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Wanda Bargiełowska-Bargeyllo

Amneris (…) ujmowała pięknym głosem i dramatyzmem interpretacji, tudzież świetną aparycją 
w roli córy Faraona (Józef Kański w recenzji z przedstawienia Aidy Verdiego na scenie Teatru 
Wielkiego w Warszawie w 1990 roku) 

Polka, Wanda Bargiełowska, autentyczny mezzosopran, posiada skalę głosu budzącą podziw 
i uznanie. Jej głos fascynuje kolorytem i cudownie bogatą gamą: zdecydowany i nad wyraz 
przekonywający sposób interpretacji. Jest obdarzona naturalną wszechstronnością, w trzech 
polskich utworach Chopina, które wykonała, zadziwiła sugestywną i wywołującą emocje 
perfekcją, zauważalną zwłaszcza w „Cadon le foglie”(„Opadające liście”). Słyszymy tu 
pełną pasji głębię przekazu; bez obciążeń, jakie niesie ze sobą doświadczenie teatralne, które 
śpiewaczka ta wyraźnie posiada, ale wykorzystuje je w sposób kameralny i naturalny, co 
doskonale dopełnia styl, w jakim artyska prezentuje swój muzyczny temperament (początek 
kariery - recenzja z koncertu w Wenecji)

Przed odtwórczynią „Głosu II” (…) postawiono zadanie trudne zarówno pod względem 
wokalnym, jak i aktorskim, dostosowane niewątpliwie do jej dużych możliwości. Śpiewaczka 
dysponuje mezzosopranem o pięknej, ciemnej, niemal altowej barwie, nie budzącą zastrzeżeń 
techniką wokalną i w równie wysokim stopniu rozwiniętym warsztatem aktorskim. (Wilfried 
Górny w recenzji prapremiery Gwiazdy Zygmunta Krauzego na małej scenie warszawskiego 
Teatru Wielkiego, Tygodnik Kulturalny Nr. 33, 18.08.1985 roku).

(…) Wanda Bargiełowska (Fenena) dysponuje godnym uwagi materiałem i niezbędnym i 
niezbędną techniką (z recenzji inscenizacji Nabucco Verdiego w Opera Welt, październik 
1992).

(…) Wanda Bargeyllo, która dzięki swemu mezzosopranowi, prowadzonemu z instynktynowną 
pewnością, uczyniła ze sceny Amneris w czwartym akcie punkt kulminacyjny (z recenzji 
inscenizacji Aidy Verdiego w Operze w Fuldzie w wykonaniu zespołu Opery Gdańskiej, Region 
22.09.1992 r.)

Wybraliśy tych kilka fragmentów recenzji, aby naszkicować portret artystyczny Wandy 
Bargiełowskiej-Bargeyllo, pierwszoplanowej solistki Opery Narodowej - Teatru Wielkiego w 
Warszawie. Znany dyrygent Zygmunt Latoszewski nazwał Jej piękny, o ogromnej skali głos, 
mezzosopranem wagnerowskim. 
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Artystka posiada dwa dyplomy: lekarza medycyny po ukończeniu Gdańskiej Akademii 
Medycznej oraz magistra sztuki po ukończeniu Gdańskiej Akademii Muzycznej.

W 1967 roku, na ostatnim roku studiów muzycznych, została przyjęta w drodze konkursu do 
Opery Narodowej, gdzie jest do dzisiaj solistką. 

Jej kariera artystyczna wiąże się ze współpracą z wieloma teatrami operowymi w Polsce i za 
granicą. W Operze Bytomskiej, za dyrekcji Napoleona Siessa, śpiewała Amneris w Aidzie G. 
Verdiego, Cześnikową w Strasznym Dworze S. Moniuszki, Azucenę w  Trubadurze G. Verdiego, 
Adalgizę w Normie V. Belliniego. Na scenach operowych Poznania i Łodzi występowała w 
partiach Amneris, Carmen (Carmen G. Bizeta), Azuceny i Eboli (Don Carlos G. Verdiego). W 
operze wrocławskiej, poza wymienionymi partiami, wystąpiła w roli Kabanichy w premierze 
Katii Kabanowej L. Janačka.

W latach 1982-1985 współpracowała ze Staatstheater am Gartnerplatz w Monachium i 
Staatstheater Hagen, występując w premierach i dalszych przedstawieniach Trubadura 
(Azucena) i Balu maskowym G. Verdiego (Ulryka). 

Na scenie Opery Narodowej - Teatru Wielkiego wykonała prawie wszystkie pierwszoplanowe 
partie wielkiego repertuaru operowego na mezzosopran - alt, takie jak: Amneris, Eboli, 
Azuceny, Ulryki, Feneny (Nabucco G. Verdiego), Maryny i Karczmarki (Borys Godunow M. 
Musorgskiego), Małgorzaty (Mistrz i Małgorzata T. Kunada), Adalgizy, Dragi (Manekiny W. 
Rudzińskiego), Herodiady (Salome R. Straussa). Po premierze Czarnej maski K. Pendereckiego 
Jej rola Rosy uznana została przez Ruch Muzyczny za najlepszą kobiecą przedstawienia. W 
miesięczniku Opera News po premierze Gwiazdy Z. Krauzego pisano o międzynarodowym 
kalibrze Jej głosu. 

Nadzwyczajnym osiągnięciem artystycznym Wandy Bargiełowskiej-Bargeyllo był udział 
w realizacji Pierścienia Nibelunga R. Wagnera w Operze Narodowej, gdzie wystąpiła w 
rolach Fryki i Erdy w Złocie Renu i Zygfrydzie obok Nentwiga i Raffela. Powtórzyła swój 
sukces, wykonując w latach 2001-2002 rolę Fryki w Walkirii R. Wagnera pod dyrekcją Jacka 
Kaspszyka i zyskując powszechne uznanie krytyki. 

Kolejnym sukcesem Artystki był Jej występ w Elektrze N. Theodorakisa w Operze Poznańskiej 
w roli Klitemnestry. Występowała w 11 przedstawieniach Elektry podczas dwutygodniowego 
tournee zespołu Opery w Niemczech, nie mając dublerki. 

Podczas realizacji Kawalera srebrnej róży R. Straussa (Annina) w Operze Narodowej wystąpiła 
w przedstawieniu premierowym pod dyrekcją Jacka Kaspszyka. 

Charakterystycznym dla wspaniałej artystki osiągnięciem i wydarzeniem artystycznym było 
wejście bez próby orkiestrowej w rolę Luby w Mazepie P. Czajkowskiego w Operze Narodowej 
pod dyrekcją Antoniego Wicherka. 
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Artystka jest cały czas solistką Opery Narodowej - Teatru Wielkiego w Warszawie. Bierze 
udział we wszystkich prawie wyjazdach Opery za granicę (ostatnio Moskwa - 2002 rok, Londyn 
- 2004 rok). 

W październiku 2003 roku wzięła udział w Koncercie na cześć 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła 
II w międzynarodowej obsadzie, wykonując Litanię Ostrobramską St. Moniuszki z Orkiestrą 
Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Z. Rycherta.

Aktywność zawodową Wanda Bargiełowska-Bargeyllo wzbogaca o działalność kulturotwórczą 
i społeczną. W 1999 r. zorganizowała w Drzewicy nad Pilicą Letnie Spotkania Muzyczne, 
kontynuowane do dzisiaj, popularyzując dobrą muzykę i dając strawę duchową tamtejszej 
społeczności, pozbawionej kontaktu z tzw. wielkim światem muzycznym. W roku 2000 
założyła przy Centrum Kultury Praga Południe Małą Praską Filharmonię, która intensywnie 
działała do roku 2002, propagując muzykę wokalną i klasyczną instrumentalną. W 2008 roku 
współtworzyła przy portalu Maestro Komitet Obchodów 150. rocznicy urodzin największej 
polskiej śpiewaczki Marcelli Sembrich-Kochańskiej. 

Wanda Bargiełowska-Bargeyllo jest stale wybierana do władz ZASP-u (obecnie pełni funkcję 
przewodniczącej Podsekcji Opery w Sekcji Teatrów Muzycznych i jest członkiem Zarządu 
Głównego ZASP). W 2002 r. za wybitne osiągnięcia artystyczne i pracę społeczną na rzecz 
środowiska muzycznego została odznaczona przez ZASP wysokim odznaczeniem - Statuetką  
Ariona.  
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