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dzieci Dmęciol i sosna. Potrafi 
.przyciągnąć 'do !fortepianu gro
madkę dlzieci, śpiewać z nimi i 
żartować, co widać było pewne
go rnz,u w telewizji i na Fes'ti
walu w Kudowde. 
O takiej też postarwie kompozy
;tora •zaświadcza muzyka wraz z 
koncepcją sceniczną Pierścienia i 
<TÓŻy. Mimo, że w ' wieilką formę 
1op2T·OWą 1zostata rozwinięta·, dar-

· mo w niej szukać ipodobieństw do 
Chlopów czy Odprawy poslów 
greckich (ni·e znam Janka. muzy
kanta, Komendantia Paryża, ani 
SuLamity.) Cala •wy;nika z pros-
tych stru'k1tu1r cytmicznych t me
lodycznych, uro=aicanych ory-- , 
ginalnym zwrotelm interwało
wym, nies.podziaruką harmonicz-
ną, metryczną ailho pauzą. Bm·-
dzo piękny, ·zarówno mu:zy.cmie 
jak i teatralnie eifekt daje roz
dwojenie postaci Ozarnej Wróżki, · 
w :zJw!ązku ·z czym cza·rod•ziejskie 
zaklęci.a brzmią ja!ko duet sopra-
nu i mezzosopranu w nis:kkh re
je:strnch obu gtosów - na oglą
danym przeze mnie 28 X przed
i3t!ł'Wi•eniu doskona•le ze sobą har
monizował Ślpiew Joanny Miki
-Gortes i Jadwigi - Czermińskiej. 

W ogóle partie kobi·ec·e 1frafnie 
charakterY'zuiją pootade z opo
wieś·ci, nieiznośną Angelikę (Bo" 
żyslaw.!ł Kapica), słodką Różycz-
kę (Anna Witkowska), a zwła
s.z,cza dworską initrygantkę Gbu
;rię-tFuri·ę. Py.szna ta l"Ola two
,rzona była z myślą o Bożenk>. 
)3run-Bar.ański·ej. We Wrodawiu 
niemałe możliwości wdkalne i 
aktorskie ukaz.uj·e Teresa Skrzyr'i-
.ska. Part:e męskie jakby więk-
/lZe trudności sprawiały śpiewa
kom, choć mJodziutki tenor An-
t:mi Sz,eremeita Ckrólewicz Lulej-
ko) •zdotał wykorzystać swój do-
bry gtl101\ i chl·opięcą naturn•lnosć 
15.ceniczną, a Józef Wa'kzak (ks1ą-
;i:ę Bui1bo) uzdo1ni•enia komedio-
we. Sekwe'n1cje chóralne (na skład 
mie1sz.any w (Pr.Oll•ogu, i na skład 

1 
męski w II akcie, w sic·enie ż..:ił
ni•erskiej w kar.czmie) są, diobrze 
naip'.sane, a jednak wr·oclawskich 
chórzystów wprnwialy w zbyt 
słyszalne zakliopotani·e. Milsza ro
la przypadał.a cyltatom, które u 
dorosłych a :muzyka1lnych widczów 
wywołać mogly 'l'OzJb.awi.enie: Ru
dziński w.plótł w parityturę (co 
podał gwoli informacji) :motyw 
pieśni Szpilma>na Do roboty, Nos.
kowskiego A jak poszedł król na 
wojnę, a także Af.odLiPwy dziewi
cy Bąldarz,ews'kiej (to przy ślub
nych marzeniach dk·ropnej Gbu
rii-Furii !) i marsira wes•elnego z 
Lohengrina. Całość <prowadził Lu
cjan Lajprus1 znajdując, jak sądzę, 
kompozytorską akceptację dla 
sw·e•j pewnej i energiczm.ej· ba
tuty. 
Myślę, Ż·e k1arowność rytmów i 
mefody'ki w Pierścieniu i róży ma 
w dużej mierze źr,ódło w tekście 

,Prz.edstawieniom dla dzieci tea
try muzyczne starają się ·zapew
nioć atrakcyiność sceniczną. Gdy 
wą~ki i postacie llilbr·etta na.Jeżą 
(io 'Znanych i lubianych, starań 
tych niełatwo 'dopełnić: fantazja 
teatralnych twórców - jeśli je
~zcz,e tli się pod· poktadem ruty
ny - sprostać powinna dziecię
cej wyobraźni. A kied1y maly 
widz napotyka na scenie na baśń 
;uipomnianą albo całkiem dlań 
świ·eżą, 'teak wówczas !Pragnie 
otworzyć jego wyobraźni inowe 
obszary. W obui przypadkach ma 
wrnbkję zaspokoj.enia wyobrażeń 
bodaj najważniejs•zych dla psy
chiki dizi.ecka: wyobrażeń o tym, 
jak tajemniczą wspan1alością 
może. !być teatr. Dziecko w ope
rze - ·W prneciwieństwie do Clo
roslej pub'licznośd operowej -
baroziej j•est widzem, ni.ż słucha
czem. Reailizaitorzy iprz,e<lst!łwic
nia Pierścień i róża w Operze 
Wrocławskiej ~dawali sotbie 'Z te
go spr.awę. świadomość tę, co 
baroiw istotne, dziielił: z nimi od 
początku kompozytor, Witold Ru
dziński. 

.Krymtatari.i tPaflagonii (we 
W!rocławiu nie najgorzej ·z tym 
sobi·e radzą zaI"ówno doświadczo
ny Tadeusz Prochowski jak i 
~ody Adam U[1ban). Krulmina
cyj1nym momen'tern wspólnej za
baiwy miała być !bitwa rw II akcie. 
Wiitołd Rudziński założył 111.aw~t, 
że dzieci iprzynosić będlą ze sobą 
dr·obne instrumenty perkusyjne 
bą<dź !hataś'liwe prizedmioty, by 
czynić ·zgieJ1k i sz,częk w tej. sce
nie. Ale <teatr się tego wystraszył. 
(Notabene w Malym komimiarczy
ku Brittena tak:że przewidlziany 
j·est udział widowni - w ogląda
nym iprz,eze mnie w Moskwie 
przeds.tawieniu Moskiewskliej 0-
perv Kaime1ratlnej lbylo to przepro
wadzone diosk0ina1e, natomiiast w 
Komin~arczyku granym obecnie 
w Warszawie dyrygenci do próby 
śpiewu ra:zem z publicznością 
p'l"Zystępują bez przekonania). 
Obserwuję, iż pojęcie muzyki, ja
ko zaibawy ni:osąc-ej dzieciom u:-a
dość, funkcjonuje w twórczości 
kompo:zytorskiej Witolda Rudzi1i
skiego od lddbcych .paTu 1.art;. Ru
dziński ws,pólprncuje z Red.akcją 
Wychowania Es<teltycznego Wy
dawnictw Szkolnych i Pedago
gicznyoh, jest autorem zręcznych 
miniaturek na chór m·ówiony z 
teks.tamd wy;lkzane!k dziedęcych i: 
p11zysłów .wsp.artych klaskaniem, 
stu<ka:iiem i pe'l'ku~yjną drobnicą, 
a zamieszozonych rw ;poradnikach 
mle'todycznychi dla nauczyci~li 
młodszych ~las s1Zlkoły podstawo
we,j. W:yd~ł 2Jbi-ór ,ł!iosen~ d.la 
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Przede wszystkim wpisał w p.a1·
ty'turę u1cz,estniczącą widownię. 
Animowanie jej działań :powie
pzyl dwóm trubaidurom. Ci, Wi'ł
żą sfow.em niarracj.ę dramatu·rgicz
ną i zajmują się la.godną dydak
tyką, obaaśni.ając n'p. kim jest dy
tr)"gent i· czym uwertura, śpiewa.-
1ją Ładną balla!dę i kierują dkrzy
kami 1~rup pulblic.zności podzielo
j,lej ~ srrolpatyków dwu państw, 
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słownym. Stanisław Karaszewski 
napisał libretto niemal regular-
1nym ośmiozgłoskowcem. Np. „A 
iz tego może być wojna albo m
iterwencja zbrojna ... Przy śniada
niu o ścinaniu? Waść masz braki 
w wychowaniu." Aż 'tu gęsto od 
irymów, dy;kcyjnej mordęgi, ka
ilamburów i. dowcipów. Sporo w 
openze, jak to w operze, rprzepa
da, ale jes7JCze d'Ość zostaje na to, 
by tekst stanowi! !kolejny czynnik 

teatralnej zabawy. Dopełnia jej 
scenografia Józefa Napiórkow
skiego i Ryszarda Stobnickiego: 
ponad 30 obrazów sceniCZiilych 
zaznaczanych cz;ęściową, zmianą 
dekoracji, w tym 11 zasadniczo 
różnych miejsc a'kJCji, i !kostiumy 
w c~to k'Ojarwnym z ibajlkarni 
dla dzieci stylu1 wynatuirwnego 
rokoka z wy'.fioikowanymi peruka
mi, falbankami, krynolinami 
bombiastymi spódnicami•. Rod 

zastosowanego tworzywa i dobór 
barw obairczyl jednak :ksztalt pla
styczny tego !PI'Zedstarwienia cię
żar.em form.y i :Pewną sztu=o
ścią, od cz~go odlbij1ała korzystnie 
sce•na bitwy - nieco w oharakie
rze teatru 'konstJruk1tywistycznego. 
Akcja powieści Thackeraya obfi
tuje w spi ętrz.i:me p erypetie. L i
!Jrecista niektóre stuszował, a 
kilka uwypuklił l\V trosce o jas
ność głównego nurtu intrygi, w w
dącego do szczęśliwych zaślubin 
Róży i Lulejki - poprzez ma 
giczne dizialania pierścienia przy
dającego :brzydullom i !brzydalom 
urody (na 'krótko), przez podpisy 
na fałszowanych dokumentach, 
o:udowne wyzwolenia z rąk ka
ta, zbirów i lwich łap, przez 
p.kcje rebeliantów, detronizacje 
iUZurpatorów aż po małżeńskie 
blogoslawieństwo biskupa. Pew
ne niuanse tych zagmatwanych 
wątl{ów umyfi{ają chyba uwadze 
małego w.id!Za. PQPulamość 
ks i ążki wśród dziecięcych czytel
ników raczej już przeminęła. Prę
dizei skojarzą Pierścień i różę ze 
spektaklem telewizyjnym w re
żyserii Macieja Wojtyszki, z ka
pitalną Anną Seniulk w Toli Gbu-· 
rii-lFurii i Janem Kdbusz,ewskim 
jalw królelm rw ailorozo. / 

We wszystkich wersjach - lite
racki~, telewizyjnej i opero
wej - Pierścień i róża zachowu
~e ton faray złamanej dydakltycz_ 
nym 1iryizmem ( ,;Róża ani pier
ścień 'losu nie odmienia, nie po
siądzie szczęścia, kto nie zna 
cierpieni ). Wyznacza to od ra-

,zw miarę teatralnych trudnosc1 
.(któż ..dziś potrafi grać dobrą far
sę). Reżyiserii Ha1iny Dzieduszy.::

.kiej ni·e dostaje kons ekwencji 
.(n:p. w formach ucresbniczenia 
>W·i·downi w spektaklu) i precyzji. 
Ta zresztą zaiJWyczaj w ope
irze s ię rozbija o naiwylk czy ko 
.nieczność zmiennych obsad. Ale 
tem,po całości Dzieduszy~ka wy
.,_naczyla d.obr:e, w sytuacje wpro
twadzila sporo dowcipui. 
Dzielo Rudzińsikiego ;przyjąć moż
na za operę komiczną, w 'której 
wszalkże znaczną wagę odgrywa 
l]'.)ierwiastek liryczny, a talkie pół
serio traktowany rpierwiastek dr;i
matyczny. Przyznam, że trochę 
P11 brakłlo wyirafinowanej kolo
zys tyki i błyskotliwości instru..: 
µien·tacji (jakie pamiętam choćby 
z Wariacji i fugi na perkusję te
go kompozyitora). Moi mali i 
więksi sąsiedzi z widowni odbie
.rali to pr'z,edstawienie 'bardzo 
dobrze, ireagując na motywy mu
zycme towarzyszące postaciom, 
pawią•c się grą Bulby, Angeliki i 
Gbtllrii-:Fwrii, nie !każdemu aktor
stwu wierząic, komentując deko
racje. Efekt pracy twórców i re
illizatorów i1 zespolórw Opery 
Wrndawskiej ma beroyiskusyjną 
wa'I'tość artystyczną, zwłaszcza 
wobec okropieństw muzycznych, 
jakie rwystawia dla dzieci szereg 
scen dramatycznych. Stanowi też 
casus bezpiecZ!Ilej (bo z zapew
nioną fr~kwencją) prapremiery 
utworu scenicznego rwspólcrzes~e
go 'kompozytora polskiego. 

Malgorzata Kom~owska 


