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CHARLES GOUNOD 
(1818-1893) 

prapremiera 19 marca 1859 roku 
premiera polska - 6 marca 1865 roku 
premiera gdańska - 23 marca 1862 roku 

opery Gounoda: 
„Sapho" ( 1851 ), „La nonne sanglante" 
( 1854), „Le medecin malgre lui" ( 1858), 
„Faust" ( 1859), „Philemon et Baucis" 
( 1860), „La colom be" ( 1860), 
„La reine de Saba" ( 1862), „Mireille" 
( 1864), „Romeo et Juliette" ( 1867), 
„Cinq-Mars" ( 1877), „Polyeucte" ( 1878), 
„Le tributde Zamora" ( 1881) 

w roku prapremiery „Fausta" - 1859: 
•Karol Darwin ogłosił teorię ewolucji 
•w Kolorado wybuchła gorączka złota 
•w Paryżu zmarł Zygmunt Krasiński, 
poeta, dramaturg, autor „Nie-boskiej 
komedii" 

CHARLES 

opera w 4 aktach z prologiem 

libretto Jules Barbier i Michel Carre 
wg I części „Fausta" Johanna Wolfganga Goethego 

muzyka baletowa w scenie „Noc Walpurgi" 
Tomasz Rogoziński na motywach muzyki Gounoda 

kierownictwo muzyczne Janusz Przybylski 
inscenizacja i reżyseria Marek Weiss-Grzesiński 

scenografia Waldemar Zawodziński 
kostiumy Maria Balcerek 

choreografia lzadora Weiss 

GOUNOD 

przygotowanie Chóru i współpraca muzyczna Elżbieta Wiesztordt 

.. . . . . 

.. . 
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A 
Aria z klejnotami - aria Małgorzaty w li 
akcie. Jedna z arii, która swoją nazwę 
zawdzięcza rekwizytowi towarzy
szącemu wokaliście (np. Aria Don 
Josego z kwiatkiem z „Carmen", Aria 
Stefana z kurantem ze „Strasznego 
dworu", Aria katalogowa Leporella 
z „Don Giovanniego"). Małgorzata 

śpiewa , przymierzając biżuterię 

ofiarowaną przez Fausta. Utrzymana 
w rytmie walca, z umiarem ozdobiona 
elementami wokalnej wirtuozerii, aria 
ukazuje bohaterkę jako osobę nieco 
próżną, podatną na małe pokusy. 

B 
Barbier Jules (1822-1901) - literat, 
autor sztuk dramatycznych; do historii 
przeszedł jako autor operowych librett 
pisanych najczęściej do spółki z -> 
Michelem Carre. Razem napisali dla 
Gounoda libretta do 7 oper (m.in . 
„Fausta", „Lekarza mimo woli" , „Mireille", 
„Romea i Julii"). Z ich tekstów korzystali 
także m.in. Thomas („Mignon", 
„Hamlet"), Bizet („La Guzla" - prawdo
podobnie zniszczona przez kompo
zytora), Saint-Saens, Meyerbeer 
(„Dinorah"). Przerabiając często dzieła 
wielkich tragików (Szekspira , 
Goethego), narażali się na zarzut 
spłycania pierwowzorów. Jednak za 
wadę trudno uznać jasno skonstru
owaną intrygę , wyraziste postaci, 
efektowne sytuacje sceniczne, dosko
nałe proporcje pomiędzy ustępami 

dramatycznymi a lirycznymi. Najorygi
nalniejszym dziełem Barbiera jest 
libretto do opery Offenbacha „Opowieści 
Hoffmanna" (premiera 1881 ). Oparte 

jest ono na trzech opowiadaniach 
Ernesta Teodora Hoffmana, a jego 
bohaterem jest sam pisarz. 

Brander - przyjaciel Walentego i Sibla. 
Postać epizodyczna. Ma szansę zaśpie
wać numer solowy - Pieśń o szczurze, 
ale już w pierwszej zwrotce przerywa mu 
Mefisto Strofami o złotym cielcu. W innej 
wersji bohater nazywa się Wagner. 
Partia napisana na głos basowy. 

c 
Carre Michel (1819-1872) -
współtwórca libretta do „Fausta". Nim 
stworzył z -> Barbierem spółkę autorską, 
często pisał libretta operetek wspólnie 
z Juliuszem Verne. W roku 1850 Gounod 
zapoznał się z dramatycznym 
opracowaniem legendy o Fauście 

autorstwa Carre. To właśnie skłoniło go 
do skomponowania opery. Do ostate
cznej wersji libretta z dzieła Carre weszła 
jedynie Pieśń o królu z Thule . Jego 
autorstwa są także Strofy o złotym 

cielcu. Resztę tekstu napisał ponoć 

w pojedynkę Barbier. 

D 
Duet-w operze Gounoda Faust i Małgo
rzata śpiewają trzy duety miłosne . 

Podczas pierwszego spotkania zamie
niają ze sobą zaledwie kilka zdań 

(to właściwie mini-duet). Na tle melodii-> 
Walca, Faust służy dziewczynie ramie
niem. Ona odmawia uważając, że to dla 
niej zbyt wielki zaszczyt. Doskonały 

efekt teatralny - główna bohaterka 
pojawia się zaledwie na chwilę, śpiewa 
kilka fraz i znika, pobudzając ciekawość 
widza. I pożądanie Fausta , zachwy-

conego jej urodą oraz skromnością 

(choć można podejrzewać Małgorzatę 

o kokieterię) . 

Wielki duet miłosny Gounod umieścił 

w akcie li. Poprzedza go kwartet, 
złożony z dwóch duetów - Mefisto 
odwraca uwagę sąsiadki Marty od 
zakochanych, a w tym czasie Małgo
rzata opowiada Faustowi o sobie. 
Miłosną atmosferę Mefisto wyczarowuje 
zaklęciam i i zakochani zostają sami . 
Duet ukazuje niemal wszystkie odcienie 
i narzędzia miłości : kokieterię (Małgo

rzata żegna się z Faustem, choć wcale 
nie chce się z nim rozstawać) , liryczne 
wyznanie, błogie zapomnienie, namię
tne pożądanie , graniczące niemal 
z gwałtem na Małgorzacie , opamiętanie 

i skruchę , niedomówienie (na prośbę 

Fausta, by Małgorzata powiedziała , że 

go kocha , ta mówi tylko Żegnaj!) , 
pozorną ucieczkę , tęsknotę za ukocha
nym, w końcu miłosne spełn i enie 

(wyrażone okrzyKiem Fausta 
Małgorzato! i jej lapidarnym Ach!), po 
którym następuje potężny i ekstatyczny 
w brzmieniu ustęp orkiestrowy, 
kończący duet i akt. Bohaterowie 
spotykają się ponownie w ostatnim 
akcie. Małgorzata widzi w Fauście już 
nie kochanka, ale wybawcę, który wyr
wie ją nie tylko z więzienia , ale i podnie
sie z grzechu, w którym się pogrążyła . 

Wzruszający jest fragment, gdy Małgo
rzata wspomina ich pierwsze spotkanie. 
Gounod przytacza wówczas, na zasa
dzie cytatu , cały mini-duet z aktu 
pierwszego. 



F 
Faust - postać tytułowa , ale chyba nie 
najważniejsza w dziele Gounoda. Nie 
tak skomplikowana jak -> Małgorzata , 

czy barwna jak -> Mefisto. Cynik. Przy
najmniej w operze, choć nie w literackim 
pierwowzorze. Wbrew prawom natury, 
których nie był w stanie zgłębić, chce 
przeżyć życie na nowo. Gdy Mefisto 
stwarza mu taką okazję , chciwie, ślepo 
i egoistycznie korzysta z samych 
przyjemności. Doprowadza do tragedii: 
uwodzi Małgorzatę , zabija jej brata, 
porzuca ją, czyniąc z niej dzieciobój
czyn ią. Żyjąc po raz drugi - nie odnajduje 
szczęścia. 

zniechęcił się do teologii i świeckiej 

wiedzy, zwracając się ku magii 
okultyzmowi. Prawdopodobnie zaatako
wała go choroba psychiczna, objawia
jąca się rozszczepieniem osobowości. 
Jego alter ego stanowił Mefistofeles. 
Rzeczywistość i zdrowy rozsądek, jak 
i poczucie prawdy, zagubił w urojonym 
świecie czarownych widziadeł, upiorów 
i duchów. 
Do legendy przeszedł jako ten , który za 
powtórną młodość zapisał duszę diabłu. 

Po raz pierwszy historia „Fausta" została 
spisana i wydana w roku 1587. 
Wielokrotnie ją przerabiano i parafra
zowano. W 1588 w formie dramatu 

Faust interesuje Gounoda jednak 
bardziej jako kochanek, prowadzący 

Małgorzatę do zguby, acz nie pozba
wiony melodramatycznych wyrzutów 
sumienia. Po pierwszej scenie kompo
zytor jakby zapomina, że Faust jest 
filozofem , pragnącym pojąć porządek 

świata. Stąd popisowa aria w akcie li 
(por. hasło „kawatyna") opiewa uroki 
Małgorzaty, a nie jest wypowiedzią G 
godną mędrca. 

zaprezentował ją konkurent Szekspira, 
Christopher Marlow. Temat szczególnie 
popularny w kręgach kultury ludowo
jarma rcznej. Chętnie sięgały poń 

wędrowne teatrzyki, bajarze. Goethe 
mógł poznać go choćby za sprawą 

objazdowego, jarmarcznego teatru 
lalek. 

Gdańsk - gdańska premiera „Fausta" 
odbyła się w Teatrze Miejskim 23 marca 
1862 roku . Mefistofelesa kreował Emil 

Partia Fausta napisana została na 
liryczny głos tenorowy. 
Pierwowzorem postaci Fausta był wpół 
legendarny alchemik, mag i filozof 
Joahannes (lub Georg) Faust, żyjący 
w latach ok. 1480 - 1539. Wiele podró
żował, dotarł także do Krakowa, gdzie 
studiował magię i czarnoksięstwo. 

Szczycił się , że posiada tak rozległą 

wiedzę i fenomenalną pamięć, iż wszy
stkie dzieła Platona czy Arystotelesa jest 
w stanie bezbłędnie zacytować w cało
ści. Uważał, że cuda Chrystusa są żało
sne. Był i uczonym i szarlatanem, który 

Fischer-Achten, przez pewien czas 
posiadacz koncesji na prowadzenie 
teatru . Splajtował, jak niemal wszyscy 
jego poprzednicy i następcy, i zajął się 
własną karierą. Od 1885 był przez wiele 
sezonów solistą nowojorskiej MET 
[informacje te zawdzięczamy Jerzemu 
Michalakowi , któremu serdecznie 
dziękujemy] . Opera Bałtycka sięgnęła 

po dzieło Gounoda po raz pierwszy 
18 lutego 1956. Inscenizację , przygoto
waną przez Zygmunta Latoszewskiego 

(kierownictwo muzyczne) , Wiktora 
Bregy (reżyseria) , Roman Bubiec (sce
nografia) i Janinę Jarzynównę-Sobczak 
(choreografia), pokazano 195 razy 122 
334 widzom. Nową inscenizację 

zaprezentowano dwadzieścia lat póżniej 
- 19 czerwca 1976 roku. Realizatorami 
byli wówczas - Zbiegniew Chwedczuk 
(kierownictwo muzyczne), Maria Fołtyn 
(reżyseria) , Jan Bernaś (scenografia) 
i Janina Jarzynówna-Sobczak (choreo
grafia). 

Goethe Johann Wolfgang (17 49-1832) 
- choć nie lubił , gdy tak go nazywano, 
uznany był za jednego z najwybitniej
szych prekursorów romantyzmu. Jednak 
o ile na początku wieku XIX romantyzm 
w literaturze nabierał rumieńców, o tyle 
zainteresowania Goethego w tym czasie 
zmierzały w stronę ideałów klasycysty
cznych. Jest autorem czytanych przez 
całą Europę z wypiekami na twarzy 
„Cierpień młodego Wertera", dramatów 
„lfigienia w Taurydzie'', „Egmonta", 
eposu „Lis Przechera", idylli „Herman 
i Dorota", imponującej liczby wierszy. 
Dzieło swego życia - „Fausta" - zaczął 

pisać mając lat 25, skończył tuż przed 
śmiercią, gdy miał 82 lata. W tym czasie 
wydał kilka fragmentów, ale dopiero 
lektura całości pozwoliła czytelnikowi 
spojrzeć nie tylko na to, jak przez te lata 
kształtowało się dzieło, ale i tworzący je 
człowiek . W dramacie Goethe podej
muje popularny od stuleci temat: 
poszukiwanie przez człowieka szczę

ścia , którego ceną jest pakt z diabłem . 

Nie sposób krótko powiedzieć o czym 
jest dramat pisany przez blisko 60 lat. 
O manowcach, na jakie wiedzie nas 
nauka, o tym, że życie jest dążen iem do 
szczęścia , w które wpisany jest grzech, 
o tym, że taki jest boski plan i dlatego 
możliwe jest przebaczenie. To także kry
tyka mitu arkadyjskiego, totalitaryzmu, 
ale również i obraz walki żeńskiej stabil
ności z męską ekspansywnością, itd., 
itd. 
„Faust" zdumiewa formą. To kwinte
sencja romantycznego dramatu, nieli
czącego się z możliwościam i techni
cznymi teatru. Bardziej przemawiający 
w lekturze, niż na scenie. Sporo w nim 
ustępów muzycznych. Goethe tw\erdził , 

że jedynie Mozart mógłby skomponować 
idealną muzykę do „Fausta". 

Gounod Charles (1818-1893)-zbawca 
francuskiej opery. Choć w wieku XIX 
muzyczną stolicą Europy był Paryż, 

to stało s ię tak jedynie za sprawą 

działających tam obcokrajowców. Ton 
nadawali : Włosi - Spontini, Rossini , 
Bellini , Donizetti , bywający tu Verdi , 
Niemiec - Meyerbeer, Polak - Chopin, 
Węg ier - Liszt. Przyćmiewali oni 
talentem i sławą lokalnych mistrzów: 
Aubera i Adama, a Berlioz ceniony był 



bardziej zagranicą niż w kraju. Dopiero 
Gounod, tworząc „Fausta", przełamał 

muzyczną hegemonię „obcych". Sekret 
sukcesu tkwił w tym, że kompozytor 
postawił nie, jak inni, na widowiskowość 
i muzyczne fajerwerki, ale na intymny 
nastrój i ckliwość (por. hasło 

„opera liryczna"). 
A niewiele brakowało , by Gounod 
pozostał tylko twórcą egzaltowanych 
utworów o charakterze religijnym, jak 
choćby słynnego „Ave Maria", którego, 
nb. jest autorem tylko w połowie . (Dodał 

po prostu linię melodyczną do jednego 
z preludiów Bacha.) Jako student 
konserwatorium paryskiego znalazł się 
na stypendium w Rzymie. Tu zachwycił 
się muzyką kościelną Palestriny. Miłość 
do Bacha zaszczepil i mu nieco póżniej 
Mendelssohn i jego siostra (ona też 

zwróciła uwagę Francuza na „Fausta" 
Goethego). Była to zaiste oryginalna 
namiętność w czasach , gdy muzykę 
baroku uważano za nudną. Takiego 
zdania byli m.in . parafianie jednego 
z paryskich kościołów, w którym Gounod 
został organistą. Uskarżali się , że męczy 

ich muzyką Bacha. Nieuznający kom
promisów młody kompozytor, postanowił 
więc przyjąć święcenia kapłańskie 

(zresztą przez pewien czas lubił 

przywdziewać sutannę i tytułować się 
„abbe"). Zmienił decyzję za sprawą 

burzliwego roku 1848 (Wiosna Ludów) 
i oszałamiająco urodziwej śpiewaczki , 

Pauliny Viardot. Nakłoniła ona Gounoda 
do skomponowania opery i pomogła 
w jej wystawieniu. Premiera „Sapho" 
w roku 1851 nie była sukcesem - kompo
zytor znów nie miał zamiaru ulegać 

modom i stworzył dzieło niepodobne do 

oper ubóstwianych Belliniego i Doni
zettiego. „Sapho" zdradzała już skłon
ność do kameralizacji gatunku opero
wego (co znów było niezgodne z du
chem epoki lubiącej rozmach , sensację 
i blichtr). 
Sława i majątek nadeszły dopiero 
z początkiem lat 60-tych, gdy „Faust" 
zaczął szturmem zdobywać światowe 
sceny. Kolejne opery Gounoda padały 
jedna za drugą. I pewnie pozostałby 

kompozytorem jednego dzieła, gdyby 
nie premiera „Romea i Julii" w roku 1867. 
Liryczny talent kompozytora święcił 

w tym miłosna-landrynkowym dziele 
prawdziwy triumf. Choć, oddając spra
wiedliwość kompozytorowi, niektóre 
partie „Romea" zawierają zalążki stylu 
impresjonistycznego. Po klęsce Francji 
w wojnie francusko-pruskiej wraz z ro
dziną udał się do wiktoriańskiej Anglii , 
w której jego liryczno-religijne dzieła 

trafiały na podatny grunt. Wiara dawała 
mu natchnienie, ale nie siły, pozwalające 

opierać się pokusom. W Londynie 
porzucił rodzinę dla nauczycielki śpiewu 
(uczyła m.in. Jana Reszke). Z tego też 
powodu w purytańskiej Anglii zamknięto 
przed kompozytorem niektóre drzwi. 
Skruszony Gounod wrócił do ojczyzny 
i żony, procesując się latami z byłą 

kochanką o pozostawione w jej domu 
partytury. Gra nie była warta świeczki: 
gdy w końcu doszło do odzyskania dzieł , 

ich wykonania nie odnosiły sukcesów. 
Jednak dzięki tantiemom z „Fausta" 
i „Romea" Gounod żył dostatnio do 
końca swych dni. 

K 
Kawatyna (wł . cavatina) - numer solowy 
(aria) o nastrojowym charakterze . 
W operze Gounoda kawatynę śpiewa 
Faust w li akcie, gdy poddaje się urokowi 
domku i ogrodu Małgorzaty. Nastrój 
intymności potęguje towarzyszące 

soliście solo skrzypiec. Śpiewak może 
w tej arii popisać się śpiewaniem legato 
(płynne śpiewanie) , śpiewaniem piano 
(ciche śpiewanie wbrew pozorom jest 
trudniejsze od głośnego) oraz wysokim c 
(w zakończeniu arii). 

L 
Libretto - tekst opery, operetki , musi
calu , baletu . Libretto „Fausta" oparte jest 
na I części tragedii Goethego. Pierwo
tnie było przeznaczone dla najpopular
niejszego kompozytora działającego we 
Francji , niemieckiego Żyda , Meyer
beera. Ten jednak odrzucił je, nazywając 
„gwałtem na najwspanialszym niemie
ckim poemacie". Taka opinia do dziś 

pokutuje w ocenie dzieła Gounoda. 
Faktem jest, że librec i ści z bogatego 
w znaczenia dramatu, wykroili wątek 
miłosny, ignorując bogactwo ideowo
filozoficzne. Z dramaturgicznego punktu 
widzenia niewiele jednak można 

zarzucić pracy librecistów - fabuła jest 

czytelna i logiczna, sceny zespołowe , 

przeplatają się z solowymi i kameral
nymi, postacie wyraziste. 

M 
Małgorzata - główna postać kobieca 
w „Fauście" . Prawdopodobnie dzieło 

Mefista. To on , by nakłonić Fausta do 
podpisania cyrografu , wyczarowuje jej 
wizję . Postać doskonała z teatralnego 
punktu widzenia - wielowymiarowa. 
Grzeczna i grzeszna, pobożna i potę
piona, oddająca się kochankowi i Bogu, 
skromna i zalotna , rozważna i szalona. 
Pomimo popełnionych grzechów, otacza 
ją nimb świętości. Mieszka w domku 
otoczonym ogrodem, przypominającym 
raj. Choć doświadczona przez los 
(śmierć matki i młodszej siostry, wypra
wa brata na wojnę) , nie odwraca się od 
Boga. Gdy grzeszy z Faustem, także nie 
ucieka od odpowiedzialności i wyznaje 
winy. W obłędzie zabija własne dziecko 
(u Goethego także matkę , co chyba 
jednak dla XIX-wiecznych Paryżan było
by zbyt ciężkie do przełknięcia) , za co 
zostaje skazana na śmierć . Choć Faust 
i Mefisto chcą jej pomóc, dziewczyna 
odtrąca kochanka - jest gotowa ponieść 
konsekwencje i zawierza się Bogu. 
Dzięki temu zostaje zbawiona. Boha
terkę widzimy już w pierwszej odsłon ie , 

słyszymy w drugiej, ale tak naprawę 
poznajemy dopiero w trzeciej. Najpierw 
śpiewa Balladę o królu z Thule , nad którą 
nie może się skupić, bo cały czas myśli 
o Fauście . Następn ie poznajemy najpo
godniejszą część jej osobowości - dzie
wczynkę, czy raczej małą kobietkę 

zachwyconą świecidełkami (por. hasło 

„aria z klejnotami"). 



Goethe, tworząc postać Małgorzaty, miał 

przed oczami Zuzannę Małgorzatę 

Brandt, uwiedzioną dziewczynę , która 
została stracona za dzieciobójstwo. Jej 
proces, w którym brał udział wuj poety, 
był głośny w swoim czasie i jego 
bohaterka zapadła w pamięć Goethemu. 
Gounod natomiast, pisząc partię Małgo
rzaty, miał przed sobą żonę dyrektora 
teatru , śpiewaczkę , która musiała zabły
snąć w nowej roli . W tej partii najczęściej 
obsadza się śpiewaczki , dysponujące 

głosem liryczno-koloraturowym. 

Marta - sąsiadka Małgorzaty. Znawczyni 
mężczyzn i ich wielbicielka. Poluje nawet 
na Mefista, który swą osobą chce 
odwrócić uwagę wścibskiej sąsiadki od 
gruchających Fausta i Małgorzaty. Partia 
napisana na głos mezzosopranowy, nie 
pozbawiona cech humorystycznych czy 
nawet groteskowych. 

Mefistofeles (Mefistofiel, Mefistofilis, 
Mefisto) - w hebrajskim „Mefir" to 
niszczyciel, .tofel" - kłamca, a „Mephi
stoph" znaczy „niszczyciel dobrego". 
W greckim - „Mephostophiles" znaczy 
.nielubiący światła", „duch ciemności" . 

Jeden z siedmiu wielkich książąt piekieł. 
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Nazywany jest sługą Szatana albo 
samym Szatanem. Wyróżnia go zimne 
okrucieństwo , jadowity uśmiech , który 
doprowadza do łez i okrutna radość, jaką 
wywołuje w nim czyjś ból. W operze 
Gounoda jest bardziej groteskowym 
i cynicznym szelmą niż demonicznym 
duchem ciemności. Taki charakter mają 
już pierwsze frazy, które śpiewa Mefisto, 
a już szczególnie serenada w akcie 
trzecim. Swoje grożniejsze (prawdzi
we?) oblicze ukazuje, gdy nie ma przy 
nim Fausta (Strofy o złotym cielcu 
w akcie I, czy w scenie z Małgorzatą 
w kościele w Ili akcie). Komiczne rysy 
w postaci Mefista były jednym z zarzu
tów najczęściej stawianych librecistom, 
oskarżanym o wypaczenie literackiego 
pierwowzoru . Jednak w dramacie 
Goethego postać Mefista nie jest wcale 
bardziej demoniczna . Takie były 

zapewne oczekiwania XIX-wiecznej, 
mieszczańskiej publiczności. 

Mefisto gra nie tylko rolę swatki, ale jest 
motorem całej akcji. Wyrażnie kontra
stuje z nieco biernym Faustem i dzie
cięco naiwną Małgorzatą. Aspekt ten 
widoczny jest w pierwszych słowach , 

jakie wypowiadają postacie, pojawiając 
się na scenie (Faust mówi Nic, Małgo
rzata Nie, Mefisto - Oto jestem). Jedna 
z najbardziej popisowych partii w reper
tuarze basowym. 

N 
Noc Walpurgi - sabat (zlot połączony 
z czarną mszą) czarownic w noc z 30 
kwietnia na 1 maja. Odbywa się on na 
górze Brocken (1142 m.n.p.m.) w górach 
Harcu (Niemcy). Tej nocy, wg Celtów, 
kończyła się wiosna, a zaczynało lato. 

1 maja czczono boga Słońca i ognia , 
Bela. W wigilię święta gaszono wszy
stkie ognie i na świecie powracał 

pierwotny chaos, a z ukrycia wychodziły 
wszystkie ciemne siły. Nad ranem 
krzesano nowy ogień . 

Nazwa nocy pochodzi od imienia świętej 
Walpurgi, angielskiej zakonnicy, która 
nawracała Germanów na chrześcijań

stwo i która zg inęła w roku 777. Nie 
wiadomo dlaczego jej imię skojarzono 
akurat z tym pogańskim świętem. 

W operze Gounoda, Mefisto zabiera 
Fausta do swego królestwa, na obchody 
Nocy Walpurgi. Czarna msza odbywa 
się przy pełnej elegancji muzyce 
francuskiej. W tej scenie kompozytor 
umieścił scenę baletową, bez której 
widzowie Opery Paryskiej nie wyobrażal i 

sobie przedstawienia. Taki był jeden 
z warunków wystawienia dzieła w tym 
teatrze. Często scenę baletową wyko
nuje się jako samodzielny układ choreo
graficzny (przeważnie w połączeniu z in
nymi miniaturami podczas wieczorów 
baletowych o charakterze składanek) . 

o 
Opera liryczna - w wieku XIX we Francji 
popularne były trzy rodzaje widowisk 
operowych. Opera historyczna - musiała 
składać się z pięciu aktów, w akcie li i Ili 
powinna znajdować się scena baletowa, 
inscenizacja miała zapierać dech w pier
siach rozmachem i przepychem (stąd 

monumentalne dekoracje, bogate stroje, 
marsze, pochody, zwierzęta na scenie, 
fontanny, wodospady, tłumy statystów). 
Libretto konstruowano wokół jakiegoś 
wydarzenia historycznego, które obudo
wywano fikcyjnymi wątkami. Dlatego też 

ich akcja rozgrywała się , dawno, dawno 
temu. Był to rodzaj XIX-wiecznej rewii 
czy show operowego. Do najpopular
niejszych dzieł tego rodzaju należały 

opery Meyerbeera („Hugonoci" o rzezi 
protestantów w Noc św. Bartłomieja , 

„Afrykanka" o wyprawie Vasco da Gamy 
do Indii). Opery historyczne (zwane też 
„grand opera") wystawiała w Paryżu 

Opera Paryska. Inny teatr, Opera 
Comique, specjalizował się w insceni
zacjach opera comique - oper komi
cznych . Nazwa jest nieco myląca . Otóż 

w tym przypadku nie chodzi o opery 
z zabawnymi librettami. .Comique" 
odnosi się bardziej do formy n iż treści . 

Dzieła te nie posiadały śpiewanych 

recytatywów, ale mówione dialogi , 
numery muzyczne miały prostą budowę , 

arie często przypominały piosenki. Treść 
odpowiadała mieszczańskim gustom 
(najczęściej liryczne, landrynkowe 
historie miłosne bez happy endu, za to 
pełne melodramatycznych chwytów, do 
których dawkę humoru wnosiły drugo
planowe postacie komiczne). Insceniza
cje dalekie były od blichtru grand ?pera. 
Najlepszymi przykładami tego rodzaju 
są nieco zapomniane już opery Aubera 
(„Fra Diavolo", „Manon Lescaut"), 
a także ... „Carmen" Bizeta. Choć treść 
tej ostatniej była nieco zbyt drastyczna 
jak na gusta widzów Opera Comique 
- stąd fiasko na premierze. 
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Opera liryczna wyrosła z opera comique. 
Obywała się ona bez wielkich scen 
zespołowych i baletowych, skupiała się 
na przeżyciach bohaterów. Muzyka nie 
była jedynie ilustracją dla wielkiego 
widowiska, a raczej projekcją tego, co 
działo się w duszach, sercach i psychice 



postaci. W swym charakterze była 

bardziej intymna i kameralna. Z tego 
powodu „Faust'', a także „Romeo i Julia" 
Gounoda oraz opery jego ucznia 
Masseneta („Manon ", „Werter " ) 
zaliczane są do tej grupy. 
Jednak, gdy któraś z oper lirycznych lub 
komicznych odnosiła wielki sukces , 
wówczas ich wystawieniem interesował 
się pierwszy teatr Paryża - Opera 
Paryska. Warunkiem dopuszczenia na 
tę szacowną scenę były przeróbki: 
mówione dialogi musiały być zamie
nione na recytatywy, należało , często na 
siłę , dodać scenę baletową, rozbudować 

operę tak, by składała się z pięciu aktów. 
Słowem : musiała przybrać formę grand 
opera. Cierpiała na tym często idea 
dramatu , ale zyskiwała warstwa 
widowiskowa. Taki los spotkał „Fausta", 
.Lakme" czy „Carmen". 

p 

Prapremiera - prapremiera „Fausta" 
odbyła się 19 marca 1859 roku w Paris 
Theatre Lyrique. Wówczas dzieło 

wyglądało nieco inaczej. Miało one 
formę -> opery lirycznej - mówione 
dialogi, brak scen baletowych, dużych 
ansambli. W wersji tej nie było jeszcze 
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także arii Walentego. Dopiero, gdy 
w roku 1860, opera w Strasburgu 
zechciała włączyć „Fausta" do swego 
repertuaru , Gounod musiał dokompo
nować śpiewane recytatywy. Dla pre
miery w Operze Paryskiej w roku 1869 
dodał jeszcze scenę baletową (-> Noc 
Walpurgi) i Marsza żołnierzy, którego 
melodię wziął ze swej wcześniejszej , 

nieukończonej opery „Iwan Grożny" . 

Premiera nie była sukcesem. Spektakl 
i sama opera były mało widowiskowe, 
niektóre fragmenty muzyczne wydały się 
zbyt skomplikowane, a najbardziej rady
kalni krytycy nazwali je „niemieckim", 
co było najgorszą obelgą dla fran
cuskiego twórcy. Prawdopodobnie 
chodziło o wpływ muzyki Bacha w scenie 
kościelnej . Dzieło jednak szybko zyskało 
popularność na całym świecie , stając się 

w XIX wieku jedną z najczęściej wysta
wianych oper. W roku 1883 spektaklem 
„Fausta" otworzyła swoje podwoje 
nowojorska Metropolitan Opera. 

Polska - polska premiera dzieła miała 
miejsce w Teatrze Wielkim w Warszawie 
6 marca 1865. Wykonała ją wówczas 
w swoim ojczystym języku włoska trupa 
operowa. Polski zespół wykonał operę 
z librettem w tłumaczeniu Leopolda 
Matuszyńskiego 16 czerwca 1868. Do 
końca wieku XIX była najczęściej wysta
wianą u nas operą francuską (w Warsza
wie stała się bardziej popularna nawet 
od takiego szlagieru, jak „Halka"; w nie
których sezonach pokazywano „Fausta" 
aż 17 razy). W dziele tym święcili triumfy 
polscy artyści , także na zagranicznych 
scenach (rodzeństwo Reszków, Didur, 
Sembrich-Kochańska) . 

Mecenas 
kultury 
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R 
Radziwiłł Janusz (1775-1833) -
pierwszy kompozytor, który skompo
nował muzykę do „Fausta" Goethego; 
namiestnik Wielkiego Księstwa Poznań
skiego; kompozytor-amator; autor pieśni 
solowych i chóralnych. Skomponował 
muzykę do ponad 20 scen „Fausta" 
Goethego. Jego kompozycja nie jest 
ilustracją muzyczną do tragedii, ale dzie
łem autonomicznym. Partie solowe prze
platają się z chóralnymi, instrumenta
lnymi, scenami zespołowymi. Kompo
zycja polskiego arystokraty spotkała się 
z entuzjastycznym przyjęciem Goethe
go, który specjalnie dla Radziwiłła 

dopisał kilka kwestii. Muzyka powsta
wała ponad 20 lat (Radziwiłł rozpoczął 
pracę przed rokiem 1810). Za życia 

kompozytora wykonano jedynie frag
menty. Owacyjnie przyjęta prapremiera 
odbyła się w Berlinie w roku 1835. 
Wysoko cenione dzieło zaprezentowały 
teatry m.in. w Królewcu , Halle, Pradze, 
Londynie, a także w Gdańsku (1837). 
W roku 2003 „Fausta" Radziwiłła 

przypomniał poznański Teatr Wielki. 

Rogoziński Tomasz (ur. 1967) - kompo
zytor, absolwent gdańskiej Akademii 
Muzycznej . Komponuje muzykę do 
reklam, programów telewizyjnych, 
prezentacji multimedialnych. W roku 
2001 otrzymał li nagrodę w konkursie 
„Hejnał dla Gdańska" . Na zamówienie 
Opery Bałtyckiej skomponował muzykę 
baletową do sceny „Noc Walpurgi". 
Oryginalna muzyka, którą Gounod 
napisał do tej sceny, nie do końca oddaje 
grozę sabatu czarownic. Zgodnie z gu
stem epoki jest przede wszystkim 
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melodyjna, pełna francuskiej subtel
ności i delikatności. Scena składa się 
z szeregu wariacji i tańców zbiorowych, 
w których prezentują się antyczne 
(a więc pogańskie) piękności , wycza
rowane przez Mefista. W naszej insce
nizacji to taniec ożywionych przez 
Szatana zmarłych. Rogoziński, by scena 
była związana integralnie z operą 

Gounoda, oparł się na wybranych 
motywach muzycznych francuskiego 
kompozytora. 

s 
Sibel - przyjaciel Walentego, zakochany 
w jego siostrze, Małgorzacie. Z drama
turgicznego punktu widzenia postać 

zbędna , jednak w pełni zaspokajająca 
oczekiwania XIX-wiecznej publiczności. 
To dla niej w dramacie nie mogło 

zabraknąć sentymentalnego i nieszczę
śliwie zadurzonego młodzieńca , który 
kocha wybrankę czystą miłością i w do
datku - kocha mimo wszystko. Jest to 
tzw. partia spodenkowa, tj . wyko
nywana przez kobietę (mezzosopran), 
grającą chłopca . Partie tego rodzaj~ były 
bardzo popularne w wieku XIX. Kobie
tom powierzano najczęściej role paziów 
czy młodych kochanków Uak. np. partia 



Romea w . I Cappuletti e I Montecchi" 
Belliniego). Wzorem dla tych postaci był 
Cherubin z Mozartowskiego „Wesela 
Figara". Być może był to odwet kobiet
śpiewaczek za trwający niemal półtora 
stulecia kult kastratów (w XVll i XVIII 
wieku), wobec kunsztu których bladły 

talenty primadonn. Na początku wieku 
XIX kobiety grały nie tylko role młodych 
chłopców, ale np. porywczego Otella 
w operze Rossiniego. Zaczęły też przej
mować męskie partie po kastratach , 
którzy przestali być modni. Obecnie 
niekiedy partia Sibla powierzana jest 
głosowi tenorowemu. 

w 
Walc - popularny od początku wieku XIX 
taniec towarzyski . Gounod, każąc 

tańczyć go mieszkańcom XVI-wiecznej 
Norymbergi (finał aktu I), popełnił 

głęboki anachronizm (podobnie, gdy 
kilka lat póżniej, skomponował dla 
żyjącej w renesansowej Weronie Julii 
arię w rytmie walca). Schlebiał jednak 
gustom paryskiej publiczności , lubiącej 

w operze sceny baletowe. Walc jest 
jednym z najpopularniejszych fragmen
tów partytury. Kompozytor zastosował 
w nim ciekawy zabieg - otóż, nie jest on 
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numerem niemającym nic wspólnego 
z akcją, będącym tylko ozdobnikiem. Na 
jego tle rozwija się intryga, m.in. docho
dzi do pierwszego spotkania Fausta 
i Małgorzaty. Zabieg ten (tj. włączenie 
fragmentów z pozoru tylko widowisko
wych w akcję dramatyczną) chętnie 

stosował wielbiciel Gounoda - Czaj
kowski (np. Walc i Mazurka w „Eugeniu
szu Onieginie"). 

Walenty - brat Małgorzaty. Na początku 
opery - typ szlachetnego, patetycznego 
rycerza, reprezentanta mieszczańskich 
cnót. Wierny Bogu, ojczyżnie , rodzinie. 
Przeciwieństwo sił nieczystych. Uwida
cznia się to już w introdukcji do „Fausta", 
gdzie mroczny temat zostaje skontra
stowany z motywem z arii Walentego, 
a także w scenie złamania miecza. Ginie 
z ręki Fausta, wspieranego diaboliczną 
mocą, gdy staje w obroni czci siostry. 
O dziwo, w chwili śmierci , nie przebacza 
Małgorzacie , jakby się można było 

spodziewać po tak szlachetnym czło

wieku, ale ją przeklina. Dzięki temu 
postać ta staje się ciekawsza i głębsza , 

przestaje być typem tylko. Partia napisa
na na wysoki liryczny głos barytonowy. 
W początkach swej kariery śpiewał ją 
legendarny polski tenor Jan Reszke 
(1853-1923), jeden z najsłynniejszych 
śpiewaków w dziejach wokalistyki 
zaczynał od partii barytonowych . 
Podczas spektaklu w londyńskiej 

Covent Garden, w scenie pojedynku, 
w dramatycznym amoku, zaśpiewał ku 
swemu i partnerów zdziwieniu , wysoki 
dżwięk , zarezerwowany dla głosu 

tenorowego. Zachwycona publiczność 

oszalała , nagradzając śpiewaka owacją. 

To skłoniło artystę do ponownych 
studiów i przestawienia głosu z bary
tonowego na tenorowy. 

z 
Złoty cielec - potocznie: symbol 
fałszywego boga, mamony, bogactwa, 
pieniądza , któremu zaślepieni rządzą 

posiadania ludzie oddają hołd. Tak go 
należy rozumieć w operze Gounoda. 
W Biblii pojawia się w Starym Testa
mencie. Gdy Mojżesz udał się na górę po 
boskie przykazania, czekający na niego 
i nudzący się Izraelici odlali ze złotych 
kolczyków posąg zwierzęcia i zaczęli 
oddawać mu cześć . Rozgniewany Bóg 
postanowił ukarać Izraelitów, ale prorok 
wstawił się za swym ludem. Grzech 
polegał na tym, że Izraelici zarówno 
oddali cześć innemu bogu, jak i stworzyli 
materialny obraz Jahwe - jedno i drugie 
zasługiwało na Boży gniew (swoją drogą 
posąg musiał być wykonany z pozła
canego drewna, a nie tylko ze złota , 

skoro Mojżesz nakazał go spalić) . 

W „Fauście" piosenkę (strofy) o złotym 
cielcu, dla którego dają się zabijać całe 
narody, śpiewa Mefisto. Podkreśla przy 
tym, że za złotym cielcem stoi szatan. 
Pieśń ma szyderczy wydżwięk , 

zważywszy że śpiewa ją dla idących na 
wojnę, pełnych ideałów młodych 

żołnierzy. • 
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Część I 
Nic ... - to pierwsze słowo, jakie pada ze 
sceny w „ Fauście" , przywodzi na myśl 
księgę Eklezjasty. To nie tylko ocena 
dorobku jednego życia , to podsu
mowanie złudnych wysiłków człowieka , 

by zawładnąć całą wiedzą o świecie 
i dorównać Bogu w panowaniu nad nim. 
Stary Człowiek dotarł do kresu swojej 
wędrówki w poszukiwaniu wiedzy i wła
dzy. Jedyne, co osiągnął, to rozpacz. 
Chore ciało odmawia posłuszeństwa . 
Chora dusza odmawia pocieszenia. 
Oczekując w kolejce na śmierć w jakiejś 
umieralni, szpitalu czy przytułku dla 
samotnych śmieci ludzkich, pragnie 
przyspieszyć jej nadejście . Jednak 
tchórzliwy instynkt życia nie opuszcza go 
nawet tutaj. Nie opuszcza żadnego 
z pacjentów tego przedsionka piekła . 
Faust, słysząc ich pełne nadziei piosen
ki , przywodzące na myśl wspomnienia 
młodości , odpędza widmo śmierci. 
Poddaje się tęsknocie za tym, co tak 
szybko i bezpowrotnie minęło. Gorzko 
reaguje na słowo Bóg, kończące wesołe 
pieśni. Nie odnalazł Go w swojej 
wędrówce. Nie wierzy w jakąkolwiek 
pomoc z Jego strony. Drwi, że prędzej 
Szatan okazałby się pomocny w chwili 
rozpaczy. Wzywa więc go szyderczo, tak 
samo nie wierząc w jego istnienie, jak 
w istnienie Boga. 

Ale oto Mefisto pojawia się na wezwanie. 
Ujawnia się pod postacią Doktora. 
Przecież Szatan krąży wokół nas, goto
wy na każdą chęć skorzystania z jego 
usług . Obiecuje Faustowi wszystko, 
czego ten zapragnie. Starzec zwierza 
się , że jedynym jego pragnieniem jest 
powrócić, choćby na chwilę , w czasy 
swej naiwnej młodości. Chce jeszcze raz 
przeżyć oszołomienie miłością, wolą 
życia i dziecinną wiarą w przyszłe dni. 
Według Fausta , jedyny prawdziwy 
skarb, jaki człowiek posiada w życiu , to 
skarb młodości zdolnej kochać i być 
kochaną. Za cyrograf podpisany krwią, 

Mefisto zgadza się spełnić życzenie 
starego. Dysponuje całą gamą środków, 
przywracających młodość. Diabelskie 
sztuczki, których współczesny świat jest 
pełen: gabinety młodości , klonowanie 
- to tylko wstęp do dalszych zabiegów, by 
zaspokoić naszą największą tęsknotę : 
powtórzyć życie, wybierając w nim tym 
razem już tylko same przyjemności. 

Część li 
Mefisto przemienia szpital w salę 
weselną. Brander, zanim wyruszy na 
wojnę bierze ślub, by choć przez chwilę 
cieszyć się życiem. Ten motyw 
doraźnego , tymczasowego szczęścia 
ma być zachętą również dla Fausta. 
Szatan pokazuje mu obiekt godny 
pożądania i najwyższej ceny za jego 
zdobycie. Małgorzata jest ideałem 
szlachetnej dziewicy, odpornej na 
pokusy. W jakimś sensie jest postacią 
wykreowaną przez Mefista. Wszystko 
w jej otoczeniu ma pobudzać 
wyobraźnię . młodego Fausta . Brat 
Małgorzaty, Walenty, jest wcieleniem 
cnót bohaterskiego rycerza. To jedyny 
godny przeciwnik Mefista. Tylko on nie 
ulega szatańskim sztuczkom i rozpo
znaje zło. Tylko on staje na straży 
wartości. Mefisto nie może więc 
dopuścić do tego, by pozostał przy 
Małgorzacie . Jest wojna. Mężczyźni 
muszą opuścić kobiety i wyruszyć na 
front. Pozostają tylko starcy i niepełno
sprawni, jak nieszczęsny Sibel. Obiecuje 
on Walentemu, że zaopiekuje się jego 
siostrą, którą pokochał bez szans na 
wzajemność . Mefisto bez wysiłku 
pozbywa się niezdarnego stróża 
upragnionej cnoty i rozpoczyna swój 
szatański bal. Faust po raz pierwszy 
spotyka Małgorzatę. 

Przerwa 
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Część Ili 
Alkowa Małgorzaty. Sanktuarium dziewi
ctwa. To miejsce tajemnicze i strzeżone , 
ale nic nie może powstrzymać męskiego 
pożądania . Nawet Sibel traci tu pano
wanie nad sobą. Co dopiero Faust! 
Atmosfera pokusy udziela się także 
Małgorzacie. Zaślepiona klejnotami, nie 
jest w stanie odróżnić prawdziwej miłości 
od bałamutnych zalotów. Mefisto czuwa 
nad przebiegiem nocnego uwodzenia. 
Wpada jednak we własną pułapkę , 

ponieważ nawet starą Martę rozpala 
namiętność do szarmanckiego wodzi
reja. I ona korzysta z ogólnego seksual
nego zamroczenia. Jedynym złowróżb
nym akcentem zakłócającym beztroską 
noc jest opowiadanie Małgorzaty o jej 
siostrzyczce, którą wychowywała po 
śmierci matki. Dziecko zmarło , jakby 
ostrzegając Małgorzatę przed grożącym 
jej n ieszczęściem . Na próżno . W alko
wie, zdobytej przez Fausta, rozbrzmie
wa śmiech triumfującego Szatana. 

Przerwa 

Część IV 
Brzemienna Małgorzata przychodzi , jak 
co dzień, do kościoła modlić się za 
szczęśliwy powrót brata i błagać o odku
pienie swojej winy. Szatan, w przebraniu 
kościelnego , odbiera jej nadzieję na 
zbawienie. 

Mężczyżn i powracają z wojny. Nie 
wszyscy. Jak zawsze przy takiej okazji 
radość przeplata się z łzami. Walenty 
dowiaduje się , że siostra została 
zhańbiona. Mefisto piekielną serenadą 
prowokuje go do walki . W pojedynku 
z Faustem szlachetny rycerz nie ma 
szans. Szatan kieruje dłonią zabójcy. 
Umierający Walenty, przeklina siostrę . 
Część zebranych przyjmuje jego słowa 
ze zrozumieniem, inni wątpią, czy 
człowiek ma prawo do wydawania tak 
ostatecznych sądów. 

Część V 
Mefisto, by ostatecznie zawładnąć 

duszą Fausta, prowadzi go na spotkanie 
z siłami , które jednoznacznie świadczą o 
boskiej potędze Szatana. Noc Walpurgi 
- sabat czarownic i diabłów, orgia nieczy
stych duchów, czarna msza, będąca jak 
wszystkie sztuczki Szatana, odwró
ceniem boskich zasad. Tak więc jeśli 
Bóg pouczył człowieka, że życie jest 
najwyższą wartością i nie będzie przyj
mował ofiar z ludzi jak pogańskie bóstwa 
przyrody, tylko ofiary symbol iczne , 
to msza szatańska prowadzi do złożenia 
ofiary z życia ludzkiego. Najlepiej , jeśli 
jest to życie niewinnego dziecka. Ofiarą 
podczas Nocy Walpurgi będzie życie 
dziecka Małgorzaty i Fausta. By zbaga
telizować grozę śmierci , Szatan ożywia 
zmarłych i pozwala im nacieszyć się 
tańcem - ułudą prawdziwego życia . 
Omamiony nim Faust przeocza chwilę , 
w której jego kochanka zabija własne 
dziecko. 

Osądzona za dzieciobójstwo Małgorzata 
oczekuje w celi więziennej na śmierć. 
Faust próbuje ją jeszcze uratować. Pro
ponuje ucieczkę , ale nieszczęsna utra
ciła zmysły i wolę dalszego życia . Przed 
śmiercią przywrócona zostaje jej łaska 
odróżniania dobra od zła. Widzi wy
raźnie Demona, który stoi za plecami jej 
ukochanego. On sam jawi się zrozpa
czonej Małgorzacie takim, jakim jest 
naprawdę , czyli odrażającym starcem. 
To ratuje ją przed ostatecznym potępie
niem. Mefisto wyrokuje triumfalnie, 
że jest zgubiona. Ale oto słuchać inny 
wyrok: Zbawiona. Niebo zabiera skru
szoną grzesznicę tam, gdzie czeka już 
na nią brat. Cały misterny plan Szatana, 
by przy pomocy Fausta zdobyć duszę 
Małgorzaty, kończy się klęską. To ona 
była przecież prawdziwym celem, a nie 
zepsuty stary człowiek , który umierając 
samotnie w szpitalu, bez pojednania 
z Bogiem nie miał szans na uniknięcie 
potępienia.• 
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Janusz Przybylski kierownictwo muzyczne 
Studia odbył w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej 
w Łodzi w klasie Tomasza Kiesewettera. Pracę 
zawodową rozpoczął jako altowiolista w Filharmonii 
Łódzkiej . Piastował funkcję kierownika artystycznego 
Chóru Filharmonii Krakowskiej , dyrektora artysty
cznego Filharmoni i w Olsztynie, kierownika muzy
cznego Warszawskiej Opery Kameralnej, zastępcy 
dyrektora naczelnego i artystycznego stołecznego 
Teatru Wielkiego. W latach 1984-1991 był dyrektorem 
artystycznym Opery Bałtyckiej , od 1991 do 1993 
Filharmonii Bałtyckiej , a przez dwa lata, począwszy od 
roku 1993, dyrektorem muzycznym Opery Narodowej 
w Skopiu. Od roku 1990 jest profesorem gdańskiej 
Akademii Muzycznej. Na tej uczelni prowadzi Akade
micką Orkiestrę Symfoniczną. Współpracuje z Hanzea
tycką Orkiestrą Kameralną. Spośród szeregu spektakli 
zrealizowanych na gdańskiej scenie, za cztery 
(„Nabucco", „Makbet", „Wolny strzelec" i „Straszny 
dwór"), został uhonorowany Nagrodą Artystyczną 
Wojewody Gdańskiego. Jest także laureatem szeregu 
innych nagród i odznaczeń państwowych (m.in. medalu 
Komisji Edukacji Narodowej). Ma w swym dorobku 1 O 
płyt nagranych z różnym i zespołami krajowymi 
i zagranicznym i. Od sezonu 2003/2004 jest 
kierownikiem muzycznym Opery Bałtyckiej. 

Marek Weiss-Grzesiński reżyseria 
Studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim 
(dyplom w 1974 roku) i reżyserię w Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie (dyplom 
w 1980); stypendysta British Institute. Debiutował 
realizacją „Trojlusa i Kressydy" Szekspira na Scenie 
Narodowej . Jeszcze przed ukończeniem studiów został 
dyrektorem Teatru Muzycznego w Słupsku. Z teatrem 
operowym związał się , gdy dla Opery we Wrocławiu 
zrealizował „Manekiny" Rudzińskiego. W latach 
1982-88 i 1992-95 był głównym reżyserem Teatru 
Wielkiego w Warszawie, inscenizując na tej scenie 
m.in .: „Fidelia", „Wozzeka" (polska premiera), „Straszny 
dwór", „Manekiny", „Aidę", „Makbeta", „Traviatę ", 
„Turandot" ,,,Mistrza i Małgorzatę", „Bramy raju", „Damę 
pikową" , „Salome", „Nabucca", „Raj utracony" (polska 
premiera), a w 1998 także „Don Giovanniego". W latach 
1995-2001 był dyrektorem artystycznym Teatru Wiel
kiego w Poznaniu. W gmachu pod Pegazem wyreży
serował m.in .: „Nabucca", „Traviatę", „Trubadura", 
„Elektrę" Theodorakisa (prapremiera), „Wesele Figara", 
„Czarodziejski flet", „Borysa Godunowa", „Salome", 
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„ Diabły z Loudun", „ Galinę" (polska premiera), 
„ Madamę Butterfly" . Spektakularnym przedsię

wzięciem była plenerowa inscenizacja „Carmen" 
w poznańskim Starym Browarze, a także monumen
talne inscenizacje „Nabucca", „Aidy" i „Skrzypka na 
dachu" przygotowane dla Opery Dolnośląskiej . Współ

pracował także z festiwalami w Xanten i Carcassonne, 
teatrami operowymi w Izraelu, Turcji , Niemczech, Belgii, 
Korei Płd . i USA („Król Roger" - pierwsze wykonanie 
muzyki Szymanowskigo w Ameryce). W roku 2000 na 
scenie Opery Bałtyckiej przygotował inscenizację 
„Madamy Butterfly". 

Waldemar Zawodziński scenografia 
Reżyser, scenograf, dyrektor artystyczny Teatru Dra
matycznego im. Jaracza w Łodzi. Ukończył Akademię 
Sztuk Pięknych w Łodzi , a także Wydział Reżyserii 
Dramatu Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie. Jako reżyser i scenograf zrealizował blisko 
50 tekstów dramatycznych m.in . na scenie Teatru 
Starego i im. Słowackiego w Krakowie, Teatru 
Współczesnego w Szczecinie, Teatru Nowego w War
szawie, Teatru Dramatycznego w Łodzi , Teatru Sowrie
miennik w Moskwie. Wybrzeżowi teatromanii pamiętają 
jego scenografię do „Niebezpiecznych związków" 
w Teatrze „Wybrzeże" . 

W teatrze muzycznym po raz pierwszy spróbował sił 
w roku 1991 , w Operze Krakowskiej reżyserując i proje
ktując scenografię do „Śmierci Don Juana" Palestera. 
W Krakowie zrealizował „Nabucco" (reżyseria i sceno
grafia), „Czarodziejski flet"(scenografia), „Opowieści 
Hoffmanna" (scenografia). Dla Opery Dolnośląskiej 
przygotował „Falstaffa" (reżyseria i scenografia), 
„Wolnego strzelca" (scenografia), a także dwie super
produkcje: "Giocondę" (scenografia) i „Złoto Renu" 
(scenografia). Jako reżyser i scenograf wystawił "Bal 
maskowy" na scenie stołecznego Teatru Wielkiego. 
Tworzył także na muzycznych scenach Bydgoszczy, 
Łodzi i Lublina . Nad „Faustem" Gounoda pracował do 
tej pory dwukrotnie: jako scenograf w Operze Śląskiej 
i jako reżyser i scenograf w Teatrze Wielkim w Łodzi. 
Tworzył także w Korei (Opera Taegu), gdzie we własnej 
scenografii wyreżyserował „Rigoletta". 
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Maria Balcerek kostiumy 
Absolwentka łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych . Jako 
scenograf związana z teatrem i filmem od roku 1992. 
Dwukrotna laureatka łódzkich „Złotych Masek". Jeden 
z jej filmów animowanych, „O największej kłótni", zdobył 
13 nagród na międzynarodowych festiwalach. Na sce
nie operowej zrealizowała m.in. „Falstaffa" w Łodzi, 
„Cyganerię" we Wrocławiu, „Bal maskowy" w War
szawie , „Opowieści Hoffmanna" w Bydgoszczy, 
„ Człow ieka z La Manchy" w łódzkim Teatrze 
Muzycznym, „Carmen" i „Halkę" w Poznaniu, „Madamę 
Butterfly" w Krakowie. Często współpracuje z teatrami 
dramatycznymi i lalkowymi. Dla Teatru „Wybrzeże" 
przygotowała kostiumy do „Niebezpiecznych 
związków". 

lzadora Weiss choreografia 
Absolwentka Szkoły Baletowej w Warszawie i tamtej
szej Akademii Muzycznej . W roku 1996 związała się 
jako choreograf i tancerka z Teatrem Wielkim 
w Poznaniu . Jej debiutem choreograficznym był „Sen 
nocy letniej" do muzyki Serry, Hornera i Jenkinsa. 
Wielokrotnie tworzyła układy do spektakli operowych 
(m.in. na prestiżowym festiwalu Wexford w Irlandii). 
Choreografia do „I koncertu skrzypcowego Pendere
ckiego", zaprezentowana na poznańskiej scenie, 
zaowocowała zaproszeniem na staż choreograficzny 
do zespołu jednego z największych współczesnych 
choreografów - Jiriego Kylina. Tam doskonaliła swój 
warsztat pod okiem Mistrza, a także Hansa van 
Manena, Ohada Naharina czy Paula Lightfoota. 
Współpracuje z Nigelem Kennedym. Za choreografię 
do jego nagrania „Czterech pór roku" otrzymała 
stypendium Ministerstwa Kultury. 

Elżbieta Wiesztordt przygotowanie Chóru , 
współpraca muzyczna 

Jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzy
cznej w Poznaniu. Życie zawodowe dzieli pomiędzy 
działalność artysrtyczną a pedagogiczną (Akademie 
Muzyczne w Gdańsku i Bydgoszczy, Liceum Muzyczne 
w Gdańsku). Od roku 1996 prowadzi Chór POB, 
przyczyniając się do sukcesów m.in. „Fidelia", 
„Tannhausera", „Normy", „Ernaniego" czy „Luisy Miller". • 

22 

Skład zespołów Państwowej Opery Bałtyckiej w sezonie 2003/2004 
dyrektor noczelny Włodzimierz Nawałka 

zastępca dyrektora ds. marketingu i administrac ji Anna Czekanowicz 
główny księgowy Irena Czeberkus 

Śpiewacy 
soliści 

soprany Jagno Jędrzyńsko-Rotkiewicz, Liliano Kamińsko, Magdaleno Witczak / mezzosopran Moniko Fedyk-Klimaszewska / 
tenory Paweł Skołuba, Jocek Szymoński/ baryton Leszek Skrla / korepetytorzy solistów Anno Mikolan, Olgo Niecziporenko 

Chór 
kierownik Elżbieto Wiesztordt 

soprany Magdaleno Bobińska, Anna Banoszuk, Małgorzato Dawid, Malgorzato Drzewiecka, Elżbieta Frankiewicz, Danuto 
Glegoło-Brzostowska, Zofio Kotlicka-Wiesztordt, Roksano Kurylok, Kamila Nehrebecka, Anno Osior, Danuta Poblocko, Jadwigo 
Ratajczyk, Anno Szczukowska / alty Franciszko Adamus, Danuto Dunst-Surowiec, Małgorzato Gołąb, Izabelo Ploth-Kohyt, Alino 
Robak, Renato Sergiel, Joanna Wesołowska / tenory Jon Dobrzyński, Krzysztof Drzewiecki, Wojciech Grudnowski, Wojciech 
Lewandowski, Waldemar Myiliński, Krzysztof Rzeszutek, Zygmunt Żabiński / barytony Leszek Gołąb, Jon Kurek, Waldemar 
Sadowski, Jon Szenk / basy Mariusz fortuno, Andrzej Kosecki, Piotr Lempa, Tomasz Perz, Adom Siebiero, Grzegorz Ufnal, Leszek 

Zawiszo/ inspektor Zygmunt Żabiński/ korepetytor Janino Matusewicz 

Balet 
kierownik Slowomir Gidel 

I solistka Molgorzato lnsodowsko / soliści Żaneta Depto-Borówko, Koralino Jastrzębska, Leszek Alobrudziński, Kamil Jędrycha, 
Ireneusz Stencel, Bogdan Szymaniuk/ koryfeje Agato Białobrzeska, Małgorzato Borkowska, Aleksandro Bujko, Kingo Jędrycha, 
Sylwio Kowalska-Borowy, Moniko Lipsko, Magdaleno Poborca, Sebastian Białobrzeski , Piotr Borowy, Krzysztof Leszczyński, filip 
Michalak, Piotr Zobieglik / tancerze zespołowi Elżbieto Czajkowska, Anno Jośniok, Heleno Kotlarz, Magdaleno Kotlarz, Agnieszko 
Krajewska, Izabelo Sito, Ewo Wolińska, lukasz Moczyński/ pedagog baletu Agato Lechowicz/ inspektor Krzysztof Leszczyński, 
Sebastian Białobrzeski/ korepetytor, inspicjent Ireno Lewkowicz 

Orkiestra 
I skrzypce Halino Jastrzębska !koncertmistrz), Morio Stolarczyk il głos), Anno Czarny, Jon Grusznis, Katarzyno Jonuszojtis
Mielczorek, Aleksandro Kossak, Agnieszko Kotuk-Pozorsko, Morio Krzemińska, Grażyno Pozorska, Paweł Kopico / li skrzypce 
Katarzyno Głuchowska li głos), Irena Banaszek, Piotr Bukowski, Izabelo Hoffmann-fortuna, Anno Jastrzębska , Edyto Tomaszuk, 
Katarzyno Zawadzka/ altówki Joanno Welz il głos), Danuto Kowalczuk, Andrzej Murowoniecki, Tomasz Pozorski, Andrzej Słoniecki 
/ wiolonczele ,A.nno Sawicka !koncertmistrz), Mirosław Czochór, Agnieszka Kaszuba, Magdaleno Romanowska, Eleonoro 
Strzelecko / kontrabasy Sebastian Wyszyński li glos), Beoto Leszczyńska, Krzysztof Poznański/ flety Adom Łazarewicz I 1 głos), 
Jolanto Wocioniec il głos), Doroto Dudzik/ oboje Józef Rootz 11 głos), Marietto Stefaniak li głos), Kotor,zyno Rutyno / klornety 
Kazimierz Milewski li głos), Grzegorz Wieczorek li głos), Wojciech Koliński / fagoty Krzysztof Łukaszewicz li głos), Eugenio 
Sakowicz li głos), Zuzanno Leidel-Elert / rogi Zbigniew Kaliciński li głos), Dariusz Wojciechowski il głos), Radosław Domagalski, 
Ireno Morawsko-Śliwo, Anno Wyrzykowska / trąbki Michał Jaskulski il głos), Lucjan Sierpowicz li głos), Tadeusz Milewski / 
puzony Morion Stefanowicz il głos), Bogdan Kwiatek, Morek Sikoro/ tuba Jerzy Ulatowski li głos)/ perkusja Zenon Elert li głos), 
Lidio Romanowska li głos), Szczepan Polewski, Tomasz Siedlik / harfa Anno Bachledo li głos) / inspektor Bogdan Kwiatek / 
bibliotekarz Zenon Elert 

kierownik muzyczny, I drygent Janusz Przybylski / asystent reżysera Marzeno Szczeponiok-Prochocko / inspicjent, sufler 
Magdaleno Szlowsko / koordynacja pracy artystycznej Zygmunt Żabiński, Elżbieto Bienioszewicz 

zespól technicznej obsługi sceny 
kierownik techniczny sceny Adom Jabłonowski 

oświetleniowcy i akustycy Piotr Miszkiewicz !starszy mistrz). Agnieszko Preis !mistrz), Grzegorz Płomiński, Zbigniew Jakubowski, 
Szymon Dworski, Robert Krawczyk, Andrzej Borucki, Tomasz Wróblewicz / rekwizytorzy Mirosławo Adamczyk !starszy rekwizytor), 
Mirosława A Adamczyk/ pracownia perukarsko-fryzjerska Bernadeto Nirewicz !kierownik), Anno Knero, Krystyno Krukowska / 
garderobiane Grażyno Michalska !mistrz), Wieslowo frelok, Elżbieto Klichowsko, Irena Dudziuk, Heleno Jokielsko, Barbaro 
Leśniewska / montażyści dekoracji Krzysztof Materny I mistrz). Sławomir Mochtelewski, Jacek Prokopek, Krzysztof Dolny, Michał 
Guza, Piotr Jedziński, Jacek Kaczkowski, Mariusz Kalman, Marcin Ryński, Michał Szczukowski, Dariusz Tyrało, Grzegorz Zograbski, 

Adam Jałoszyński 

zespół scenograficzno-warształowy 
kierownik produkcji Zbigniew Ratajczyk 

pracownia krowiecka damska Tereso Korycka I kierownik), Tereso firin, Katarzyna Grendo; pracownia szewska Jerzy Karłowicz, 
Izabelo Pytlach / modniarka Katarzyno Morchewicz / stolarnia Marian Sputo / ślusarnia Benedykt Sturmowski !mistrz), Jurek 
Jaworski / pracownia malarsko-modelatorska Moniko Kwiatkowska !kierownik), Danuto Kopernik-forycko, Piotr Jonkowski / 

tapicer Piotr Potrykus 

promocja Jerzy Snokowski !kierownik), Katarzyno Grus, Katarzyno Łuczko, Ryszard Szczeszok / Biuro Obsługi Widzów Morio 
Giesek !kierownik). Magdalena Chwiedor, Mirosław Ołdak, Lucyna Kowalska 



Sponsony i darczyńcy Opery Bałtyckiej w ostatnich sezonach 

Z prawdziwą przyjemnością i dumą przypominamy osoby, instytucje i firmy, które wspierają Operę Bałtycką, 
dowodząc swojej klasy, prestiżu i elitarnej pozycji na Wybrzeżu . 

Sezon 2002/2003 
Ernoni - oficjalny sponsor PKO Bank Polski 

Księżniczko czardasza - ING Bank Sląski, Mecenat Miasta Gdańska, Grupo Lotos SA 
La servo podrona czyli vademecum młodej sekretarki - PKO Bank Polski, Ikea, Aryton, Reserved 

Sezon 2001 /2002 
Cyganeria - współproducent premiery IN G Bank Sląski 

Netia, Jakob Gerhardt Polania, Heros - Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, Cristal 
Intrygi Amora czyli Don Kichot - SHL, LOT, Stowarzyszenie na Rzecz Kameralnego Teatru Tańca 

Sezon 2000/2001 
Oficjalny sponsor Opery w sezonie 2000/2001 Netia 

Giselle - Base Promotian Service, Festus SC - Firma Winiarska, LOT, Drukarnia Oruńska 
Dziady - PKO Bank Polski, Heros - Bankowe Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA, Miasto Gdańsk 

Wesele Figaro - ING Bank Sląski, Miasto Gdańsk, Centrostal, Pellowski, Jakob Gerhardt Polonia, Tan · Viet Restauront 
Luisa Miller - PKO Bank Polski 

Verdinalia - PKO Bank Polski, Netia, Miasto Gdańsk, LOT, Jakob Gerhardt Polonia 

Sezon 1999/2000 
Cyrulik sewilski · Rada i Zarząd Miasta Gdańska, LOT, KHS, Telsystem, Pellowski 

Mona, Tekel, Fores - PKO Bank Polski 
Tannhauser - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Miasto Sopot, Theoter Ingolstadt 

Noc z Wagnerem - Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, LOT, Heros - Bankowe Towarzystwo 
Ubezpieczeń i Reasekuracji, Elektromontaż Gdańsk SA, Orbis Hotel Marina, 

Grafita SC Agencja Reklamowa, Bałtycka Agencja Artystyczna Bari 
Korsarz - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowego, Stowarzyszenie na Rzecz 
Kameralnego Teatru Tańca w Gdańsku, Heros · Bankowe Towarzystwa Ubezpieczeń 

i Reasekuracji SA, Miasta Gdańsk, Centrostal 
Uroczysty Koncert Galowy . Od Oniegina do Tannhusera• · PKO Bank Polski SA, LOT, Geonł, 

Elektromontaż Gdańsk, Poczta Polska, Telekomunikacja Polska SA 
album płytowy Od Oniegina do Tannhusero • Geant 

Regularnie wspiera nas Adam Slebioda · Baltic Spares Services 

Patronaty medialne nod naszymi i imprezami obejmowali Z E Z B I Q RÓW 
Radio Gdańsk, TYG, ,Dziennik Bałtycki ', Portal Regionalny trojmiastql5\Stytutu Teatralnego 

PATRONAT MEDIALNY 

www. gdansk.pl 

Dziennik 
Bałtycki ... 

103,7 '" Radw (,cJamJ. t~sto.pl 
w programie wykorzystano: 

projekty kostiumów Marii Balcerek oraz ilustracje i zdjecia z Archiwum POB 

wydawca 
PAŃSTWOWA OPERA BAŁTYCKA 

80-219 Gdańsk 
alejo Zwycięstwa 15 

tel.(+58) 763 49 12/3 
www. operaboltycko.pl 

e-moil: opero@operaboltycka.pl 
redakcjo programu: Jerzy Snokowski 

opracowanie graficzne: remus&dudo 



PRAGNIEMY 
NA STAŁE WPISAĆ SI~ 

W HISTORI~ GDAŃSKA 
Fakt, iż jesteśmy jedną z największych firm Wybrzeża zobowią

zuje Doceniając dziedzictwo historyczne Gdańska , miasta 

z ponad tysiącletnią tradycją, staramy się mieć swój udział 

w życiu kulturalnym regionu. Dzięki zaangażowaniu Grupy 

LOTOS SA odrestaurowano m. in. fasadę Dworu Artusa. Salę 

Białą Ratusza Głównomiejskiego oraz Hełm Wieży Katowni 

w Gdańsku. Współorganizowaliśmy nagrodzoną przez Minister

stwo Kultury i Sztuki wystawę „Aurea Porta Rzeczypospo litej" 

w muzeum Narodowym w Gdańsku. Wspieramy działalność 

Państwowej Opery Ba łtyckiej oraz światowej sławy Zespół 

Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis". W 2002 roku zosta

liśmy uhonorowani tytułem „Mecenas Pomorskiej Ku ltury". 

WYZNACZAMY K 
f; LOTOS 

E R U N K - ... 



WSPÓŁPRODUCENT -

GOUNOD 

opera w 4 aktach z prologiem 
libretto: Jules Barbier i Michel Carre wg I części „Fausta" Johanna Wolfganga Goethego 

kierownictwo muzyczne Janusz Przybylski 
inscenizacja i reżyseria Marek Weis~rzesiński 

scenografia Waldemar Zawodziński 
kostiumy Maria Balcerek 

choreografia lzadora Weiss 
przygotowanie Chóru i współpraca muzyczna Elżbieta Wiesztordt 

asystent reżysera Marzena Prochacka /asystent kostiumologa Barbara Kozula/ asystent chórmistrza Jan Kurek 

korepetytorzy solistów Anna Mikolon, Olga Niecziporenko / korepetytor Chóru Janina Matusewicz 
konsultant językowy, tłumaczenie tekstu libretta wyświetlanego nad sceną Anna Chęćka-Gotkowicz 

opracowanie tłumaczenia Jerzy Snakowski / inspicjent, sufler Magdalena Szlawska 

Obsada 
Stary Faust· Roman Węgrzyn 

Faust· Tomasz Madej, Paweł Skałuba, Adam Zdunikowski 
Mefisto · Marian Kępczyński, Radosław Żukowski 
Małgorzata ·Anna Cymmerman, Agnieszka Wolska 

Walenty jej brat· Leszek Skrla, Adam Woźniak 
Sibel, jego przyjaciel - Krzysztof Drzewiecki, Jacek Szymański 

Marta sąsiadka · Monika Fedyk, Joanna Wesołowska 
Brander - Grzegorz Ufnal, Waldemar Sadowski 

mieszczanie, żołnierze, studenci, demony, anioły Chór i Balet Opery Bałtyckiej 
Orkiestra Opery Bałtyckiej · dyrygent Janusz Przybylski 

Premiera 24 kwietnia 2004 roku 

Obsada dzisiejszego spektaklu znajduje się na tablicy przy kasie 

www.operabaltycka.pl 



CHARLES 

Anna Cymmerman - sopran, wychowanko łódzkiej Akademii 
Muzycznej, solistko Teatru Wielkiego w Łodzi , laureatko 
Nagrody im. Hiolskiego za debiut w .Dialogach karmel itanek"; 
występuje m.in. w Gdańsku ( . Księżniczko czardasza ", .Ernoni "), 
Łodzi (.Księżniczko czardasza ", . Porgy and Bess· .Pajace"), 
Warszawie ( . Podróż do Reims" pod batutą Zeddy) . 

Krzysztof Drzewiecki - tenor, absolwent gdańskiej Akademii 
Muzycznej, chórzysto POB; drugoplanowe partie w .Cyganerii ", 
.Strasznym dworze", .Weselu Figaro· . 

Monika Fedyk - mezzosopran, absolwentko Akademii 
Muzycznej w Gdańsku (wydział wokalny oraz wydział 
kompozycji i teorii). Od roku 1990 solistko POB; występy no 
scenie warszawskiej . Romy"; w repertuarze m.in .: Jadwigo, 
Cherubin, Floro, Berio, Suzuki . 

Marian Kępczyński - bas, absolwent warszawskiej Akademii 
Muzycznej, solisto Teatru Wielkiego w Poznaniu; w repertuarze 
pierwszoplanowe partie w . Uprowadzeniu z sera ju", .Czaro
dziejskim flecie", . Aidzie", . Mocy przeznaczenia", .Cyruliku se
wilskim", .Strasznym dworze", .Parsifalu ", . Borysie Godunowie", 
.Żydówce" ; w POB występował m.in. w . Ernonim" i . Rigoletcie". 

Tomasz Madej - tenor, od roku 1993 solisto Teatru Wielkiego 
w Warszawie; w dorobku szereg partii operowych i opere
tkowych m.in. w .Orfeuszu w piekle" (Merkury), . Parsifalu" 
(Giermek), .Roju utraconym" (Belzebub), .Strasznym dworze" 
(Damazy). 

Waldemar Sadowski - baryton, aktor, śpiewak, publicysto, sufler; 
współpracował z Teatrem im. Osterwy w Chorzowie, Teatrem 
.Wybrzeie",Teotrem Rozrywki w Chorzowie, Teatrem Wielkim 
w Łodzi; chórzysto Opery Bałtyckiej od roku 2003 . 

Paweł Skołubo - tenor, absolwent gdańskiej Akademii 
Muzycznej, od debiutu w roku 1996 (. Don Posquole") solisto 
Opery Bałtyckiej; finalisto konkursu wokalnego im. Domingo; 
występy no scenach Bydgoszczy, Szczecino, Krokowo, 
Wrocławia, koncerty w USA i Kanadzie; w repertuarze m. in .: 
Stefan, Pinkerton, Rudolf, Tarnino, Pollione, Alfred, Leński. 

Leszek Skrlo - baryton, wychowanek Akademii Muzycznej 
w Gdańsku, obecnie jej wykładowco ; od roku 1988 solisto 
Opery Bałtyckiej ; występy m.in. no scenach Łodzi , Bydgoszczy, 
Lublino; popisowe partie: Figaro w .Cyruliku sewilskim", Hrabio 
Almovivo, Wolfram (Nagrodo Teatralno Marszałka Pomor
skiego), Miecznik, Carlos w . Ernonim", Germont, Escomillo, 
Sharpless, Doniłło . 

GOUNOD 

Jacek Szymoński - tenor, absolwent gdańskiej Akademii 
Muzycznej, solisto Opery Bałtyckiej , organizator życia muzy
cznego (festiwal Muzyczne Dni Drozdowo/Łomżo); debiut 
w roku 1992 w Gdańsku; występy no scenach operowych 
Szczecino, Łodzi i Bydgoszczy; ważniejsze partie: Almovivo, 
Ernesto, Damazy, Garo, Alfred w .Zemście nietoperza", Kamil 
w . Wesołej wdówce•, Bosilio w . Weselu Figara·. 

Grzegorz Ufnal - bas, absolwent bydgoskiej Akademii 
Muzycznej, chórzysto POB. 

Joanno Wesołowska - mezzosopran, absolwentko gdańskiej 
Akademii Muzycznej; współpracowało z Capellą Gedonensis 
i Polskim Chórem Kameralnym Scholo Contorum Gedonensis; 
od 2002 w Chórze POB 

Romon Węgrzyn - tenor, wieloletni solisto Teatru Wielkiego 
w Warszawie, obecny no polskich scenach operowych i ope
retkowych od ponad 40 lot (popisowe partie: Kolof, Otello, Don 
Jose, Tonnhi:iuser, Covarodossi); w warszawskiej Akademii 
Muzycznej przez 20 lot prowadził z sukcesami klasę śpiewu 
(jednym z jego wychowanków jest Adom Zdunikowski). 

Agnieszko Wolska - sopran, absolwentko łódzkiej Akademii 
Muzycznej; obecnie pod opieką wokalną Andrzeja Orłowicza; 
debiut w roku 1996 w Operze Bałtyckiej (Norino); Grand Prix 
konkursu w Tuluzie; występy no scenie Teatru Wielkiego 
w Warszawie, Poznaniu, Rydze, Bregenz, Kioto, Yokohomie, Rio 
deJonerio, Barcelonie; śpiewało m.in. pod batutą Zubina Mehty 
i Marcello Viottiego; w repertuarze m.in .: Violetto, Normo, Luisa 
M iller, Oskar, Desdemono, Elwiro w .Purytnonoch", Adolgiso, 
Zerlino. 

Adom Woźniak - bas-baryton, absolwent Średniej Szkoły 
Muzycznej w Poznaniu; debiut w partii Scarpii no scenie Opery 
Bałtyckiej w roku 2001 ; występy no scenie Teatru Wielkiego 
i Teatru Muzycznego w Poznaniu i Opery Novo w Bydgoszczy. 

Adom Zdunikowski - tenor; ukończył Akademię Muzyczną 
w Warszawie; debiut w stołecznym Teatrze Wielkim w 1990; 
finalisto Konkursu . Belvedere"; występy no wszystkich scenach 
krajowych, o takie w Homburgu, Pradze i Buffalo; popisowe 
partie: Leński, Almovivo, Faust, Stefan, Pasterz, Alfred. 

Radosław Żukowski - bas, absolwent wrocławskiej Akademii 
Muzycznej, solisto Opery Dolnośląskiej , laureat konkursów 
wokalnych (m.in. w Barcelonie, Busetto i Moskwie) występy m. in. 
w Teatra Son Carlo w Lizbonie i Gron Teotre del Liceu 
w Barcelonie; w POB kreował partię Scarpii w • Tosce· . • 

• 


