e W 1992 roku wystąp1 I w Za
t)r ;u obok Pl acida Domingo Od 1993 roku pólpracuje 
1. Operą Narodową , d.z1e wykreowal wiele znakomitych 
ról Figara 1 Cyruliku sewilskim 1 Don Alvaro w Podro;zy do 
Reims Rossiniego, Rodriga w Don Carlosie . rolę tytu lową 

w Makbecie i Anckarstroma w Balu maskowym Verdiego 
Ram Ida La rondine 1 Scarp1ę Tas ,e Puccirneg 
Adama w Ra/u utraconym Pendereckiego . tytulOV\ ego Don 

Giovanniego w oper1e Mo1arta oraz Mefistofelesa w Potęp1emu F,1usta B ,rl102a Ostatnio artysta występowal w Ma ame 
Bullerfly Puccin iego (Sharpless). Tra 1 cie Verdiego (Germont) Strasznym dworze Monius1k1 (M1eczn1k) , partii tytuloweJ 
w Królu Aoge1ze S;_ manowskiego. 1ako Amonasro w Aldzie Verdiego. Wędrowiec w Curlew River Bnttena, Kazn z1eja 

Czarodziejskim flecie Mo.::arta Lord Enrico Ashton w Łucfl z Lamrnermooru Don11ethego, alenty w Fauście Gounoda 
i arem Pakula w Verbum nobile oniuszk1 W 2004 roku jeg kreaqa Jagona Otellu Verdiego zost la wyróżniona 
Nagrodą 1111 Andrzeia H1olsk1ego 007 roku nagrał dla Polskiego Radia parlię ralstaffa w opem: Verdiego pod batutą 
t.ukasza Boro vicza 2008 r. s tąpil • partii t tL Io ej I' Królu Rogerz Szymano skiego w Ann n le-on Hudson 
w ramach Baird Summer Festivat (USA) (fot. J. Multa rzyńsk1) 

AGNIESZKA REHLIS 
Mezzosopran Ukończ la .i 1996 roku studia na wydLiale 
wokalno-aktorskim Akademu Muzycznei 1m K. Llp1nsk1e
go e rocl wiu. Bqdąc stud ntką, zo tata f 1 reatką 

I nagrody na Konkur. ie Wokalnym im. Francis.::k1 Plató -
ny we Wroctaw1u a w 1994 roku otrzymala Ili nag rodę w 
kategont or toryjnej oraL nagrodę specjalną na Ili M 1ędzy

uczel111anym Konkursie Wokalnym w Duszn;kach-Zdroju 
W t 996 roku z;:ideb1utowala na scenie Opery Wrocl, wsk1e1 
par t i ą Jad igi Straszn m dworze Mornl szki pod d rek
cją Ar1drLCja S t raszyńsk1ego _ Ponadto wykonywnla wiele 
.;:n, ctących ról , m 1n .. Feneny w Nabuccu 1 M ddalcny 
w A1go/et1c1e Verdiego S1ebla w auście Gounoda , Che
rub ina w W s lu Figara Mozarta , Mercedes w Carmen 
Bizeta. Meg Page w Fal 1aff1e 1 Flory w Traviacie Verdiego 
Uczestniczyla w wielkich idowiskach operowych pod d -
rekcją Ewy tv1 1ch111k odbyw jących się w Hali Ludowe1 we 
Wroclaw1u (Carmen, N bucco. Tr badur. Skrzyp k na da 
chu). Ponadto wykonala w wersji koncertowej pa r ti ę Eboli 
w Don Carlosie Verdiego i part ię Azy w Manru Padere v
skiego. Jej dz ialalnosć estradowa glównej mierze obej

niu1e koncerty orc toryp1e. Artystka ma w swoim repertuarze ponad 45 pozyq i począwszy od Bacl1a po P ndereck1ego. 
Brata udz1al w wielu rrn ędzy narodowych festiwci lach, m.1n .. w Festiwalu Wielkanocnym w Krakowie, corocznie we .,Wra
t1slaw1a Cantans", w M 1ędzynarodowycl1 Spotkaniach Wschód-Zachód Zielonej Gór1 , Fest iwalu Krajów Baltyckich 
w Toruniu, Georg , Enescu Internat ional Fest1val, Rh ingau Music Fest1val, Schlesw1g-Holslein Musik Fesl1val i M ięozy 
narodowym Festiwalu Muzycznym „Contrasts" we Lwowie . Występowala w wielu lilharmo111ach w Polsce i w Europie . 
w 2000 roku wz1ę la udz1al w wykonaniu S1edm1u bram Jerozolimy Pendereckiego na targach muzycznych „M1dem Clcis
sique 2000" w Cannes W Operze Narodowei zadeb1utowata w 2003 roku par 1 ą Feneny w Nabuccu Ver iego. W 2009 
roku wykonala pan ię Maffio Ors1nicgo w Lukrecfi Borgii DoniLettiego. (lot archiwum art stki) 

PIOTR NOWACKI 
Bas. Sol ista Opery Narodowej. Absolwent lódtk1c1 Aka
demii Mu;ycznei (198:.i). Laureat konkursów wokalnych 
w Warszawie, Kudm"lie , Bytomiu i Krynicy. Wkrótce po
tem zadebiutowal w Teatro alla Scala w Mediolanie. 
Zadeb1utow I tam tyl u lową ro lą w operze R1msk1ego-Kor

sakowa Ba/ka o carze Sal/anie ( t987). W 1989 roku zostal 
laureatem Konkursu im Luciano Pavarott iego w Filadel l1i, 
co zaowocowalo Lapros1eniem do wykonania ro li Wur
ma w opert e Lwza Miller Verd iego. Występowal równiez 
w Waszyngtonie 1 n Festiwa1L11 Pablo Casalsa w Puer o 
Rico Po powrocie .ce Stanó Zjednoczonych w 1990 roku 
wielokrotnie śpiewa! ria scenie Królewskiego Teatru de la 
Mann i w Brl1kseli. yslqpowal m 111 w Borysie Godu 
nowie Mu orgskiego (P1men) i Om1tr1m D or· ka (H.ob) 
w Oper1e Monachijskie/. w Powrocie Ulissesa d 01czyzny 
Mont E~verdieg o, Tosce Pucciniego i KawaterLe srehrne1 
róLy Richarda Straussa Operze Flamandzki j w Antwer
pii a takle w ombar c;zykach Verdiego w Bolonii 1 ~ 1es
baden. By! równiez gościem mięflL narodowych festiwali 
w Edynl:iurgu i Granadzie. Sp1ewal między innymi Kling

sor w Parsifalu agnerll . Skolubę v Strasznym '/worze Mornus/ 1 allona w Purytanach Belhrnego w li atro l;i Ferncc 
(1995) w Wenecji, gdzie zaproszony zostol równ ież do udzialu w Mazepie C1ajkowskiego. Na deskact1 Op .ry Narado ei 
ystępu1e tako Sparafuc1lle w R1got tc1e Verdiego, Arch1ere1os w Królu Rogerze Sz. mano vskiego, Zb1gn1ew w , trasznym 

dworze Moniuszki, Loda 1co Otellu ord1ego, Masetto Don Giovannim Mo1arla, Brander w Potępieniu Fausta Berlioza . 
Cesare Angelotti w Tosce Pucc1n1ego i Sunn w Damie p1kowe1 Cta1ko 1sk1ego. (lo t J Mullarzyn ki) 



RAFAŁ BARTMIŃSKI 
Tenor. Ukończyl katowicką Akademię Muzyczną w klasie 
Eugeniusza Sąsiadka. Uczestniczy! w kursach m1strzow
sk1ch Heleny azarsk1ej. Christiana Elsnera. Ralfa Dónnga 
i Ryszarda Karczykowskiego. Jest laureatem Konkursu 
Wokalnego 1m. Ady Sari w Nowym Sączu, a w 2001 roku 
zostal uznany za na1bardzie1 obiecuj cego polskiego teno
ra podczas Międzynarodowego Konkursu Wokalnego 1m 
St. Moniusz 1 w Warszawie (nagroda pozaregulammowa) . 
W szóstej edycji tego konkursu otrzymal li nagrodę w kate
gorii glosów męskich ora nagrody specjalne (2007) Dzia
łalność koncert o ą artysta rozpocząl JL L. w cz sie studiów 
biorąc udział w wykonaniach dziel orało 1nych Bacha, 
Beethovena, Haendla 1 Maz r na olskicłl estra ach Iii· 
harmonicznych. Uczestn iczył w koncercie noworoctn m 
w Paryżu oraz w koncercie 1nauguru1ącym Festiwal uzyk1 
Sakralnej w Pizie Po studiach zw1ązal s ię z Warszawską 
Operą Kameralną, g zie debiu t ował 1ako Leński w Euge
niuszu Onreginie Czajkowskiego. Ma równiel w repertu 
arze p::irlle Tarnina w Czarodzie1sk1m flecie i Don Ottav1a 
"' O n Gi vannim Mozart oraz Nemorina w Napoju mtlo 

;_;nyrr Dornzettiego Rolą Don Lu1g1nc:i w Podró y efo Reims Rossirnego 1adeb1utowal na scerne Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej ystępow I lu jako Byczyslaw w Królu Ubu Krr sztol Pendereckiego, Czaplicki w Damie pikowe/ C.:a1ko -
sk1ego. Posłaniec w Aidzie Verdiego, Tambourma1or w Wozzecku Berga. Parp1gnol w La Boheme Puccirnego. zalana 
w Curfew River Brittena, Tarnino w spektaklu W krainie czarodzie1sk1ego fletu Mozarta, Norman w Lucp z Lammermooru 
1 Genn ro Lukrecji Borgii Donizettiego. 2007 roku rziął udział w nagraniu Falstaffa Verdiego [Fenlon) zarejestro anym 
przez Polskie Radio pod atutą Lukasza Borowicza. (fol archiwum) 

PATRYK RYMANOWSKI 
Bas. Urodził się w 1982 roku. Ukończył L wyróLrneniern 
studia klasie śpiewu solowego prof. dr hab Wo1c1ech 
Mac1ejowsk1ego 1 mgr. Jaroslawa Bręka w Akadem11 u
zycznei 1rn I. J Paderewskiego w PoL11an1u Jest Jaureiltern 
l1ctn eh konkursó wokalnych min im lmrich Godin 
· Juventus Canli we Vrablach (2006-laureal Grand Pri x 
oraz nagrody specjalnej przyznanej przez prof. Andrze
ja Kucharskiego) . im. Ady San w Nowym Sączu (2007, 
laureat Ili nagrody oraz dwoch nagród specjalnych), 
1m. Miklasa Schneidera w Trnawie (2008, laureat li nagro
dy) W 2007 roku byl takze laureatem stypendium dla mło
dych twórców poznańskiego środowiska muzycznego 
Bral udzi I Mus1klesttage an der Oder, Schleswig
Holste1n Mu ik Fest1 al oraz Festiwalu Mo111uszkowsk1m 
w Kudowie Zdroju . Koncertowa! z wieloma zespolam1 m 1n 
z Polską Orkiestrą Radiową , orkies t rą Opery Krakowskie1. 
orkiestrami Filharmonii Sudeckiej, Poznańskiej i Z1elono
górsk1ej . Orkiestrą Symfornków Bydgoskich. orkiestrami 
Filharmonii Pomorskiej 1 Opolskiej, Orchester der Frankfur 
ter Mus1klre nde i Zespołem lnstrumenlal ym "Camerata 

ova" Od 2007 roku wspólpracu1e z Teatrem Wielkim im. Stanisla a Moniuszki Poznaniu. Kreo I n::istępujące ro le: 
Sara Ir , Priester 1 Spracher w Cza~ dziejsk1m flecie Mozarta, arkiz di Calatrava w Mocy przeznaczenia Verdiego. Fara
on w Aidzie erd1ego. li Gajowy w Henryku VI na Io ach Bogus lawskiego/Kurp1ńskiego , De1oneus w Aurorze Hoffmanna. 
Mustafa we Wloszce w Algierze Rossiniego, Perczyk w Skrzypku na dachu Bock'a i Jago w Emanim Verdiego. Od stycznia 
200 roku wspólpracu1e z Teatrem Wielkim - Operą Narodową. Poza muzyką operową posiada w swoim dorobku 1 C/ęsto 
wykonu1e dzieła o atory1no - antałowe takie jak: Weihnachtsoratonum 1 Osteroratorium , Pas1a wg. św. Jana , A sj wg 

w. ateusza. Magnificat Jana Sebastiana Bacha. oratorium e 1asz Haendla. Mlssa brevis 8-dur, M1 sa brev1s O dur, 
Krónungsmesse , Vesperae solennes de confessore , Requiem Mo7arta Requiem Verdiego, XI Symfonia Beethovena 
1 Carmina bur n Orfla (fot archi o,ium ;:irt st ) 

ORKIESTRA OPERY NARODOWEJ 

Początk i warszawskiej orkiestry opcrowc1 wiążą się z dz1a
lalnością Teatru Narodowego. prowadzonego p zez Wo1-
ciecha Bogusia o,iskiego. Zospolem operowym kierowali 
wówczas dwa1 wybitni polscy kompozytorzy 1 dyrygenci: 
Józef Elsner i Karol Kurpiński Kurpiński LOslal równ1eL 
pierwszym dyrektorem otwartego w 1833 roku Teatru Wiel 
kiego. Póżl'l1ej Orkiest rą k1erowal1 między innymi wybliny 
d rygent wioski Jan uatlnrn 1 twórca polskie1 opery naro
dowe1 Stanislaw Moniuszko , a od oczątku naszego stule
cia ~ lej miary dyrygenci , co Errnl Mlynarski, Artur Rodziński 
c-z:y Zd1islaw Górzyński Po li 01nie światowe1 rozpocząl 

się Lmudny proces ksztaltow ni 1 stalego doskonalenia 
Lespolu , który ostatecme st I s1q na1licznie1szą z olsk1ch 
orkiestr operowych. Pozwala to je1 pode1mo 1ać różno

rodne, ambitne zadarna artystyczne. Zespolem k1ero a 
li i spólpraco ali z nim c1olow1 polscy dyrygenci. tacy 
1ak Witold Rowicki. Bohdan Wodiczko. Jan Krenz , Jer 
Semkow. Mieczysław M1erLe1ewski, Henryk Czyz, Antoni 
Wit , Jerzy Maks m1uk Bogusia Made , Antom Wiche 
rek. Robert Satanowski. Ka1im1erz Kord, Grzegorz Nowak , 
Andrzej Stras-z:yńs ~. 1 . Tadeusz Wojc1ecJ1owsk1 1 Jacek Ka 
spszyk Orkiestra występowal również wielokrotnie pod 
batutą znanych dyrygentów zagrarncznych, takich 1ak 

Nello Santi, Alber o Zedda, He1nz Fncke, Hans Swarowsky, 
Gerhard Ge1 , Dżansug Kachidze. George A. Albrecht. 
Werner Seitzer, Michael Zilm, Siegfried Kóhler, lio on
compogrn. Jose aria Florenc10 Junior, liziano Severini. 

nnque Diemecke. Paul C nnelly, Chi a a lmamura Mare 
Minkowski, Valery Gergie Orkiestra od la szereg tour
nee zagrarncznych ze spekl kiami operowymi 1 baletowy
mi, 1ak również z koncertami s_ mlorncznymi, odwiedzaj ąc 

m. in .. Berlin . Bonn . Bregen<'., Bru kselę Buk reszt, Lizbonę . 

Luksemburg, Madryt. Monte Carlo, oskwę. Paryz, Sofię , 

Tel -A 1v, a ostatnio takie k1lkan śc1e rrnast w Japonii Brata 
udz1al w feshwalach muzycznych m. in . w Xanten. Carcas
sonne, Salonikach 1 Mai Festwoche w Wies ade1. gdzie 
" roku 1972 otrzymala z ote pióro za konarne Otella 
erdiego pod dyrekqą Jana Krenza Orkiestra posiada 

n s m koncie szereg nagrali , m1ędz 1nn m1 IX S m
loniq Beetho ena, li Symfonię Br hmsa 1-f /kę i Straszn 
dwór Starnslawa oniuszk1, Bol}'sa Godunowa o csta 
M sorgsk1ego. fragmenty Trubadura G1us ppe erd1ego 
i Faust ChNlesa Gounoda i inne. Wielokrotnie występo
wała również z koncertami muzyki syinfon1czne1 i oratoryj
nej konując min . dziela lakich kompo.ryloró 1ak Mo-
1art, Rossini Beethoven. Chopin, Brahms, ahlcr 



CHÓR OPERY NARODOWEJ 

Zespól chóralny istni I przy Teatr7e Wielkim niemal od 
samego początku jego funkcjonowania, uczestn ic ąc 
w przedstawieniach operowych. a cwsem również w in
scenizacjach dramatycznych. Począwszy od XIX wieku 
recent je prasow z przedstawień w Tea trze Wielkim pelne 
b ly uznania dla 1ego osiągnięć. Otwarcie Teatru Wielkie
go po odbudowie w 196 roku stalo się nowym impulsem 
w rozwoju chóru operowego Wielka scena wymagala po
t ęznego chóru, którego udzial stal s i ę ozdobą inscenizacji 
operowych. Oci tego czasu tespolem chóralnym Teatru 
W1olk1ego k1erowal1 rn.in Jótef Bok, Zolia Urbanyi-Św1r
ska, Henryk Wo1narowsk1. Lech Gorywoda, Bogdan Gola 
1 Jan Szyrocki prz:yc ynia1ąc się do 1ego rozwoju. Zespól 
występuje w przedstaw1e111ach o erowych, bierze udzial w 
koncertach symfonicznych, pro ad41 samodzie lną dz1aJal -

ność koncertową Począwszy od kwietnia 1998 roku po
nownie chórem k1eru1e Bogdan Gola. chórmistrz, dyrygent 
1 pedagog. Wachlarz za i nteresowań tego taslużonego 

chórmistrza jest bardzo szeroki: od gregonańsk1e1 mono
dii do monumentów Wagnera i Pendereckiego. Jako szel 
Chóru Teatru Wielkiego w Warszawie przygotował L tym 
zespolem ponad 80 słynnych dzie ł operowych, a kierowa
ny pr ;ezeń chór zyska I trwale uznanie krytyk i 1 publiczności 
w kra1u i / a granicą. Zespól występuje w przcdst<1w1er11ach 
operowych. bierze udzial w konce rtac~1 symforncznych , 
prownd,:i samodzielną dz1alalność koncertową. Uczestni 
czyi w 1olu tournee zagranicznych Teatru Wielkiego wy
stępu1ąc na najwiękstycl1 scenach muzycznyc Europy, 
a ost<:1tn 10 takie w Chinach i Japonii . 

Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutowe I w Operze Ślą
skiej w Bytomiu (1977-82). Potem kierowa! chórami Fi lhar
monii im. Józefa Elsnera w Opolu, Zespolu Pieśni i Tańca 
„ Śląsk". Akademii Mu yc1 e1 w Katowicach oraz Chórem 
Teatru W1elk1ego w Warszawie. Jest twórcą Zespołu Muzyki 
Dawnej All Ant1co (1976-86), spec1a l izu jące o się w wyko
nawstwie muz ki dawnej, a także Chóru Poli fonicznego 
Sacri Conce11tus , dzinla1 ącego w latach 1993-98 przy War
szawskim Towar,:ystwie Muzycznym. Z tym zespolern Lre
alizowal cykl nag rań mchiwalnych dla TVP2 pt. „Brt mienie 
sacrum - polsku muzyka sakralna" Kierowany p1 Lez niego 
w latach 1984-95 i ponownie od 1998 roku Chór Opery Na
rodowej zdobyl sobie trwale uznanie krytyki i publicznosc1 
w kra1u i za granicą Dz ięki wzbogaceniu repertuaru chó
ru o liczne dzieła oratoryjne i symfonie.me. zespól odnosi 
znaczące sukcesy nie tylko na scenie operowej. lecz także 
na estradach konc rtowych. Po?iom artystyczny chóru do
kumentują liczne nagrania lonograf1cme i telewi jne zre-

BOGDAN GOLA 

alizowane przez różne vvytwórnie EMI, Polskie Nagrania , 
CD ACCORD, Schwann Koch International, Studio Berl in 
Classic, CPO, a także TVP, ZDF, 3SAT, ARTE 1 Polskie Ra
dio Bogdan Gola wspólpracuje regularnie z Lespołam1 

chóralnymi i filharmonicznymi w kraju . W swoich progra
mach koncertmvyc dyrygu1e wielki1n1 dzielam1 oratory1ny
mi , a t akże często sięga po stare i zapomniane partytury 
muzyki polskie1 Równolegle z procą artystyczną prowa
dL1 dz1a la lność pedagog iczną , któ rą rozpoczął w 1979 
roku Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 
w Katow1cnch Od t986 roku jest pracown ikiem naukowym 
Akademii Muz cznei . obecnie Uniwersytetu Mu,:yc1nego 
Fryderyka Chopina w Warszawie. W la tach 1998-2004 by! 
prodziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, obecnie kie
ruje Katedrą Dyrygentury Chóralne1 W 2001 roku otrzyma! 
tytul naukowy prolesora sztuk mu1ycznych. Jest laureatem 
Srebrnego Medalu „ZasltllOny Kulturze Gloria Art is" 
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