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Tirud:no byłoby wsikaizać kompazyitoira, którego dzieła &potY'kałyby się 
z tak sprzecmnymi, przeciwstawnymi opi!Iliami, jak itwórczość Piotra 
Czajkowskiego (1840-1893). Przeiz jednych bezgraniCl7.IIlie uwielbiany, 
gdzieind:lliej wiitainy gwtimdami ·i tupandem; ceniony li. rrównocześnie ... krry
tykoiwany :zia eklekty:mn i... wy1nalazazość, rza wud:ność jego murzyki 
i... łatwiznę, za elegancję i ... wulgarność , za spokój i ... wybuchowość, 
za pnogr.arrnowość i... absolutną cizystość muzyozną, za kosmopolityzm 
L. ludowość, za sentymenitalny romantyzm i... iklasy.czm~ść, ·za dzieła 
monumentall!le i... mdiJ111atury, .z.a... Czy,ż f·aik.t ten nie jest najlepszą 
leg.UY'lffiacją pr.awd.ziwej wlielkości? A iwieHmść .to nriie &pi-:OO'Wa, posągowa; 
w równym stopniu . :fiilhainmonioz:na i operow1a, •CO kameralna, dam.o.wa, 
radiowa, sipraiwdzalna pakami Jtak =ailromitego wi!t".tuaz.a, jak początku
jącego melomana. 

Mirrn10 -ż.e w b. r. miniie .j1uż 70 tlat 1od śmierrai tego 'lJilJaiklamitego 
k01Inpozy.tora ro.syj.skdeg.o, stale odkiryw.amy wie·oz:nie żywe, IliO'We aspekty 
jego genial.!Ilej siituJci. Na rpeiw1no on ·sam nie pr,z,ewlidyw:ał, że np. dwie 
fantazje na orr.kiiesrtrrę 1syimfoni·ozną (dooi nazywają je uwer,turami pro
~amowyimii lub rzgJOła ipoematami SY'lffifOillioznyimi): „Francesca da Rimini" 
i „Romeo i Julia", dzieba ozys1to orlci.e.strail.ne znajdą s·obie nowe prze
znaczenie, że będą stanowlić kanwę dla koncepcji bałetowych. P~ecież 
trzy epokowe dl"lieła baletowe ~a.jk:owskiego: „Jezioro łabędzie", „Spiąca 
królewna", a sz·cize.góJnlie .genda11ny „Dziadek do orzechów", ·to wysta.roza
ją100 wspaniała dan11na d1a teg,o g.atunkiu sztukii. A jednak bałet zapo
życza sobie d.a1sze kiomrpozycje .Ozaj1kowskdego, szuka w nich nowych, 
nieiplI1ZeazUJW1a1ny·ch - ?Jdawałoby s:ię - rn1ożlliwośd. 

Francesca da Rimini była piękną córką Gwidona da Polenty, pana 
Ravenny, którą - wbrrew jej wolii - .poślubił ok. 1275 :r. brzydkd ó. ułom
ny Mala.testa da RJilmini. Gdy jego rp.riZ)'["OO:nd brat, piękny Pao1o poko
chał Frainae.s1kę .ucmuciem gOJrącyim d odrwzajemni•onym, - obraŻKliny mąż 
zocganiZ1ował zaisadizikę, tzaibijając nies·zczęS1I1ych kochanków. 

Muzylka Czajlrow:~iegio :porositaje rz .treścią owego autentyczne.go wy
darizeni:a, oipis·ainego izr.esztą tpI"IZez Dantego rw „Boskiej komedii" („Piekło", 
V. pieśń) - w 7lWiąZJku dość luźmY'lffi. Ty1ko rw 1Z1a.'chwyicaijąco lkycz.nych 
firaizach śir:odkowej części (Alnd.ainte 1cantabile) możemy zna.leźć be.z trudu 
muzyczne odW1zoro,warrrie uwuć i nastrojów rpi~ej, a jakże niesz.częśli
wej F.rancesJci ~jej cień Qpo:wiaid•a Dantemu hLsto.rrl.ę traig1k:znej miłości 
i śmierci). Części skrajne dzieła malują grozę dantejskiego piekła (chro
matyka, dysonansowość, ostra ry1tmika itd.). Fanta·zja orkii.esitralna „Fran
cesca da Rimini", swego oZJasu U1Wa::iiana za murzyozną rewclację, diziś 
rnadkio gości w prog.ramach koncer.tów symfonicZ111ych. 



Z baletem ~arrtym na muzyce „Franceski" wystąpił po raz pierwszy 
Fokin w pertersburskiim Teatrze Maryjskim (1915). Lepsze i dziś najpo
pularniejsze ujęcie pochodrzi od Davida Lichine (liibretto napisane wspól
nie z Cliffordem, ·inscenizacja markiza de Cuevas prapremiera w lon-
dyinskiim Couvent Garden w 1937 ir). ' 

Romeo i Julia - to bohaterowie nieśmierte1nej tragedii Szekspira, 
powstałej ok~o 1•594 ir. w o,paxciu 10 auterntyiazne wydarzenia. Dramat 
miłosny dwojga lrochainków z •Werony stawał się wielOlkrotm:ie podkładem 
programowyim dla d2lieł muzyomiych. ,Interesowalii się nim m. i. tacy 
kornaxnytorizy jak Berlioz d Gui (isymfOIIlie), Gounod, Delius, de! Campo, 
Sutermeister, .Zadonai (opery), Bernstein (mus:iool), Lambert i Prokofiew 
(ba~ety). 

Uwertura-fanta!2lja „Romeo i Julia" !Piotra Czajkowskiego, wyipraco
wana w ok!resi.e 1868-70 jest - dcięk·i bogatej rz:.awairtości melody.cznej, 
ryitmiOZIDej ł orkiestra.cyjnej - jednym iz naj1populariruiejszych dziieł tegoż 
lrompozyitora. Warto tu rzJWrócić uwagę na charakter programowości 
OzajkowtSrkiego; :nie jest ona tyipu i!lustracyijnego,_ a .riaazej psychologicz
nego, nie rysuje aikoji, lecz maluje 1przeżyoia lbohaterów, ujęte w ścisłą 
konstriukcję muzyiozną . W „Romeo ~ Julii" mamy do czyme:nia z Alleg
rem oonatowym o dwóch pl1ZeciwsrtaJW1Dyich ~upach tematy,az:nych: te
macie wrogości, !ll!ieinawiści (spór .rod~ Montecchi li Capuletti) li temacie 
miłości ~dwo.je lmchanków). Teimarty rte .uJegadą tr.zyk.rotnemu pnzetw.orze
nliu, a całość otmzyimuje jeszcze uroczysitą d1ntrodumcję (!Wstęp) !i smut:ny, 
ma•lujący ,tragfomą śmierć .lmcha:nków epilog. 

Dramat sz~wski ·stał się w1~dowilsk:iiem baletowym już w r. 178.5; 
opracował go wtedy wenecja1n;in Eusebion Luzzi . Nie.co rpóźniejisza jest 
reaJiiizJacja Klausa Schalla w Kopenhaida.e. SłaJW1De ujęcia XX w. z mu
izyiką Czaj<lrowskdego, rt:io dzieła Bronisławy Niżyńskiej (Sergiusz Lifar 
jako Romeo, trok 1926) d Jeana Cocteau (.1924). !Najrwli.ększą sławę z.dobyło 
sobie dzieło .cho!reografa radziieolcie.go Ławrowskiego, który wystawił 
„Romeo i Julię" jako dramart baletowy w 3 ~ach (13 odsłon) tz muzyki 
Prokofiewa w Teatrze Kir.owa w Len:iing;ramie (1940 r. Julia-Ulanowa, 
Romeo - Sergiejew). W następnyich łatach nastąpiły dalsze światowe 
premiery tego dzieła. 

*i:f* 

Dwiema fantazjami oirk:iestral!nymi Czajko/Wskiego w ujęciu bale.to
wyim scena opeir1owa Mdejskieg:o Teatru Muzy.crznego w Krakowie prag
nie wtinaug•urować serię daJJSzyich wddowtlsk baJetowych, których reali
za·c}i od dJZJies;iąteik lait dom.agała się na próŻIDO opimtia środowiiska kultu
ralnego naszego mia•sta. 

Stanisław Lachowicz 

Z JERZYM KAPLIŃSKIM O SEKRET ACH TERPSYCHORY 

Z sylwetką sceniczną Jerzego Kaplińskiego zetknąłem się po raz 
pierwszy lat temu paręnaście, na doprawdy znakomitym spek
taklu tanecznym. Rzecz działa się, naturalnie, w Krakowie, 
w czasach „historycznych", impreza nosiła tytuł „Koncert 
baletowy", a wykonawcami byli: Barbara Bittnerówna i Jerzy 
Kapliński. Ściślej mówiąc, był to najautentyczniejszy debiut 
Bittnerówny i zarazem pierwszy występ Kaplińskiego w Kra
kowie. Prezentując niezwykle bogaty program układów i ewo
lucji, demonstrując jednocześnie olbrzymi repertuar niuansów 
technicznych, znakomita para fascynowała nie tylko mistrzow
skim kunsztem tanecznym i wielką kulturą interpretacji ges
tycznej, ale także nieskazitelnym zmysłem muzycznym oraz ja
kimś przedziwnie fluidalnym, głęboko sugestywnym i jedynym 
w swoim rodzaju urokiem osobistym. 
Największy jednak splendor przypadł w udziale Kaplińskiemu. 
On bowiem był autorem opracowania choreograficznego i reży
serskiego, on wspólnie z Bittnerówną zaprojektował kostiumy, 
on także dobrał i subtelnie wysmakował bardzo zróżnicowany 
i bardzo ekspresyjny podkład muzyczny. Dość powiedzieć, że 
oboje z Bittnerówną tańczyli do muzyki Chopina, Lista, Sme
tany, J. Straussa, Webera i innych wybitnych klasyków, jak 
również do kompozycji Becce, Berge, Muhra, Sygietyńskiego 
i Wróblewskiego. Ciągle jeszcze jak żywe stoją mi przed oczyma 
poszczególne obrazy baletowe tego naprawdę wspaniałego i nie
zapomnianego wieczoru. A więc „Deszczowe preludium", „Pieśń 
moczariów", „Suita wschodnia", „Kaczki za wodą" i „Anna
-polka". 
Tak więc już w tamtych trudnych czasach Kapliński pokazał 
swój lwi pazur rasowego tancerza oraz wysokiej klasy balet
mistrza - reżysera. Jego dalsze losy, to dłuższa i obfitująca 
w błyskotliwe sukcesy współpraca z Bittnerówną, wielostronne 
powiązania ze sztuką operową, udatne opracowania wielu ba
letów, spektakli i widowisk, a wreszcie także działalność peda
gogiczna. Co jednak w Kaplińskim uderza najbardziej i jakie 
cechy jego osobowości twórczej należałoby uznać za dominu
jące. Dla wszystkich, którzy się kiedykolwiek zetknęli z nim 



Barbar_a Bittnerówna w jednej ze swych efektownych figur tanecznych 

osobiście, a przede wszystkim z jego warsztatem choreografa -
reżysera, odpowiedź nie powinna nastręczać najmniejszych na
wet dwuznaczności. Kapliński jest bez wątpienia prawdziwym 
intelektualistą sztuki baletowej. Wskazują na to liczne przykłady 
jego misternie wyspekulowanych koncepc ji choreograficznych, 
wspierających się zawsze na solidnym znawstwie rzemiosła, na 
nieomylnej intuicji artystycznej i szlachetnej pasji twórczej. 
A ponadto ujmująca bezpośredniość, skromność i olbrzymi 
wdzięk osobisty, a więc wszystkie te atrybuty, jakie bardzo po
magają w życiu i pracy. Jest przy tym rzeczą oczywistą, że 
całym swym „złotym kapitałem" Jerzy Kapliński operuje także 
na gruncie krakowskim, dokonując przekładu uwertury - fan
tazji Piotra Czajkowskiego pt. „Romeo i Julia" na trudny i spe
cyficzny język opracowania baletowego. Pora tedy najwyższa , 
aby go wyrwać z kieratu codziennych intensywnych prób i po
stawić pod „pręgierzem" dziennikarskich pytań, których tak 
bardzo nie lubi. 

- Panie Jurku, prosimy zatem o parę jędrnych zdań na ogól
ny temat: „co to jest taniec". 

„Taniec jest rytmicznym ruchem ciała". Tę definicję, chyba 
jedną z najstarszych, przypisuje się Platonowi. Taniec rozwija 
się na zasadzie określonego przebiegu rytmicznych ruchów ciała, 
które tworzą harmonijne całości o pewnym specyficznym stylu. 
Ruchy taneczne kształtowały się samoistnie, niezależnie od mu
zyki. Należy przez to rozumieć, że wszelkie formy muzycznego 
towarzyszenia tańcowi są elementem chronologicznie później
szym, że jednym słowem najpierw był „czysty taniec", a potem 
dopiero pojawił się „akompaniament do tańca". Z tego stwier
dzenia wypływa logiczny wniosek, że taniec stanowi niejako 
domenę absolutną i „jako taki" może się z powodzenierri obywać 
bez muzyki. Zresztą spór na ten temat datuje się od bardzo 
dawna. Teoretycy tańca starali się wykazać, że jest wielkim 
nieporozumieniem w zajemne uzależnianie obu sztuk, że istota 
tańca zawarta w rytmie ciała nie wymaga uzupełnienia w for
mie akompaniamentu. Podobnie zresztą taniec może się obejść 
bez oprawy dekoracyjnej. Wystarczy najprostsze tło: kotara 
i światło . Taniec nabiera wtedy szczególnej zwartości i logiki. 
Działa na widza tym, co stanowi jego istotę: rytmem i harmonią. 
Sute tło dekoracyjne wespół z frapującym akompaniamentem 
rozpraszają uwagę. Wrażenie estetyczne powstaje wtedy z po
mieszania różnogatunkowych podniet. Jednocześnie zatraca 
swoją czystość, ponieważ nie wywodzi · się z wyłącznej tylko 
apercepcji tańca. 



Taniec to także prolog miłości. Dlatego w erotykach wszyst
kich czasów rozbrzmiewają na jego cześć peany i dytyramby. 
Nie ma bowiem piękniejszego uczucia niż potężny rytm, który 
opanowuje człowieka w tańcu. Żadne z ćwiczeń fizycznych nie 
posiada takiego mnóstwa harmonijnych ruchów, co taniec, żad
ne z nich nie jest w stanie nadać ludzkiemu ciału tyle este
tycznego piękna i sugestywnego uroku. W tańcu nie sposób 
także uważać za jedyny cel takich wyników, jakie uzyskuje się 
na „deskach" teatru. Celem musi być ideał zdrowia i piękno 
wygimnastykowanego ciała. Harmonijnie rozwinięte ciało pełni 
bowiem określone funkcje witalne i estetyczne, a ponadto daje 
człowiekowi zdolność do prawdziwej pełni życia. 
- Przed momentem wspomniał Pan o apoteozie i gloryfikacji 
tańca w poezji lirycznej różnych autorów i różnych epok histo
rycznych. To nas przybliża do zasadniczych spraw, związanych 
z Pańską misją artystyczną w Krakowskim Teatrze Muzycznym. 
Czy można więc prosić o kilka zdań na temat Pańskiej kon
cepcji, dotyczącej choreograficznego przetworzenia uwertury -
fantazji Czajkowskiego i zrealizowania jej w postaci widowiska 
baletowego. 
- To byłoby nazbyt skomplikowane. Zresztą zagadnienia, o któ
rych mowa, poruszyłem w obszernym liście do Pana, przesła
nym z Warszawy w przerwie między dwoma cyklami prób. 
- Pozwoli Pan, że go zacytuję w najważniejszych fragmentach: 
„Drogi Panie Zbigniewie! Mile wspominam mój pobyt w Kra
kowie i cieszę się, że znowu odwiedzę to czarujące miasto. 
Chciałbym, nawiązując do poprzedniego listu, przedstawić moje 
credo w sprawach dotyczących układu do uwertury - fantazji 
„Romeo i Julia" P. Czajkowskiego. W realizacji tego przedsta
wienia starałem się kontynuować od dawna obraną linię arty
styczną, jak również rozwijać mój własny pogląd na zagadnie
nie choreografii. Podobną „metodologię" stosuje zresztą od „nie
pamiętnych" czasów. Tak więc chodzi mi o wyrażenie miłości 
dwojga ludzi, walczących z przeciwnościami, jakie stwarza 
przed nimi wrogie otoczenie. Ich wzajemne uczucie jest tak 
wielkie, że nie załamuje się nawet pod najcięższymi ciosami 
losu. Dlatego też nie utożsamiłem moich bohaterów z ich Szek
spirowskimi odpowiednikami. Co więcej, umieściłem ich w nie
określonym czasie i nieokreślonych warunkach działania. 
W „Romeo i Julia" rozmyślnie wyeksponowałem motyw wiel
kiej nieśmiertelnej miłości, odrzucając pozostały sztafaż tego 
dramatu. Idąc za tą myślą zmieniłem również zakończenie te
matu, pozostawiając zasadniczą jego ideę - miłość nieznisz
czalną. 

Wprowadzając tak zasadnicze zmiany fabularne wydaje mi się 
celowe podkreślić, że mamy tu do czynienia z „impresjami na 
temat", a nie z utworem pod tytułem „Romeo i Julia". W ten 
sposób unikniemy ewentualnych zarzutów deformacji libretta 
i odbiegania od oryginału. 
Jak Pan więc widzi, sprawa naszej premiery leży mi bardzo na 
sercu i chciałbym, aby całość spektaklu odniosła jak największy 
sukces ... ". 

- Dziękując za interesującą ro;>;rnowę, życzę Panu, Panie Jur
ku, dalszej owocnej współpracy z Krakowskim Teatrem Mu
zycznym i wielu jeszcze sukcesów artystycznych na scenach 
i estradach baletowych. 

Ro~mowę przeprowadził 

Zbigniew Rybak 

Niniejszy program zawiera łączne omówienie czterech 
pozycji: opery G. Pucciniego „Gianni Schicchi", opery 
B. Bartoka „Zamek Księcia Sinobrodego" oraz przedsta
wień baletowych do muzyki P. Czajkowskiego „Romeo 
i Julia" i „Francesca da Rimini". Jednocześnie w nin. 
programie zamieszczone zostały obsady spektaklu pre
mierowego „Gianni Schicchi" i „Romeo i Julia". Następna 
premiera, w skład której wejdzie opera „Zamek Sinobro
dego" i balet „Francesca da Rimini", odbędzie się w kwiet
niu 1963 r. Z kolei w:szystkie cztery pozycje będą stano
wiły „element wymienny" jednego „trójczłonowego" 
spektaklu. 



GIACOMO PUCCINI: 

GIANNI SCHICCHI 
OPERA KOMICZNA W JEDNYM AKCIE 

LIBRETTO: GIOACCHINO FORZANO 

TŁUMACZENIE: JAN POPIEL 

OS OBY: 

Giainnd Schiicchi STANISŁAW LACHOWICZ 

Laurntta, jego cór k a TEKLA DAROWSKA 
TERESA GRYBOS 

Zy.t a WALERIA SZAJOWSKA 
HALINA SZYMAŃSKA 

Rin nuoio BOLESŁAW PAWLUS 
ROMAN WĘGRZYN 

Gherardo JAN LACHOWSKI 
STEFAN STARZYK 

Nella ALICJA SŁAWECKA 
TERESA WESSELY 

Gherardino . ALEKSANDRA TOMCZYK 

Bet to KAROL LEHNERT 
ANDRZEJ PĄGOWSKI 

Simon TADEUSZ PODSIADŁO 
JERZY SYPEK 

Marco WNCENTY GŁODEK 
ADAM SZYBOWSKI 

Ci es ca LUCYNA JĘCZMIONKA 
STEF ANIA ZACHARIASZ 

Spine:occio, lekarz . KAROL LEHNERT 
ANTONI WOLAK 

Am.aintio, notar:iusz ZBIGNIEW RADŁOWSKI 
TADEUSZ SOLAWA 

Pinelino ANDRZEJ KARP 

GucClio . ANDRZEJ KARP 
BRONISŁAW KASZYŃSKI 
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Kierownictwo muzyczne: 
KAZIMIERZ KORD 

Inscenizacja i reżyseria: 
BOHDAN KORZENIEWSKI 
Asystent reżysera: 
ANDRZEJ ZIĘBICKI 
Dyrygent: 
KAZIMIERZ KORD 
Opracowanie scenograficzne: 
ANDRZEJ CYBULSKI 

Asystent scenografa: 
ZUZANNA PIĄTKOWSKA 

Korepetytorzy: 
KRYSTYNA WALDEK 
JAN GRABOWSKI 

Inspicjent: 
WIESŁAW KOLANKOWSKI 
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ORKIESTRA MIEJSKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO 

~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

DZIAŁ TECHNICZNY 

Kierownik Działu T echnicznego: EUGENIUSZ KRZYWDZIAK 
Z-ca Kierownika Technicznego: ADAM MALARZ 
Brygadier sceny: WŁODZIMIERZ KOPACZ 
Swiatło: EDWARD KSYK 
Dekoracje-Rekwizyty: 
Kier. Pracowni Scenograficznej : TADEUSZ GRONDAL 
Kostiumy: PRACOWNIE TEATRALNE M.T.M. 
Kierownik Pracowni Damskiej: WŁADYSŁAW A DE:i:URA-BIRONT 
Kierownik Pracowni Męskiej: TADEUSZ DROZDA" 
Peruki: 
Nakrycia głowy: 

MARIAN ZALESZCZUK 
MARIA SZTUKO W A 

"\. 



PIOTR CZAJKOWSKI 
UWERTURA - FANTAZJA 

ROMEO I JULIA 

INSCENIZACJA - UKŁAD TANECZNY: 

JERZY KAPLIŃSKI 

WYKONAWCY: 

BARBARA BITTNERÓWNA 
MARIAN FLORKOWSKI 

JOANNA FUTER, JACEK BECZKO 

r,.c.,. ,+,k-ut.. u""iet..~'1.~V- H.- e-1~1~~ ) 
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ORAZ ZESPÓŁ BALETOWY MIEJSKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO 
W SKŁADZIE: 

GRUPA I: DĄBROWICZ KAZIMIERA, DZIĘGLOWNA TERESA, 
KIWIORSKA ANITA, NIVELT ALICJA, 'I1RUSZKOWSKA KRY
STYNA, UNGEHEUER KRYSTYNA, ZUCZENIA KRYSTYNA, HECZKO 
JACEK, MAJOR WITOLD, P1IO'DROWirCZ HENRYK, TOTA JULIAN, 
W ARUSZYŃSK:I WŁODZiiMIER>Z. 

GRUPA II: BACHORZ MIROSŁAWA, GIDLEWSKA MARIA, KLOC
KIEWICZ MAGDALENA, PAPEE EWA, POŁCZYŃSKA LIDIA, 
PUTER JOANNA, APOSTOLSKI WŁODZIMIE·RZ, DOBRANOWSKI 
STANISŁAW, KilELJAN JÓZEF, PAiRUŻNIK JÓZE•F, RYŃSKI WŁA
DYSŁAW. 

Scenografia: 
KAZIMIERZ WISNIAK 

Asysten ~ scenografa: 
ZUZANNA PIĄTKOWSKA 

Inspicjen t: 
WIESŁAW KOLANKOWSKI 

Dyrygent: 
KAZIMIERZ KORD 

Korepetytorzy: 
JÓZEF BOROWICKI 
MAREK MIETELSKI 

Kierownictwo muzyczne: 
KAZIMIERZ KORD 

Asystent baletmistrza: 
HENRYK DUDA 

Inspektor baletu: 
EWA PAPł.:E 

„ 

ZESPÓŁ ORKIESTRY OPEROWEJ 
MIEJSKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO 

I sikrrzypce: K 1ontrabasy: Trąbki: 

Roesner Zdziisław Dubrawski Władysław Czech Broruisław 
(koncertmistrz) Ko:asa Bolesław Jodłowski Tadeusz 
Bojadżijeiw Radosvet Miitka Jan Kunert Zygmunt 
Briucztlrowskii Eustachy Słowik Zdzisław 
Czoch Mieczysław 
Sitek Erwć.n P u z o ny: 
Skrobaoki Les.zek F 1 ety: 
Solał'ozyk Stefan Bigos Andrzej 
Suchorowska Dan uta Jawoirski Edward Piela Andrzej 
Szubrówna Ewa Towarnicki Jerzy Przybylski Jan 
Wasik AnatoHusz Węgrzy.n Stainisław 

Tu ba: 
II skrzypce: Oboje: 

Fmmowsk:i Ka2limierz Kornzyńs.ki Kazimierz 
Kanla Eugenius.z 

KoZJik Barbara Stengl Wacław 
Kozik Roonain Perkusja: 
Olejl!lfozak Hel!lryk 
Patrońska Zofia Rożek ang d elski: Kor•czowski Zenon 
Skocz Władysław PellEir Ryszard 
Stańko Józef Oracz Tadeusz Reindl Emil 
Wojcieszek J an 

K 1 ar nety: Harf a: 
Altówki: 

Or·czyk Stanisław Rostowska Helena 
Czerny Stefan Siwie.c Stefan 
Gulan01Wsk,i Ka;:cimierz Wyozyńs.k.i Ignacy 
Koizeira Tadeusz Inspektoir orkie•stry: 
Łabuś Leopold 
Muszańskli Czesław F a goty: OLEJNICZAK HENRYK 
Satora Mieczysław 

Gryboś Damian 
Thiel Eenryk 

Wdolonczele: 

Makowicz Józef Waltornie: 
(kioncertmistrz) 
Grizymek Zof.ia Łabuś Stefan 
Sosin Br.0111Lsław Mucha Tade·usz 
Stefański Stanisław Peciulewicz Czes'aw 
Zmijowski Władysław Polak Edmund 



Fragmenty cyktu robo
czego: Zespól batetowy 
w trakcie próby z „Ro
meo i JuHa" (zdjęcia 1, 
2); grupa soHstów w jed
nej ze scen opery „Gian
ni Schicchi " (3); dyr . Ka
zim ierz Kord „ w roH" 
interpretatora partytury 
muzycznej (4) . 



ZESPÓŁ CHÓRU OPEROWEGO 
MIEJSKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO 

Soprany: 

Bułat Karolina 
Jarnrozek Helena 
Kowalik Celina 
Kunowska Magdalena 
Podhorecka Wdesława 
SabHk Krystyna 
Sapalska Mania 

A 1 ty: 

Brajnini Władysława 
Budóaszek Stanisława 
Curizy·tek Halina 
Dyras Sfanisława 
Dzdedz.ic Zofia 
Lachooka Julia 
Star,ze•w ska Alina 
Szeloiga Leoikadia 

Tenory: 

Furmańczyk Zbigniew 
Ko[',ze:niorwski Zbigniew 
Maizur Stanisław 
Migacz Zenon 
Osak Karol 
Pyś Władysław 
ścisło Józef 

Basy: 

Ciołczyk Ignacy 
Głodek Wincenty 
Kall'p Andrzej 
Kaszyń~ki Bronisław 
KOT1Zeń Tadeusz 
Namaczyński Andrzej 
Radłowski Zbigniew 

Inspektor chóru: 

ANDRZEJ KARP 

~ 

~ 

Gianni Schicchi. Już rtmzy opery Giacomo Pucci'Tlliego (1858-1924): 
„Mada ma Butterfly", „Tosca" i „Cyganeria". :zostały .w ost3:tan1ch la~ch 
wystaWlione na ·kirakolWISlkdej sceniie QPeiroweJ. ~e.sz,tą nalezą one do z~-
1a=ego ["eiperrt;ua['U na całym świeaie. Wszys tkio, począwszy od ce1nn.e 
dobrnl!lego, dramatycznego liibret:ta, popnze:z boga·o~wo J?1el~yozne, ha;r
moniomie, ryitmiiczne, rOII"~ieis.tracyJl!le , do ostate.czneJ r~ahzacJn m~zy.czno
w.i.zualnej - służy tu Jedinemu, nadmędneimu ceJ.01WD., „prawdZ'1e zydo
wej", iw,z~uszającej i ipeł!Ilej ekS/Pl'esj,i. 

w r. ,1918 odbyła 'Się w Nowym Yorku pr~emiern nowe.g'O dlZlieła 
Pucoiruie.go, tryiprt;yiku: „Płaszcz" - „Siostra Angelica" - „ Gianni Schic
cni". PierwS1Ze diwie je,dnoaktówki mają •WynTIOIWę tragfozną; w ocutal.Jnym 
„Płaszczu" dolkonuje się zbrodnda na tle 'Zidirady małżeńslciej, subtelna 
ZJaś Sdiostra Angel•ika ipQI>ełinia samobójstwo. O ile w obu pr,zyipadkach 
alkaja •koń.czy s·ię śmiiooclą, o tyJ.e w rtrzeci:m, w „Gianni Schicchi" rzecz 
się rwłaŚlnie w momenaie śmierci ... ;r~ozyina. 

... Stary bog.acz, Buoso Dom.ati zmairł. Ze.ma.na u ło~ rodzina lllie
sizczerLZe opła'ktu1je stratę, oczekując tylko na moment otwarcia testa 
mentu. OkaJZuje Slię 1jednak - 10 izgrozo ! - że Dcmati wszystko zapisał 
na klasZJtor. SZJczęśilwie jawi ·się s prytny Gianl!li Schicchi, swoisty męd.rzec 
ludowy. Pr:oiponiuje ukryć śmie!rć Buosa, <Jin zaś sam - od.p01Wiednao 
pr·zemany - położy się do łó:ilka d podyik•tuje nota;rduSLZOWli. nowy tes:ta
ment. Pomysł !PfiZyjęto z enrfluZJja=em. Jednak w momencie omawiania 
szmegółów pod.mału majątku iwybucha między kirewnia;kami ostre star
cie; każdy rad by dostać najlepszą część. Sprawę załatwia ,;najsprawie
dliwdej " sam Sch:iochi; otóż baOOiziej sanaJrowdlte kąskd rziapisuje„. sobie. P.o 
wyijściu notaritusiza i świadków mziwśaieozona !rodma rz,uca się na Gian
niego; ten 1.1ch jednak prrepędiza iz <lomu, .~tórego stał się ter,aiz - mocą 
testamentu - właśdaieleim. Jest UJSl'liczęś~twdony, bo oto nic nie s•toi na 
prLZes.zkodlZlie ma~ństwu jego ukochal!lej córtkli Lauretty - ,teraz w.cale 
j.uż nie ubogiiej - z Rilinucciem, jednynn za spadkobieir•CÓW B.uosa ... 

Z.aibaW1I1a t!reść jednoaikitówki - izaczer,pnięta z „Pdekł!a" Dantego -
dała P1uccintlemu olkaz,ję do inaipisania po iraLZ pierwsa:y (1 jedyny) o.pery 
lromicmej. 'Dnzeba .pmy=ać, że li. tutaj dkaizał siię on misitr,zem nad
ZJWy.ozaj1nym. ów, Jl'ieCo makabrya:zmy d irubasz.ny ·żair1t oipe!l"OWY napisany 
jest z ka:pita~nynn wyczuciem .sceny, jej wymogów d efektórw; roi się tu 
od ~naJ!romityich rpoimysłów muzy,czny1ch o nieusitannej rzmienności, O!raz 
groteskowy·ch i parodystyiwnyrch chwytów. Momenfami zdaje się, ~ak 
grd~by d01Waiipny kiompozy;toc .żarrtOIWał •sobie rz stiehie s.ame·go, przysta
wiając ;nieco J{[',zyrwe zwierdadło do wŁasnych, ma.nderyoz.nych chwy,tów 
i tyipowych syitua•aji. GailiUJnek komdcziny ipoowoliił Puacindemu popisać 
S•ię też nierzirównal!lą orJdes.tiracją, rpeł!Ilą ~acięcia li d01Wdpu, W sumie 
jednoaktÓIWka „Gianni Schicchi" ,z;as~użyla sobie .chyiba na - lans.o,waną 
pm;eiz wie1u <teoretyków - opintię inajleipSLZej ze wszystkich oiper Puc
ciniego. 

Zamek księcia Sinobrodego. Bela Bartok (1881-1945), na.jrwybitmiej.szy 
kompozyitor węgiernlci jest mibośniikom .sztukd oper01Wej raczej mało 
znal!ly. Często naitomiraist na<trafiamy na .jego nazwisko w progrnmach 
koncertów syimflOJlliCZJnyich , kame:ralnych, !re,aitali piainds.t;y.aznych i pieś
nia!rskdch. Uważany ,za Wlie~kdego klasyka XX-wieCZl!led wsipółczesnoś'Ci 
pmylkuwa uwagę swym .n•iepowtaIDZailnynn sitylem muzycz.nyrn, ba.zują
cynn na :Druklcmze, głÓWIIlie ·węgierskim (bogata r~a d. ocyg~naJ.na har
m0I1Jika). Jegio drwa balety: „ Drewniany książę" (1916) i „Cudowny man
daryn" (1919) oraz opera „ Zamek Sinobrodego" (1911, prap!remiera 1918) 
dość I1Zadko - ze WLZględu na trudności muzyczne - zna.jdują drogę na 



scenę operową. Zre.sztą rÓWlnrież libretto „Zamku", opracowa!Ile na sym
bolis.tyczmą modłę według stairofrarncuskiiej baśni n:ie uŁa;twiła per·cepcji. 
Wipr.aiwdzie 1Zachowa1I1Ja jest .Jt!lasyczna jedność akicji, -0zarsu i miejsca, 
jed111aik akcja ta, staty-0z1I1a, ogralillioza się dro rnirnlimUJm, a azas d miejsce 
zupeŁillie nieokreślone. Obsada s.prowadrzia się .tylko do drwóch osób śpie
wających, leaz !llie one tu decydują, tylko ... irnroazme wsipomndenia . 

... Judy;ta, młoda żona Sinobrodeg.o prosi swegio męw, nie umiejącego 
jej odmówić, aby otworzył ~iedmiorn tajemniczych driz•wii; pragll1ie po
wać, co iza nimi się kiry.je, ciekawa się dowfodzieć - o pr.zesrZłości jej 
ulmchanego. Nie jest ipr=ażona ~bą tortur, and arsenałem śmiercionoś
nej brond, my iteż klej111otami lśniącymi od krwi; Jllie odstraszają jej -
w.ier.zącej rw potęgę .swej miloś'Ci - ogrody rprzesiąkn.ięte krWlią, anri kirwa
we chmury, ozy jeziora pełne WYlaJlly.ch łez. Kiedy jednak otwierają się 
os.tamie dll'ZJWi i ukazują trzy pop11zedi11.ie żony Sill1obrodego, Judyfa ulega 
faitalistyCZ111ej Slile .i id:cie za inlimi. Sirniobrody ~ostaje sam. 

Sens Libretta „Zamku Sinobr,odego" bywa róŻIIllie tłumaczony. Praw
dapodoblil'ie chodzi tu o wyikaizanie, że najpiękniejsza, 111ajbardrzje.j ofiarna 
miłość skapituluje, uginde się pod cięWreim rwspom:nień; to ;też należy je 
stail101Waz.o rzma1czać wraiz ;z ;wszelką rnaŁosfilrową ciekawośaią. Ozy to 
jest .jedinaik moiJLiwe? Judyrta i :Sirniobrody Jllie byli w stanie ... 

Muzyka Bartoka nrie IZiliw się .do ilUSltracy•j111ości, a jedynie drziała srwą 
nastrojowością, emocją. Znalkiomite zastooowaJllie :z:nalazły .tu środlci firan
cuskrl.eg;o ·impresjonizmu, mzuoone n1a rtło węgiernkiego folk1oru. Jedno
akitówlka „ Zamek Sinobrodego" stal!loWli rZJWarr.tą -0aŁość, w której jednak 
wyróżnić można rpo~azególlile firagmenty, izaipoaząitrkowane każdym kolej
nym otwairdem drZJWi do taijemniozych komnat; każdy .z epizodów nosi 
odmrieinne iZIIl'atrniona brzmieniowe !i. wy<razowe. W miarę rrozWJOjru mu
zyiazinego drrarmatyazme napięcie wizraista do kiońco.wej kuhmnaajd. 

I 

Orpera Bartoka, wyikoi!1aina estradowo rpo raiz .pie;rrwszy w 'Potłrsce jesie
nią 1961 r. przez Filharun0111ię KTalkowską, winna obecnie w realizacji 
scel!l'.Laznej 2Jdolbyć jeszcze rpel111iej,sze uzmai111ie mdłośndków muzykii, sztuki 
w.s.paniałej, choć nie zaW1Sze łatwej. 

Stanisław Lachowicz 

~ 

-, 

J 

Opracowanie redakcyjne i graficzne programu: 

ZBIGNIEW RYBAK 



Bież.ąq;r repertuar scen~ operowej M. T. M.: 

St. Moniuszko: „HALKA" 
G. Puccini: „MADAMA BUTTERFLY" 
J. Massenet: „DON KICHOT" 
G. Donizetti: „DON PASQUALE" 
G. Puccini: „GIANNI SCHICCHI" 
P. Czajkowski: „ROMEO I JULIA" (balet) 

W bezpośrednim prz~gotowaniu: 

B. Bartok: „ZAMEK KSIĘCIA SINOBRODEGO" 
P. Czajkowski: „FRANCESCA DA RIMINI" (balet) 

Najbliższe premier~ ope~owe ; 

W. A. Mozart: 

Cena zł 4.50 

„UPROW ADZENIE 
Z SERAJU" 

K RAK 4, S a rego 7 ·- 150 63 - 5.000 F-1 (1 250) 


