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Henryk Swolkień 

Czajkowski 
i jego Dama Pikowa 

\\ ' icłu z tych którzy dziś odwiedzaj;! Moskvv<,: udaje się do pobliskiego mia
stcczka Klin by odwicdzić dom Czajkowskiego. Jest to dla mieszkańców 
Moskwy i wielu przyjezdnych miejsce równie bliskic i drogie, jak dla warsza
wiaków Żelazowa Wola. W Żclazowej Woli nieopodal Warszawy urodził si<,: 
Chopin . Czajkowski nic urodził sic; i nie umarł w Klinie. A jednak piętrowy 
domek prz}Pominający swym wygl:1dem dawne szlacheckie dworki jest 
miejscem, które wszyscy szczerzy miłośnicy muzyki i osobowości Czajkow
-;kicgo powinni koniecznie zwiedzić : Dom, który Piotr Czajkowski w ostat
nich latach życia miał wreszcie prawo uważać za swoje wł:to;nc miejsce sta
lcgo zamieszkania. zamieniony dziś jest na coś pośredniego pomiędzy 

skanscncm a muzcum. Zachowano wszystkie meble, ściany pokryte są foto
grafiami, nic brak oczywiście fortepianu mistrza, a w ostatnim pokoju stoi 
pod oknem prosty dębowy stół. Trudno oprzeć się wzruszeniu gdy przewod
nik rzuca krótkie zd;mie: - „A przy tym stole Piotr Iljicz pisał swoj:1 Patety
czn;1 Symfonię." 

Nic można wyobrazić sobie już nie zawodowego muzyka lecz nawet zwy
kłego miłośnika muzyki takiego jak większość z nas, któryby w pewnym okre
sie życia nic doznał wstrząsu przy pierwszym zetknięciu z muzyk;! Piotra 

I Czajkowskiego. Tyle w niej melodyjności , tyle szczerej inspiracji, tyle tak 
I łatwo przemawiającego niezafałszowanego uczucia„. 
~ 

Kto miał kiedykolwiek do czynienia z upowszechnianiem muzyki ten wie jaką 
rol<,: spełniała wtedy muzyka Czajkowskiego. Już przy pierwszym jej słuchaniu 
odbierano ją z prawdzivvym wzruszeniem. Jest to bowiem muzyka ściśle 

powi:1zana z odhiorq, muzyka tworzona przez człowieka dla człowieka. 

Jeżeli po pierwszych kontaktach z muzyką Czajkowskiego słucha się jej częś
ciej, to na pewno trndno nic ulec wymowie subtelnej liryki jego opery 
„ Eugeniusz Oniegin", trudno nie przejąć się pięknem i dramatyczności;! rów
nież z Puszkina wysnutej „Damy Pikowej", nic podziwiać lekkości i finezji 
muzyki baletu „ Dziadek do orzechów". Kto zbliżył się do prostszych w 
odbiorze częściej wykonywanych utworów Czajkowskiego ten może następ
nie próbować nawi~1zać ściślejszy kontakt z jego symfoniami, koncertami for
tepianowymi, koncertem skrzypcowym, h.·wartctami smyczkowymi, pieśniami. 
Czajkowski komponował bardzo dużo, a o wartości jego utworów w blisko 
sto lat po zgonie ich twórcy świadczy to, że ogromna ich większość wykony
\\'ana jest - i to jakże cz~·sto! - na całym świecie bynajmniej nie tylko w 
(JjCZ}"źnie mistrza. 



Czajkowski to przede wszystkim na rzadq miarę spotykany melodysta i liryk. 
Kto wie czy nie najwdzięczniejszym polem dla jego ogromnego talentu nie 
były właśnie małe formy muzyczne - pieśni i miniatury fortepianowe. Muzyki 
Czajkowskiego słucha się łatwo, ale właśnie pieśni wymagaj<! od wykonaw
ców obok dużej umiejętności wielkiej kultury interpretacji. A czyż arie z 
„ Oniegina" i „ Damy Pikowej" - bo te dwa z Puszkina wysnute arcydzieła 
opanowały na trwałe sceny operowe - nic przemawiają do nas na sposób 
pieśni, mimo swej całej kunsztowności i b<}gactwa? 

Czajkowski to również czystej wody romantyk starający się o to by jego 
utwory zawierały jakiś określony nastrój. Obok smutnej potrafi też kompo
nować muzykę odznaczającą się pogodą, a nawet humorem. Dlaczego jednak 
w muzyce Czajkowskiego przeważa smutek i wyraźna nuta pesymizmu~ 
Odpowiedzi szukać - być może - trzeba już w istocie rzeczy samotniczym 
życiu tego człowieka. Utraciwszy bardzo wcześnie matkę jako ofiarę panoszą
cej się wtedy w Petersburgu epidemii cholery czuł się osierocony do końca 
życia. Pierwsza miłość . do belgijskiej śpiewaczki uwieńczona nawet narze
czeństwem została przez artystkę zerwana już po pierwszym rozstaniu - po 
prostu trafił się ktoś ... obrotniejszy. A drugie narzeczeństwo „z rozsądku", a 
może raczej„. z jego braku, zostało unicestwione już chwilę po zawarciu mał
żeństwa. Przekonanie, że nie jest w stanie założyć rodziny czego bardz< > 

pragnął zasnuwało życie Czajkowskiego mgłą smutku nawet wtedy gdy udało 
mu się otrząsnąć z dramatycznych przeżyć (w tym i próby samobójstwa ) 
wypływających z katastrofy chybionego małżeństwa. 

Nuta smutku i pesymizmu towarzyszyła twórczości i wypowiedziom światlej
szych umysłów ros1iskich drugiej polowy ubiegłego stulecia. Odczuwan< 1 

dotkliwie całą beznadziejność r<::akcyjnych carskich rządów. Zwłaszcza lata 
sześćdziesiąte w Rosji, w których po chwilowym przejaśnieniu sytuacji spo
łecznej po zniesieniu pańszczyzny i nieznacznych reformach znów mogła 
triumfować reakcja, a nędza wsi dochodziła do rozmiarów klęski narodowej, 
sprawiły że przodujące warstwy rosyjskiej inteligencji nie widząc lub nie 
chcąc widzieć wyjścia z sytuacji często popadały w nastrój zw<1tpienia. Przez 
długi też czas pojmowano muzykę Czajkowskiego jako wyraz skrajnego pesy
mizmu właściwego jego pokoleniu. Ale namiętna siła z jaką Czajkowski prze
ciwstawia się w swej muzyn: złu i śmierci dowodzi że wbrew może pozorom 
kochał on życic i dobro. Tragiczny często wyraz jego dzieł to nie bierny 
pesymizm, poddawanie się złu , to bunt przeciw przygniatającej atmoskrZl" 
środowiska, bunt który jeszcze wtedy nic dojrzał do zdecydowanej walki i nic 
mógł prowadzić do zwycięstwa. 
Czajkowski jako kompozytor zdobył sławę już za życia. Zdobył j<! również za 
granicami ojczyzny zwłaszcza wtedy gdy zdecydował się odbywać podróil' 
koncertowe podczas których występował w roli dyrygenta własnych utwo· 
rów. Powinien być uważany nie tylko za wielkiego klasyka muzyki rosyjskiej. 
ale i za jednego z najwybitniejszych twórców muzycznych ubiegłego stulecia 
w skali światowej. 

W życiu Czajkowskiego w najbardziej jego dramatycznych chwilach zaszła 
niespotykanie rzadka i szczęśliwa okoliczność pojawienia się uwielbiającej go 

protektorki. Była nią nieco ekscentryczna melomanka. a zarazu11 milionerka, 
Rosjanka z pochodzenia, Nadieżda von Meck. Zbliżenie jej do Czajkowskiego 
tym bardziej zasługiwało na podziw, że nie wi;1zalo się z pragnieniem eroty
cznego kontaktu. Wn;cz przeciwnie: korespondując ze solx1 przez lat kilka
naście Czajkowski i jego protektorka nie wypowiedzieli do siebie zwykłą 
ludzki mową ani jednego słowa, nic podali sobie n;ki, a w listach nie wyrażali 
chęci konkretyzacji obustronnej wzajemnej sympatii . Absolutnie z własnej 
chęci - typowego .. . kaprysu milionerki pani Mcck \vyplacała Czajkowskiemu 
miesięcznic bardzo hojne stypendium twórcze umożliwiaj:1cc mu porzucenie 
pracy pedagogicznej w Konserwatorium Moskiewskim i poświęcenie się 
wyłącznic kompozycji. Wymiana poglądów artystycznych w ich bogatej 
korespondencji jest cennym źródłem poznania estetyki Czajkowskiego rzuca
j:1cym właściwe światło na jego twórczość i na wicie innych nurtujących go 
problemów. 

„ Gdy ustyszał;u11 pański „Burzę" doznałam upojenia z którego to 
uczucia nic potrafiłam się wyzwolić ... " 

„ Z pańsk;! muzyką żyje się lżej i prqjemnicj .. . " 

„Do spotkania z Pani;! - pisał do Meck w jednym ze swych listów Czajkowski 
- nic wiedziałem jeszcze, że mog~! istnieć ludzie z tak nic do pojęcia dclikatn:1 
i wspaniałą duszą. Ola mnie równie godne podziwu jest to Co Pani mi daje jak 
i to Jak pani to robi. W liście Pani do mnie tyle ciepła tyle przyjaźni , że tego 
jednego starczy by kazać mi znów pokochać życic i z hartem znosić nicp< > 

wodzenia„ . Każda nuta, która odtąd wysączy się z pod mojego pióra. będzit · 

poświęcona Pani!„." 
„Błogosławiony jest pan - pisała w jednym z późniejszych listów a
dicżda - mogąc swoją muzyką dostarczać chwil "rauszeń cierpi:1cym 
duchowo chorym. Wielkie jest pańskie powołanie na ziemi' Jestem 
pa11ską przyjaciółką . Daję panu pieniądze i może pan na mnie polegać. 
Niech pan będzie calkowicie spokojny i pewny Piotrze Iljiczu że uwa
żam za łaskę losu, że mogę być protektorką wielkiego człowieka''. 

Niestety częściowo za spraw<! intryg adzieżda von Mcck po trzynastu latach 
przerwała korespondencję , pomoc finansową i wszelkie kontakty z Czajkow
skim. Odczul to boleśnie, choć utrwalona pozycja międzynarodowa zapew
niała mu już wtedy zupełnie niezależność finansow:1. Odczul to jako zawód w 
przyjaźni. I stąd też w jego ostatnim utworze - Symfonii Patetycznej można 
odnaleźć jeden powód więcej dla przepojenia tej wspaniałej muzyki nutą 
smutku. 
A także i w najwspanialszej z jego oper - „ Damic Pikowej''. 

„Modia. albo okropnie niewybaczalnie 
się mylę , albo „Dama Pikowa" w samej Pzeczy 

będzie moim chef-d'oeuvrc (arcydziełem)" 

Z listu Czajkm\·skil:go tło brata 

Stale rosnące sukcesy „Damy Pikowej" Piotra Czajkowskiego, i to rosn:icc na 
przekór większości krytyk po wystawieniu opery, mogły zaskakiwać. O ile " 



.,Eugeniuszu Onieginie" akcja opel)' trZ)111ała sic; na ogół wiernie pierw<)\\ -
zoru Puszkina, o tyle w „ D;imie Pikowej" zarówno kompoZ)'lor jak i librecista. 
a był nim jego młodszy brat, Modest pozwolili sobie na dość daleko idąn
odstc;pstwa od oryginału. Trzeba p;m1ic;tać , że twórczość Puszkina nic tak 
dawno przecież \.Vtedy ułaskawiona przez carsk;1 cenzur<; , była przedmiotem 
uwielbienia całej Rosji, tak wic;c wszelkie odstępstwa mogły okazać się 

wysoce niebezpieczne. A tymczasem w operze braci Czajkowskich nietrudno 
stwindzić dalekie odstępstwa zar(>wno w dramatycznej cl1arakte1)1stce głów

nych postaci. jak i w szczegółach . 

ajmłodszy syn siostry Czajkowskiego, Jurij Dawydow pisał we wspomniL· 
niach o swym wielkim wuju: 

„ Piotr Iljicz i Modest Iljicz omawiali libretto „ Damy Pikowej". Pewnego 
dnia Modest Iljicz odcZ)'lał je nam aż do sceny w koszarach. Zostało 
zdecydowanie skrytykowane i krytyka ta doprowadziła do pewnych 
zmian„. Wywiązał się długotrwały spór czy Herman powiniem umrzeć 
CZ)' też tylko postradać zmysły. Jaki los czekał Lizę i ja.ką rolę w kon
kluzji ma mieć jej narzeczony Jelecki. Większość stała po stronie Mode
sta, kW!)' chc i ał (jak u Puszkina) zostawić Hermana pl"Z)' życiu choć 
ohł:1kanego. Ale Piotr zapewniał. że byłoby to niesceniczne, że publi
czność nic zrozumie i że trzeba Hermana - jak wyraził się - -unice
stwić „ . Liza też zdaniem jego powinna zginąć, gdy tymczasem Modest 
proponował by rzucić ją w objęcia wszystko jej v..ybaczająceg< > 

Jdeckiego". 

Tak wic;c opera kor'iczyłaby się bez wyroku śmierci na kochającą sic; parę, Lizc 
i Hermana. 

W rezultacie autorytet Piotra zwyciężył. Modest Czajkowski rozbudował i 
dość zasauniczo zmienił fabułę króciutkiej noweli Puszkina. W noweli jedyn:1 
siłą napędową akcji jest demon hazardu opanowujący młodego oficera Her
mana na tyle cynicznego, by dla v.1ydobycia od starej hrabiny tajemniqr trzech 
wygl)'Waj;1cych kart symulować miłość do jej ubogiej wychowanicy. 

W operze Herman Lizę kocha, co zwiększa jego winę. W operze Liza zamie
nia się w ksi<;żniczkę , tak więc kochający j<! ksi<1żę Jelecki jest odpowiadaj:! 
cym jej pozycji towarzyskiej konkurentem. Fakt, że Liza lokuje swe ucwcia w 
młodym nie posiadającym tytułu i majątku oficerze zaostrza konflikt dramaty
czny. Tłumaczy to bardziej wyraziście tragiczny koniec bohaterki: gdy zosta
nie ouepchnięca przez Hermana zrozumie, że podeptała surowe prawa swl'j 
klasy i. że nic ma już dla niej powrotu. Jedynym rozwi:1zaniem konfliktu możl· 

być tylko samob<"ijcza śmierć , jak to postulował kompozytor. 

A w noweli Puszkina ofiar;! hazardu pada tylko Herman, podczas gdy Liza -
jak w epilogu nic bez odrobiny sarkazmu pociesza nas poeta - wychodzi i':1 

m<1ż „ za bardzo miłego młodzierka zajmuj~1cego jakiś tam urz;1d i posiadaja 
cego niezgorSZ)' maj;1tek". 

Operowy Herman jest może mniej cyniczny pragnie bowiem zdobyć tajl· 
mnie<; wygranej dla tym łatwniejszego poślubienia u.kochanej Lizy. Dopien, 
po zdobyciu tej tajemnicy biegnie na oślep ku swemu tragicznemu 
przeznaczeniu. 



Tc zmiany zaostrzając konflikty przydały akcji dr<U11atyczności. Również i fan 
tastyczność wyst<;pująca w noweli jedynie aluzyjnie została wzmocniona. 
Tak spreparowana „psychologiczno-realistyczna" nowela Puszkina, którą i 
dzisiaj czyta sic; lekko, rozbudowana i udr;unawwwana ściśle według sugestii 
kompozytora, doświadczonego przt:cież twórcy operowego. ułatwiła mu 
zadanie. Dopit:ro z takim librettem mógł podj;!ć śmiałą próbę stworzenia 
opel)' prawdziwie romantycznej , przewyższającej wszystko co na tym polu 
udało mu się stworzyć. 

W punktach kulminacyjnych opery draman1rgia operowa Czajkowskiego sic;ga 
\V}'Ż)'n. Dotyczy to zwłaszcza kapitalnej sceny próby wydobycia najpicrn 
prośbą , a później groźbą użycia pistolcni tajemnicy \Vygryv;ających kart. 
Trudno wskazać lepszy przykład wywołania nastroju Ol)'ginalnymi i niezwykle 
trafnie ujętymi środkami muzycznymi. Czajkowski odrzucił tu łatwe chwyty 
dochodz<1cc wtedy do głosu włoskiego operowego weryzmu, silne kontrast,· 
wywołane przy pomocy mało wybrednych efektów. Można bez l)'Zyka twicr 
dzić, że prawda wyrazu sceny w S}pialni hrabiny nie ustc;puje w swej sil< 
scenom z „Borysa Godunowa" Musorgskiego. 

Wia'-'ciwym bohaterem opeq· jest Herm<m. 
„Herman nic był dla mnie tylko pretekstem do pisania tej czy innej 
muzyki, lecz przez cały czas prawdziwym żywym człowiekiem, przy 
czym bardzo dla mnie sympatyczny" . - pisał Czajkowski do brata. 

W partiach Hermana w muzyce stopniowo nasila sic; jego osobista tragedia a1 
do szaleństwa i samobójstwa. K.-;i:1żę Jclecki po odrwceniu zamiaru UCZ)1lil· 
nia zer'i \vybawcy sponicwicrancj Lizy zamienia się w mściciela . Stara hrahiru 
nazywana za życia „Damą Pikowa" - w młodości dla jej olśniewającej urod~ 
nazywano ją „Moskiewsk:1 Wcnus"- podniesiona została w opcrzc do roli 
demona doprowadzaj;1cgo krz)wdzicicla jej wnuczki do zguby. 

Ponuq akcje; opcq1 prześwietlił Czajkowski najzupdniej świadomie kontrastu 
jącymi epizodami. Czyż pod tym względem nie mógł wzorować się na Szcb 
pirze, nic mówiąc już o Verdim' Dziwne. że niektórZ)' współcześni premicrll 
„Damy Pikowej" petersburscy krytycy nie ocenili właściwie roli kontrast<> 
wcgo tła sceny w ogrodzie i sceny na halu. Z pewności;! sympatyczn;1 dla na~ 
cickawostk;1 jest fakt, że przyhywaj<1cego na bal monarchę wita chór polone
zem osiadłcgo w Petersburgu kompozytora polskiego, Józefa Kozłowskicgo. 
W scenie w S)pialni stara hrabina wspominaj;1c Iata młodości, śpiewa , a raczej 
nuci , melodie; z opcq• Grćtry'cgo „ Ryszard I.wie Serce". Te cytaty upoważnił\ 
popremierowych kqrtyków do wytknięcia Czajkowskiemu ... „ucickanie sic; d< > 

pożyczck". 

Czy jednak nic można ówczesnym kl)rtykom przyznać odrobiny racji zarzuca 
jąc całości „ Damy Pikowej" pewne: przcładmvanic' Rzeczywiście w rozgw:1 
rzc balowym, w scenach z dziećmi i guwernantkami, w koszarach, w scena, I• 
chóralnych z nuq Iudmv;1 - osobisty dramat Lizy i Hermana usuwa si<; jakh1 
na plan odleglejszy. Ale to tylko złudzcnic. W muzyce dochodzi co chwila d1 > 

głosu prZ}pomnicnie dramatycznego rozwoju akcji. Temat fatalnych „trzccll 
kart" , pdcn beznadziejności temat miłości pojawiaj;! si<; już w orkiestrowym 
wstępie. A zresztą zachowanie właściwych proporcji świateł i cieni, radości i 

" 

smutku, sielankowości i grozy to w znacznej mierze sprawa kultury insccni · 

zacji i rcżyscrii. 

Zdajc si<; nie ulcgać w;1tpliwości , że obydwie opery puszkinowskie Czajkm1 
skicgo mogq być uważane za bardzo osobiste jego dzieła . Już w „ Eugeniuszu 
Onieginic" dochodziła do głosu t<;sknota Czajkmvskicgo do upragnionego 
nieosiągalnego rodzinnego szcz<;ścia. A „Dama Pikowa" szczególnie w war
stwic muzycznej dzięki ustawicznie przewijaj;1ccj si<; nucie pesymizmu i 
beznadziejności możc być tym bardziej uważana za bardzo osobiste dzieło 
wiclkicgo rosyjskiego twórcy. 

Czajkowski muzykc; „ Damy Pikowej" pisał goqczkowo. \V}przcdzaj;1c nic
kicdy \1odcsta nadsyłaj<1cego mu libretto partiami. Mimo to w partyturze na 
próżno .szukałoby sic; śladów pospiesznej prac..)'. Partie wokalne s;1 \vycyzelo
wanc po mistrzowsku, instrumcntacja barwna tra.fnic podkreśla dramaty
czność akcji. Orkiestra traktowana z zadziwiaj:1cym znawstwem i subtelności;! 
odgrywa w całej operze bardzo ważn:1 rolę. Jeśli pod każdym względem naj
wyżej postawimy scen<; w sypialni hrabiny, a zwłaszcza przygotowuj:1cy uni
kalny w swej sile \V}Tazu jcj wstęp orkiestrowy, nic powinnó to odwracać 
uwagi od tak pięknych fragmentów jak arie Lizy i Hermana, aria ~yznaj<1cego 
miłość Jclcckiego, smutna piosenka Pauliny - klasyczny wrc;cz prZ}1kład tak 
dla Czajkowskiego typowej mvianej pesymizmem liryki. A choćby na modle; 
ludową strojony, a przecież tak oryginalny chór pokojówek hrabiny ukJadaj;1-
cych ją do snu, a ballada Tomskiego, a pasterska sielanka w stylu rokoko ... 
Można \vyliczać długo. 

Warto też zwrócić uwag<;, że Czajkowski w tej swojej przedostatniej operze -
ostatni;! miała być jednoaktowa ,Jolanta" - wyzyskał nic tylko swe życiowe 
doświadczenie twórq• szeregu oper, ale i doświadczenia symfonika. Nie prZ}1-

tłumiaj;1c nigdzie strony wokalnej orkiestra w „ Damie Pikowej" traktowana 
jcst cały czas symfoniczni<.:. To nie przypadek, że już w orkiestrowym wystę
pie przed pierwszym aktem dosłuchać się można melodycznych i tonacyjnych 
zbieżności z mającą dopiero później powstać Symfoni<! Patetyczną, najbardziej 
osobistym dziełem mistrza. Choć kompozytor nic sprccyzował programu lite
rackiego tego utwonr, mówić można o jego utajonej programowości. nie
malże teatralności , a z równ:i słusznością trzeba mówić o symfoniczności 
„Damy Pikowej". Dr;unaturgia operowa i dramaturgia symfoniczna Czajkow
skiego podały sobie w tych dwóch wielkich dziełach rc;ce. Poh1czenie 
muzyczno-dramatyczncgo mistrzostwa z najdalcj id•1cym 'vyczuciem praw 
teatru i dynamiczności<! spektaklu - oto zalety tej równie pięknej jak i wspa
niałej opeq·. 

Prapremiera „Damy Pikowej" odbyła się 7 grudnia 1890 r. w Teatrze Maryj
skim w Petersburgu. Dyq'gował Edward Naprawnik. U publiczności opera 
odniosła ogromny sukces. Krytyka natomiast zarzurnła dziełu brak głębokiej 
wewnc;trznej treści, przeładowanie zewnętrznymi efektami, nieinteresujące 
ujęcic głównego bohatera itp. brednie. 

W dwa tygodnie po pctcrsburskiej premierze w „Pctcrsburskiej Gazetce" nil 

podpisujący sic; reccnzcnt dosłownie zdruzgotał „Dame; Pikow•1": 



„T~ m raz<:m nasze oczekiwania zupełnie sic.- ni<: sprawdziły i osrarni 
utwcir Czajko\vSkicgo ni<: tylko ni<: wnic"isł niczego nmn:go do rosyjskiej 
mu1.yki operowej, ale okazał sic; najsłabszym z<: wszystkiego co ''" tej 
dziedzinie do tej pory kompoz)tOr napisał. .. „ Dama Pikowa" staje 
dakko za „Eugeniuszem Onieginem" i naw<:t w zestawieniu z najslab
sz;1 opeq Czajkowskiego „ Czarodzicjk;( stanowi znaczny krok wstecz 
w twórczości operowej utalentowanego kompozytora, rak że w;1tpliwe 
czy można rokować trwałe powodzeni<: temu utworowi w przp;złości 
gdy przestanie już hyć dla publiczności nowością' '. 

Wbrew tym obawom „ Damic Pikowej" Piotra Czajkowskiego udało si1,· nic 
tylko przetrwać. ale zająć czołowe miejsce w bogatej ros,iskicj twórczości 
operowej. 
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Adam Mickiewicz 
DZIADÓW części III-ej ustęp 

(fragmenty) 

Droga do Rosji 

Po śniegu , coraz ku dzikszej krainie 
Leci kibitka, jako wiatr\\' pust~·nic -
I oczy moje, jako dwa sokoły, 

Nad oceanem nieprzejrzanym kr;!ż•1: 
Porwane hurz;1, do hic.lu nic zd;1ż:1 , 
A widz:1 obce pod sob:1 żywioły; 
Nie maj:1 k\·dy spocz;1ć . skrzydła zwin;1ć -
W dól patrzą, czuj;1c. że tam musz:1 zgin;1ć . 

( „ . ) 

Kraina pusta biała i otwarta, 
Jak zgotowana do pisania karta -
Czyż na niej pisać b<;dzic palec boski 
I, ludzi dobrych używszy za głoski , 
Czyliż tu skreślił prawd\· świętej wiary. 
Że miłość rz:1dzi plcmirnicm człowieczcm , 
Że trofeami świata S<! - ofiary? 
Czyli też Boga nieprzyjaciel stary 
Przyjdzie i w księdze tej wyryje mieczem, 
Że ród człowieczy ma być w wi<;zy kuty, 
Że trofeami ludzkości s:1 - knuty? 

( „ .) 

Przedmieścia stolicy 

Zdała, już zdała widno, że stolica. 
Po obu stronach wielkiej, pysznej drogi 
Rzędy pałaców, - Tu niby kaplica 
Z kopułą , z krzyżem - tam, jak siana stogi , 
Pos;igi stoj;1 pod słomą i śniegiem -
Ówdzie, za kolumn korynckich szeregiem, 
Gmach z płaskim dachem, pałac letni, włoski -
Obok japońskie , mandary1'iskie kioski, 
Albo z klasycznych czas<>w Katarzyny 
Świeżo małpione klasyczne miny. 

Różnych porządków, różnych kształtów domy, 
Jako zwierzęta z różnych kotków ziemi, 
Za parkanami stoją żelaznemi , 
W osobnych klatkach. - Jeden niewidomy 
Pałac krajowej ich architektury. 
Wymysł ich głowy, dziecko ich natury. 



Jakże tych gmachów cudowna robota' 
Tyle kamieni na kc;pach śród błota! 
W Rzymie, by dźwignąć teatr dla cezarów, 
Musiano niegdyś wylać rzekc; złota: 
Na rem przedmieściu podłe sługi carów, 
By swe rozkoszne zamtuzy dźwignęli , 

Ocean naszej krwi i łez wyleli . 

Żeby zwieźć głazy do tych obelisków, 
Ileż wymyślić trzeba było spisków, 
Ilu niewinnych wygnać albo zabić, 
Ile ziem naszych okra_~ć i zagrabić -
Póki krwią Litwy, łzami Ukrainy 
I złotem Polski hojnie zakupiono 
Wszystko, co maj<1 Pary.że, Londyny, 
I po modnemu gmachy wystrojono, 
Szampanem zmyto podłogi bufetów 
I wydeptano krokiem menuetów' 

( ... ) 

Petersburg 

Za dawnych greckich i italskich czasów 
Lud si<; budował pod przybytkiem Boga: 
Nad źródłem nimfy, pośród świc;rych lasów -
Albo na górach chronił się od wroga. 
Tak zbudowano Ateny, Rzym, Spartę. 
W wieku goryckim pod wieżą barona, 
Gdzie była cała okolic obrona. 
Stawały chaty, do wałów przyparte -
Albo, pilnując spławnej rzeki cieków, 
Rosły powoli z postępami wicków. 
Wszystkie te miasta jakieś bóstwo wzniosło. 
Jakiś obrońca , lub jakieś rzemiosło. 

Ruskiej stolicy jakież są pocz<1tki' 
Skąd si<; zachciało słowiar'iskim tysiącom 
Leźć w te ostatnie swoich dzierżaw kątki. 
Wydarte świeżo morru i Czuchorl.com? 
Tu gmnt nie daje owoców ni chleba, 
Wiatry przynoszą tylko śnieg i słory -
Tu zbyt gor<1ce lub zbyt zimne nieba, 
Srogie i zmienne, jak humor despoty! 
Nie chcieli ludzie - błotne okolice 
Car upo<lobał i stawiać rozkazał 
Nie miasto ludziom - lecz sobie stolicę: 
Car tu wszechmocność woli swej pokazał. 



\\ . gt1h ciekłych piasków i błotnych zatopÓ\\' 
Rozkazał wp<;dzić sto tysięcy palów 
I wdeptać ciała stu tysi<;cy chłopów -
Potem na palach i ciałach Moskalów 
Grunt założywszy, inne pokolenia 
Zaprz:~gł do taczek, do wozów, okn; tów, 
Sprowadzać drzewa i sztuki kamienia 
Z dalc.:kich lądów i z morskich odmętów. 

Przypomniał Paryż - wnet paryskie place 
Kazał budować. Widział Amstt:rdamy -
Wnet wodc; wpuścił i porobił tamy. 
Słyszał , że w Rzymie s:1 wielkie pałace -
Pałace stają. Wenecka stolica, 
Co wpół na ziemi, a do pasa w wodzie 
Pływa , jak pic;kna syrena-dziewica, 
l 'dcrza cara - i zaraz w swym grodzie 
Porzn;!ł błotniste kanałami pole, 
Zawiesił mosty i puścił gondole. 
Ma Wenecyj:1, Pal)'Ż, Londyn drugi -
Prócz ich piękności , poloru, żeglugi . 

U architektów sławne jest przysłowie 
Że ludzi ręką był Rzym zbudowany. 
A Wenccyj:1 stawili bogowie -
Ale, kto widział Petersburg, ten powie. 
Że hudO\vały go chyba szatany. 

( ... ) 



Kilka słów o inscenizacji 

Od lat uporczywie dowodzę, że inscenizacja jest aktem twórczym a nie jedy
nie rcalizacj:1 wskazówek autora. Z czasem wysiłki nas wszystkich, którzy upa
trujemy w pracy inscenizatora więcej elementów twórczych niż odtwór
czych, zacz<;ł)' przynosić pewne owoce w postaci uznania prawa d< > 

kształtowania przestrzeni i konstruowania metafor, a nawet do formułowani:1 
przesłania spektaklu nie zawsze identycznego z liteq dzieła. Okazuje sil· 
wci:1ż na nowo, że nie jest to równoznaczne z zaprzepaszczeniem my~I i 
autora czy jakimś innym szarganiem „świ<;tości " (np. Aidy) lecz bywa nil· 
kiedy pożyteczną dyskusj:1 w imi<; wspólnie preferowanych wartości. Inaczq 
jednak wygl:1da ta tolerancja dla kreacji teatralnych tam, gdzie rzecz rozg~'' .1 
się w przestrzeni mitycznej, lub enigmatycznej, a inaczej, kiedy mamy do Cl\ 

nicnia z akcją w konkretnym mieście , na konkretnej ulicy w roku takim to a 
takim. Jak stary bumerang wraca wtedy problem realizmu scenicznego i 
wszystkie narosłe wokół tej sprawy fobie . Można sobie wymyślać ile si<; chce 
zamków Makbeta i wielka ich ilość stała na różnych scenach Ś\Viata przy 
pomocy całej gamy technik teatralnych. Ak car Borys nie może w pierwszej 
swojej scenic pokazać się ludowi gdzie indziej jak w drodze pomiędzy jednym 
soborem kremlowskim a drugim. Jeśli w dodatku ma to wygh1dać imponuj:1co 
„prawdziwie" muszą owe dwa sobory zostać namalowane z nabożną perspek
tywą na płótnie , bo przecież nie da się ich zbudować w skali człowieka. Że 
taka dekoracja narzuca ci<1g dalszy nie musz<; dodawać. Tak oto z kompletem 
malowanych płócien można wyruszać na podbój widowni. A że z teatrem 
dzisiejszym nie ma to wiele wspólnego? Cóż to szkodzi, wszak jesteśmy w 
operze. 
Uwzględniając te wszystkie wymagania poprosiliśmy dyrektora Satanow
skiego, by umożliwił nam przy realizacji tak bardzo konkretnie umiejscowio
nej opery, jaką jest Dama Pikowa, odbycie wraz ze scenografem Wiesławem 
Olko wizji kilku ulic starego Petersburga. Najbardziej zależało nam na znale
zieniu mostu, na którym Liza spotkałaby się z Hermanem po raz ostatni. Spoś
ród wielu, które tam znaleźliśmy największe wrażenie zrobił na nas most z 
gryfami nad kanałem Gribojedowa. Przyjaciele z opery leningradzkiej, którym 
zwierzyliśmy się ze swoich planów zaczęli nas gorąco przekonywać , że s:1 one 
obrazobórcze, niezgodne z tradycją i fałszują historię, ponieważ Liza rzuciła 
sic; z mostu nad kanałkiem zimowym obok Ermitrażu. Uderzające było dla nas 
to, że traktowali scenę opisaną przez autorów opery jako fakt autentyczny 
wiążąc go z autentycznością mostu. Nie pomagał argument, że Czajkowscy 
zmienili fabułę opowiadania Puszkina, który pozwolił Lizie wyjść za mąż i 
pędzić długie, spokojne życic. 
Broniliśmy naszych racji twierdząc, że zamiana mostów jest niczym w 
porównaniu z zamianą puszkinowskiej ironii na tragiczny finał operowy. 
Ortodoksi byli jednak nieubłagalni. Oskarżali nas o lekceważenie tradycji i 
nonszalację wobec dzieła. Duch Dostojewskiego zaglądał przez szyby i patro
nował całej dyskusji. Czuliśmy si<; okropnie i poczęły nas ogarniać W<!lpłi 

wości. Jakież było nasze zdumienie następnego dnia, kiedy podczas spektaklu 

Damy Pikowej na scenie Kirowskiego teatru, tej samej, na której odbyła si<; 
prapremiera, ujrzeliśmy jak po odśpiewaniu całej sceny na tle drobiazgowo 
odtworzonego mostu nad kanałem zimowym Liza zamiast rzucić si<; do wody 
zbiegła za kulisy. Tak więc okazało się, że cały spór był oparty na nieporozu
mieniu. Inne znaczenia przyświecały naszym przyjaciołom przy realizacji , inne 
będą przyświecały nam. Zrozumieliśmy jednak, że klimat , nastrój tego niesa
mowitego miasta musi być jedną z dramatis personae. Tak jak dla wiciu 
malarzy istotne było uchwycenie charakteru danej osoby, a nie jej wyglądu 
zewnętrznego, tak i nam w naszej pracy przyświecała potrzeba uchwycenia 
owego charakteru mrocznej tajemnicy miasta i jej wpływu na ludzkie poczy
niania a nie wyglądu ulic i wnętrz. Bardzo ważnym elementem stała się dla 
nas otwarta przestrzeń , dla zachowania której naruszyliśmy tradycyjn:i kame
ralność kilku scen. W moim przekonaniu znajduje to swoje usprawiedliwienie 
w muzyce, ale to już jest zupełnie inna dyskusja. Znów ulegliśmy fascynacji 
ogromną przestrzenią sceny Teatru Wielkiego. Jej oderwanie się od skali 
człowieka odzwierciedla lepiej niż jakakolwiek dekoracja przekroczenie tej 
skali tam nad Newą. Staraliśmy się więc ograniczyć do minimum wszystko, co 
musi określać miejsce akcji. Unikaliśmy „wnętrz" w przekonaniu, że w tym 
spektaklu bardziej by one zaszkodziły metafizyce przestrzeni niż pomogły 
widzowi w odnalezieniu siebie w przedstawionym świecie. Ograniczyliśmy 
również całkowicie posługiwanie się urządzeniami technicznymi sceny. Uży
waliśmy ich ostatnio w takim nadmiarze, iż powstała konieczność sprawdze
nia , czy w ogóle potrafimy zrealizować przedstawienie bez ich pomocy. Nie 
jest to więc inscenizacja dynamiczna jak w Mistrllł i Małgoqacie czy Bramach 
Raju jest to „inscenizacja" czyli interpretacja powierzonego materiału i to nie 
zawsze idąca ściśle w tym kierunku jaki przewidzieli autorzy. Co nie znaczy, 
że jest to interpretacja sprzeczna z duchem dzieła , bo to uważamy zawsze za 
niedopuszczalny błąd w sztuce teatru. 

Marek Grzesiński 





Treść opery 

AKT 1. 
Obraz pierwszy - Letni Ogród w Petersburgu 

Grupa złotej 111/odzieży, To111ski, (',zeka/il/ski. Surin. pm111adzi mzmowę o wydar::e
niach ubiegłej nocy, sp11dzonej li' kasynie gry. Ze zluśliu1q ironiq 1116tl'iq o biednym. 
11ietl'iele znaczącym oj/cerze, /-lermanie, któ1J'. jak zu•ykle, siedział w pobliż11 stolika 
karcianego i hacznie obsenNJLl'(i/ grę i11nycb, sam 11ie biorąc 11 1 niej 11dzial11. 
Pojml'ia się 11'/afoie Herman, pogrążony 11 1 zad11mie. Zagadnię()' przez Tomskiego o 
przyczynę s11111t11ego zamyślenia, Herman ośLl'iadcza, że jest zakochany. Zakochał 
się w pannie, której imienia 11ie zna, 1l'ie tylko, że jest bogata, nie może u •ięc zostać 

jego żo11q. 
Nadcbodzi książę }elecki i z d11111q za111iadamia przyjaciół o s11') 1Cb zaręczynach z 
lizq, ll'llllczkq słynnej hrabiny, z1N111ej po111szechnie li' Petersburgu Piko11 1q Damą. 

- Otóż i ona.' Moja 111ybrc111ka.' - 11 '.)'krzykuje szczę.flill'.Y je/ecki, u•skuz11jqc r~)'Skret
nie 11a przecbadzajqcq się o/>odal pięknq dziewczynr, Herman dostrzegłszy lizę 
111Hufa u • rozpacz: narzeczona księcia jeleckiego - to właśnie ta nieznajoma, 11 1 

kt6rej jest beznadziejnie zakochany. Dziet11czy11a 11'idzqc Hermana jest n)11 1nież 

bardzo pon1szo11a, bowiem od da11 11u:1 nie jest on jej obojętny 
Cale to111arzyst11 10 zebrane 11 1 ogrodzie ogarnia jakieś dzi11'11e 11czucie zmieszania; 
mają wrażenie, że zbliżają się zło11 1rogie tl'ydarzenia. Tomski, chcqc jakby rozłado
u1ać po111t1J' nastrój o/xnl'iada zebranym historię Damy Pikowej. W młodości była 
ona 11a111iętnq hazardzistką. G'rala 11• kar~)'. Będąc li' Pary•ż11 przegrała kiedyś 11• 

ciągu jednej nO()I calq sLmją fortu11r. Hrabia Sai11t-Germai11, zakochany w pirk11~j 
hrabinie. za cenę jednego re11dez-Ll(ms zdradził jej sekret trzech kart, u•ygrynl'll}ącycb 
11ieza11•odnie. Następnego dnia brabi11a, nazy111ana Il' Pary1ż11 Moskie111ską Wenus, 
ll'.)l/!,rala i odzyskała ca~)' 111ąjqtek. Tcl}enmicę trzech kart hrabina zdradzi/a ~)I/ko 
s11 1en111 111ężou 1i i jeszcze„ . pe11 •111•11111 namiętnemu 111lodzie1ico11'i. Tamtej 110()' uka
zała Sif' brabi11ie zjau1a, jJrzepu11'iadając, że zginie z ręki trzeciego kocba11ka. ktÓIJ ' 
J>rz_Jjdzie, al~)' silą wydrzeć jej sekret trzech kari. 
Opou1iack.111ie Tomskiego, które zrobiło 1w Hermanie u•ielkie ll'rażenie zostaje 
przerwane lliespodzie11 1a11ą burzą i deszczem. WszysLy zebrani rozbiegcl}q sif' li ' pop
/ocbu, ~)I/ko Herman, wbrew błyskawicom i piorunom składa przysięgę: liza brdzie 
moja, albo 11111rę. 

Obraz dmgi - pokój Lizy w domu Hrabiny 

W dniu zaręczyn liza zapmsila do siebie przyjaci6łki. Wesołą zabauię prze1J1111a 
sunm•a guu •ernantka. HrafJilla kazała im rozejść się.jest już późno. 
liza zostaje sama. Nocy - królouiej snów powierza Sll•Ojq 11cl}glębszą tajemnic('; nie 
kocha narzeczonego lecz Hennana, którego obdarza coraz gorętszym uczuciem. 
Pojau1ia się 11iespodzieul(IJ1ie Herman, któ1y potajemnie przedostał się do domu 
Hrabiny. 

Nagle rozlega się silne stukanie - to Hrabina. 
Herman zck1żyl się ukryć. Przypomina sobie legnedę o trzech kartach. Po ode).\'ciu 
Hrabiny przemożna chęć odktJicia tajemnicy kart ustępuje uczuciu miłości do l.izr. 
< Jna blaga Hermana, aby zostatl'il ją w spokoju, ale u• kml.cu poddaje się sile jegr' 
11amiętności. 

A.KT2. 
Obraz pierwszy - Bal maskowy 
. ' ' .' , . u st ifu 'ak za czas1i11· cm:J'l:J' Katarzyny Wielkiej. 

Zal11111•a urządzona 1est li nwlk11 - :' J . . - . · 111r/011 1e W S/)1/011')'1/I i11ter111e-
. . . . - • ·bi ,, . -11 , -p1e1l't1 stme p1esm " · · · . . . 

5ł11żl1a li ' /1benach, cbo1 c o,1u1 s . . . . ·r'l''tl n-1111i11a i brain a To111sk1. 
. . l . I b . - . liza 1eJ fJl"'ZJ')aU > " r~ 
dilllll Szczerość pasterki iu zw imq. ·„k · , /"C>'lacie· to Czekali1iski, S11ri11. 

k . „·, czter,• zanws ou1a11t , ~ · 
Taje11111iczo przemy rlją ~ l f! . . „.' k ·ztem /-len11a1w .. ~cigają go i szepczą do 
Czaplicki i Nar11111ot1', k~or:~? ' t1a11•1ą się os 

ucba o „ taje11111il)' Hrab111y . . . . „ tk 11ie /-len11c11w oko Il' oko ze start{ 
. . / 1 JJalllJ' P1kou•e1 1 spo a - 1 ~ 

Pojml'ieme się na Ja 11 - . ,-1 0 trzecb kartach. Moglby 1yc 
hrahi11ą prZ)lll '<>l11je li' 11i111 po1wt11me natrętną /Jl) s 

- . , T 1,1, wraz ze swa ukochaną. 
/Jrzecie:ż: fmgat1 1 1 szcz~s. 11 . · . . „,·„ 

1
.117 znwczoiw i znudzona 

· k · Lizą ale Ollll CZI/)<! s r ·- r 
Książę jelecki szuka spot 'C/11/Cl z · „ ,, . , l-lermmw ahv dal' ///// klucz od 

. . . rzeC"OIWgo. POSZ/llo!llje ' . . . . 
lirJ'CZll)illll 11'.l'ZllalllClllll I/li - • . k/ll'·zci Hort//{l!Wll 'i ll'Vdtl)e się. ze 

· · /-/ 1 · Po otrzy111a111u ' c · 

uk1J1tycb drz111i od domy ~c~ nny. >Zll'it ; ania tujenmiq1 trzecb kart. 
sam fos J>o11wga 11111 w u:z_)'.skc'.11111 n y le bal zaszcz11ci SIN{ obec11ościq sam cesarz 
Nieoczekill'a11ie nadchodzi u•1ado1110~ :. I c ,;um obser11'11je umczystq scen~ 
Aleksmufer - „111ielki 11•n11k Katarzyny . Herman > > 

po11'itania cara. 

Obraz drugi _ ~wialnia starej Hrabiny 
. '"'/ r-e- si11ialnie HrabillJ' - . k . - ' liZJ' Her111a11 11111s1 /Jl"ZCJ~l > "- "' ·. . . 

.4h)' Jn-zedostac się do /X> 'OJOll - . I "~ W k1'e11 •skiei Wenus. Znajdując si~ Il' ty111 
· · dall 'lllf m/oc, osl ' os J · · WSZ)'Stko tu prz.111011111w · . , „ · miłości i po11011 1111e 1egu 

/>011~ieszcze11 i11 Herman zapo111inu nu m1~nie11t o ~11 o!,.eJk ·t 
- . . ., . ' k. 71 •ć 1N1kól lc1Jen11ucy trzeuJ m . . 

1111•sf1 zacz.1 • 11c1Ją nat1~t111t 'Cf-. . .. , . " .,zvde11tki i pozosttl)e sa111t1. 
. /-/ I . 'od/J!Ylll 'la usl11g11JClle J<!J ie . . I 

Pou •racająca z lui/11 ra ?I/Il . . . 1·, te/11 s1111j·e 11 •spo11111ie11ia Sil'<!) 111 (' 
. - tk 1•cia 1ak siedzqL w o . . ·J. I 'I 

1-fermc111 ofJseru •111e " 1 '· ' . 1• . ·i z nc.IJ'<> l//lf 111elodię z tamtyc !> 
1 

. . ,_, k11 /Jar) '5kicb ba Oli ', ////( . . I . ' 
dości 11ou•odze111a ' "as . . . . 11 Hrahiiw bi • ll 'J')Clll 'ila 11111 tł)< 

' h< d · 111fe z Ukr)ICICI I J aga r• · . · · 
Po ch11•ili Jler111a11 11'.J'C > z1 iu" . . -· 111ilcz1• Wted1' Hen11<111. groząt 

· 1 1 5taruszka 11/){ll ue - · - · · 
I/lilie" t1-zech kart. ale 1n-zemzo1' . . - . . Z' stracb11 Hrabina u1111em we 

r . _· ' ją do 11wu •1e11U1. t · 
jej J>istolete111. stara sw zn//l.'1L 

- · „ 11i1'edne110 s/<>ll'll. . L/ 111a 11 10/a 11· 11 •1•1110111111 1szy a '°' . . . . 1 k niei sto')ące~o r er11u · 
· . · 1 . · , bubka 111e Z)'Je 1 0 Jo · " · ' 

Wbiega Liza. \\'lit ząc, Zt . . b.1>/am ci pot1-zel111a. to karty.' 
mzpacz.1•: To 111e )li . 

AKT3. 
Obraz pierwszy - pokój Hermana w koszarach . 

c.,.vta liścik od li:: 1 
. . il ' mmie11iu palą Hennmw. -. . " 

p0 śmierci starej /-lrabmy ll '.l' l"Zl J · h że Neil')' Musi sie z mm kome 
kt<>ra prosi go, ahy J>rzyszedl o pól11oq> na li'.)' i-ze . . 

cz11ie mz111ó11'ić. r:·•ica 
1
.ednak nieustannie do jednego 

I ·!Źnia Hermana pou• • · 1- · 
Rozgorączkou •ww U')I(> nc. . . . . ~ kr m Hrabina nie żyje. W ma igme 
tematu - tajemnica trzecb kart, 1ak !ą poznac s J b ' nie zbmł/Jił lizv i oże11il się z 

ukazuje 111/l si~ widmo staruchy. ~~ora l~ł'!lga gko, ~',;! ll •11aral)·q li ' kol~j11ości. Wicl1;10 
I . k irt) ' trojka swe. em a ' . <> 

nią. \\'ltedv trzy ko epie ' . - . , - ' . „ Herman ll ')'biega z koszar. 
brabi;1y znika a 11ieprzytorm1y' oszala~)'" o11oq1 . 



Obraz drugi - wybrzeże Newy 

!.izt1 ocz ekuje 1u1 /-fer11w11f1, ale r111 nie nadchodz i. A 11'ięc jest zt1h<ijcą i 11ikcz e11111i
kie111' lt7?ie,~u rozgorączko11 •a11y Her111a11. Na cbLl'ilę odzyskuje spokój dostrzegając 
Uz~'. ale /H1 cbtl'ili , z1w11•11 1u1 uy;ół oszalały odj>ycba ją i 111y.{lqc już tylko o karlacb 
f?ieg 11ie do kmylllt g1:)'. Odtrqco1w Liza rz uca się 11 • rozpaczy do r:wki. 

Obraz trzeci - kasyno gry 
Wsz )•stkie J1osiada11ie pieniądze - sto tysięcy - Her111a11 sta1l'iu /Ut pier11 1szą z trz ec/J 
ll')'lllie11io11ych /1rz ez 1l'id11u1 /-lruhi11y kartę. Tdijka U:J 'gr)'INI. Podu •aja slml'kę. 

[)ruga karta - siódemka - z 11011 •u prz )'lmsi 11111 lf'.)'gn:11u.1- \r'ri1l'czas Herman rz uca 
11 •sz1•stki111 oheu1y111 u• ka.~) •11ie 11:i •zu •a11ie - klo z ecbce zagrać z 11i111 jeszcz e raz. 
\\') •z11 •a11ie j11J{lej11111je książę .felecki. Ale trzecia karta llemw11a okaz uje się nie 
ase111. lecz J1iko11 •ą da111ą i przew:)•u •a. <>szala~)' z u•ściekłości i ro:z/1acz_ )1 Her111a11 
firJ1/flll 'llie 11'idz i 11'id1110 //rabi11y. 'które ś111ieje się z niego szydercz o . .fed11y111 ce/11y111 
strzałe111 z pistole/11 //emw11 odl?iera sobie życie. l/111iemjqc, J>rosi 1l'szystkic/J o J>rz <' 
hac:ze11ie. a 111y.W jego fx111011'11ie Zll 'racajq się do Lizy. 
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DAMA PIKOWA 
na scenach świata 

(fragmenty dokumentacji ) 

1890 7 grudnia. Petersburg. Prawykonanie dzida. Dyr. Eduard Franccwiu 
Naprawnik. Wykonawcy: Liza - Medea Iwanowna Finger, I lrabina -
Maria Alc.:ksandrowna Sławina, Paulina - Maria lwanowna Dolina. 
Herman - Mikołaj Fingcr, Jc:lccki - Leonid Gcorgijewicz Jakowlc\\ . 
Tomski - Iwan Aleksandrowicz Miclnikow. Choreografii; do przed · 

stawienia opracował słynny Marius Petipa. 
W tym samym roku dzido zostało wykonane w Kijowie. 

189 I 16 listopada, Moskwa 
1892 17 lutego, Odessa; I I października, Praga. arodni DiYadlo. w 

j<;zyku czeskim (tłum . V. J. Novotny ); I 5 grudnia. Saratow. 
1898 27 grudnia, Zagrzeb. w języku chorwackim (tłum . F. Miler). 
1899 l 9 kwietnia, Ryga, w oryginalnej wersji jc;ąkowcj. 
1890 I 7marca, Darmstadt, \Y języku niemieckim (przekl. A. Bernhard); 

Warszawa, Teatr Wielki . Premiera 8 listopada. D~ r. \X.'. Podest i, reż. 
J. Chodakowski, dekoracje 13urghardt, kose. Tatarkiewi<:zowa. Stajkow
ski, Guczalski, chor. R. Grassi. Wykonawcy: Lita ~ S. Kruszelnicka. 
Hrabina - Verolli , Paulina - M. Frc.:nklówna. I lcrman - \X' ł. Floriariski . 

1901 

1902 
1903 

190-i 

1905 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

191 =; 

Jc.:lcck.i - W. Grąbczewski . 
W przedstawieniu 16 listopada prasa warszawska odnotowała udział 
M. Bastianiniego w roli Jclcckiego. 
2 lutego, Ryga. w jc;zyku niemieckim; 26 marca Warszawa. Teatr 

Wielki , Jc.:lecki - M. Bastianini. 
9 grudnia, Wiedeń, w języku niemieckim. 
Warszawa, Teatr Wielki , wznowienie. Wykonawcy /. dnia I I maja: 
Liza - H. Zboińska-Ruszkowska. Paulina - i\1. Frenklci\\ na. l lcrman -
T. Leliwa, jelcck.i - K. Zawiłowsk.i , Tomski - G. Gorski. 
Warszawa, Teatr Wiciki. wykonawcy z dnia 25 lutego: Lin - Czc.:rkas
ska, Herman - T. Orzcszkiewicz. j('.leck.i - D. Smirnmv. 
Warszawa, Teatr Wiciki , 2 I marca: Liza - Czcrkasska, ł lcrman -

T. Orzcszk.icwicz; Lubljana, w języku słowc1'iskim . 
Mediolan, La Scala, 18 stycznia, Liza - Corsi. 
20 marca, Berlin, w języku niemieckim. 
22 maja, Berlin, Kroll 'fheat<:T, w oryginalnej wersji jc;zyko\vc.:j 
25 listopada, Sztokholm, \Y języku szwedzkim (tłum. E. Grarn.linson ). 

5 marca. Nowy Jork w jc;zyku niemieckjm. 
8 czerwca, Paryż, 'fheatrc Sarah Bernhard, w oryginalnej wersj i 

językowej. 
29 maja. Londyn, Opera l ł ousc , w oryginalnej wersji językowej . 

Ryga, w języku łotewskim. 
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19 18 Warszawa. Tl'alr Wiciki 'owa inscen izacja, premi<.:ra l 6 grudnia 
Dyr. A. Doł.iycki. r<.:i . 11. Kowalski. scm. ?, chor. P. Zajlich. Wyk: Liza -
M. Mokrzycka. Hrabina - M. Frt:nkJówna, Paulina - .J. Tisst:rant, Her 
man - A. Dobosz, Jclccki - E. arożny, Tomski - W. Brzczi11ski. 

1919 2·1 stycznia. Warszawa, Tt.:alr Wiciki, partii; Hermana kreował I. Dy

ga.'>. a 22 lulcgo l.iz<; śpiewała SL. Zawadzka. 
Kolcjn<.: przedsla\\-it.:nia w Tealrze Wielkim odnolowane przez pras<; 
Lo: 11 luLcgo pod dyr<.:kcj;1 A. Rodzi11sk icgo, w 1927 pod dyr. W. Bier
diajcv.·a i Bojanowskiego. W latach 192.3-1936 \Vykonawcami głów
nych ról byli m.in.: Liza - M. Mokrzycka, B. Budziszewska. M. Polińska 
Ll'\vicka, .J . Sz<.:res1ewska, A. Lenczewska; llerman St. Bdi

na-Skupi<.:wski, I. D~'g<L'i , fr. lkdlcwicz. 
1920 Poznań, Teatr Wiciki. pr<.:miera l 8 lutego. Dyr. i reż. A. Dołżycki, 

scen. Leon Dołżycki , chor. M. Kulesza. 
1922 9 stycznia, San fr,mcisco. \\' oryginalnej wersj i ji;zykowej; l grudnia 

Barcelona. w oryginalnej wersji j<;zykowej . 
l 92!> 2 stycznia, Helsinki, w jp:yku fir'iskim (tłum. M. A. Bcrgh-Wuori ). 
J 92-+ l O czerwca, Buenos Aires, oryginalna wersja ji;zykowa. 

192'5 22 maja, Kaunas, \\ j<;zyku lit<.:wskim. 
1926 Norymberga, nowa wersja niemiecka (tłum. R. Lauckr1cf ); 26 lutego 

Sofia, w j<;7}·ku bułgarskim ; Tallinn, w j<;zyku <.:sto11skilll . 
192"' 1-1 grudnia, Kopenhaga. w ji;zyku duńskim ( tłum.\'. ,·an der \'lict i 

T. Krogh ). 
1928 Bukareszt. w j<;7yku rulllutiskim. 
1931 28 listopada, Bruksela, po raz pierwszy w ji;zyku francuskim. 
195~ 2~ lutego, Poznań. Teatr Widki . Dyr. Z. Latoszewski, reż . K. l lrha

nowicz. scen. Z. S:rpinger, chor. \1. Statki<.:wicz. 

19~0 Zi.irich . " jq} ku 11iL·mi<:ckim. 
19'50 Bytom. Il l l /l 1 "c;L. Healizacja :r okazji jubileuszu "'l-cto lecia Pat1 -

st\vow<:j Oper~ Śh!skiej . Dyr. Z. I..atoszewski, reż. A. Bardini, scen. 

SL. Jarocki , chor. J. Kaplithki . 
Obsada premi<.:rowa: Liza - !\.!. Kunińska. I !rabina - Olga Didur, Pau 
lina - K. Szczepa11ska. I lerman - L. Finze, Jdecki - A. Hiolski, Tomski 

- J. Kulesza . 
19.:;.:; Warszawa 26 lipca„ Opera w siedzi bi<: przy ul. Nowogrodzki<.:j (sala 

.. nomy" ). Dyr. M. Mierz<.:je\Yski, reż. W. Bregy, scen. K. Gajewski, 
chor. L. \X-\ijcikowski. Wykonawcy: Liza - M. Foltyn, I !rabina -
Fr. Denis-Słoniewska , Paulina - K. Kostal, Herman - Michał Szopski. 
Jd<.:cki - Bolesław Jankowski, Tomski - Jerzy Kulesza. 

19';6 Gdańsk. Opera Bałtycka. 11 czerwca. Dyr. Z. I..atoszcwski, reż. Wiktor 
Bn:gy, scen. Karol Gajnvski . chor. Zbigniew Korycki. Wykonawcy: 
Liza - Zofia Konrad. I lrahina - Maria Woroniecka, Herman - Stanisław 

Roma11ski. 
1966 Kraków, Teatr tuzyczny, 28 lut<.:go. Dyr. Kazimierz Kord. reż. Kazi 

mierz Kord. \X.'ykonawcy: I !rabina - ]. Tisscrant-Parzy1iska. Herman -
Romw \X. i;grzyn, Jclecki - Adam Szybowski. 

( l)(1(1 Londyn, Sadlcr's \\'<.:lls Opera oraz English National Opera ( ENO ). 

l -1 wr1:cśnia. Dyr. ?, n:ż . A. Besch, scen. L. Huny 



1967 Łódź, Teatr Wiciki. 5 listpada. Dyr. Z. Latoszewski. reż . I.. Rothau111 
scen. A. J<;drtejewsk.i/j. Przeradzka. chor. W. Borkowski. Wykona\H"\ 
Liza - L. Skowron, Herman - J. Orlowski. 
Poznań, Opera Państwowa, 5 listopada. Dyr. R. Satanowski. reż. 

St. Brejdygant, scen. Z. Wicrchowicz, chor. T. Kujawa. 

196 7 Warszawa, Wyst<;py gościnne w grudniu Teatru Wielkiego Opery i 
Baletu z Moskwy. dyr. G. Rożdiesrwicnski . \X'ykonawcy: Liza - G. Wisz
niewska, Herman - Z. Andżaparid1c kin ki J. Mazurok. 

1970 Oslo. Dyr. i reż. ROBERT SATANOWSKI. Wyk: \'\ . j<;zyku norweskim. 

1979 Seattle. Dyr. ROBERT SATANOWSKI. Wyk: Hrabina - Regina Resnik 
Angielska i oryginalna wersja j<;zykowa. 

1980 Warszawa, Teatr Wielki , 2 marca. Dyr. J. Kasprzyk, reż . l.. Michajłm\ 
scen. W. l.ewcntal/M. Sokołowa , chor. J. Graczyk. Wykonawcy: l.iz;i 
H. Rumowska. Hrabina - K. Szostek-Radkowa, Paulina - E. Podk' 
Herman - R. W<;grzyn, Jełecki - J. Mahler, Tomski - J. Czeka\'. 

1982 Graz. Dyr. Niksa Barcza, reż. Ch. Póppdrcitcr. scen. J()rg Kossdorf/ 
/ R. Heinrichs. Wykonawcy: Liza - R. Smiłjanic , Hrabina - M. Mćidl. 

Herman - Quade Winter; Brighton Festival ew Sussex Opera 
Company, 3 maja. Dyr. St. Barlow. reż. N. I Iytner, scen. Kit Surn.· ~ . 

światło P. Pyant. Wykonawcy: Liza - Patricia ()' ci! , I I rabina - Mau
rcen Morellc, Paulina - A. M. Owens, Herman - .J. Trelcaven, Jelccki -
E. Roberts, Tomski - W. Shimmd; Genewa, Grand · n1ćatrc. I (1 

września. Dyr. H. Stein, reż. P. Ionesco, scen. P. Ionesco ( M. Munte
nanu) FI. Malureanu. Wykonawcy: Liza - T. ŻYLIS-GARA. I I rabina -
St. Mincva, Paulina - STEFA LA TOCZYSKA, I lcrman - J. Blinkhof, 
.Jelecki - L. Miller, Tomski - J. Bróchder. 

1983 Londyn, Coliseum, 20 stycznia. Dyr. 1, scen. M. Bjcirnson. reż . 

D. Pountency. 

I 983 Dortmund, 7 maja. Dn. M. Husmann, reż. Geraldine Fulle, scen. 
W. Skalicki / A. Skal icki. Wykonawcy: Liza - E. Lachman n, Hrabina -
M. Módl , Paulina - W. BANIEWICZ, Herman - StY. Haas . .)decki 
C. Christensen; 
Filadelfia, I l października. Dyr. W. elson, reż. G. C. Menotii , s<.:<:n 
G. C. Mcnotti. Wykonawcy: Liza - St. Evstaticva, I I rabina - R. Crespin. 
Herman - Wł. Popow, Jelecki - L Miller. 

I 984 Regio Emilia, Gościnne \.V)'St<;py Teatru Małego z Leningradu. 
Dyr. E. Kozchin, reż. Gandasil'iski , scen. Pastuche/Sołowiewa . Wyko
nawcy: Liza - I. Prosławskaja , Hrabina - I. Bogaczewa, I Icrman -
J. Marnsin. 

1985 Strasburg, 5 maja. Dyr. Cl. Schnitzler, reż. P. Ionesco, scen. H. Bou
tard. Wykonawcy: Liza - A. M. Blanzat, Hrabina - R Crespin, Herman 
- R. Durne, Jelecki - E. Toumagian, Tomski - Y. Bisson; Freiburg. 22 
czerwca. Dyr. Alicja Moun.k, reż. Brigitte Gaudszuhn, scen. T. i 
W. R.ichter-Forg:ich, chor. V. dos Santos. Wykonawcy: l.iza - Kurniku 
Oshita. Hrabina - S. Ccrvena, Paulina - B. Balłeys, Herman - W. Fo:-:

ler . .Jelccki - N. Schwantcs. 



1986 Nancy, 28 listopada. Dyr. J. Kaltcnbach, reż. P. Ionesco, scen. H. Bou 
tard/ FI. Malurcanu. Wykonawcy: Liza - R. Cook. Hrabina KRYST'I r\ 

SZOSTEK-RADKOWA, Paulina - J. Marpozan, I ferman - .J. Blinkof, 
Jelecki - E. Toumagian, Tomski - Ch. Gebdin. 

1987 Kassel, I I kwietnia. Dyr. W. Nelson, reż. . Wand, scen. W. Perda
cher. Wykonawcy: Liza - M. Tyrce, Hrabina - M. Ast, Herman -
M. Jung. Jclecki - W. Oberholtzer, Tomski - W. Volz; Lubeka, 9 
września. Dyr. W. Dórner, reż. M. Rothocker, sc<:n. M. God<:n. Wyko
nawcy: Liza - E. Strauss Hrabina - M. Ast, Herman - R. Alexander. 
Jdecki - D. Musetescu, Tomski - C. Dunbar; Darmstadt, 8 listopada. 
Dyr. H. Drewanz, reż. K. Horres, scen. A. Reinhardt. Wykonawcy: Liza 
- M. Tyr<:e, Hrabina - E. HORNllNG. Herman - G. Mathcson-Brnce, 
Jelecki - T. Jesatjo, Tomski - F. Chico-Bonet; Linz, 20 grudnia. Dyr. 
I. lngensand. reż. D. Rtitler-Morell. scen. H. Kcittcl. Wykonawcy: Liza -
~ . Larsson. Hrabina - A. Bridges. Herman - W. Inglc. 

Kolonia, Dyr. i reż. Dymitrij Kitajcnko. Wykonawcy: Liza - . " ( 

cundc, Hrabina - M. Módl. I ferman - J. Protschka, Jclecki - C. Nin 11.11 

Tomski - W. Sch(inc. 

Dyskografia 
.\IELODLA; CHANT D MO DE/ HM LDC 278 864 -866 3 comp.d. 
Liza - T. Miłaszkina , Hrabina - W. Lcwko, Paulina - G. Borysowa, Guwer
nantka - N. Grigoriewa, Herman - W. Atłantow, Jclecki - A. Fiedosiejew, 
Tomski - W. Valatis, Czekaliński - A. Sokołow, Czaplicki - W. Własow, Surin 
- W. Jarosławccw , Narumow - J. Dementjew. Orkiestra i Chór Teatru Wiel
kiego w Moskwie. Dyr. Mark Ermler. 

DEUTSCHE GRAMMOPHON DCG 2740 I 7ó 
Liza - Galina Wiszniewska, Hrabina - Regina Resnik, Paulina - Ewa D;1brow- \i. 
ska, Herman - Peter Gugolow, Jelecki - Bernd Weikl. Orchestre National de I 
France, Choeur Tchaikowski , Maitrise de Radio France. Dyr. Mścisław 

Rostropowicz. 

Redakcja programu: Wiktor A. Brćgy 
Opracowanie gra.ficznc: Maciej Buszewiu 
Redaktor techniczny: Janusz Wójcik 

Wydawca: Teatr Wielki w Warszawie 

Druk ZPR z, 324/88 N,15000 U- 101 

cena: 150 zł 

4 
' 




