
nowej polskiej opery we Wrocławiu 
M AMY doprawdy bardzo 

dużo przeróżnych muzycz
nych festiwali· W zdecy-

dowanej większości przypadków 
asze festiwalowe imprezy ob-
ługiwane są, jeśli chodzi o wyko
awców, przez solistów, zespoły 
ameralne i symfoniczne. Nie

zmiernie rzadko i jedynie spora
dycznie włączają się do festiwa
lowych świąt cale zespoły opero
we. Nic dziwnego: rośnie wó
wczas znacznie koszt imprezy. 
Czy nasze teatry operowe nie 
mogłyby jednak uatrakcyjniać 
muzycznych festiwali włączając 
się w ich repertuarowy nurt nie 
specjalnymi przygotowaniami od
powiednio dobieranych pozycji, 
lecz wzbogacając program grany
mi na co dzień spektaklami? My
ślę, iż warto zastanowić się nad 
taką propozycją. 

O t.vm, że bez specjalne!l'o tru
du i bez ponoszenia zbędnych 
kosztów teatr operowy może włą
czyć się w nurt festiwalowy 
przekonać się można było pod
czas niedawno zakończonego we 
Wrocławiu X Festiwalu Polskiej 
Muzyki Współczesne.i. Opera 
Wrocławska pokazała festiwalo
wym gościom z całej Polski sta
lą pozycję swojego repertuaru, 
operę śląskiego kompoz:ytora Jó-
7efa. Swldra, „Magnus", oraz za. 
prezentowała prapremierowe wy
konanie dramatu muzvcznego w 
trzech aktach, według sztuki 
".:":•priana Norwida, „Pierścień 
wielkiej damy", który skompono
wany został przez wrocławs"kie-
go kompozytora Ryszarda Bu-
kowskiego. Niebawem Opera 
Wrocławska wystąpi z widow i
skiem baletowym do m11zyki Kar
łowicza, Szabelskiego i Twardow-

sklego, tuż po wakacjach zapre
zentuje jeszcze jedną prapremie
rę operową: „Tamango" inne~o 

\Ą.-'t'oclawskiego kompozytora, Ta
deusza Natansona. Gromkie bra
wa za konsekwentną politykę 
lansowania polskiego współcze
snego reperiuaru, za zachęcanie 
kompozytorów do pisania muzyki 
scenicznej, za odwagę w podej
mowaniu ryzyka związanego z 
realizowaniem nowych, niespraw
dzonych pozycji! 

TYDZIEŃ 
MUZYCZNY 

Bo ryzyko jest i~totnie niema
łe. Przekonać się o tym mogli
śmy podczas prapremierowego 
spektaklu „Pierścienia. wielkiej 
damy". O swoim utworze kom
pozytor powiedział: „Pierścień 
wielkiej damy" w żadnym wy• 
padku nie jest operą! Jest po 
prostu dramatem muzycznym, a 
może jeszcze ściślej rzecz ujmu
jąc - jest tragedia typu tragedii 
psychologicznej, w której muzy
ka jest jednym, lecz bynajmniej 
nie najważniejszym czynnikiem 
pogłębiającym w:vraz poszcze~ól
nych kwestii, scen i charakte
rów". 

Niestety, wbrew zapewnieniu 
kompozytora, muzyka nie „pogłę
biała" wątłej zresztą I błahej, 
pomimo osobistej tragedii boha
tera. akcji scenicznej. Była ona 
monotonna, mało zróżnicowana 
wyrazowo. bardzo niejednolita 
stylistycznie - po prostu nijaka. 
Nie chciałbym zostać posądz .:my 

o złośliwość, jednak narraej• 
muzyczna w jednym tylko miej
scu przedstawienia 1plotła •i• 
organicznie z dramaturgi- dzieła 
- w trzecim akcie podczaa 1ene
ralnej pauzy, która zagrała efek
tem wyśmienitym. Scena operowa 
wymaga konwencji bardzo ...., 
cyflcznej - konwencji łeJ wym~ 
knl\ł się tekst i idea drama.ł• 
Norwida. Jasność myśli I piękl!O 
poezji, poddane muzycznemu <i.
świadczeniu oraz niezbyt umie
jętnemu traktowaniu 11łowa pn:• 
aktorów podczas mówionych 
kwestii, uszły jako• uwagi Jha· 
chaczy. Pozostal tylko drama
turgiczny szkielet. który zubożo-
ny o niekomunikatywność tekltu. 
raził dłużyzną. Precyzyjna i prae
myślana realizacja widowiska 
(reżyseria - Maria Stas-•ka. 
muzyka - Andrzej Rozmar)'no• 
wicz) nie zdołały przed11tawienlu 
nadać większej, nii jedynie 
eksperyment, rangi· 

Nie co dzień rodzą si' arcydsl• 
ła. Poszukiwania nowej ek1pre
sji, eksperymentowanie 1 two
rzywem literacko-muzycznym., 
kształtowanie nowych form ace
nicznego muzycznego wldowfska, 
rozsadzanie I drążenie skostniałe
go kształtu tradycyjnego opero
wego spektaklu, aby preynldć 
mogły sukces twórcom, odbywa~ 
się muszą na czymś w rodzaju 
doświadczalnego artystyczne10 
poligonu, na którym sprawdzW 
można zgodność twórczych kon
cepcji z zrealizowanym obrazent 
skomponowanego dzieła. Tyeh 
możliwości dostarcza tw6renM 
Opera Wrocławska - 11& ło wla• 
śnie chwała jej! 
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