




Dyrektor naczelny i artystyczny 
EWA MICHNIK 

Giacomo Puccini 

CYGfitlERlfi 
(La Boheme) 

opera w 4 obrazach 

libretto 
Luigi lłlica i Giuseppe Giacosa 

według LA VIE DE BOHEME Henri Murgera 

premiera 22, 23 listopada 1996 r. godz. 19.00 

~ 
OP„RA --WROCT---,;-w------sKA 

SEZON Lii - 96/97 



w 

~ 

OPERA WROCŁAWSKA 
---------·----------

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 
EWA MICHNIK --------------·---------------

GIACOMO PUCCINI 

CYGANERIA 
(LABOuEME) 

OPERA W CZTERECH OBRAZACH 

LIBRE'ITO: LUIGI ILLICA I GIUSEPPE GIACOSA 
WEDl.UG , ,LA VIE DE BOuEME" HENRI MURGERA 

....,... . --
PRE~DERA 22, 23 LISTOPADA 1996 R. GODZ. 19.00 

....,... . --
REALIZATORZY: 

KIEROWNICTWO MUZYCZNE 
Ewa Michnik 

REżySERIA 
Waldemar Zawodziński 

SCENOGRAFIA I KOSTIUMY 
Waldemar Zawodziński 

Maria Balcerek 

RUCH SCENICZNY 
Janina Niesobska 

------------·-------------
~ 
~~ 
W li Ut.: l AWS IC A 

....,... . --
SEZON Ul - 961'97 

~ w 

~ ~ 

OPERA WROCŁAWSKA 
---------·----------

DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY 
EWA MICHNIK --------------·- --------------

GIACOMO PUCCINI 

CYGANERIA 
(LABOuEME) 

OPERA W CZTERECH OBRAZACH 

LIBRE'ITO: LUIGI ILLICA I GIUSEPPE GIACOSA 
WEDl.UG , ,LA VIE DE BOuEME" HENRI MURGERA 

----------------------· --
....,... PRE~RA 22, 23 LISTOPADA 1996 R. GODZ. 19.00 . --

OBSADA: 

RUDOLF Bogdan Desoń 
Andrzej Kalinin 

Igor Łosiejew 

MARCEL Maciej Krzysztyniak 

Zbigniew Macias 

Rafał Songan 
SCHAUNARD Zbigniew Kryczka 

Wojciech Dyngosz 

MIM! Izabela Frankowska 
Aleksandra Lemiszka 

Katarzyna Nowak 

COLIN 

MUSETTA 

ALCfNDOR 

BENOIT 

PARPIGNOL 
SIERŻANT 

URZĘDNIK CELNY 

Wiktor Gorelikow 

Radosław Żukowski 
Ewa Czermak 

Jolanta Żmurko 
Piotr Należyty 

Janusz Zawadzki 
Jacek Ryś 

Andrzej Witlewski 

Edward Kulczyk 
Marek Klimczak 

Jerzy Szlachcic 

----------·-----------
CHÓR, BALET I ORKIESTRA OPERY WROCŁAWSKJEJ 

---------·----------
~ 
~~ 
W 11 Ul,; t AWS I( A 

....,... . --
SEZON 1..11 - 961'97 

~ 

Jl 



7 
·"=:: 

STRESZCZEttlE 
LIBRETTA 

Cyganeria (La Bohtmcz) 

Prapremiera: Turyn t li t 896. 

Premiera polska: Warszawa 1898 (wersja oryginalna), Lwów 1901 
(wersja polska). 

Akcja rozgrywa się w Paryżu ok. t 830 r. 

Obraz I. Ubogą izbę na poddaszu czynszowej kamienicy w Dzielnicy 
Łaeińskiej zamieszkuje czterech przyjaciół z artystycznej cyganerii: 
Rudolf, Marcel, Schaunard i Colline. jest wigilia Bożego Narodzenia; 
w mieście panuje radosne ożywienie, lecz w izdebce mróz nie po
zwala nawet pracować. Aby ogrzać ją choć trochę, Rudolf oddaje na 
pastwę ognia nie ukończony rękopis swego dramatu. Wtem wkra
cza jak triumfator muzyk Schaunard. Zarobił on nieco pieniędzy w dość 
osobliwy sposób: jakiś bogaty Anglik, chcąc się pozbyć uprzykrzonej 
papugi, polecił mu, aby grać ptakowi tak długo, póki ten nie zdech
nie. Cieszą się młodzi ludzie, iż będą mieli za co pożywić się i za
bawić w święto. Ale oto właściciel kamienicy, Benoit, przeczuł coś 
i zjawia się po zaległe komorne. Artyści jednak pozbywają się go 
sprytnie; częstując kamienicznika winem, prowokują go do zwierzeń 
na temat jego miłosnych przygód, a usłyszawszy kilka pikantnych 
szczegółów, udają cnotliwe oburzenie i - wyrzucają zaskoczonego 
właściciela za drzwi. 

Teraz młodzieńcy wybierają się na małą hulankę. jeden tylko 
Rudolf zostaje, by dokończyć rozpoczęty artykuł, obiecując dopę
dzić przyjaciół po drodze. 

~ ' ~ 

Ktoś puka do drzwi. To sąsiadka, mło
da hafciarka Mimi, której przeciąg zgasił 
świecę na schodach. Rudolf usłużnie zapala 
świecę, lecz ta gaśnie powtórnie, a równo
cześnie Mimi gubi klucz od swego pokoju. Zaczynają oboje szukać 
go po ciemku na podłodze. Rudolf pierwszy znajduje zgubę, lecz 
aby dłużej zatrzymać Mimi przy sobie, szybko chowa znaleziony klucz 
do kieszeni. Szuka niby dalej i ręka jego jak gdyby niechcący trafia na 
małą dłoń dziewczęcia. „Na próżno szukamy w tych ciemnościach -
mówi Rudolf do strwożonej Mim i, nie puszczając bynajmniej jej ręki 
- pozwól lepiej, bym ci opowiedział coś o sobie." I w pełnych zapału 
słowach kreśli dolę poety ubogiego, a przecież bogatszego od Kre
zusa (aria Che gelida manina - Ta rączka taka zimna). Z kolei Mimi 
opowiada o swym życiu (aria Mi chiamano Mim1). Zniecierpliwieni 



przyjaciele nawołują Rudolfa pod oknem. Ten 
obiecuje za chwilę spotkać się z nimi w ka
wiarni „Momus"; zapowiada, że przyjdzie 
tam z dziewczyną. Tymczasem zaś coraz 

czulsze słowa padają między nim i Mimi. Pierwszy obraz opery koń
czy się pełnym uroku duetem miłosnym (0 soave fanciulla) . 

Obraz li. W Dzielnicy Łacińskiej panuje ruch przedświąteczny. Są tu 
i nasi artyści, do których dołączył się Rudolf wraz z Mimi. Hołdując 
dewizie „raz się tylko żyje", nie myślą o przyszłości i hojnie wydają 
zarobione przez Schaunarda pieniądze. Jeden tylko Marcel siedzi 
milczący i posępny, bo oto przy sąsiednim stoliku spostrzegł swą 
dawną kochankę, Musettę, u boku nowego adoratora. Musetta rów
nież dojrzała Marcela i jego przyjaciół. Przypominają się jej dawne 
wesołe dni cygańskiego życia (walc Musetty Quando m 'en vo); 
z niechęcią myśli natomiast o bogatym wprawdzie, lecz już mocno 
podtatusiałym radcy Alcindorze. Chętnie też korzysta z okazji, by go 
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wystrychnąć na dudka. Narzekając na rze
komo1 ~byt ciasne trzewiki, wysyła go, aby 
kupił nową parę, i przysiada się do grona 
młodych artystów, radośnie witana, zwła

szcza przez Marcela. Gdy zaś ulicą przechodzi wojskowa orkiestra, 
wszyscy razem wykorzystują zamieszanie i uciekają z kawiarni, po
zostawiając cały rachunek do zapłacenia ... Alcindorowi. 

Obraz Ili. Drogą przy rogatce d'Enfer wędrują sprzedawczynie mleka, 
przeciągają wozy handlarzy, wśród rubasznych uwag kontrolowane przez 
celników. Pojawia się Mimi, pytając dowodzącego wartą sierżanta 
o malarza Marcela. Ten pokazuje jej pobliski szynk, w którym obecnie 
zamieszkuje Marcel wraz z Musettą, malując w zamian szyldy wła
ścicielowi. Wywoławszy Marcela z izpy, Mimi opowiada mu o swym 
cierpieniu. 

Oto Rudolf od dłuższego czasu męczył ją i siebie bezpodstaw
ną zazdrością, a poprzedniego wieczoru porzucił ją, nie podając 
wyraźnych przyczyn swego postępku. Nadchodzi Rudolf; Mimi ukry
wa się w cieniu i słyszy, jak młody poeta zwierza się przyjacielowi, iż 
musiał uciec od swej ukochanej, gdyż dowiedział się, że jest ciężko 
chora, a sam nie był w stanie ofiarować jej nawet ciepłego kąta do 
mieszkania. Kaszel Mimi zdradza jej obecność. Witana z uczuciem 
przez Rudolfa, młoda dziewczyna rozumie już teraz konieczność roz
stania, jednak oboje pragną odwlec jeszcze chwilę ostatecznego po
żegnania. Natomiast Marcel, którego lekkomyślna Musetta znów 
poczęła zdradzać, czyni swej kochance gorzkie wyrzuty i postanawia 
pożegnać się z nią już nieodwołalnie. 

Obraz IV. Rudolf i Marcel rozstali się ze swymi dziewczętami ; udają 

nawzajem, że zapomnieli o przeszłości, jednak praca niesporo im 
idzie, tęsknota dręczy serca (duet O Mimi, tu piD non form}. Nadej
ście Schaunarda i Collina przerywa ich marzenia. Czwórka przyjaciół 



urządza sobie wesołą zabawę, aby wśród 
żartów zapomnieć o troskach i tęsknotach; 
wtem nieoczekiwanie w drzwiach staje ... 
Musetta. Przyprowadziła ona Mimi, którą 

spotkała na ulicy bardzo ciężko chorą, resztkami sił podążającą do 
ukochanego Rudolfa. Przyjaciele układają chorą na posłaniu, każdy 
pragnąłby jej w jakiś sposób dopomóc. Musetta oddaje Marcelemu 
swoje kolczyki, prosząc, by je sprzedał i kupił lekarstwo oraz ciepłą 
mufkę, o jakiej marzy półprzytomna Mimi. Colline decyduje się sprze
dać swój stary płaszcz, który przez wiele lat wiernie mu służył, by 
za otrzymane pieniądze sprowadzić lekarza (aria Vecchia zimarra). 
Niestety, wszystkie ofiary są już daremne. Mimi wraz z Rudolfem raz 
jeszcze snuje nić słodkich marzeń o miłości i szczęściu, lecz słabiutki 
płomyk jej życia coraz bardziej gaśnie. Rudolfowi wydaje się, że Mimi 
usypia, odchodzi więc, by zasłonić okno. Gdy odwraca sie do reszty 
zebranych, ich spojrzenia wyraźniej od słów mówią mu, że jego uko
chana już nie żyje. 

J. Kański, Przewodnik Operoi.ry. PWM 1995 r. 

Dzieło 
Pucciniego 

Od lutego 1893 roku, czyli pamiętnej roz
mowy w pociągu, kiedy to kompozytor 
powziął zamiar stworzenia nowej opery 
w oparciu o książkę Murgera, minęły dwa 
lata, zanim gotowe było libretto przyjaciół 
kompozytora - llliki i Giacosy. Praca nad mu
zycznym kształtem Cyganerii zajęła kompo
zytorowi osiem miesięcy, rozpoczął ją bo
wiem pod koniec 1894 roku. jak sam po
wiedział, żadna z jego oper nie powstała tak 
szybko i spontanicznie, żadna nie stanowiła 
zresztą tak szczerej wypowiedzi i nie była 
przesycona tyloma elementami własnych 
przeżyć z czasów młodości. Ten żar osobi
stych przeżyć, siła wypowiedzi i przemie

szanie prawdy z poetycką opowieścią sprawiły, że Cyganeria zyskała 
nieśmiertelny urok i siłę wyrazu. Puccini z całym swym twórczym 
temperamentem rzucił się w wir pracy. Kierował pracą librecistów, 
uzgadniał przebieg wszystkich scen, obmyślał konstrukcję obrazów, 
zmieniał, akceptował lub odrzucał - tyranizował swoich współpra
cowników. Zniecierpliwiony czekaniem nieraz sam komponował 
muzykę, nie czekając na gotowy tekst sceny czy też arii. Tak było na 
przykład ze słynnym Walcem Musetty, rola librecistów musiała się tu 
ograniczyć do tekstu stworzonego przez kompozytora. Często by
wało odwrotnie, niezadowolony ze swej pracy Puccini przekreślał całe 
gotowe już strony muzyki i tekstu. Ostatnie akordy swojej ukochanej 
opery Puccini pisał już w swojej willi w Torre del Lago w „Klubie 
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Cyganerii". Przegrywał je z wielkim wzrusze
niem, śmierć Mimi wzruszyła go bowiem do 
łez. Równo trzy lata później, w tym samym 
terminie co wystawienie Turandot w Tea

trze Królewskim w Turynie, odbyła się w dniu 1 lutego 1896 roku 
prapremiera Cyganerii. 

Pod względem muzycznym Cyganeria w pełni odzwierciedla 
charakterystyczne cechy techniki kompozytorskiej Pucciniego. Utwór 
utrzymany jest w formie dramatu muzycznego, w którym każdy akt, 
zwany w operze obrazem, tworzy nieprzerwaną, jednolitą całość 
muzyczną, zależną od rozwoju akcji dramatycznej. Forma dramatu 
muzycznego w ujęciu Pucciniego jest zbliżona do dramatów Wagne
ra, ale wspólna jest tylko zasada budowania scen, które różnią się jed
nak zasadniczo. Muzyka Pucciniego jest pełna zmysłowości, melodyj
nej włoskiej kantyleny. Zachowana jest tu także technika motywów 
przewodnich. Każda postać u Pucciniego, istotne momenty akcji i uczu
cie mają swój odpowiednik w muzyce. Czasem jest to tylko kilka nut, 
charakterystyczny akord czy barwa instrumentalna. Tu właśnie tkwi 
niezwykła finezja kompozytora, który potrafił tak wspaniale i zręcznie 
konstruować motywy muzyczne oraz ich wzajemne powiązania. 
Uważny słuchacz już na początku wstępu usłyszy charakterystyczny 
„motyw Cyganerii", potem „motyw Mimi", wesoły kokieteryjny „mo
tyw Musetty". Nad wszystkimi zabiegami konstrukcyjnymi dominu
je jednak piękna włoska kantylena prezentowana w krótkich wyrazi
stych monologach. Niekiedy jednak wprowadza kompozytor trady
cyjną pieśń lub arię, zręcznie wplatając ją w scenę zespołową. 

W sposób odmienny potraktował też Puccini chór. W przeci
wieństwie do swoich poprzednich oper, w Cyganerii pojawiają się 
często sceny zespołowe z udziałem przechodniów, świątecznego 
tłumu, przekupniów, kelnerów, uliczników i dzieci. Daje to ogromną 
możliwość bogatego zróżnicowania muzycznego i scenicznego. Nie 
tylko wokaliści stanowią o mistrzowskim opracowaniu muzycznym. 

1 
I 
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Prawdziwe piękno i akcja tkwią w samej 
orkiestrze. Niezwykle precyzyjne władanie 
sztuką instrumentacji pozwala kompozyto
rowi na wydobycie najsubtelniejszych odcie
ni wyrazowych. Orkiestra w operach Pucciniego brzmi jak pełna splo
tów brzmieniowych symfonia z li połowy XIX wieku, a jego niezwy
kły talent instrumentacyjny zbliża jego styl do efektów widocznych 
już u wczesnych impresjonistów. Gdyby tak analizować twórczość 
Pucciniego, można znaleźć mu odpowiednie miejsce na drodze po
szukiwań do zmian u progu XX wieku, jednakże przewaga twórczo
ści operowej każe uwzględnić jeszcze jednen aspekt jego twórczo
ści - przynależność do werystów. Faktem jest, że weryzm w operach 
Pucciniego jest przesycony poetycką nastrojowością i nie ma tak bru
talnego wymiaru jak Pajace Leoncavallo. Weryzm w Cyganerii spro
wadza się do skonstruowania jakby osobnej warstwy „życia muzycz
nego" osiągniętego drobnymi rysami, które sprawiają, że rozbrzmie
wają muzyczne „tony prawdy". 

Pierwsze przedstawienie Cyganerii w Teatrze Królewskim w 
Turynie prowadził wielki Arturo Toscanini, wielki przyjaciel i propa
gator sztuki Pucciniego. W roli Mimi wystąpiła Cesira Ferrani. Sam 
Puccini musiał kłaniać się już po pierwszym obrazie, potem wycho
dził jeszcze kilkakrotnie na scenę. Mimo wielkiego aplauzu publicz
ności opera nie podobała się krytykom. Sytuacji tej nie poprawiło 
także wystawienie jej w tym samym czasie w Rzymie. Dopiero kwiet
niowa prapremiera w Palermo przyniosła pełny sukces w obecności 
trzech tysięcy widzów. Wieczór 13 kwietnia 1896 roku miał przeło
mowe znaczenie w dziejach Cyganerii, od tego czasu zaczęła się jej 
trwała pozycja w repertuarze światowym. 

Wa/emyna Węgrzyn 

Literatura: 
1. Wiarosław Sandelewski: Puccini. PWM Kraków 1972. 
2. Stanisław Prószyński: •Cyganeria« f Pucciniego. Kraków t 96 t. 



Sceny 
z życia cyganerii 

Nie jest przypadkiem, że z całej literatury europejskiej, którą Puccini 
dobrze znał, najbliższą mu była sławna powieść zatytułowana Sceny 
z życia cyganerii francuskiego pisarza Henryka Murgera. Atmosfera 
artystycznych poddaszy Paryża, przeżycia i konflikty mieszkających 
tu ludzi dobrze były znane Pucciniemu z własnych doświadczeń . W 
książce Murgera Puccini znalazł pełne i wyraziste odbicie własnej 
młodości , przetworzone w pełną uroku formę poetycką. 

Twórca Scen z życia cyganerii, paryżanin Henryk Murger ( 1821-
1861}, pochodził z biednej rodziny. Wcześnie porzucony przez ro
dziców, szybko stał się obywatelem słynnej Dzielnicy Paryskiej i zo
stał „zupełnie opętany przez literaturę" - jak pisał Tadeusz Boy-Że
leński. Tam mieszkał przez szereg lat zmęczony beznadziejną walką 
o życie , o uznanie własnej twórczości, wyniszczony nędzą, głodem 

i upokorzeniem. Jedyną radością jego życia były napisane przez nie
go utwory, których nikt wówczas nie potrafił docenić. „Każdy- pisał 

Murger, kto chce trafić do świata sztuki, musi przebyć trudne ścieżki 
cyganerii. Cyganeria to nowicjat artystyczny: to przedsionek do Aka
demii, szpitala lub do dołu samobójców". Barwne opowiadania 
Murgera ukazywały się w latach 1846-1849, wydane potem pod 
wspólnym tytułem, który już znamy, zostały nawet w formie sztuki 
teatralnej wystawione w teatrzyku „Varietes" i pozwoliły Murgerowi 
zakosztować nawet trochę sukcesów pieniężnych . Puccini już kilka 
dni po ostatniej premierze zaczął myśleć o następnej operze. W prze
dziale kolejowym opowiadał przyjaciołom o wrażeniu , jakie wywarła 
na nim książka Murgera. Sam zresztą w młodości przeżył podobne 
lata cyganerii, gdy jako dwudziestoletni młodzieniec zamieszkał 
w Mediolanie przy Vicolo San Carlo. W studenckim pokoiku zamie-

-.... c 

szkał jego brat i jego kuzyn, a jedynym 
źródłem dochodów było skromne stypen
dium Pucciniego, które z trudem wystarczało 
na utrzymanie trzech młodych pełnych fan-
tazji młodzieńców. Wspomnienia z lat młodzieńczych Puccini zacho
wał do końca życia. Już jako sławny kompozytor, w parku swej willi 
w Torre del Lago zbudował mały drewniany domek. Tam była siedzi
ba „Klubu Cyganerii", w którym zbierało się grono najbliższych przy
jaciół kompozytora. 

Napisanie odpowiedniego libretta w oparciu o „Sceny" Mur
gera Puccini powierzył jednemu ze swoich bliższych kolegów, zna
nemu jeszcze z czasów studenckich. Był nim doświadczony już li
terat - Luigi lllica. On zaprosił do współpracy doskonałego poetę, 

Puccini (od lewej) 
i jego libreciści : 

Giuseppe Giacosa 
i Luigi lllika 



autora znanych i cenionych sztuk teatralnych 
Giuseppe Giacosę. Ich współpraca z Pucci
nim okazała się niezwykle owocna. Nie tyl
ko stali się twórcami jednej z najpiękniej

szych oper kompozytora, lecz także wspólnie stworzyli jeszcze dwie 
opery: Toskę i Madamę Butterfly. Tak więc luźno i barwnie napisane 
„Sceny z życia cyganerii " musiały zostać poddane znacznym prze
mianom, nowej adaptacji zgodnej z muzycznymi wymogami sceny 
operowej. Okazało się przy tym, że pełne uroku dzieło Murgera wzbu
dziło także zainteresowanie innych artystów, stało się to już na po
czątku XX wieku, gdy zaczęto je pokazywać w różnych postaciach. 
Raz jako sztukę teatralną, film niemy, adaptację filmową w typowo 
amerykańskim stylu i wreszcie także w telewizji. Ostatnia słynna fil
mowa wersja tego utworu została nakręcona z Janem Kiepurą w roli 
głównej. Z obszernej galerii typów cyganerii paryskiej Illica i Giacosa 

Przyjaciele: Schaunard, 
Marcel , Rudolf i Colline 
w paryskiej prapremierze 
„Cyganerii", 13 czerwca 
1889 r. 

stworzyli postacie syntetyczne. Najwięcej 
zmian wprowadzili w scenach dramatycz
nych, epizodach i małych akcjach teatral 
nych. Ważne tu były względy muzyczno-te
atralne, jak na przykład wprowadzenie na scenę chóru, konieczność 
podziału zespołu , elementy taneczne i komiczne. Akcję umieszczo
no w Paryżu w latach trzydziestych, wspomniany jest tu bowiem król 
Ludwik Filip. Udział biorą ciężko pracujące kobiety, mężczyźni i dzieci. 
Puccini zainteresowany tematem szybko przystąpił do pracy. jednakże 
libreciści nie zawsze nadążali za jego pomysłami , on wszystko zmie
niał , łącznie z konstrukcją scen dramatycznych, dialogami, a nawet 
scenografią. Praca nad Cyganerią zawładnęła umysłem i sercem wszy
stkich twórców. Sami czując się utożsamieni z bohaterami, potrafili 
dopracować i wymyśleć dodatkowe sceny i efekty po to, aby oka
zały się jak najbardziej prawdziwe. 

WalenQ.ma Węgr.zyn 

Puccini (w aucie) z przyjaciółmi i kierowcą 
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Postacie 

Wspominaliśmy już o tym, że w pracy nad stworzeniem libretta dwaj 
literaci , przyjaciele Pucciniego - lllica i Giacosa musieli dokonać znacz
nej syntezy wśród plejady osób występujących w „Scenach" Murge
ra. Postacie kobiece: Mimi i Musetta zostały stworzone z czterech 
innych bohaterek opowiadań Murgera. Owe pełne wdzięku boha
terki ucieleśniały typowe dla tej epoki i tego środowiska kobiety. 

Charakterystykę Mimi podali libreciści w oddzielnym 
akapicie. 
„ .. . Mimi była uroczą kobietą, w typie, który szczególnie 
odpowiadał plastycznym i poetyckim ideałom Rudolfa. 
Miała dwadzieścia dwa lata, była nieduża i delikatna ... 
Twarz jej zdawała się być szkicem arystokratycznej głów
ki: rysy jej pełne były cudownej szlachetności... Ta 
chorobliwa piękność czarowała Rudolfa .. . Ale 
o miłości Rudolfa zadecydowały jej ręce, 
które mimo gospodarskich zajęć umiała 
zachować jako bielsze niż ręce samej 
bogini Próżniactwa .. . " 

Druga kobieca postać, będąca prze
ciwstawieniem Mimi - to Musetta, której 
sposób bycia i temperament dają wiele 

możliwości precyzyjnej charakterystyki muzycznej . 
„ ... Panna Musetta była to ładna dwudziestolet

nia dziewczyna. Dużo zalotności , nieco ambicji i nie
wiele ortografii.. . Była jednak ozdobą Dzielnicy Ła
cińskiej. Moje szalone istnienie - mówiła Musetta -

to niby piosenka, każda no
wa miłość - to strofka, ale 

Marceli - to refren ... " 
Postacie męskie w niczym nie 

ustępowały w oryginalności obu 
paniom. Wszyscy reprezento
wali unikalny sposób bycia 
i prezentowania swoich po

glądów i swojej wiedzy. 

„ ... Gustaw Colinne - wielki filozof, Marceli -wielki ma
larz, Rudolf - wielki poeta i Schaunard - wielki muzyk, byli 
regularnymi bywalcami kawiarni „Momus", gdzie nazy
wano ich „Czterema muszkieterami". 
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Kronika życia i twórczości 
Giacomo Pucciniego 

22 grudnia 1858 - W mieście Lucca urodził się Giacomo Puccini 
jako piąte dziecko kompozytora Michele Pucciniego i jego żony 
Albiny Puccini-Magi 

1863 - Puccini zaczyna naukę gry na organach u ojca 

23 stycznia 1864 - Umiera ojciec kompozytora 

1868-1872 - Puccini uczy się w Seminarium św. Michała i Marcina 
w Lukce oraz w Instytucie Muzycznym Paciniego. Pracuje tak
że jako organista. Powstają pierwsze kompozycje organowe 
i chóralne 

1876 - Powstaje Preludium na orkiestrę symfoniczną, kompozytor 
słyszy po raz pierwszy w Pizie Aidę Verdiego 

1880-1881 - Studia w Mediolanie, w konserwatorium Muzycznym 
u Bazziniego i Ponchiellego. 

1883 - Pierwszy wielki sukces kompozytorski -wykonanie Kaprysu 
symfonicznego w sali teatru La scala w Mediolanie 

31 maja 1884 - Prawykonanie pierwszej opery Pucciniego Willidi 
w mediolańskim Teatra Dal Verme 

21 kwietnia 1889 - Prapremiera opery Edgarw teatrze La scala 

1890-1892 - Praca nad operą Manon Lescaut 

1 lutego 1893 - Prapremiera Manon Lesacutw Teatrze Królewskim 
w Turynie 

1894-1895 - Puccini osiedla się w willi w Tore del Lago koło Lukki 
i kończy Cyganerię 

1 lutego 1896 - Prapremiera Cyganerii w Teatra Regio w Turynie 

1898 - Wykonanie Cyganerii w Paryżu 

\ 
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14 stycznia 1900-Prapremiera ToskiwTe
atro Constanzi w Rzymie 

1903 - Wypadek samochodowy kompozy
tora i przerwa w pracy przez sześć mie
sięcy 

17 lutego 1904 - Prapremiera Madamy Batterfly w mediolańskiej 
La scali 

1905-1906-Wielka podróż koncertowa kompozytora (Nowy York, 
Buenos Aires, Madryt, Kair) 

10 grudnia 1910 - Prapremiera opery Dziewczę z Zachodu w Me
tropolitan Opera w Nowym Yorku z udziałem Arturo Toskaninie
go i Enrico Caruso 

27 marca 1917 - Prawykonanie jednoaktowej opery jaskółka w Monte 

Carlo 

14 grudnia 1919 - Prawykonanie tryptyku operowego Płaszcz, Siostra 
Angelica, Gianni Schicci w Nowym Yorku 

18 września 1924 - Król Wiktor Emanuel Ili mianuje Pucciniego 
senatorem 

1920-1924- Praca nad nową operą Turandot 

29 września 1924 - Puccini umiera w Brukseli, pochowano go we 
Włoszech w willi w Tore dal Lago 

25 kwietnia 1926- Uroczysta premiera niedokończonej opery Puc
ciniego Turandot w opracowaniu Franco Alfano pod dyrekcją 
Arturo Toskaniniego. 

~ 
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KIEROWNICTWO inspicjenci: korepetytorzy 

Jolanta Michalak- Jan Szczerek oboje 

I ZESPOŁY OPERY Adam Frontczak solistów: 
Lechowska Piotr Bullo Danuta Szermińska 

WROCŁAWSKIEJ Julian Żychowicz Anna Danielewicz 
Jolanta Serednicka Magdalena Wąsik Konrad Wojtowicz 

w sezonie 1996/97 Barbara Jakóbczak-
Stanisława Strugała Alina Markowska Renata Więclewska 

bibliotekarz nutowy Zathey 
Anna Wojciechowska li skrzypce 

Krzysztof Jamielucha 

dyrektor naczelny Lech Stasiak Halina Rachwalik tenory Włodzimierz Gulka rożek angielski 
i artystyczny Maria Rzemieniecka Jan Andrunyk liona Borek Mirosław Wiącek 

Ewa Michnik 
SOLIŚCI ŚPIEWACY 

Andrzej Antosik Dorota Mirek-Kowal 
Paweł Gawroński* Andrzej Tom klarnety 

dyrektor soprany CHÓR Jan Dukszta• Katarzyna Dąbrowska- Roman Astriab 

administracyjny Monika Chabros• kierownik chóru 
Aleksy Drozdow• Maleszko Jadwiga Rymarczuk 

Ewa Czermak Jarosław Królikowski Anna Gac Lech Stasiak 
Sławomir Stobiński 

Izabela Frankowska 
Małgorzata Orawska I Bolesław Słowiński Agnieszka Cielek Janusz Buliński 

główna księgowa Aleksandra Lemiszka korepetytor chóru Tadeusz Szeptycki* Irena Burmecha fagoty 
Urszula Saj Ewa Murawska-Kalinin Magdalena Jaszczak basy 

Regina Liszka Józef Taut 

kierownik muzyczny KatarŻyna Nowak 
inspektor chóru Andrzej Adrianowicz altówki Andrzej Kuprianowicz 

Jolanta Żmurko Tomasz Szreder Andrzej Antosik Mieczysław Chodaczek Romuald Żarejko kontrafagot 

dyrygenci: mezzosoprany 
soprany 

Marek Ciepły Andrzej Szykuła Barbara Palczak 
Dorota Dutkowska Michał Gogolewski Marek Kamiński 

Ewa Michnik Grażyna Czopowska trąbki 
Tomasz Szreder Elżbieta Kaczmarzyk-

Alicja Gołaszewska 
Marcin Herman Barbara Opalińska 

Tadeusz Zathey Janczak Marek Klimczak Włodzimierz Górecki Kazimierz Bujoczek 

Maria Łukasik* Jolanta Kołodziejska Marek Kłosowski Elżbieta Siedlecka Stanisław Szymanowski 

główny specjalista Agnieszka Rehlis Ewa Laprus Krzysztof Marusieński Mirosław Wenc 

i doradca Maria Wieki ińska• Halina Majos Kacper Opolski 
wiolonczele Jerzy Majchrzak 

ds. programowych Danuta Maryńska Jerzy Szlachcic koncertmistrz 
Mieczysław 

tenory Zofia Marzec Marian Szpak Krystyna Marchel 
waltornie 

Dondajewski Bogdan Desoń Maria Nosal-Kamyczek Dariusz Piecha 
Mirosław Wagner 

Andrzej Kalinin Ewa Olszewska Maria Palmowska 
Jerzy Porębski 

konsultant Edward Kulczyk Agnieszka Pniewska Krzysztof Proskień 
I ORKIESTRA Tomasz 

ds. opieki reżyserskiej Igor Łosiejew Mirosława Rychłowska- Gardziejewski 
Adam Jastrzębski 

Robert Skolmowski Adam Zdunikowski* Dor cz inspektor orkiestry Henryk Byś* 

Katarzyna Słowińska I Tomasz Stocki 
Magdalena Bogdańska Jan Grela* 

asystent reżysera barytony Magdalena Oleksyk 
Maria Łukasik Wojciech Dyngosz• 

Małgorzata Walczyk I skrzypce 
Adam Wolny• 

Zbigniew Kryczka alty 
kontrabasy puzony 

scenograf Maciej Krzysztyniak Aurelia Adamczak 
I koncertmistrz Wiesław Kaczmarczyk Kazimierz Puchalski 

Małgorzata Słoniowska Zbigniew Macias• Ryszarda Cibicka 
Stanisław Czermak Ireneusz Szykuła Henryk Dudek 

kierownik działu Jacek Ryś Zdenka Dydovicova i z-ca koncermistrza 
Krzysztof Kafka Tomasz Druzd* 

oordynacji pracy Rafał Son gan• Daniela Frankiewicz Igor Sołonienko 
Aleksander Furgała Marian Maciejewski* 
Jacek Siewierski 

artystycznej Andrzej Witlewski Beata Gąsior z-ca koncermistrza tuba 
Krystyna Preis basy 

Joanna Grabowska Tomasz Stocki 
flety Andrzej Wójcik* 

kierownik działu Wiktor Gorelikow 
Dagmara Granda Małgorzata Borzęcka Piotr Kosiński* 

promocji i obsługi Piotr Należyty 
Beata Kaczmarska Andrzej Stańczyk Tadeusz Witek 

widzów Janusz Zawadzki 
Maria Surówka Cezary Traczewski perkusja 

Beata Smolińska Radosław Żukowski • współpraca 
Grażyna Starczyńska Albert Nawarecki Zbigniew Wojciechowski 
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Krzysztof Loho Maria Łaznowska 
Jarosław Paszko Barbara Szostakowska 
Krystyna Wojciechowska* Marzena Urbanowicz 

harfa 
Dariusz Drelichowski 

Elżbieta Marczak-Wilkosz 
Jarosław Józefczyk 
Tadeusz Kaczmarczyk 

fortepian Henryk Królak 
Teresa Rymaszewska Marcin Nowak 

Jakub Spociński 

zespół 
BALET Ali na Szymczyk 

kierownik Marzena Krzistkowska 
Anna Kołek Maria Kijak 
Monika Merxmuller 

pedagog Sylwia Olejniczak 
Jewgienia Jerszowa Małgorzata Smolarz 

asystent choreografa Gabriela Zając 

Hanna Karacić Marek Bronszkiewicz 
Monika Józefczyk 

korepetytor Donata Smulko 
Ewa Kryczka 

stała współpraca 
inspektor Hanna Karacić 
Kazimierz Kessler Zbigniew Owczarzak 

I tancerze Kazimierz Kessler 

Natalia Fiodorowa Julian Żychowicz 

Bożena Klimczak 
KIEROWNICTWO Rostislaw Biliak 
TECHNICZNE 

soliści kierownik techniczny 
E lżbieta Lejman Janusz Słoniowski 
Katarzyna Oleksiak kierownik sceny 
Wakako Shimizu Jan Romanowski 
Celina Styś kierownik magazynu 
Anna Szopa kostiumów 
Piotr Chudzicki Krystyna Cichosz 
Piotr Oleksiak mistrz oświetlenia 
Paweł Oleksiak Sławomir Daszkowski 
Dariusz Raczycki mistrz elektroakustyki 

koryfeje Jerzy Galek 

Urszula Adamowska kierownicy pracowni: 
Urszula Drzewińska krawieckiej męskiej 
Maria Kowalska Waldemar Krawczyk 
Maria Krzeszowiak krawieckiej damskiej 
Barbara Książczyk Teresa Kurkowiak 

-
pracowni szewskiej 
Zbigniew Cendro 
pracowni perukarskiej 
Grażyna Matuszak 
pracowni malarskiej 
Zbigniew Francuz 
brygadzista pracowni 
modelatorskiej 
Tomasz Król 
brygadzista pracowni 
modystycznej 
Romana Mysza 
brygadzista pracowni 
stolarskiej 
Kazimierz Graczyk 
brygadzista pracowni 
ślusarskiej 
Grzegorz Grenczak 
brygadzista pracowni 
tapicerskiej 
Wojciech Derucki 
brygadzista 
pralni-farbiarni 
Teresa Grzybek 

redakcja programu 
Beata Smolińska 
Bożena Owczarzak 

opracowanie graficzne, 
skład i łamanie 
TYPO-GRAF 

wy~awca: 
PANSTWOWA OPERA 
WE WROCŁAWIU 

ul. Świdnicka 35 
50-066 Wrocław 

telefony: 
Biuro Promocji i Obsługi 
Widowni 
34-307-27 
34-386-41 - centrala 

druk 
Drukarnia Uniwersytetu 
Wrocławskiego 

fJ(fjJJl!:JjJ; ~ M 
ul.Kwidzyńska 8, 50-964 Wrocław 

tel.071/25-30-41,telex 071/2544, fax 071/25-31-99 

WIODĄCY 
PRODUCENT 
WYROBOW 

EKOLOGICZNYCH 
FARBV,EMALIE,LAKIERV 
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