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Na idjęciu: Halina Słoniowska (Królowa Walorozowa), Stanisław Jura (Król Walorozo), 
Marianna Boruta (Angelika), Urszula Walczak (Gburia-Furta) - przy królewskim śniadcmłu, 
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Praprenńera w Operze W roclawskiej 

· Jak dla dorosłych 
tylko jeszcze lepiej ... 
Zacząć trzeba od gratulacji. I kiwanej od dawna premiery I mimo dokonanych skróHw w 
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J al< dla dorosłych 
tylko jeszcze lepiej ... 
Zacząć trzeba od oratulacji. 

Jak by nie oceniać rezultatu, 
to samo doprowad nie d re· 
alizacji zapowiada ; t ocze-

kiwanej od dawna premiery 
opery Witolda Rudzińskiego 
„Pierścień i róża" należy uz
nać za sukces: inicjatorów -
w tym zwłaszcza bylego du
rektora opery, prof. Eugeniu
sza Sąsiadka, kpnsekwentnego 
kontynuatora tej inicjatywy, 
dyrektora Wiktora Herzinga, 
oraz calego zespolu współtwór
ców &pektaklu. Niewątpliwie 
radosny jest bowiem fakt, iż 
nowe polskie dzieło operowe 
ogląda światło ceny. Szczegól
nie cenne - że wzbogaca ono 
wciąż skromny repertuar dla 
mlodego widza. 

Tych oczywistych powodów 
do pochwal zawsze zresztą 
można znaleźć trochę. Nie był. 
bym już tak skory do za
r.hwytów wobec konkretnej 
postaci dziela, jaką dane było 
obejrzeć premierowej publicz
ności w dniu 13 października. 
Na plus realizatorów, ow
szem, przypisać trzeba samo
krytycyzm i §wiadomość jego 
niedostatków - o czym moż. 
na bylo się dowiedzieć na po
premierowej konferencji. To 
cenne, acz nie zmienia same
go faktu, że spektakl nasil na 
sobie ślady pośpiechu przygo
towań czy wręcz niedopraco
wania. 

Przede wszystkim jednak 
nadmiernym idealizmem, 
nadmierną wiarą w umiejęt
ności przeciętnych artystów o
perowych tudzież w możliwo
ści percepcyjne słuchaczy i 
widzów zdaje .się grzes ć 
kompozytor. Oto piękna ilo
zoficzna baśń ha eray'a, 

mimo dokonanych skrót?w w 
pracowitej adaptacji poetyc
kiej filanislawa Karaszewskie
go, stanowi libretto o zawiło
ści - jak ktoś trafnie zauwa
żyl - pięciokrotnie przewyż
szającej fabułę słynnego „Ri
goletta". Być może, że dla 
świeżego, młodego umys1u, 
zwłaszcza po lekturze książki, 
nie jest to trudność nie do 
pokonania. Wytrawny t z 
wielką swobodą znajdujący 
r:5żnorodne środki kompozytor 
wyposażył je zresztą w muzy. 
kę barwną, dobrze przylegają. 
cą do pelne,1 gwałtownych 
zmian akcji i do samego teks
tu. A jednak można mieć o
bawy o czytelność i komuni
ko.tywność. Obok celnych cha- . 
rakterystyk postaci i ilustra- ' 
cji zdarzeń, kompozytor wpro. 
wadził niemałe fragmenty trą. 
cące patetycznym, monumen-
talnym stulem operowym. 
Miast ułatwić, uprościć 
muz11ka niekiedy piętrzy przed 
sluchaczem nowe trudności. 
Tym bardziej, że u większości 
naszych śpiewaków dykcja nifl 
1est mocną stroną. A gdy je
szcze dyrygent, tak jak Lu
cjan Laprus, z calą powagą i 
odpowiedzialnością chce wy
egzekwować - od niezupelnia 
przygotowanego zespołu 

wszystkie szczegóły partytu
ry, odbija się to na tempie f 
potoczystości spektaklu. 

W sumie posiadające nie. 
molo walorów dzielo Witolda 
Rudzińskiego znajduje jednak 
We wroclawskiej inscenizacji 
znakomitych sojuszników, 
przede wszystkim w osobach 
scenografów - Józefa Napiór. 
i owskiego i Ryszarda Stobnie. 
kiego, Smialo i z rozmachem 
wyczarowany (jak się okazuje, 
przy niewielkich nakładach 

kosztów) fantastyczny świat 

baśni jest olbrzymim atutem 
przedstawienia. Również reży. 
ser - .Halina Dzieduszycka -
z godną podziwu energią i en
tuzjazmem dokonała rozmai-
tych zabiegów, by operowy styl 
zanadto nie przytłaczał mło

dego widza. Mimo krytycznyc1i 
uwag pod adresem wykonaw
ców, trzeba stfl)ierdzić, że rów
nież wielu z nich , jak choć
by Halina Sloniowska, Stani
s!aw Jura, Ludwik Mika czy 
Danuta Paziukówna, tworzq 
wyraziste postaci sceniczne i 
- co ważne - 3ą komunika· 
tywni. 

Nie chcialbym jędnak, 0·11 
relacja niniejsza byla dyskre
dytująca dla wlożonego ;uż 
wysiłku iicznego zespolu wy
konawców i realizatorów (któ
rych nic sposób tu wszystkich 
wymienić) jak i dla wartości 
samego dzieła. Chodzi tylko o 
to, by przynajmniej te, które . 
ono zawiera, we właściwy 

sposób wydobyć, W myśl de
klarowane; dewizy: jak dla 
doroslych, tylko jeszcze lepiej.„ 


