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Szanowni Państwo, 

Na operę, która 12 września 2001 roku przypomni początek naszej działalności, wybra
łem Domenica Cimarosy Impresario in angustie. Impresario w opałach to właśnie ja - two
rzący, przed czterdziestu laty, wraz z Joanną i Janem Kulmami, Andrzejem Sadowskim 
i Juliuszem Borzymem, Warszawską Operę Kameralną. 

Szczęśliwie wszyscy żyjemy i będziemy się mogli spotkać w Teatrze Pomarańczarni 
w Łazienkach Królewskich - gdzie przed czterdziestu laty, operą Giovanniego Battisty Per
golesiego La serva padrona, zapoczątkowaliśmy Żywot tego teatru. 

Jakie było życie Warszawskiej Opery Kameralnej? Po trzech latach „tłustych", bo była 
maleńka dotacja, nastąpiło siedem lat bardzo „chudych", gdy byliśmy - w czasach gdy było 
to właściwie niewyobrażalne - teatrem naprawdę prywatnym. Po upaństwowieniu w roku 
1972, byliśmy kolejno: teatrem Ministerstwa Kultury i Sztuki, Miasta Stołecznego Warsza
wy, Teatrem Państwowym i na koniec Województwa Mazowieckiego. 

W tych różnych przynależnościach nie zachodziły żadne istotne zmiany w naszym pro
gramie i sposobie pracy, z wyjątkiem jednego - otrzymania w stanie surowym budynku 
nieistniejącego od wielu już lat znakomitego teatru STS i po dwuipółletniej przebudowie na 
mały, ale operowy teatr o świetnej akustyce i widoczności, otwarcia jesienią 1986 roku 
działalności we własnej siedzibie po 25 latach tułaczki. 

Byłem więc, kontynuując opowieść o Warszawskiej Operze Kameralnej i o sobie, takim 
impresariem in angustie, który również musiał wybudować własny teatr. 

Pytany co było ważniejsze i trudniejsze: „zbudowanie" zespołu i repertuaru, czy budyn
ku teatru, odpowiadałem zawsze i tak myślę do dzisiaj, Że zespołu i repertuaru. Ponieważ 
zbudowanie w obiekcie zabytkowym z XVIII wieku nowoczesnego i pięknego teatru 
w latach osiemdziesiątych, chociaż było niełatwe, ale zrobiłem to w dwa i pół roku, podczas 
gdy wprowadzony do tego teatru zespół budowałem już od 25 lat. To jest miarą wagi 
i trudności. Znamy bowiem placówki artystyczne w kraju i za granicą, które mogą mieć świet
ne warunki techniczne i finansowe, a borykają się z repertuarem i obsadami, i na odwrót, gdzie 
przy niezbyt sprzyjających warunkach zewnętrznych produkt artystyczny jest dobry. 

Uczyłem się, proszę Państwa, teatru wiele lat i myślę, Że jest to zajęcie, które nie ma 
końca, chociażby ze względu na występujący w muzyce fenomen drugiej połowy XX wi~ku 
- renesans muzyki dawnej, a w tym opery. 

Nie do pomyślenia byłoby 50 lat temu przedstawienie historii opery na świecie w postaci 
prezentowanej w Warszawskiej Operze Kameralnej, od 6 października 2000 roku do 30 
października 2001 roku, czyli od Euridice Periego do prawykonań Balthazara Zygmunta 
Krauzego i Antygony Zbigniewa Rudzińskiego. 

Wracam po tych dygresjach do warsztatu „impresaria" w Warszawskiej Operze Kameral
nej. Jak to się zaczęło? Joanna i Jan Kulmowie, Zofia Wierchowicz i Andrzej Sadowski deli
berowali jak tu wystawić małe formy muzyczne i robili pewne próby w tym zakresie. 
Z d~ugiej strony, od końca lat SO-tych działał przy Filharmonii Narodowej Zespół „Musicae 
Ant1quae Collegium Varsoviense", założony przeze mnie, z pomocą muzykologiczną księ
dza prof. Hieronima Feichta. W zespole tym czołową rolę pełnili w tym czasie: Juliusz 
B?rzym - klawesyn, Igor Iwanow - pierwszy skrzypek i wspaniały wirtuoz oraz Kazimierz 
Piwkowski - fagot. W wyniku połączenia naszych poczynań i praktycznych działań powsta
ła nowa scena operowa w Warszawie. 

Wcześniej jednak moje poszukiwania odpowiedniej pozycji repertuarowej odniosły suk
ces. Y1 cza_sie występów Filharmonii Narodowej w Wiedniu, zimą 1961 roku, znalazłem 
w księgarm muzycznej Bilingera partyturę kieszonkową opery G.B. Pergolesiego La serva 
p~dron~. Kupiłem ją, schowałem do kieszeni i przywiozłem do Warszawy, z przeświadcze
mem, ze to będzie „nasz początek" i tak się stało. Z tej partyturki zostały sporządzone nuty 
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dla wszystkich wykonawców pierwszego przedstawienia, a byli nimi: Bogna Sokorska -
sopran, Bernard Ładysz - bas, Bronisław Pawlik - rola mimiczna oraz zespół instrumental
ny w składzie: Igor Iwanow - I skrzypce, Zygmunt Murawski - II skrzypce, Feliks Gło
wacki - altówka, Henryk Ostenda - wiolonczela, Wojciech Górecki - kontrabas, pod kie
runkiem Juliusza Borzyma - klawesyn, dyrygent. Dla pełnej informacji trzeba dodać, że 
przed operą wykonywaliśmy (co było naszą praktyką jeszcze przez wiele lat) część koncer
tową kompozytorów włoskiego baroku - A. Corelliego, T. Albinoniego i innych. Sukces La 
serry padrony był olbrzymi, choć nikt nie wyobrażał sobie wówczas, Że może s ię podobać 
opera kameralna tak małych rozmiarów, bez dużej orkiestry, chórów, baletu itp. 

Dalsze poszukiwania repertuaru zaprowadziły mnie do wielu bibliotek w kraju i za grani
cami Polski. Z tych, często prawdziwych, odkryć powstało wiele naszych przedstawień. 
Jednym z ciekawszych poszukiwań był Impresario in angustie Domenica Cimarosy. W Pol
sce udało mi się odnaleźć starodruk z XVIII wieku, który nie zawierał recytatywów, było to 
bowiem prawdopodobnie jedyne wydanie drukiem tego utworu, ale w języku francuskim, 
z tekstem mówionym. Inne źródła dawały tę samą odpowiedź. 

Kiedyś, po kilku łatach, wydawało się, Że jesteśmy blisko sukcesu - u znajomego konese
ra nagrań w Nowym Jorku moja Żona Lidia znalazła „pirackie" nagranie z jakiegoś festiwalu 
muzycznego. Był nim Impresario Cimarosy. Słuchaliśmy go z wielkim zainteresowaniem, 
ale nie muszę dodawać, Że również z wielkim rozczarowaniem, gdy okazało się, Że nie ma w 
nim recytatywów. 

Sukces tych wieloletnich poszukiwań nastąpił dopiero w Budapeszcie, w II połowie łat 
70-tych, gdy z trudem dotarłem do biblioteki J. Haydna z Esterhaz, znajdującej się w tym 
czasie w Bibliotece Narodowej w Budapeszcie. Po wielu negocjacjach, odnaleziony tam 
rękopis Impresaria in angustie Domenica Cimarosy, z poprawkami J. Haydna, udało mi się 
uzyskać w formie mikrofilmu. Okazało się, Że nie był to koniec kłopotów z tym dziełem, 
ponieważ nieoceniony w opracowywaniu utworów z przeszłości Jerzy Dobrzański skonsta
tował, Że mikrofilm zawiera pomieszane kanki, a nie według kolejności całego dzieła. Uło
żenie kolejności utworu trwało 3 miesiące, by wreszcie, po dużych trudach, można było 
ujrzeć całą kompozycję we włoskiej wersji oryginalnej i, oczywiście, z recytatywami. 

Utwór ten graliśmy w Warszawie 2 czy 3 razy, bowiem nie posiadaliśmy wówczas teatru, 
ale dużo, i to z wielkim powodzeniem, graliśmy go w Europie. Pamiętam występy w teatrze 
w Wersalu w grudniu 1980 roku, gdzie, oczywiście, nie tylko muzyka Cimarosy, lecz i nasze 
wykonanie zostało przyjęte entuzjastycznie przez francuską publiczność . W Niemczech 
Zachodnich nagraliśmy ten utwór dla telewizji NDR - i to z dużym powodzeniem, gdyż był 
kilkakrotnie emitowany. 

Rozpisałem się, być może niepotrzebnie, ale chciałem, na jednym chociaż przykładzie, 

ukazać jak przebiegała nasza praca, która teraz też niewiele się różni, jeśli chodzi o poszuki
wanie nowego ciekawego repertuaru. 

Jak przedstawiam dziś Państwu naszego starego Impresaria na nowo? Realizatorami będą: 
po raz drugi Jitka Stokalska - reżyseria i Andrzej Sadowski - scenografia, kierownictwo 
muzyczne obejmie Władysław Kłosiewicz, bowiem będzie to przedstawienie z udziałem 

zespołu instrumentów z epoki Musicae Antiquae Collegium Varsoviense. Jedna z solistek 
niegdysiejszego Impresaria - Lidia J u ranek będzie asystentem reżysera, bo zmieniła profe
sję. Solistami będą nasi znakomici śpiewacy: Marta Boberska, Marzanna Rudnicka, Leszek 
Świdziński, Andrzej Klimczak i - z poprzedniej jeszcze obsady, młodziutki wówczas - Je
rzy Mahler. 

Tak to, proszę Państwa, fortuna kołem się toczy, przynajmniej w Warszawskiej Operze 
Kameralnej. 

Wasz Stefan Sutkowski 
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Kącik w pamięci 

Najpiękniejszy na świecie antykwa:iat op~ro~ 
wy stworzyli i odsłonili jego duszę ludzie skup1em 

wokół Stefana Sutkowskiego. Powojenne festiwale 

i teatry rwały się do odkrywania zapomnianych i 

zaginionych oper, poszukiwały zagubionych pe

reł na śmietnikach historii, ale to były epizodycz

ne wydarzenia i przygody sezonu. Stefan Sutkow

ski stworzył z tego regułę i fundament repertu

aru. Ludzie Sutkowskiego! Jakaż to kolekcja ta

lentów, komików, głosów, ile biegłości instrumen

talnej, wytężonej pracy, ambicji, dyscypliny, jaka 

skala temperamentów! Podziw dla tych, którzy 

tworzą dzisiejsze przedstawienia rośnie, ale sen

tyment do tamtych sprzed lat nie wygasł. 

Jak silnie Jan i J oanna Kulmowie naznaczyli 

arcyzabawną fantazją okres pastiszów i adaptacji 

scenicznych! Preparowali podstarzałe libretta, 

dodawali im rumieńców, odmładzali przywiędły 

humor, bawili się parodią inscenizacji operowej na 

oczach publiczności. Kulmowa wplatała do oper 

komicznych Telemanna i Paisiella humorystycz

ne monologi i aluzje, „intermezza alla polacca", 

a reżyseria Kulmy nasycała akcję duchem satyry. 

Libretto Goldoniego w Aptekarzu Haydna Kul

mowa tylko musnęła ironicznym piórem, a Ba
stien i Bastienne Mozarta tylko dowcipnie prze

tłumaczyła. D o La finta giardiniera Mozarta na

pisała polskie libretto, haftując na starej kan

wie nowe monologi i dialogi, Żonglując s łowem, 
prozodią, wersyfikacją, groteskowymi makaroni

zmami. Nowe libretta, iskrzące się humorem, ta

kie jak Maestro di musica, pisała później Krystyna 

Chudowolska. W Zaślubinach Amora i Psyche Mar

cella Bernardiniego Kulmowie połączyli satyrę na 

gust kobiet z ironią i paradoksami naszych cza

sów, w oprawie zabawnych kostiumów Zofii Wier

chowicz i choreografii Jerze go Makarowskiego. 

Arcydziełem komicznego pastiszu byłAmfi
trion, czyli odprawa bogów greckich, polska opera 

barokowa, której nikt nigdy nie napisał. Towarzy

szące akcji utwory religijne polskiego baroku wy

brał i zmontował Juliusz Borzym, niezawodny, 

wieloletni kierownik muzyczny trupy Stefana Sut

kowskiego, a salwy śmiechu na widowni prowo

kowały gagi Kulmy i libretto Kulmowej, z sar

macką retoryką i sarmackimi makaronizmami. 

Greccy bogowie zeszli z nieba na ziemię, a pieśni 

religijne na operową scenę . Zgrabne canzony i 

koncerty religijne, oprawione w nowy tekst, wy

dawały się jakby zdziwione jego zuchwałym to

warzystwem i czasem grubym, staropolskim dow

cipem. Karmaniola, złożona z fragmentów ope

retek Moniuszki, w inny sposób kokietowała tym 

gatunkiem humoru, jaki stworzyli Kulmowie i 

Andrzej Sadowski w swojej scenografii. 

Pastisze czy przerabianie starej akcji nie były 
jednak zasadą. Ingerencja w instrumentację do

tyczyła najczęściej niezbędnej kosmetyki, czasem 

potrzebne były skróty czy zapożyczenia z innych 

utworów tego samego kompozytora. Instrumen

taliści Musicae Antiquae Collegium Varsoviense 

występowali nieraz w perukach i strojach z epoki, 

Juliusz Borzym zasiadał do klawesynu upozowa

ny na H aendla. Orkiestra grała, akcja na scenie 

toczyła się lekko i swobodnie, nikt nie podej rze

wał jak ogromnym wysiłkiem i często poświęce
niem okupione były te komedie. Z jakim uporem 

Stefan Sutkowski przeszukiwał europejskie biblio

teki! Kiedyś zakupił prawa do 15 przedstawień i 
sprowadził wydany w Nowym J o rku dramat li

turgiczny Gra o Herodzie, który przeleżał 700 lat 

w opactwie benedyktyńskim nad Loarą. 

Ile wiedzy i zdolności musiał włożyć J erzy 

Dobrzański w podane partytury, zdekompleto

wane i często bez okreś lonej obsady instrumen

tów, żeby mógł zabrzmieć Maestro di musica, przy

pisywany Pergolesiemu, czy La serva padrona Pa

isiella. Rekonstrukcja podniszczonych partytur 

jest często jak odnawianie zabytkowego stołu, 

któremu brakuje nogi i trzeba tę nogę dorobić . 
Muzykolog Robbins Landon odkrył kiedyś i zre

konstruował operę Le pescatrici Haydna, co przy

nios ło mu światowy rozgłos. Krytycy najbardziej 

chwalili jedną arię, którą- jak się później okazało 
- skomponował nie Haydn tylko Robbins Lan

don w stylu wielkiego klasyka, bo oryginał zagi

nął.Jerzy Dobrzański pracował w cieniu dla suk

cesów zapomnianych i restaurowanych oper. 

Kiedy Stefan Sutkowski zakładał swój zespół, 

na światowych scenach operowych zwyciężała 

nowa tendencja: daleko posunięte licencje dla fan

tazji reżysera i scenografa. Reżyser i scenograf 

mogli nareszcie wycisnąć na przedstawieniu wła

sne piętno i przekształcić operę w wielką przygo-
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dę teatralną. Sutkowski pozyskał wyobraźnię Jana 
Kulmy, Jirki Stokalskiej, Andrzeja Sadowskiego, 
Zofii Wierchowicz, Kazimierza Dejmka, Ryszar
da Peryta, którzy potrafili zaakcentować swoją 
rolę w spektaklu, oczarować widownię i z ograni

czenia - jakie narzuca scena kameralna - stwo

rzyć styl. Ich przedstawienia podkreślały psycho
logię postaci, kipiały energią i żywiołowym tem
peramentem w większym stopniu niż przedsta
wienia na wielkich scenach z udziałem tłumu sta

tystów i baletu. Zamiast statystów i baletu na sce
nie Warszawskiej Opery Kameralnej pojawił si ę 

wspaniały Zespół Mimów, pięciu byłych człon

ków słynnej Pantomimy Wrocławskiej, dowodzo

nych przez Jolantę Kruszewską. Dzięki nimJirka 

Stokalska z intencjonalną przesadą rozbudowała 

pantomimę służących w przedstawieniu Don Pa

squale Donizettiego, sprytnych i bezczelnych słu
żących, bez których włoska komedia nie mogła 

się obejść przez sto lar. To przerysowanie było po
mysłową satyrą na dekadencję włoskiej komedii 

operowej. Andrzej Sadowski, mistrz scenograficz

nego minimalizmu i wielki satyryk, zakpił przy oka
zji z mody na mobilną scenografię, projekrując 

wpychane na scenę i spychane z niej rekwizyty. 

Mimowie odegrali pierwszorzędną rolę w 

przedstawieniach nowych oper, które Sutkowski 
zamawiał u polskich kompozytorów. Spadkobier

cy Pantomimy Wrocławskiej byli powołani do 
tego, by oddać niepokoje współczesnego człowie

ka i pytania bez odpowiedzi w takich utworach 

jak Poza słowami z muzyką Jerzego Maksymiuka, 
Pamiętnik wariata Bernadetty Maruszczak, Twa

rzq ku niebu iAriadna Elżbiety Sikory. Tu dźwię
czały echa surrealizmu Kafki, epoki ekspresjoni

zmu i psychoanalizy, odbijał się zawiły i tajemni

czy labirynt ludzkiego wnętrza. W światłach i cie

niach spektaklu Poza słowami jakby ożyła musku
latura z fresków Michała Anioła, a psychologia 

nerwic, lęków i stresów opowiadana była w mil
czeniu wygięciem i drgnieniem ciała. Poezja Bole
sława Taborskiego w ustach Lecha Komarnickie

go kierowała myśli widza w stronę absurdalnej 
komedii gatunku ludzkiego, by dojść do końco

wego pytania: „Świat, jaki ma być, by warto ro
dzić dzieci?" W Pamiętniku wariata wg Gogola re

żyseria Srokalskiej i muzyka zabarwiły dramat sza
leńca odcieniem współczucia, serdeczności, cie

pła. Budzi ły sympatię dla kruchej psychiki i sła
bości człowieka, pozbawio nego woli w komedii 
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ludzkiej, komedii może bardziej wynaturzonej 
i groteskowej niż jego obłęd. W Ariannie Haendla 
Srokalska zaangażowała pantomimę, by zwolnio
ne tempo ruchu i piękne, obnażone sylwetki 
wzmacniały atmosferę mitologicznych aluzji, 
utożsamiały się z rolą niewolników, bachantek, 

z alegoriami snu. 
W inny świat wprowadzał widownię wypcha

ny kogut z kurą na scenie, gdy do repertuaru wcho
dziła staropolska pastorałka Z gwiazdq w cudobu

dzie. Muzykę skomponował Augustyn Bloch 

z Żartobliwymi cytatami z Rossiniego, a przedsta
wienie w stylu Średniowiecznego misterium z ko

micznymi intermediami zrealizowała trójka Sro
kalska-Sadowski-Borzym. Ta błahostka przypo

minała o czymś bardzo ważnym: Że nikt nigdy nie 

stworzył takiego salonu staropolskiej tradycji, jaki 

powstał w rym teatrze. 
Ten teatr operowy do perfekcji doprowadzał 

współpracę i wzajemne uwarunkowanie wszyst
kich działań, składających się na sukces. Podziw 

dla zrośniętego z sobą zespołu nie oznacza jed
nak, Że można zapomnieć o indywidualnościach, 
o tym, Że blasku przedstawieniom dodawał Ber

nard Ładysz, Zdzisława Donat, Bogna Sokorska, 

Że przyciągał publiczność Andrzej Hiolski, okla

skiwany był Jacek Kaspszyk i J erzy Maksymiuk 
z Polską Orkiestrą Kameralną. Wielkie brawa zbie
rali Jerzy Anysz i Magdalena Falewicz, Krystyna 
Kołakowska, Ewa Ignatowicz, Alicja Słowakie

wicz, Lidia J u ranek, Adrian Milewski, Jerzy Mah
ler, Barbara Nowicka, Kazimierz Myrlak,Jan Wo
lański, Halina Górzyńska, Kazimierz Dłuha, bez 

których nie byłoby historii i sukcesów Warszaw
skiej Opery Kameralnej. Te nazwiska znalazły się 

w obsadzie przedstawień Pimpinona Telemanna 

i La serva padrona Pergolesiego, które utrwaliła 

Telewizja Szwajcarii Romań skiej na festiwalu 
w Montreux, czy Impresario in angustie Cimarosy, 

zarejsrrowanego przez telewizję niemiecką. 

Trzeba by napisać księgę, żeby uwiecznić 
wszystkie role czy głosy, które czymś zafrapowa

ły, które mają swój kącik w pamięci, wnikać w epi
zody i szczegóły, wspominać polskie prapremiery 

Il mondo della luna i Pimpinona. Ile talentu 
i przekonania włożyła Ewa Ignatowicz w rolę Ve

spetty, pokojówki, która udaje wzór skromności, 

zapewnia, Że nie czytuje żadnych ks iążek oprócz 
kucharskiej, ale gdy uda się jej poślubić swego pana, 
Pimpinona, żąda kosztownych strojów i zawoła: 

Jam panią, do cholery!" (w swobodn~m przekła
dzie Lecha Emfazego Stefańskiego) . Swietny bas 
buffo Dariusz Niemirowicz w roli starego kawale
ra Don Pasquale rozbierał się na scenie, by przed 
ślubem wykąpać się raz w życiu. Jak silnie przema
wiały do publiczności interpretacje wokalne i po

sracie, które tworzył Jerzy Artysz! Jaki talent wo
kalny i charakterystyczny demonstrowała Krysty
na Kołakowska! Jak pewnie i pięknie śpiewała ko
loratury Alicja Słowakiewicz! Niezapomniane po
sracie Gaudenzia w Il signor Bruschino, Polifema w 

Impresario in angustie, św. Józefa w Z gwiazdq w 
cudobudzie,Janusza w Halce wileńskiej i wiele in

nych stworzył Jerzy Mahler. LidiaJuranek w Im

presario in angustie odsłaniała duszę primadonny 

z takim wdziękiem, jakim podbiła świat Teresa Ber
ganza czy Graziella Sciurri.W dużych i małych ro
lach potrafiła uwypuklić charakter postaci kilko
ma gestami, ruchem oczu, szyi, bioder i głosem, 

pięknym, ciemnym jak malaga, płynącym swobod
nie, figlarnym, albo dochodzącym jak z głębi ta
jemniczej świątyni . 

Lata dawniejsze przeplatają się w pamięci 
z obrazem dzisiejszych festiwali Mozarta, Mon-

reverdiego, Rossiniego. Zmieniły się niektóre 
mody operowe, bo świat zapalił się do nowych 
tendencji, otoczył ku ltem czystość autentyku, 
śpiew w języku oryginału, powrót do pierwotnych 

wersji i historyczną wierność, która nie pozwala 
zmienić ani s łowa w tekście, ani jednej nuty 

w partyturze kompozytora. Pastisze, przeróbki 
libretta, muzyczne retusze i wstawki nie są za

bronione, choć ich czasy minęły. W Warszawskiej 
Operze Kameralnej pojawiły się nowe znaczące 

nazwiska, interpretacje, role - Władysław Kło
siewicz, Ruben Silva, Agnieszka Kurowska, Olga 
Pasiecznik, Mana Boberska, Marzanna Rudnic

ka, Dorota Lachowicz, Andrzej Klimczak, Leszek 
Świdziński, Jacek Laszczkowski, Adam Kruszew

ski, Józef Frakstein, zabłysnął jak meteor sopra
nista D ariusz Paradowski, sławę zdobył Ryszard 

Peryt swoimi inscenizacjami Mozarta. W tej 
świetnej plejadzie są jeszcze inne talenty gorąco 

oklaskiwane. Oni piszą już nowy rozdział opero
wej his torii, mądrzejsi o tyle doświadczeń, a pu
bliczność słucha i patrzy, jak zaczarowana. 

] anus z Ekiert 
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40-lecie Warszawskiej Opery Kameralnej 

12 września 2001 
Teatr w Starej Pomarańczarni 

Łazienki Królewskie w Warszawie 
o godzinie 7 wieczorem 

'lJOMEVI6() 6'/llUU({)Sll 

W OPlłDi<IH'' 

opera komiczna w dwóch aktach 

Reżyseria 
Jitka Stokalska 

Kierownictwo muzyczne 
Władysław Kłosiewicz 

Scenografia 
Andrzej Sadowski 
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Wykonawcy 

Fior di Spina, cantante 

Merline, cantante 

Doralbe, cantante 

Gelindo, maestro di musica 

Brontolone, poeta 

Polifema, impresario 

Marta Boberska (sopran o) 

Marzanna Rudnicka (soprana) 

Dorota Lachowicz (mezzosopran o) 

Leszek Świdziński (ten o re) 

Jerzy Mahler (baritono) 

Andrzej Klimczak (basso) 

Mimowie 

] erzy Klonowski, Andrzej Kwiatkowski, Jerzy Winnicki 

Zespół Instrumentów Dawnych Warszawskiej Opery Kameralnej 

„Musicae Antiquae Collegium Varsoviense" 

I skrzypce 

MariaPapuzińska-Uss - skrzypce barokowe 
koncertmistrz 

Agnieszka Rychlik - skrzypce barokowe 
z-ca koncertmistrza 

Maria D udzik - skrzypce barokowe 
z-ca koncertmistrza 

Grzegorz Lalek - skrzypce barokowe 

II skrzypce 

Anna Jóźwiak - skrzypce barokowe 

AnnaPiqtkowska - skrzypce barokowe 

Zofia Wóycicka - skrzypce barokowe 

Violetta Płużek - altówka barokowa 

Anna Śliwa - altówka barokowa 

Tomasz Frycz - wiolonczela barokowa 

Paweł Muzyka - wiolonczela barokowa 

Tomasz Iwanek -

Mariusz Kreft -

Marek Niewiedział -

Marek Roszkowski -

Paweł Ksiqżkiewicz -

Malgorzata Wojciechowska -

Hubert Zadrożny -

Witold Sikora -

Monika Raczyńska -

kontrabas 

fagot barokowy 

obój barokowy 

obój barokowy 

flet traverso 

flet traverso 

róg barokowy 

róg barokowy 

klawesyn 

Dyrygent 
Władysław Kłosiewicz 

klawesyn 

Asystent reżysera 
Lidia J uranek 

Inspicjent 
Barbara Martynowicz 
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szyć rozjuszone artystki, przewidujące ruinę tego 
przedsięwzięcia operowego. 

Udało się zaniepokoić obie wiadomością, Że 

za chwilę poeta Brontolone przyprowadzi trzecią 
śpiewaczkę, Fior di Spina. Niewypłacalny impre
sario poczuł jednak nowe zagrożenie, gdy Doral

ba, Merlina i dyrygent zażądali zaliczki przed roz
poczęciem próby: primadonny dają do zrozumie

nia, Że nie wystąpią, jeżeli awansem nie otrzyma
ją pieniędzy. 

Librecista Brontolone prowadzi swoją ukocha

ną Fior di Spina do jej apartamentu w teatrze. Za
trzymują się przed klatką ze słowikiem. Podczas 

wzajemnych czułości poeta nazywa ją swoją muzą: 
„najlepszą struną jego znużonej gitary". Fior di 

Spina liczy na to, Że poeta napisze libretto z wielką 

rolą dla niej. W drzwiach pokazuje się Polifemo, 

wita ją uroczyście, a Brontolone spieszy ukończyć 
libretto. Fior di Spina pyta dyrektora, co w tym 
mieście publiczność ceni najwyżej: ponętne kształ

ty, aktorskie udawanie czy piękny głos? Zapewnia, 

Że wszystkie trzy atuty są jej specjalnością. De
monstruje mu swój głos w efektownej arii. Nie 
ukrywa konsternacji, gdy dowiaduje się, Że dyry

gować ma Gelindo. To były kochanek, który nad

wyrężył jej reputację. Polifemo zaręcza, Że w tym 

teatrze nic takiego jej nie grozi. Przewiduje, Że Fior 

di Spina odniesie wielki sukces - już on się o to 

postara. 
Zbliżający się Gelindo rozpoznaje dawną ko

chankę, panią Coribanti, ukrywającą się pod pseu
donimem Fior di Spina (Kwiat Cierniowy) od cza

su, kiedy ujawnił jej liczne romanse. Śpiewaczka 
nie potrafi mu tego darować, a on jej - licznych 
zdrad. W towarzystwie Polifema Fior di Spina udaje 

się do swoich pokojów; posłuszna zasadzie, Że ko

bieta, która nie wie jak się zachować, czuje się ob

razona. 
Merlina wymusza na kierowniku muzycznym 

obietnicę, Że przy wystawianiu spektaklu nie bę
dzie faworyzował dawnej kochanki. Ma też wy

magania co do swojej roli w operze: nie ma ochoty 

śpiewać stojąc, bo dba o swoje nogi, pragnęłaby 
również zagrać skromną i cnotliwą wieśniaczkę 

(wiadomo - chce nadsztukować brakujące cechy 
charakteru) . 

Pojawia się Fior di Spina, potem Doralba. 

Obłuda grzecznościowych frazesów miesza się z 
jadowitymi aluzjami, mnożą się wzajemne pre

tensje. Merlina zajęta jest haftem, Doralba spóź-
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nia się na lekturę libretta, bo zatrzymała ją waż
niejsza sprawa: przymiarka u krawcowej. Poeta, 
niezrażony brakiem zainteresowania, czyta swo

je libretto z głęboką wiarą, Że stworzył nie kicz, 
tylko arcydzieło, które wywoła głośny aplauz. 
Monstrualne absurdy tekstu przyjmowane są z 
. . . 
1romą 1 zazenowamem. 

Mimo protestów zebranego towarzystwa, za
dowolony z siebie poeta ciągnie opowieść o wymy

ślonej akcji operowej. Deklamuje o losach swoich 

bohaterów. Oto Pirro, rozpalony namiętnością, 
próbuje zmusić do uległości niechętną mu Andro
makę. Grozi, Że namówi jej zbuntowanego syna, 

by rozszarpał matkę na strzępy, jeżeli nie zmięk
nie. Dyrektor teatru wpada w zachwyt, ale śpie

waczki i dyrygent woleliby zapaść się pod ziemię 

ze wstydu. 

Aktl/ 

Fior di Spina rozmyśla o swojej nieszczęśli
wej miłości.Jej zadumę przerywa Gelindo. Daw

ni kochankowie dochodzą do zgody z przekona

niem, Że stara miłość nie powinna rdzewieć. Ona 

obiecuje powstrzymać w zalotach dyrektora, a 

on - porzucić inne damy i zapewnić jej protek

cję w teatrze. Ich czułości zakłóca wejście za
zdrosnego Polifema. 

Polifem o stracił nadzieję na zdobycie zalot

nej Fior di Spina. Narzeka do poety na kłótnie 
śpiewaczek i szantaż nowych śpiewaków, grożą

cych, Że zaangażują się do konkurencyjnego te
atru, jeżeli zaraz nie dostaną pieniędzy. Bronto

lone doradza mu przyjąć w działaniu trzy zasa
dy: oszustwo, kłamstwo i bezczelność . Bo dobra 

opera sama się obroni, a zła tak czy owak pad

nie. Zresztą wszyscy tak czy owak myślą tylko o 
pieniądzach (młodym ludziom wydaje się, Że pie

niądze to wszystko, ale gdy dojrzeją, są tego ca
łkiem pewni). 

W samotności Brontolone z żalem myśli o za

liczce otrzymanej od Polifema, bo przepuścił ją co 

do grosza, ale pociesza się piosenką o pięknych pa
niach i miłości. 

Zbliża się Doralba. Jest niezadowolona, bo nie 

dogadza jej aria skomponowana przez Gelinda. 
Wolałaby zaśpiewać inną, zapożyczoną z innej ope

ry, innego kompozytora. Chodzi tylko o to, by 

l 
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Brontolone napisał nowe słowa do tej cudzej arii. 

Zaraz mu ją zaśpiewa. 
W kwintecie finałowym Fior di Spina i Merli

na dzielą się alarmująca wiadomością, Że dyrek
tor teatru uciekł. Do ich rozpaczy przyłącza się 
Doralba, Gelindo i Brontolone. Co mają teraz 

zrobić? Dokąd pójść? Kto im zapłaci? Docho-

dzą do wniosku, Że nic nie jest ważne, ty lko te
atr i bez teatru nie potrafią już żyć. Poeta wnio

skuje ze smutkiem: „No to koniec z intrygami." 
Teraz dopiero wiedzą, co stracili. W głowie się 

kręci. 

Janus z Ekiert 



Ladies and Gentlemen, 

I have selected Domenico Cimarosa's Impresario in angustie as a fitting work to be pre
miered on 12 September 2001 and recall the beginnings of our activity. It was I who - forty 
years ago - was indeed the ' impresario in trouble', establishing from scratch the Warsaw 
Cham ber Opera together with Joanna and Jan Kul ma, Andrzej Sadowski and Juliusz Borzym. 
Fortunately we are stili alive and able to celebrate in the Orangery Theatre in the Royal 
Łazienki Park, the same venue where we began our work with the production of Giovanni 
Battista Pergolesi's La serva padrona. 

What has been the bistory of the Warsaw Chamber Opera? Three years of plenty, that is 
of a modest subsidy, were followed by seven very Jean years during which the company 
functioned as a private venture (something almost unbelievable at the time) . After nation
alisation in 1972, the Warsaw Chamber Opera was a theatre of the Ministry of Cu!ture and 
the Arts, the City of Warsaw, a state-run theatre and, finally, a theatre fi nanced by the Mazovian 
Province authorities. 

All these organisational changes did not have much bearing on the artistic programme 
and working methods. The real breakthrough carne in the 1980s when the company re
ceived what until then bad served as the home for the excellent Student Theatre of Satire 
STS. After necessary refurbishment and alteration work, an opera theatre with superb 
acoustics and sight line from every seat opened in the autumn of 1986, after twenty five 
years of wandering. 

I was therefore the 'impresario in trouble', who had to build a new theatre. However, 
when asked what was more important and difficu!t - to build a company and repertoire or a 
theatre - I have no doubt it was the former. After all, a difficult task though it was, it took 
me two and a half years to tum an 18th-century period building into a modern and beautiful 
opera house, whereas it had taken me the previous 25 years to form an artistic company. 
This speaks of the extent of the difficulties we found along the way. For there are artistic 
institutions in Poland and abroad which have excellent technical conditions and ample finan
cial resources and yet encounter considerable difficulties in shaping repertoire and enlisting 
artistic forces, and those which achieve high-calibre artistic product despite adverse exter
nal conditions. 

I have been studying theatrical craft for many years and I am now aware that there is no 
end to the learning process, if only because of the renaissance of early music, including 
opera, which is unique to the second half of the 20th century. 

Fifty years ago it would surely have been inconceivable to undertake such a wide-ranging 
presentation of the cross-section of operatic history as the one which has been offered by 
the Warsaw Chamber Opera from 6 October 2000 to 30 October 2001, from Peri's Euridice 
to the first performances of Zygmunt Krauze's Balthazar and Zbigniew Rudziński'sAntigone . 

After these asides, !et me return to the very beginnings of the 'impresario's' efforts? 
How did it all start? Joanna and Jan Kulma, Zofia Wierchowicz and Andrzej Sadowski de
bated the best way to stage small musical forms and made some modest attempts in this 
direction. At the same time, the Musicae Antiquae Collegium Varsoviense ensemble was in 
existence at the National Philharmonic. I t was founded in the late 1950s by the under
signed, with musicological assistance from the Reverend Professor Hieronim Feicht. The 
leading performers in that ensemble were Juli us z Borzym - harpsichord, the excellent vir
tuoso Igor Iwanow, first violin, and Kazimierz Piwkowski, bassoon. As a result of combin
ing all these artistic forces, Warsaw acquired a new opera company. 

Before it happened, however, my search for a suitable repertoi~e ended in success. In the 
winter of 1961, while in Vienna with the National Philharmonic, I carne across in the 
Bilinger music shop a pocket-size edition of Pergolesi's La serva padrona. I purchased it and 
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brought to Warsaw, deeply convinced that it would be a fitting choice for the company's 
opening production. It was from that score that the parts were made for all the performers: 
Bogna Sokorska - soprano, Bernard Ładysz - bass, Bronisław Pawlik - mime actor and 
instrumental ensemble: Igor Iwanow - first violin, Zygmunt Murawski - second violin, 
Feliks Głowacki - viola, Henryk Ostenda - cello, Wojciech Górecki - double-bass, Juliusz 
Borzym - harpsichord, conducting (the opera performance was preceded by a concert of 
works by Italian Baroque composers, A. Corelli, T. Albinoni and others). La serva padrona 
was an overwhelming success, even though nobody had expected that a small-sized opera, 
without large orchestra, chorus and ballet, could win such acclaim. 

Further search for repertoire took me to numerous libraries in Poland and abroad. Many 
of the works discovered were later produced on stage. One of the most interesting finds 
was Cimarosa's Impresario in angustie . In Poland I managed to come across an 18th-century 
manuscript. However, it had no recitatives. Incidentally, it was most probably the only 
publication of this work, albeit in the French language and with the spoken text. After 
severa! years, while paying a visit to a music connoisseur in the United States, my wife Lidia 
traced a 'pirate' recording of Impresario made at some music festival. We listened to it with 
great interest but were very disappointed that it omitted the recitatives. 

My long-lasting research ended successfully in the second half of the 1970s, when 
I eventually located the Haydn Esterhazy musical collection in the National Library in 
Budapest. It included the manuscript of Impresario with Haydn's corrections. After hard 
negotiations I was allowed to take to Warsaw a microfilm version of the manuscript. But that 
was not the end of the problems. Jerzy Dobrzański, an indefatiguable expert in reconstruct
ing old musical manuscripts, discovered that the microfilmed pages were not in the proper 
order. It took him three months of painstaking effort to produce the entire opera in the 
original Italian version, complete with recitatives. 

Impresario was staged in Warsaw only 2 or 3 times because of our lack of a permanent 
home. There were far more successful performances outside Poland. They included per
formances in Versailles, in December 1980, when Cimarosa's music and the staging were 
enthusiastically received by the French audience. In West Germany the performance was 
recorded for NDR Television with much success (severa! repeat broadcasts). I have dwelt 
for too long perhaps on Cimarosa's opera but I wanted to show with this example the scope 
of research required to build the repertoire. And it has not changed much since then. 

And what about the revival of Impresario? Direction and design are again in the hands of, 
respectively, Jitka Stokalska and Andrzej Sadowski. The musical direction is taken over by 
Władysław Kłosiewicz, who is in charge of the Musicae Antiquae Collegium Varsoviense 
period instruments ensemble which takes part in the production. One of the soloists of the 
first staging of Impresario, Lidia Juranek, is now assistant director (she has since changed 
her profession). The cast includes excellent soloists: Marta Boberska, Marzanna Rudnicka, 
Leszek Świdziński, Andrzej Klimczak and Jerzy Mahler (who, as a budding singer, took 
part in the previous production). 

In this way, Ladies and Gentlemen, fortune is blind, at least at the Warsaw Chamber 
Opera. 
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Yours, 
Stefan Sutkowski 

A corner in the memory 

Stefan Sutkowski and his circle have created 
the world's most beautiful operatic antique shop 
and revealed its soul. In the post-war period, op
era companies and music festivals went out of their 
way to search for long-lost gems in the rubbish 
heap of history and bring long-forgotten or freshly 
discovered operas to the attention of music lovers. 
These were, however, only episodes and isolated 
highlights of operatic seasons. Stefan Sutkowski 
turned it into the hallmark of his repertoire policy. 
His team represents a unique assembly of talents, 
voices and comic actors, instrumental skills, hard 

work, ambition, discipline and a vast range of artis
tic temperament. While we fee! growing admira
tion for those who create today's performances, 
we look back at past events with unabated senti-

ment. 
In the early years of the Warsaw Chamber 

Opera, the husband-and-wife team of Jan and 
Joanna Kulma imbued their productions, mostly 
pastiche and stage adaptations, with their witty 
and amusing imagination. They tailored somewhat 
aged librettos for stage use, rejuvenating their faded 
humour, giving them fresh colour and parodying 
operatic conventions in front of the audience. 
Joanna Kul ma interspersed the comic operas of 
Telemann and Paisiello with humorous monologues 
and allusions, the so-called 'intermezzi alla polacca', 
while Jan Kul ma as director filled stage action with 
the spirit of satire. Under Joanna Kulma's pen, 
Goldoni's libretto to Haydn's The Apothecary was 
given a touch of irony. She translated Mozart's 
Bastien und Bastienne with much humour and sup
plied the composer's La finta giardiniera with a 
Polish libretto adding new monologues and dia
logues, replete with word play and prosody, versi
fication and grotesque macaronics. In la ter years, 
Krystyna Chudowolska wrote new librettos spar
kling with humour, such as Maestro di musica. In 
Marcello Bernardini's The Wedding of Amor and 

Psyche, the Kulmas blended satire on women's taste 
with irony and paradoxes of our own time, all this 
in amusing costumes by Zofia Wierchowicz and 

choreography by Jerzy Makarowski. 
The masterpiece of comic pastiche was 

Amfitrion Polski, czyli Odprawa B agów Greckich 

(The Polish Amphitryon or the Dismissal of the 

Greek Gods), a Polish Baroque opera that. .. has 
never been written. The musical accompaniment 
to the stage action was provided by religious works 
by Polish Baroque composers, selected and ar
ranged by Juliusz Borzym, the indefatigable, long
serving music director of Sutkowski's troupe. The 
gags devised by Jan Kul ma the director and his 
wife's libretto were filled with Sarmatian rhetoric 
and macaronics. Greek gods descended from 
heaven to earth. Likewise, religious songs found 
their way to the operatic stage. The shapely 
canzonas and religious concertos seemed surprised 
at the new text's impudence and coarse Old Polish 
humour. Carmagnola, comprised of excerpts from 
Moniuszko's operettas, in a somewhat different 
way wooed audiences with the same type of hu
mour created by the Kulma duo and by Andrzej 
Sadowski's design. The pastiche and face-lifting of 
obsolete stage action were not the rule. U navoid
able changes in instrumentation were usually cos
metic. In some instances, cuts or borrowings from 
other works of the same composer were neces
sary. Members of the Musicae Antiquae Collegium 
Varsoviense period ensemble sometimes performed 
in wigs and period costumes, Juliusz Borzym took 
his place at the harpsichord posing as Handel. The 
orchestra played, the drama unfolded smoothly 
and nobody had a clue as to the enormous effort 
and even sacrifice that went into the staging of 
these comedies. Browsing through European librar
ies was a painstaking effort for Stefan Sutkowski. 
On one occasion he purchased the rights to 15 
performances and brought to Poland the score of 
the liturgical drama The Play about Herod, which 
had lain for 700 years in a Benedictine Abbey on 
the river Loire before it was published in New York. 

Enormous knowledge and skill must have gone 

into the efforts by Jerzy Dobrzański to prepare 
performance scores of Maestro di musica (attrib
uted to Pergolesi) and Paisiello's La serva padrona 

from the musical sources that were of ten incom
plete and lacking directions concerning the instru
mental line-up. The reconstruction of damaged 
scores is of ten like renovating a period table, whose 

missing leg has to b6 replaced. The prominent mu
sicologist Robbins Landon won worldwide farne 
for the discovery and reconstruction of Haydn's 
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opera Le pescatrici. The critics praised one aria in 
particular. At it turned out, it did not come from 

Haydn's pen but was composed by Landon him

self, in the style of the great classic (its original was 
lost). In a somewhat similar fashion, Jerzy 

Dobrzański remained in the shadow, significantly 
contributing to the successes of many forgotten 
operas, brought back to theatrical life. 

At a time when Stefan Sutkowski founded his 

company, far-reaching anistic licence was taking 

the upper hand on the world operatic stages. Di
rectors and designers were allowed to give full vent 
to their imagination, giving each production their 

own individual stamp and thus trans forming op
era into a great theatrical adventure. Sutkowski 

enlisted the imagination of artists such as Jan 
Kulma, Jitka Stokalska, Andrzej Sadowski, Zofia 
Wierchowicz, Kazimierz Dejmek and Ryszard 

Peryt, who managed to highlight their role in the 
production, enchant the audience and turn the limi

tations imposed by a chamber-sized theatre to their 

advantage, thus creating a unique style. Their pro
ductions stressed the psychological portrayal of 

characters and they boiled over with energy and 

vivacious temperament to a far greater degree than 

performances on large stages with crowds of ex

tras and a ballet. lnstead, the productions of the 

Warsaw Chamber Opera featured an excellent 
Mime Group, made up of five former members of 

the famous Wrocław Pantomime Theatre, led by 

Jo la n ta Kruszewska. Thanks to them, in 

Donizetti's Don Pasquale Jitka Stokalska deliber

ately expanded the pantomime scene involving 
shrewd and impudent servants, the stock charac

ters of all ltalian comedies for a hundred years. 
Such overstatement was a clever sati re on the deca

dence of ltalian comic opera. Andrzej Sadowski, 

the master of minimalism in stage design and a 

great satirist, at the same time ridiculed fashion
able mobile sets by designing sets that were pushed 

on and off the stage. 
The mimes played a prominent role in the pro

ductions of operas which Sutkowski commissioned 
from contemporary Polish composers. The suc
cessors of the Wrocław Pantomime were called to 

convey the anxieties of the contemporary man and 
to address questions without answers in such works 

as Beyond Words with music by Jerzy Maksymiuk, 
Bernadetta Matuszczak'sA Madman's Diary and 

Elżbieta Sikora's Face to Heaven and Ariadne. These 
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productions contained echoes of Kafka's surreal
ism, and of the period of expressionism and psy

choanalysis. They reflected the mysterious and 
intricate labyrinth of the human psyche. The lights 

and shadows of Beyond Words brought to life the 
musculature of Michelangelo's frescoes, while the 
psychology of neuroses, fears and stresses was told 
in silence, by means of body movement. The po
etry of Bolesław Taborski, recited by Lech 
Komarnicki, directed the audience's attention to

wards the absurd comedy on mankind, arriving at 
the fina! question: what should the world be like in 

order that people will want to give binh to chil

dren? lnA Madman's Diary according to Gogol, 
Stokalska's direction and music imbued the drama 

of the eponymous hero with traces of compassion 
and warmth, as well as sympathy for the fragile 
psyche and weaknesses of the man deprived of his 

will in a comedy which is perhaps more degenerate 
and grotesque than his madness. In Handel's 

Arianna in Creta, Stokalska engaged a mime group 

so that a slower pace of movement and the danc
ers' bare bodies enhanced the atmosphere of 

mythological allusions and corresponded with the 
roles of slaves and bacchantes, and with the allego

ries of dream. 
The stuffed cock and hen on the stage in With 

the Star in the Stall of Wonder, a recreation of an 
Old Polish nativity, introduced the audience to a 

completely different world. Composer Augustyn 
Bloch included humorous quotations from Rossini 

in his score. The trio Stokalska-Sadowski-Borzym 

produced the work in the style of a medieval mys
tery play with comic intermedi. lt is worth noting 

that the Warsaw Chamber Opera was the first to 
create what could be called the salon of Old Polish 

tradition. 
This company has achieved perfection in bring

ing together all activities which were the compo
nents of its ultimate success. Admiration for the 

close-knit character of the company should not 
overshadow the achievements of such great artis

tic personalities as the singers Bernard Ładysz, 
Zdzisława Donat and Bogna Sokorska, and the 

conductors Jacek Kaspszyk and Jerzy Maksymiuk 
(with the Polish Chamber Orchestra). Ais o 

warmly applauded were Jerzy A nys z, Magdalena 

Falewicz, Krystyna Kołakowska, Ewa Ignatowicz, 
Alicja Słowakiewicz, Lidia Juranek, Adrian 

Milewski, Jerzy Mahler, Barbara Nowicka, 

Kazimierz Myrlak,J an Wolański, Halina Górzyńska 
and Kazimierz Dłuha, without whom the Warsaw 
Chamber Opera would have not scored its suc

cesses. Their names are found in the cast of 
Telemann's Pimpinone, Pergolesi's La serva padrona 

(recorded du ring the Festival in Montreux by the 
Suisse Romande TV) and Cimarosa's Impresario in 

angustie (recorded by German TV) . 
A whole book could be written to describe all 

those operatic roles and voices which have fasci

nated audiences, winning a corner in their memory, 
to probe into all the episodes and details and recall 

the Polish premieres of Haydn's Il mondo della luna 

and Telemann's Pimpinone. How much talent and 

conviction was put by Ewa Ignatowicz into the role 

of Vespetta, a maid which pretends to be a paragon 
of modesty and assures everyone that she never 

reads anything apart from cookery books but when 
she succeeds in marrying her master, Pimpinone, 

she demands costly clothes from him and leaves 
no doubt as to who is more important. The excel

lent bass buffo Dariusz Niemirowicz stripped off 
his costume in the role of the old bachelor Don 
Pasquale to take his first ever bath before getting 

married. The characters portrayed by Jerzy Anysz 
made a strong impression upon audiences. 

Krystyna Kołakowska demonstrated a notable 
vocal talent as well as a knack for character roles. 
Alicja Słowakiewicz displayed rare command of 

her beautiful co lora tura soprano. Jerzy Mahler cre
ated the unforgettable characters of Gaudenzio in 

Il signor Bruschino, Polifemo in Impresario in 

angustie, Saint Joseph in With the Star in the Stall of 

Wonder and Janus z in the Vilnius ve rsion of 

Moniuszko'sHalka. LidiaJuranek uncovered the 
soul of the primadonna with a charm similar to 

those with which Teresa Berganza or Graziella 
Sciutti conquered the world. In both big and small 
roles she was able to portray her characters with a 
few gestu res, the movement of her eyes, neck, and 

hips and her beautiful voice, dark as freely-flowing 
Malaga wine, somewhat jocular in some places or 
coming as if from the depth of a mysterious tem

pie in others. 
The more distant past of the company's his-

tory is interwoven in the memory with present

day festivals devoted to the musical output of 
Mozart, Monteverdi and Rossini. Some operatic 
fashions have changed as a result of the stress 

being put on the purity of the genre, performance 
in the language of the original, a return to o riginal 

versions and historical accuracywhereby not a sin
gle word or note should be changed in either the 

text of the score. Pastiches, rewritten librettos, 
musical retouches and inserts are not forb idden 
but are a thing of the past. New notewonhy names, 

interpretations and roles have appeared in the 

Warsaw Chamber Opera. Pride of place goes to 
Władysław Kłosiewicz, Ruben Silva, Agnieszka 
Kurowska, Olga Pasiecznik, Marta Boberska, 

Marzanna Rudnicka, Dorota Lachowicz, Andrzej 

Klimczak, Leszek Świdziński, Jacek Laszczkowski, 
Adam Kruszewski, Józef Frakstein, and Dariusz 

Paradowski (who shone like a comet in his nule 

soprano roles). Ryszard Peryt rose to farne with 
his Mozart productions. There are other warmly 

applauded talents in the company. They write a 

new chapter in its history, richer in somany expe

riences, and the audience, as if enchanted, keeps 

on listening and looking. 

Janusz Ekiert 
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comic opera in two acts 
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Musical direction 
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Stage design 
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Ca st 

Fior di Spina, cantante - Marta Boberska (soprano) 

Merline, cantante - Marzanna Rudnicka (soprana) 

D oralbe, cantante - Dorota Lachowicz (mezzosoprano) 

Gelindo, maestro di musica - Leszek Świdziński (ten o re) 

Brontolone, poeta - Jerzy Mahler (baritono) 

Polifemo, impresario - Andrzej Klimczak (basso) 

Mime 

Jerzy Klonowski, Andrzej Kwiatkow ski, Jerzy Winnicki 

Period Instruments Ensemble of the Warsaw Chamber Opera 

Musicae Antiquae Collegium Varsoviense 

First Violins 

MariaPapuzińska-Uss - Baroque violin 
koncertmistrz 

Agnieszka Rychlik - Baroque violin 
z-ca koncertmistrza 

Maria Dudzik - Baroque violin 
z-ca koncertmistrza 

Grzegorz Lalek - Baroque violin 

II skrzypce 

Anna Jóźwiak - Baroque violin 

Anna Piqtkowska - Baroque violin 

Zofia Wóycicka - Baroque violin 

Violetta Płużek -

AnnaŚliwa -

Tomasz Frycz -

Paweł Muzyka -

Tomasz Iwanek -

Mariusz Kreft -

Marek Niewiedział -

Marek Roszkowski 

Paweł Ksiqżkiewicz -

Małgorzata Wojciechowska -
Hubert Zadrożny -

Witold Sikora -

Monika Raczyńska -

Baroque viola 

Baroque viola 

Baroque cello 

Baroque cello 

double bass 

Baroque bassoon 

Baroque oboe 

Baroque oboe 

transverse fiu te 

transverse fiu te 

Baroque horn 

Baroque horn 

harpsichord 

Conductor 
Władysław Kłosiewicz 

harpsichord 

Assistant director 
Lidia Juranek 

Stage manager 
Barbara Martynowicz 
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The hell of opera 

The character of an impresario in distress, an 

enterprising theatre director surrounded by in

trigues and quarrels within his company that are 
an inseparable part of creating the libretto and 
music, has been brought to life in many comedies. 

Cimarosa sensed the satirical element inherent in 

this subject and his Impresario in angustie (The Im

presario in distress) really made the audience laugh. 
The same theme was taken up by Mozart, Salieri, 
Goldoni, Metastasio and Calzabigi, in tora! no less 

than a hundred of composers and librettists. The 
backstage life of an opera theatre has been ob

served by journalists and poets, travellers and writ
ers. 

In Vivaldi's time, the first opera theatres opened 
their doors to broad sections of society. Opera and 

its stars drove audiences to ecstasy in a manner 

similar to the cinema and its idols during the hey

day of the Hollywood 'factory of dreams'. Since 
Vivaldi, however, the opera has repeatedly fallen 
victim to an army of sneerers, mockers, pamphlet 
writers and caricaturists. In the book Lustro epoki 

(The Mirror of an Epoch), the present author re

calls what provoked pamphletists and parodists at 

a time when Vivaldi was the classic example of an 

opera impresario and theatre director. 
„Can there be a heli worse than running an op

era theatre? Handling its finances is like a tight

rope dance over a precipice. The primadonna suf

fers from a sudden bout of migraine. The famous 
castra to all of a sudden loses his voice. Everything 
falls on the shoulders of Antonio Vivaldi, impresa
rio, director, composer and conductor, all in one 

person. He is inevitably at the receiving end of the 

quarrels and complaints of female singers and danc

ers, of painters, tailors and messenger boys. He 

has to soothe their tears and appeals, steer amid
dle course amidst their pleas for immediate pay 
outs and salary increases, make decisions in mat
ters of costumes and sets, receive congratulations 

and respond to requests for box reservations. 
Backstage, in the dressing rooms of the 

primadonnas, one can hear the clanking of glasses 

filled with Spanish wine. The air is filled with the 
aroma of coffee. Someone has spilled a cupful omo 

a pair of new silk pantaloons. There is laughter and 
whispers. Sarin dresses make a rust!ing sound. It is 
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here that the golden youth of Venice gather after 
the performance. They off er Neapolitan choco

lates to the female singers. 

- They say Parisian bankers present artists with 
purses of gołd. Here we are treated to sweets -

Lucretia says with a sneering smile. 

- My banker stealthily puts a piece of cheese or 

a rat inro bed- Biancamaria bursts out with laugh
ter - but I pay him back in kind. You should see his 
face when he discovers his glasses in the soup. 

„.Vivaldi travels to Mantua, Rome, Florence, 

Reggio, Ferrara. His crooked nose and red curly 

hair that flows down to his shoulders from under a 

skull-cap are known to all Italians. This excitable 

asthmatic of frail health puts up with the mists 
and damp climate of the Venetian lagoons. He 
spends months jolting along in stage-coaches and 

endures the hardships of staying in road-side inns 

in the company of his singers and count!ess trucks 
containing their rus ding skirts, stiff underskirts, 
whalebones and corsets. He monitors their night

ingale voices and restrains rheir ambitions and 
whims„.He keeps on counting the money, juggles 

with figures, files court suits and conducts com

plex financial deals with theatres, orchestras, libret

tists and singers. 
He is gasping for breath, choking from an at

tack of asthma. He appears thunderstruck by the 
news that the town of Ferrara has imposed a ban 

on his operas. 
- I'm ruined!, whispers Vivaldi - I have invested 

six thousand ducats in an opera season in Ferrara, 

in addition to over one hundred sequins in cash. 

Annina is combing his long, red hair. She dips 
the comb in water. It is difficult to handle Vivaldi's 

cascading locks. She examines her work and puts a 

cap on the composer's head. 
- I'll write a !etter to Marquis Bentivoglio. He 

alone is able to help me: Your Excellency, after so 

much effort and so much work the opera in Ferrara 
is falling to pieces„." 

Cimarosa was familiar with such situations. He 
wrote Impresario in angustie 45 years after Vivaldi's 

death. A mem ber of Mozart's generation, and him

self a theatre director, singer, conductor and opera 
enterpreneur, he drew on his own experience and 

on that of his predecessors. 

The opera and the life behind the scenes at

tracted parodists. Pamphlets sneering at Vivaldi and 
the opera theatres were widespread in Venice. In 

London, the ' ballad opera' (modelled on The Beg

gar's Opera by Gay and Pepusch), wirh its satire on 
the excesses of Italian opera, broke popularity 

records du ring Handel's lifetime. In later decades, 
it was parodied by Offenbach in Paris . In 1786 

alone three operas parodying opera tie life behind 

the scenes saw the light of day: Cimarosa's Impre

sario in angustie, Mozart's Der Schauspieldirektor 

(The Impresario) and Salieri's Prima la musica e poi 

le parole (First the Music, Then the Words) . Op
era tie stages swarmed with comic characters of a 

new type, primadonnas with breasts mare impos

ing than their voice, librettists promoted with ad
vertising gimmicks incommensurate with their 

mediocre talent, and conductors who knew mare 
about the anatomy of the female singers than about 

their vocal abilities. The satirical librettos seemed 
to communicate the message whereby love existed 

as a mere prelude to unfaithfulness. 
Cimarosa was regarded as the main rival of 

Giovanni Paisiello, the most famous opera com
poser of the time. Incidentally, he succeded 
Paisiello as court composer to Catherine II and 

stayed in the post for four years. He was idolised 

by his audiences. H is operas were admired by 
Mozart, Goethe, Stendhal and Delacroix for their 

elegance of sty le, elegance of expressivity and el
egance of comedy and pathos. His talent mani

fested itself primarily in comic operas. The subt!e 

treatment of the orchestra and sparkling humour 
in ensemble scenes make Cimarosa the most dis

tinguished predecessor of Rossini. 
Il matrimonio segreto (The Secret Marriage), 

the only one of Cimarosa's sixty operas to have 

survived in the repertoire, is also the only opera in 

history to have been repeated in its entirety im

mediately after its premiere, on the same night. It 
made sucha great impression on Emperor Leopold 
II (for whom Mozart composed La clemenza di 

Tito severa! months earlier) that after the encore 

he invited all the performers to dinner. O ver ten 

years la ter the French composer N icolas Isouard 

used this incident in his opera Cimarosa. 
Cimarosa lived a short but eventful life (1749 -

1801). Due to weak health he co u Id not remain at 
the court of C atherine II for a long time. The aus

tere climate of the Russian capital compelled him 

to return to Naples. Leopold II managed to stop 
him in Vienna for a short time, where he succeeded 
Salieri as Kapellmeister but short!y after the em
peror's death Cimarosa chose Naples, where he 
was given the tit!e of director of the royal ensem
ble. H ome-sick, he did not realize he was facing 
the prospect of imprisonment, which was a pun
ishment for his over-demonstrative support for 

the Napoleonie troops invading Ita!y. But govern
ments change. Cimarosa was not far-sighted 
enough to predict the return of the Bourbons. He 
managed to obtain clemency, even though he had 

to leave Naples. O n his way back to St Petersburg, 
he died in Venice. T he death was so unexpected 
that its circumstances seemed suspicious. Follow

ing suggestions that the composer was poisoned, 
the authorities ordered a postmortem. T he cause 

of the death, however, remained unclear. 
Among the many theatres where Cimarosa's 

operas were given enthusiastic reception was the 

N atio nal Theatre of Warsaw. The compo ser 
stopped in the Polish capital twice, du ring his fi rs t 

journey to St Petersburg in 1787 and on his retu rn 

journey four years la ter. O n the fa rmer occasion 
he was invited to the Royal Castle and to the resi
de n ce of the P r ima t e of Pol an d , Mich ał 

Poniatowski. He sang at both these functions. Prior 

to 1980, when it was produced with much success 

by the Warsaw Chamber Opera, Impresario in 

angustie had not been performed in Poland since 

the times of Wojciech Bogusławski, the l 8th-cen
tury fo under of the national theat re. Stefan 

Sutkowski, Director of the Warsaw C hamber Op

era, who is addicted to browsing through libraries 
and attics in search of long-lost or forgotten op
eras, spem much time looking for the opera's com

plete orchestra! score. He eventually carne across 
a complete manuscript capy in Budapest. It once 

belonged to Haydn and contains the composer's 

handwritten comments. 
All this can be seen as a run up to the new 

production o f!mpresario in its original Italian ver

sion, the first after many years of neglect. There is 
good reason why Stefan Sutkowski chose this par
ticular work fo r the 40th anniversary of the com
pany. After all, he himself has been its director 'in 
disuess' for 40 years. N o one has been a ble to tas te 

better both the heli and heaven of opera. 
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SYNOPSIS 

Act! 

Polifemo, the impresario and director of an 
opera theatre, is losing patience with the irritated 
female singers and their complaints. Doralba wams 

to sing the most beautiful arias. Merlina demands 

the same, claiming that as a 'prima donna', as her 
contract indicates, she is the number one star. 

Gelindo, the composer and conductor, responds 
with ta-ta-ta-ra-ra-ri-ri-ri-ri-ra-ra, which further 
irritates Doralba. Furthermore, she demands an 

ornamental sarin dress. The despairing Polifemo 

consents to everything in order to calm the singers 

down. Gelindo, too, is trying to silence the enraged 

singers who predict that the opera production will 
be a failure. 

Doralba and Merlina are upset by the news 
that a third singer, Fior di Spina, is soon to arrive in 
the company of the poet Brontolone. The insol
vent impresario has now to face another threat 

when Doralba, Merlina and the conductor ask to 
be paid in advance, before the start of the rehears

als. They hint that if they are not given the money 

they will not perform. 
The librettist Brontolone ushers his beloved Fior 

di Spina into her apartment in the theatre. They 
stop before a cage with a nightingale inside. During 

an exchange of amorous gestu res, the poet calls his 

muse 'the best string of his weary guitar'. Fior di 

Spina hopes he will write a role specially for her in his 

libretto. Polifemo enters. He gives her an enthusias

tic welcome. Brontolone hurries to work on the li
bretto. Fi or di Spina asks the directorwhat the town's 

audience likes best: tempting and shapely singers, 

acting abilities or beautiful voices. She claims that all 

three are her specialities and demonstrates her voice 

in a bravura aria. She is evidently taken aback when 
told that Gelindo is to conduct the performance. 

He is her former !over who has damaged her repu

tation. Polifemo assures her that she will not be fac
ing any problems and that he will see to it that her 

performance will be a great success. 

Gelindo appears. He recognizes Fior di Spina 
(Flower of Thorns) as his former !over, Ms Coribanti. 

She had decided to disguise herself under a pseudo
nym since he had brought to light her numerous 

love affairs. She is notable to forgive him his behav
iour, whereas he continues to reapproach her for 
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her many infidelities. Accompanied by Polifemo, 
Fior di Spina leaves for her rooms. She firmly be
lieves that a woman who does not know how to 

behave should pretend to be offended. 
Merlina extorts from the conductor a promise 

that he will favour his former !over. She also lists 
some demands as to her role in the opera: she does 

not want to sing in a standing position because this 
is bad for her legs and she would like to portray a 

modest and virtuous peasant girl (no doubt to make 
up for the missing features of her personali ty). 

Fior di Spina arrives, followed by Doralba. The 
hypocrisy of polite cliches is blended with virulent 

allusions and mutual grievances. Merlina is busy 

with her embroidering. Doralba is late for a read

ing session of the libretto because of a costume

fitting appointment with a tailor. Undeterred by 
the Jack of interest, the poet is reading out his li

bretto, deeply convinced that it is a masterpiece 
which is bound to evoke thunderous applause. The 
monstrous absurdities of the text are received with 

irony and embarrassment. 

Despite such reactions the complacent poet 
proceeds with his account of the later stages of the 

plot. In a lofty and declamatory manner, he relates 

the story of Pirro, who - drive n by amorous pass i on 

- is trying to force Andromacha to yield to his de
sires. He threatens that he will talk her mutinous 
son imo tearing his mother w pieces, if she remains 

ill-disposed towards him. The theatre direcwr goes 

into ecstasies over the swry but the singers and con

ductor are so embarrassed that they wo u Id pref er 
that the earth opened beneath their feet. 

Act II 

Fior di Spina broods over her unhappy love. 
Her reverie is interrupted by Gelindo. The former 
lovers are reconciled, convinced that old love dies 

hard. She promises to hold back the direcwr in his 

amorous advances while he pledges to jilt other 
ladies and use his influence to promote her career 

in the theatre. This intimate scene is disrupted by 

the entry of the jealous Polifemo. 
He has lost hope of winning the favours of the 

wheedling Fior di Spina. H e complains to 

Brontolone about the quarrels of the female sing

ers and the blackmail of new singers who threaten 
to join a rival company if they do not receive the 

I 
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money straightaway. The poet advises him to be 
guided by three principles: fraud, lies and impu
dence. A go od opera will defend itself, he argues, 
while a bad opera is bound to fai!. In any case, eve

ryone thinks about nothing but money (the young 
claim money is everything; once they matu re they 

have no doubts about it). 
Left alone, Brontolone thinks with sorrow 

about the advance payment which he has received 
from Polifemo. He has spem it down to the last 

penny. He finds consolation in a song about love 

and beautiful ladies. 
Doralba is unhappywith the aria which Gelindo 

has composed for her. She would prefer w sing an-

other one, borrowed from a different opera by a dif
ferent composer. Could Brontolone supply it with 
new words? If so she will perform it straight a way. 

In the finale quintet Fior di Spina and Merlina 
disclose the alarming news of the theatre director's 

defection. Doralba, Gelindo and Brontolone join in 

the despair. What are they going to do? Where are 
they to go? Who is going tO pay them? They come to 
the conclusion that nothing is more important than 
the theatre. They cannot live without it. The poet 
concludes on a serious note: it is the end of imrigue. 

Janusz Ekiert 
Translated by Michał Kubicki 
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