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Damq Pikowq wchodziłem w świat opery, przed laty. Był to 
wówczas świat dla mnie obcy, a miał się stać niebawem - i to już za 
sprawą owego pierwszego doświadczenia - bardzo bliski. Rychło bo
wiem pojąłem, że to, co mi się wydawało nieznośną sztucznością w re
alizacjach operowych, wcale takie być nie musi. Operę odnalazłem ja
ko najbardziej - jeśli tak można rzec - teatralny teatr. Umowność jest 
tu posunięta najdalej. Ale umowność wcale nie musi znaczyć sztucz
ność. Przeciwnie. Przedstawienie teatralne nie ma wszak odwzorowy
wać rzeczywistości, winno być poetycką esencją tejże. Opera zaś jest 
esenC}ą teatru. 

Miałem szczęście, iż Dama była pierwsza. Pamiętam, broniłem 
się wówczas, nie czułem się kompetentny, nie chciałem ulec namowom 
dyrektora Satanowskiego. Zdecydował Aleksander Bardini, mój wy
chowawca ze Szkoły Teatralnej. Do niego, mistrza (bo i muzyk, i aktor, 
i reżyser, i przede wszystkim bardzo mądry człowiek) udałem się po 
radę. Orzekł, że powinienem Damę reżyserować. I dał mi najkrótszy 



i najklarowniejszy wykład, jaki kiedykolwiek słyszałem: „Opery Czaj
kowskiego, a zwłaszcza Dama, to muzyczne dramaty psychologicz
ne". Pojąłem. I postanowiłem wsłuchać się najgłębiej, jak to tylko jest 
możliwe, w muzykę. Wszak ona jest zapisem wnętrza (psychiki, duszy) 
bohaterów. Znając tak szczegółowy i tak doskonały zapis przeżyć po
zostaje jedynie znaleźć właściwy (wiarygodny, prawdziwy) sposób za
chowania się postaci przeżywających. Postanowiłem przeto być wier
nym, i to bezwzględnie, partyturze, dziełu Piotra Czajkowskiego. 
I właśnie dlatego, by jemu pozostać wiernym, zrozumiałem, iż nie po
winienem zbyt rygorystycznie wiązać się szczegółowymi wskazów
kami librecisty, brata kompozytora. 

Wówczas, gdy po raz pierwszy pracowałem nad Damq, nie bez 
znaczenia była dla mnie świadomość, iż podstawa libretta, znana nowe
la Puszkina, była jedną z najbardziej ulubionych lekrur mego mistrza, 
Fiodora Dostojewskiego. Prawie równocześnie z Damq Pikowq przy
gotowywałem, pamiętam, sceniczną wersję Idioty. Odnalazłem w Her
manie, bohaterze Damy, cechy dobrze mi znane. Pojawił mi się on 
jakby był jednym z bohaterów Dostojewskiego. A cała opera wydała 
mi się „rzeczą o Hermanie" ... 

Dziś, po latach, nie związany pamięcią o tamtej realizacji, pra
gnę konsekwentniej przeprowadzić pewien eksperyment, wówczas 
chyba zbyt nieśmiało zastosowany. Otóż Dama Pikowa, tak jak ją czy
tam, widzę i sł y s z ę , to jest właśnie rzecz o Hermanie. Nie jest on 
tylko jednym z bohaterów scenicznej opowieści, jest niejako podmio
tem opowiadania, kimś w rodzaju mimesis. Przez niego, albo raczej 
z nim razem, w nim całą rze„cz odbieramy. Jest on niby podmiot li
ryczny w poezp. 

Nie dziwi nas utwór literacki opowiadany w pierwszej oso
bie. To całkiem naruralne, często przez autorów stosowane. Niestety, 
w sznikach przedstawiających - niemożliwe. Znane są fragmenty, se
kwencje filmowe, gdzie kamera znajduje się jakby w oczach bohatera. 
Jesteśmy „w nim". Przez chwilę. Cały film tak zrealizowany (spró
bowano raz) byłby nieznośnie szruczny, nie do oglądania. Ale oto ist
nieje możliwość subiektywizacji narracji w filmie - a jak się ma oka
zać taka możliwość istnieje także w teatrze, w operze - dzięki zabie
gowi, który wielki twórca włoski, autor arcydzieł filmowych, także 
znanych dzieł literackich, Pier Paolo Pasolini nazwał „subiektywnością 
swobodnie zależną" (termin, jak łatwo się domyślić, nawiązujący do 
figury stylistycznej, znanej dobrze w literarurze jako „mowa pozornie 
zależna" - coś między monologiem a zobiektywizowanym opowiada
niem). Pasolini posłużył się tym terminem, analizując dzieło innego 

wybitnego twórcy, Antonioniego. Kto pamięta słynną Czerwonq Pu
stynię pojmie bez trudu, o co chodzi. Otóż bohaterka tego filmu, oso
ba neurotyczna, nadwrażliwa (gra ją Monica Vitti), będąc jedną z posta
ci występujących w filmie, jest zarazem tą postacią, „przez którą" toczy 
się opowieść. To jest rzecz o niej. Nie mamy co do tego wątpliwości. 
Gdy napięcie w niej rośnie, gdy zbliża się kryzys, świat ją otaczający 
zmienia się coraz bardziej. Bo to jest świat „jej", przez nią odbierany. 
Antonioni nie tylko korzystał z możliwości szruki operatorskiej (fil
try, odpowiednie obiektywy), on malował (dosłownie!) pejzaż, barwił 
drzewa. Wszystko po to, by oddać nastrój wnętrza swego „podmioru 
lirycznego". Coś podobnego chciałbym osiągnąć, „opowiadając" Da
mę Pikowq. 

Wspominałem wyżej, że w tym psychologicznym dramacie 
muzycznym przeżycia bohaterów zapisane są w muzyce. Otóż nad to 
cała muzyka tej opery, muzyka Czajkowskiego, wydaje się być mu
zyką Hermana, a on sam - ja przynajmniej nie mam co do tego wątpli
wości - zdaje się być alter ego kompozytora. Tak więc obrazy oglą
dane na scenie - nawet części utworu zwykle grane przy zasłoniętej 
kurtynie, jak introdukcja, wstępy do obrazów czwartego i piątego, 
u nas są p o ka z a n e - dzieją się w Hermanie. To jest jego pejzaż 
wewnętrzny, jego targana sprzecznościami dusza. Mam nadzieję, że 
użyte w tej inscenizacji środki - jak choćby pojawiające się trzy fanto
my czy „straszniejące" maski w scenie balu - zasłuchany widz odbie
rze tak, jak je odbiera Herman. To jego świat. To wyobrażony świat 
Czajkowskiego. 



Karol Stromenger 

SlJamia ~ikwa 
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Rok 1890! SO-letni Piotr Czajkowski, w opinii świata czołowy kompozy
tor rosyjski, dochodzi do chwały w ciągu trzech ostatnich lat swego życia, 
życia zawsze bardzo czynnego a coraz mniej szczęśliwego. Przeżywa peł
nię swej sławy, odbywa triumfalne objazdy jako dyrygent. Jego dwie ostat
nio napisane symfonie, czwarta i piąta, suity orkiestrowe, uwertury, kon
certy - fortepianowy i skrzypcowy, nabrały rozgłosu światowego. A wła
śnie podczas ostatnich hołdów zbieranych w Niemczech, Francji, Anglii, 
w Czechach, w listach Czajkowskiego pisanych z zagranicy coraz bar
dziej przebija nuta przygnębienia i nostalgii. Pyta w tych listach: jaki cel 
może mieć jego zadyszana gonitwa za sławą? - czy nie lepiej pozostać 
mu w domu i komponować? W wirze podróży, koncertów i prób ma 
wrażenie, że próżnuje, że traci czas - jego misją jest pisać kompozycje, 
ma poczucie swego posłannictwa, czuje, że musi spełnić wielkie zadanie, 
a jednak chwilami czuje, że się „wypisał'', że mu przyjdzie powtarzać się. 
Podczas dalekich, niespokojnych wędrówek, jeżeli tylko ma kilka dni spo
koju, szkicuje muzykę nowej opery - Pikowej Damy. Praca pochłania go, 
czuje, że musi się jej oddać bez reszty. Wybiera miejsce pracy - Florencję. 

Niezwłocznie po przybyciu do Florencji pisze Czajkowski 
w swym diariuszu: „opera - zaczęta, i wcale nieźle .. . " Dla spokoju i wy
gody wynajmuje w hotelu trzypokojowy apartament. Mimo swych wiel
kich dochodów - z kompozycji, z objazdów, z renty, jaką mu wyznaczy
ła bogata protektorka Nadieżda Meck - Czajkowski jest stałe w kłopo
tach pieniężnych. Jego misji twórczej widocznie potrzebny jest pewien 
sybarytyzm. Kiedy pracuje intensywnie, nie nawiedza go depresja, dopie
ro po skończonym dziele wysiłek nerwowy stanie się przeżyciem prze
szłości - zwykle niemiłym. Bo mało który z kompozytorów w równym 
stopniu co Czajkowski wkłada w swą pracę tyle osobistego przeżycia. 
Każdy jego większy utwór jest przeżyty dogłębnie, a nieraz żarliwie, każ
dy jest strzępem życia. Po ukończeniu dzieła Czajkowski je nienawidzi 
albo uważa za nieudane. Dopiero ostatnia symfonia, Patetyczna - stanie 
się, zdaniem kompozytora, jego najlepszą kompozycją. 

Jednym z najistotniejszych przeżyć twórczych była opera Euge
niusz Oniegin, nazwana pierwotnie nie operą, tylko „scenami lirycznymi", 
jako że kompozytorowi wcale nie chodziło o typowo operową atmosferę 

„dramatu śpiewanego", a o idealnie doskonały odpowiednik muzyczny 
arcydzieła Puszkina, o lirykę puszkinowskich nastrojów. Trudność li~re
cisty polegała na tekstach śpiewanych, które by nie były wypaczeruem 
wierszy Puszkina, znanych każdemu rosyjskiemu słuchaczowi opery. 
Z tych trudności dobrze wywiązał się librecista opery Eugeniusz Onie
gin Modest Czajkowski, ukochany brat kompozytora. Teraz wypadło 
Modestowi z noweli Puszkina stworzyć libretto operowe. 

Z poezji Puszkina - dramatów, opowieści, poematów - powstało 
mnóstwo rosyjskich dzieł scenicznych, począwszy od Rusłana i Ludmiły 
Michaiła Glinki do Mavry Igora Strawińskiego. Czajkowski upatrzył so
bie Damę Pikow4, krótkie opowiadanie Puszkina, prozę rodzącego się re
alizmu rosyjskiego, historię o treści balladowej, w której fantastyka po
kryta jest powłoką realizmu, urywkami z życia towarzyskiego, pałacowe
go. Akcję opery przeniósł librecista w epokę panowania carycy Katarzy
ny II, podczas gdy w noweli Puszkina wypadki toczą się w czasach jej 
powstania, tj. w 1833 roku. . . . 

W bardzo krótkim czasie ukończył CzaJkowski partyturę sweJ 
opery, pisał tak pośpiesznie, że nie mając jeszcze pełnego tekstu wyprze
dzał pracę swego brata, częściami nadsyłaną z Rosji. Już z tego powodu 
nie można było oczekiwać opery o dramatyzmie z góry dokładnie zapla
nowanym. Ale bohater noweli nie jest typowym bohaterem dramatu, nie 
walczy z losem, nie działa z namiętności typowo ludzkich. Jest graczem 
z obsesją zdobycia tajemnicy, która da mu fortunę. Herman bynajmniej 
nie przedstawia postaci bohatera „pozytywnego", natomiast stara hrabina 
i jej karciana tajemnica otwierają świat fantastyki, tym bardziej intrygują
cej, że niesamowita starucha jest postacią w pewnym stopniu historyczną 
i należy do przebrzmiałej, barwnej epoki. 

W przypisach Utworów wybranych Puszkina (w tłumaczeniach 
]. Tuwima, A. Ważyka i S. Pollaka) czytamy: (napisana w roku 1833 opo
wieść Puszkina Pikowa Dama) „jest osnuta na prawdziwych wypadkach. 
W postaci starej hrabiny Puszkin pokazał Natalię Golicynę, matkę mo
skiewskiego generał-gubernatora wojennego Dymitra Golicyna, w któ
rego kancelarii w latach 1826-29 pracował Adam Mickiewicz. Golicyna 
w swej młodości mieszkała w Paryżu, gdzie ją nazywano la Venus mo
scovite. Jej wnuk opowiadał Puszkinowi, że po pewnej większej przegra
nej w karty przyszedł on do babki z prośbą o pieniądze. Ale starucha pie
niędzy mu nie dała, natomiast poradziła postawić na trzy karty, które po
dobno wskazał jej w Paryżu Saint-Germain (słynny awanturnik z dru
giej połowy XVIII wieku). Wnuk jej usłuchał i odegrał się. Reszta opowia
dania jest wymysłem Puszkina". 

W powieści Leonida Grossmana Zapiski D'Archiaca (tytuł pol
skiego tłumaczenia powieści: Śmierć Poety) autor daje barwny, szczegóło
wy opis Petersburga i jego salonów w roku 1835. Czytamy w niej: „W głę
bi sali na masywnym fotelu siedziała bardzo stara dama. Strój jej zachował 



cechy staroświeckich mód połowy ubiegłego stulecia. Upudrowana peru
ka, wysoki czepiec, cały we wstążkach, koronkach i sztucznych różach, 
żółta jedwabna suknia wyszywana srebrem - wszystko to przypominało 
stroje paryskie z epoki markizy Pompadour. Twarz jej była zadziwiająco 
brzydka. Ogromny haczykowaty nos zwisał nad grubymi, obwisłymi 
ustami, otoczonymi gęstym, siwym zarostem. Mętnymi oczami przypatry
wała się tłumowi, mimo woli kiwając swą przerażającą głową nad wspania
łymi wstęgami i jaskrawymi różami niewygodnego ubioru głowy. Była to 
najznakomitsza dama petersburska - księżna Natalia Pietrowna Golicyna. 
Liczyła bez mała sto lat, pamiętała sześć panowań, w swoim czasie przy
jaźniła się z Katarzyną i bywała na przyjęciach u Marii Antoniny. W mło
dości odznaczała się niezwykłą urodą i, jak powiadają, zawróciła głowę 
samemu księciu Richelieu. W Petersburgu zwano ją zazwyczaj Princesse 
Moustache z powodu obfitego zarostu na twarzy. Ale do dawnego prze
zwiska dołączono nowe: zaczęto ją nazywać Damą Pikową. Rzecz w tym, 
że poeta Puszkin dość przejrzyście sportretował Golicynę w noweli pod 
tym tytułem. Przetłumaczono mi kiedyś tę zachwycającą bajkę, w której 
obyczaje Petersburga przeplatają się z odświętnym bytem królewskiego 
Wersalu. Poeta, jak widać, dobrze wystudiował swój model. Księżna jest 
majestatyczna, surowa i dumna - to bożyszcze arystokracji petersburskiej. 

Córka posła rosyjskiego przy Ludwiku XV wcześnie zaczęła inte
resować się polityką i wstrząśnięta krwawym żniwem gilotyny w 1793 r., 
postanowiła stworzyć w Petersburgu nową twierdzę arystokracji euro
pejskiej ... Mimo swego wieku zachowała dotąd giętkość umysłu, świe
żość pamięci i umiejętność prowadzenia niewymuszonej rozmowy. Ma
gę. . . z własnych wspomnień opowiedzieć historię Francji - mówiła swym 
ochrypłym, kraczącym głosem - pamiętam dzień kiedy Du Barry ze
pchnęła z fotela ministerialnego jesięcia Choiseula; widziałam dziewczynę, 
która zaraziła czamq ospq Ludwika XV; widziałam „ Wesele Figara" 
w Trianon, kiedy Rozynę grała nieszczęśliwa królowa Maria Antonina, 
a cyrulika-młody hrabia d'Artois, obecnie niestety zdetronizowany 
Karol X. I w takt opowiadania ze smutkiem kiwała swą potworną głową 
w puklach, wstążkach i koronkach ... " 

Libretto Modesta Czajkowskiego na ogół trzyma się treści nowe
li Puszkina. Zarzucano libreciście, że operowy Herman chce wygrać for
tunę dla zdobycia ręki ukochanej Lizy, podczas gdy w noweli Puszkina 
rzecz ma się przeciwnie: gracz udaje zakochanego, aby z pomocą Lizy 
wydrzeć hrabinie tajemnicę trzech kart. W scenie balu, rokokowa sielan
ka jest operową interpolacją, jak również zakończenie tej sceny z chóral
nym powitaniem carycy: „Sławsja nam Jekaterina" (na nutę poloneza Jó
zefa Kozłowskiego, warszawianina osiadłego w Petersburgu, gdzie był ka
pelmistrzem i współdyrektorem Opery). 

Opera Czajkowskiego Dama Pikowa, wykonana po raz pierw
szy 7 grudnia 1890, a więc w rok po rozpoczęciu kompozycji w carskim 
teatrze operowym w Petersburgu, pod kierunkiem dyrygenta E. Napraw
nika, miała u publiczności od razu wielkie powodzenie. Natomiast spra
wozdawcy muzyczni gazet niewiele okazywali kompozytorowi przychyl
ności. Zarzucali mu, że się powtarza, że się wyręcza muzyką innych kom
pozytorów (widocznie uważali świadome cytaty melodyjne albo stylizo
wane rokoko sceny pasterskiej za „pożyczki"!). Wprawdzie przyznawa
li muzyce Czajkowskiego jej zewnętrzną okazałość, ale odmawiali ope
rze głębszego znaczenia. Jednak po sukcesach na scenach rosyjskich, Da
ma Pikowa w kilka lat po swej prapremierze, w ślad za Eugeniuszem 
Onieginem zdobywała sceny obce (Wiedeń - 1902, następnie: Berlin, No
wy Jork, Londyn)- i dziś jest jedną z repertuarowych oper mnóstwa te
atrów świata. W Polsce, w r. 1901 czeski teatr objazdowy zwiastował ar
cydzieło Czajkowskiego, które wkrótce pojawiło się na scenie Opery 
warszawskiej, na której utrzymywało się przez okres międzywojennego 
dwudziestolecia. 

Akcja opery Dama Pikowa przeniesiona w czasy panowania Ka
tarzyny, w środowisko towarzyskie arystokracji, umożliwia wprowadze
nie scen wdzięcznie operowych jak: promenada, zebranie dziewcząt u Li
zy, wielki bal z przedstawieniem sielanki rokokowej Dafnis i Chloe. Bal
ladowy wątek wprowadza, w pierwszej odsłonie, opowiadanie Tomskie
go o trzech kartach - snuje się ten wątek poprzez śmierć hrabiny i jej 
dwukrotne pojawienie się jako ducha. W śród momentów niesamowitej 
fantastyki przebiega realistyczny dramat gracza-opętańca i nieszczęśliwej 
Lizy, wreszcie samo zakończenie jest „balladowo realistyczne": Dama Pi
kowa przebija kartę gracza - niebanalne zakończenie opery! 

Wszystkie sceny mają rozmaitą, ale zawsze przejmującą intensyw
ność muzyczną. Scena w sypialni starej hrabiny jest unikatem, już orkie
strowy wstęp tej sceny uderza niesamowitością; francuska pieśń (cytat 
z opery Ryszard Lwie Serce, A. M. Gretry'ego) działa jakby znak ze świa
ta dawno przebrzmiałego. A inne epizody! Duet dziewcząt na początku 
drugiego aktu „Już wieczór zapadł", smutna piosenka Pauliny, arioso gu
wernantki, aria desperata Hermana, „mozartowska" muzyka sielanki pa
sterskiej. W innych scenach: aria Jeleckiego, aria Lizy nad Newą - wszyst
kie te epizody są wytwornie powzięte i po mistrzowsku wykończone. 
Ale zawsze: pod powłoką elegancji i pięknego przebiegu muzycznego -
wszędzie czai się groza balladowa. 

Karol Stromenger 
(Pisane do programu Teatru Wielkiego w łodz~ 1967 r.) 



Modest Czajkowski 

_..-Q agadnienie, jak należy pisać opery, zawsze rozwiązywałem, 
rozwiązuję i ędę rozwi i'.ywał nadzwyczaj prosto. Należy je pisać 
(zresztą całkiem ta samo, jak i wszystko inne) tak, jak biegnie myśl. 
Zawsze starałem się jak najprawdziwiej, najszczerzej wyrazić muzyką 
to, co było w tekście. Prawdziwość zaś i szczerość nie są wynikiem 
rozumowań, ale bezpośrednim wytworem wewnętrznego odczuwa
nia. Aby odczuwanie to było żywe, ciepłe - zawsze starałem się wybie
rać tematy zdolne mnie rozgrzać. Rozgrzać zaś mogą mnie tylko takie, 
w których działają prawdziwi żywi ludzie, czujący tak samo, jak ja. 
Dlatego nieznośne są dla mnie tematy Wagnerowskie, w których nie 
ma żadnego człowieczeństwa; ale i takiego tematu, jak Twój, z potwor
nymi zbrodniami, z Eumenidami i z fatum w charakterze działającej 
osoby, ja bym nie wybrał. Tak więc, wybrawszy temat i zabrawszy się 
do pisania opery, puszczałem całkiem wodze swemu uczuciu, nie ucie
kając się ani do recepty Wagnera, ani do naśladowania klasycznych 
wzorów, ani do dążenia do oryginalności, przy tym wcale nie prze
szkadzałem, aby duch czasu wpływał na mnie. Jestem świadom, że 
gdyby nie było Wagnera, pisałbym inaczej; przypuszczam, że nawet 
i kuczkizm odbija się w moich "operowych pisaninach: prawdopodob
nie i włoska muzyka, którą namiętnie lubiłem w dzieciństwie, i Glinka, 
którego ubóstwiałem w młodości, silnie na mnie wpływali, nie mówiąc 
już o Mozarcie. Ale nigdy nie wzywałem ani tego, ani innego z tych 
bożyszcz, ale pozwalałem im rozporządzać moim wnętrzem muzycz
nym, jak im się żywnie podoba. Być może, wskutek takiego stosunku 
do sprawy, w moich operach nie ma bezpośredniej wskazówki na 
przynależność do tej czy innej szkoły. Być może, nierzadko ta czy in
na siła przeważała nad innymi, i wpadałem w naśladownictwo, ale 
w każdym razie wszystko to działo się samo przez się, jes1i jestem cze
go pewien, to tego, że w swoich pisaninach jestem taki, jakim stwo
rzył mnie Bóg i jakim uformowały mnie wychowanie, warunki, właści
wości tego wieku i tego kraju, w którym żyję i działam. Nie sprzenie
wierzyłem się sobie ani razu". 

Piotr Czajk<YWski do Sergieja Taniejewa (14.L1891) 

Piotr Czajkowski (1840-1893) 

Przeznaczony przez rodziców do zawodu prawnika, kończy Czaj
kowski studia prawnicze w Petersburgu, po czym udaje się jako tłu
macz w podróż do Niemiec, Francji, Belgii i Anglii. Kiedy w następ
nym roku słynny pianista, Antoni Rubinstein, organizuje konserwa
torium w Petersburgu, Czajkowski - dotąd tylko muzyk-amator -
porzuca swój dotychczasowy zawód i rozpoczyna studia muzyczne. 
Wstępuje do konserwatorium, gdzie teorię wykładał M. Zaremba, a o:
kiestrację A. Rubinstein. Po trzech latach, w 1865, opuszcza uczelnię 
z dyplomem i bezpośrednio potem zostaje profesorem w nowo zało
żonym przez Mikołaja Rubinsteina (brata Antoniego) konserwatorium 
moskiewskim. Stanowisko to piastować będzie przez 13 lat, kompo
nując w tym czasie wiele ze swych najcenniejszych dzieł. Pierwsze wy
stąpienie w roli dyrygenta (1887) stało się początkiem wielkich sukce
sów Czajkowskiego; w następnym roku udaje się w podróż koncerto
wą po Europie, wszędzie przyjmowany z entuzjazmem i podziwem, 
jako dyrygent i kompozytor. W 1891 powtarza sukcesy w Ameryce 
Płn. Kiedy dwa lata później udaje się do Anglii - otrzymuje tam tytuł 
doktora h.c. uniwersytetu w Cambridge. Ostatnim dziełem Czajkow
skiego była VI Symfonia „Patetyczna". Wkrótce po prawykonaniu 
utworu kompozytor umiera w czasie epidemii cholery. 

Listę jego bogatej twórczości otwiera 1 O oper z „Damą Piko
wą" (1890) i „Eugeniuszem Onieginem" (1878) na czele; z innych wy
mienimy „Wojewodę", „Czarodziejkę i Jolantę". Obok oper jest auto
rem trzech sławnych baletów: „Jezioro łabędzie" (1876), „Śpiąca kró
lewna" (1889) i „Dziadek do orzechów" (1891-92). Utwory orkiestral
ne reprezentują symfonie, poematy symfoniczne i fantazje („Romeo 
i Julia", „Burza", „Hamlet", „Dante", „Francesca da Rimini'', „Man
fred"), Uwertura „Rok 1812", „Kaprys włoski", „Serenada", trzy kon
certy fortepianowe, „Koncert skrzypcowy". Czajkowski jest też twór
cą kilku utworów kameralnych (trzy kwartety, trio, sekstet), licznych 
miniatur fortepianowych i pieśni. 

Przewodnik koncertowy, PWM, 1965 r. 



Wolfół ~ografii kompózytora, obficie i różnorodnie relacjonowanej przez 
jego współczesn eh, powstało wiele mitów i legend. Niewątpliwie w ży
ci ' Czajkowskiego kryją się pewne niedopowiedzenia, wręcz tajemnice: 

eudane małżeństwo z próbą samobójstwa, osobliwy charakter przyjaź
ni z Nadieżdą von Meck, bogatą protektorką, zakończonej przez nią na
głym, bezwzględnym zerwaniem, wreszcie niespodziewana śmierć kom
pozytora, przez jednych tłumaczona epidemią cholery, przez innych inter
pretowana jako samobójstwo. 

Wyjątkowo bogata korespondencja kompozytora (ponad 5 tys. li
stów samego Czajkowskiego) świadczy o złożoności jego natury: nieśmia
ły, pełen wewnętrznych zahamowań samotnik prowadzący bujne życie 
towarzyskie; z jednej strony nieustanne ucieczki od zbiorowisk ludzkich 
na wieś, z drugiej zaś - wyjątkowo szeroki krąg znajomości w różnych 
środowiskach artystycznych i różnych sferach społecznych; w bezpośred
nich kontaktach skryty i powściągliwy introwertyk, w korespondencji -
niezwykle wylewny, czasami wręcz czułostkowy ekstrawertyk; przewraż
liwiony emocjonalista ulegający krańcowo zmiennym nastrojom (od eufo
rii do depresji), stąd też często spotyka się u niego sprzeczne opinie i sądy; 
zapatrzony we własne wnętrze osobowe neurastenik, czasem bliski histe
rii, lecz zarazem bystry obserwator świata zewnętrznego, intelektualista 
o szerokich zainteresowaniach filozoficznych i artystycznych. Z listów 
Czajkowskiego przebija typowo romantyczna hipertrofia emocjonalna, 
ogromna wrażliwość na piękno przyrody i sztuki, umiłowanie kraju oj
czystego i fascynacja kulturą włoską, silna więź uczuciowa z rodziną, 
a przede wszystkim treść jego życia - muzyka. 

Przy swym niestabilnym trybie życia Czajkowski komponował pra
wie nieustannie, w podróży i podczas spotkań towarzyskich, w domu i w go
ścinie. Pomysły muzyczne powsr,awały spontanicznie, lecz długo dojrzewa
ły, zanim zostały przelane na papier nutowy, niekiedy nuitowały go całymi 
latami, nie doczekawszy się realizacji; czasem jednak utwory rodziły się im
pulsywnie (romanse, miniatury fortepianowe); opery i balety pisał scenami, 
a nie według ciągu akcji dramatycznej - Oniegina zaczął od sceny z listem 
Tatiany, zaś Damę Pikowq od sceny śmierci Hrabiny. Komponował bardzo 
szybko (Damę Pikowq napisał w ciągu czterech i pół miesiąca, przy czym 
szkic całej opery 9ył gotowy w ciągu 45 dni); w przypadku oper i więk
szych utworów symfonicznych najpierw powstawał szkic kompozycji, na
stępnie pierwopis z akompaniamentem fortepianu, ostatni etap pracy stano
wiła instrumentacja.( ... ) Do własnych utworów miał bardzo zmienny, zde
cydowanie emocjonalny stosunek; gdy ponosiła go pasja twórcza, zachwycał 
się daną kompozycją, którą potępiał w chwilach autokrytycznej refleksji. 
Z trudem torował sobie drogę do sławy-od zwykłego nauczyciela w nowo 
powstałym konserwatorium moskiewskim po doktorat h.c. Uniwersytetu 
w Cambridge. Zarówno charakter muzyki, jak i typ osobowości twórczej 
Czajkowskiego predestynują go do miana klasyka romantyzmu. ( ... ) 

Czajkowski pozostawił muzykę bardzo kontrowersyjnie ocenianą, 
zwłaszcza że rozpatrywaną w kontekście współcześnie działającej Potęż
nej Gromadki. Jedni twierdzą, iż pisał konwencjonalną muzykę o ckli
wej, sentymentalnej melodyce i salonowych naleciałościach, inni podkre
ślają autentyzm romantycznego piękna tej muzyki, przesyconej prawdą 
wyrazu emocjonalnego. E. Biicken (Die Musik des 19. ]ahrhunderts) uwa
ża Czajkowskiego za reprezentanta nurtu kosmopolitycznego (tj. ogól
noeuropejskiego) w historii muzyki, większość historyków widzi w nim 
- podobnie jak w kompozytorach Potężnej Gromadki - przede wszyst
kim przedstawiciela narodowej szkoły rosyjskiej. Łączy Czajkowskiego 
z kompozytorami Potężnej Gromadki wiele wspólnego, a zwłaszcza fa
scynacja rosyjskim folklorem muzycznym i literaturą rosyjską, różni się on 
jednak od nich zdecydowanie swą postawą artystyczną. O ile bowiem 
kompozytorzy Potężnej Gromadki dążyli świadomie do uwypuklenia 
odrębności muzyki rosyjskiej w porównaniu z muzyką innych krajów, 
o tyle Czajkowski pragnął, zachowując narodowy charakter muzyki rosyj
skiej, wyrwać ją z izolacji spowodowanej odmiennymi tradycjami kultu
rowymi i włączyć w nurt ogólnoeuropejski. Dzięki temu odegrał szczegól
ną rolę w historii muzyki rosyjskiej i zajął szczególne miejsce w europej
skiej muzyce romantycznej. Jego znaczenie dla muzyki rosyjskiej polega 
na tym, że swymi dziełami operowymi i instrumentalnymi jak gdyby 
przerzucił pomost między muzyką rosyjską i zachodnioeuropejską. Dzię
ki swemu talentowi i doskonałemu operowaniu warsztatem kompozytor
skim ukształtował w Rosji tradycje symfoniki i zapoczątkował rozwój 
kameralistyki. Z drugiej strony właśnie rosyjski charakter muzyki Czaj
kowskiego przyciągał uwagę muzyków innych krajów; Czajkowski był 
pierwszym kompozytorem rosyjskim, którego utwory rozprzestrzeniły 
się nie tylko na kontynencie europejskim, ale i Ameryki Północnej . Rosyj
skość muzyki Czajkowskiego pojmowana w szerokim znaczeniu tego 
słowa, nie tylko jako więź z folklorem i tradycjami narodowymi, lecz ja
ko specyficzny klimat emocjonalny jego dzieł, wzbogaciła obraz europej
skiego romantyzmu muzycznego. Czajkowski nie był radykalnym no
watorem, lecz po mistrzowsku i w sposób bardzo indywidualny władał 
zastanym zasobem środków muzycznych dla osiągnięcia zamierzonych 
celów emocjonalnych. Spadkobierca tradycji muzyki klasycznej, prze
strzegający idei ładu i harmonii w architektonice, a zarazem typowy ro
mantyk, przywiązujący wagę do fantazji twórczej i traktujący brzmienie 
w kategoriach wyrazu emocjonalnego, wniósł znaczny wkład w rozwój 
realizmu psychologicznego w operze, wgłębiając się w psychikę człowie
ka bardziej wnikliwie niż Bizet. Snujący się przez życie i twórczość Czaj
kowskiego wątek przeznaczenia i cierpienia nadaje jego tak bardzo osobi
stej wypowiedzi muzycznej format uniwersalny. 

Encyklopedia muzyczna, PWM, 1984 r. 



AKTi 
Odsłona pierwsza 
Petersburg końca XVIII wieku. Aleje parku zapełnia barwny 

tłum przechodniów. Wśród spacerujących znajdują się dwaj mło
dzi oficerowie: Czekaliński i Suryn. Przyjaciele dzielą się wrażenia
mi z domu gry. Rozmowa schodzi na osobę Hermana, młodego 
oficera, który całymi nocami przygląda się hazardowi innych. 

Niebawem nadchodzi Herman w towarzystwie hrabiego 
Tomskiego. Herman zwierza się przyjacielowi ze swej miłości do 
pięknej nieznajomej. Miłość ta jest równie namiętna, co beznadziej
na: panna jest bogatą arystokratką i poślubienie jej jest dla nieza
możnego oficera rzeczą niemożliwą. 

Rozmowę przyjaciół przerywa pojawienie się księcia Jelec-
Ckfego; Czekaliński i Suryn składają mu gratulacje z okazji niedaw

nych zaręczyn. Widok bogatego księcia, szczęśliwca i faworyta lo
su, jeszcze bardziej potęguje w Hermanie poczucie dystansu spo
łecznego. Jego przygnębienie wzrasta, gdy dowiaduje się, że narze
czoną Jeleckiego jest Liza, owa nieznajoma, o której nieustannie ma
rzy. Za chwilę ona sama, towąrzysząc swej babce, sędziwej hrabinie, 
przychodzi do parku. W towarzystwie księcia Jeleckiego obie pa
nie opuszczają park. 

Tomski opowiada kolegom przedziwną historię o starej hra
binie, którą nazywają Pikową Damą. Podobno w latach młodości 
była ona bardzo piękną kobietą, królowała na paryskim dworze, 
słynęła z uprawiania hazardu. Pewnego razu zdarzyło się jej prze
grać wielki majątek. Z trudnej sytuacji wybawił ją jeden z wielbi
cieli - hrabia Saint - Germain, który za cenę miłosnej schadzki zdra
dził jej tajemnicę trzech zawsze wygrywających kart. Hrabina odzy
skała majątek i sekret swój ujawniła mężowi oraz jednemu ze swych 
kochanków. I oni również zdobyli ogromną fortunę. Lecz wów
cza5 miał się jej ponoć ukazać duch, który przepowiedział, że na
stępny mężczyzna, który zechce poznać tajemnicę, będzie sprawcą 
j~j śmierci. 

Historia ta mocno podekscytowała Hermana. Czekaliński 
i Suryn, widząc wrażenie, jakie wywarła na Hermanie opowieść 
Tomskiego, żartują i doradzają mu, aby zaczął zalecać się do zgrzy
białej staruchy w celu zdobycia majątku. Śmiejąc się i drwiąc, opusz
czają park w obawie przed nadciągającą burzą. Herman zostaje sam. 
Zdaje sobie sprawę, że wielka wygrana umożliwi mu wejście w śro
dowisko arystokracji, a wtedy już nic nie stanie na przeszkodzie 
w pos1ubieniu Lizy. W obliczu szalejącej burzy Herman rzuca loso
wi wezwanie: nie pozwoli Jeleckiemu posiąść Lizy, zdobędzie ją al
bo zginie. 

Odsłona druga 
Pokój Lizy w pałacu hrabiny. Liza w gronie przyjaciółek 

świętuje zaręczyny z księciem Jeleckim. Zebrane dziewczęta śpie
wają sentymentalne romanse; melancholijny nastrój przerywa Pau
lina, intonując skoczną piosenkę i po chwili cały pokój rozbrzmie
wa wesołą zabawą i tańcami. Guwernantka zgorszona „nieprzystoj
nym" zachowaniem strofuje dziewczęta za ich szumną wesołość, 
nie licującą z wymogami salonowego bon tonu. Przyjaciółki roz
chodzą się, Liza zostaje sama. 

Dręczy ją duchowa rozterka: jest narzeczoną bogatego księ
cia, którego jednak nie kocha. Uczuciem jej zawładnął nieznajomy 
młodzieniec, którego często spotyka podczas spacerów w parku. 

Nagle pojawia się Herman. Zaskoczona Liza rozkazuje mu 
niezwłocznie opuścić dom. Herman wyznaje jej swe uczucia i bła
ga o wzajemność. Nie widząc dla siebie żadnej szansy, grozi Lizie 
samobójstwem. Zbliża się hrabina, Herman musi się ukryć. Po znik
nięciu staruchy Herman ponawia swe błagania. Liza porwana siłą 
jego miłości nie jest zdolna dalej ukrywać swych uczuć. 



AKT II 
Odsłona trzecia 
W pałacu petersburskiego arystokraty odbywa się wielki bal 

maskowy. Wśród gości znajduje się hrabina z Lizą i księciem Jelec
kim oraz Tomski ze swą kompanią. Na bal przybywa również Her
man. Czekaliński i Suryn nadal bawią się jego kosztem, raz po raz 
pojawiają się ukryci za maskami i uporczywie przypominają o ta
jemnicy trzech kart. 

Gospodarze balu przygotowali gościom widowisko: histo
rię o ubogiej pasterce, która odrzuca miłość bogatego księcia, po
zostając wierną swemu pastuszkowi. Herman pilnie śledzi, jakie 
wrażenie pozostawia na Lizie treść przedstawienia: ta naiwna histo
ria tak żywo przecież przypomina ich losy. Po przedstawieniu Liza 
ukradkiem wręcza Hermanowi klucz od swego pokoju. Ostrzega 
go przy tym, że droga do jej sypialni prowadzi przez komnatę hra
biny. Ta niespodziewana okazja budzi w Hermanie chęć poznania 
tajemnicy Pikowej Damy. 

Odsłona czwarta 
Do pałacu hrabiny wkrada się Herman. Miotany sprzeczny

mi uczuciami to marzy o miłości Lizy, to znów pragnie poznać se
kret zdobycia majątku. Ale oto niespodziewanie powraca z balu 
hrabina. Herman ukrywa się obok jej sypialni. Tymczasem Liza 
zwierza się pokojówce Maszy ze swej miłości do Hermana 
i oświadcza, że gotowa jest ze>stać jego żoną, nie zważając na skan
dal zerwania zaręczyn z księciem Jeleckim. Po chwili zjawia się hra
bina. Atmosfera minionego balu obudziła w jej sercu falę wspo
mnień z okresu młodości. Zaczyna nucić ulubioną piosenkę, którą 
ongiś budziła zachwyt swych wielbicieli. Wreszcie oddala służbę 
i powoli zasypia. Obudzona widzi z przerażeniem przed sobą nie
znajomego mężczyznę. Herman wyjaśnia cel swego przybycia i bła
ga o odkrycie trzech kart, od których zależy cała jego przyszłość. 
Silne przerażenie zabija staruszkę. Hermana ogarnia rozpacz - nigdy 
już nie pozna tajemnicy wygrywających kart. 

Zaniepokojona hałasem przybiega Liza. Herman na próżno 
usiłuje wzbudzić współczucie: Liza nie wierzy jego słowom i od
trąca go. 

I 

AKT III 
Odsłona pitfta 
Herman jest sam w swoim pokoJU, w koszarach. Otrzymu

je list od Lizy, która nie wierzy, by mógł on być zabójcą hrabiny 
i prosi o spotkanie nad Newą. Przeżycia minionych dni nie dają 
Hermanowi spokoju i budzą wyrzuty sumienia. Wyobraża sobie 
pogrzeb, grób, zwłoki hrabiny. Wreszcie zjawia mu się ona sama. 
Obiecuje osłonić sekret wygrywających kart, lecz stawia przy tym 
warunek: Herman musi poślubić Lizę. I oto nareszcie padają trzy 
magiczne nazwy: trójka, siódemka, as ... 

Odsłona szósta 
Zbliża się północ. Na moście przez Newę Liza z niepokojem 

czeka na ukochanego. Na miejsce schadzki przybiega Herman. Jest 
szczęśliwy, że Liza mu ufa i nadal darzy miłością, lecz uporczywa 
myśl o trzech wygrywających kartach nie daje mu spokoju - wiel
ka wygrana zapewni im spokój i szczęście. Czym prędzej pragnie 
udać się do domu gry. Przerażona Liza stara się powstrzymać Her
mana, chce wyrwać go z tej opętańczej obsesji. Opanowany obłę
dem Herman nie słucha, zniecierpliwiony perswazjami wyrywa się 
i biegnie do kasyna. Zrozpaczona Liza topi się w rzece. 

Odsłona siódma 
W oficerskim kasynie zgromadziło się liczne towarzystwo. 

Panuje powszechna wesołość: wino, żartobliwe piosenki i tańce 
urozmaicają grę w karty. Niespodziewanie dla wszystkich zjawia 
się książę Jelecki. Przybiega też podekscytowany Herman. Jak zwy
kle witają go złośliwe docinki i kpiny. Zniecierpliwiony - rozpo
czyna grę: stawia na trójkę i wygrywa. Siódemka również przyno
si mu szczęście. Nareszcie Herman ma pełną satysfakcję - jest 
w centrum zainteresowania, jest osobą, z którą wszyscy się liczą. 
Niecodzienność sytuacji i zbyt duże ryzyko powstrzymują graczy 
od dalszej gry. Wyzwanie Hermana podejmuje jedynie Jelecki. Pe
wien wygranej Herman stawia na asa i ... przegrywa: zamiast prze
powiedzianej karty trzyma w ręce damę pik ... Osłupiały wpatruje 
się w kartę, która w jego wyobraźni przybiera oblicze szyderczo 
uśmiechniętej hrabiny. 

Zawiedziony w swych nadziejach, przebija się sztyletem 
i umiera z imieniem Lizy na ustach. 
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Stanisław BREJDVGANT Reżyser, aktor, pisarz. Absolwent Wydz i ału Aktorskiego 
PWST w Warszawie i tamże polonistyki na uniwersytecie. 
Reżyserię studiował w ł ódzkiej ,.Filmówce". 
Debiutował rolą Hamleta. Zagrał także szekspirowskiego Ryszar
da Ili, bohaterów Dostojewskiego: księcia Myszkina i Raskolniko-
wa i wiele innych ról w teatrach, widowiskach telewizyjnych 
i w filma~h 
Wyreżyserował kilkadziesiąt przedstawień w teatrze i telewizji, 
w kraju i za granicą, ki lka filmów, słuchowiska radiowe, widowi
ska plenerowe etc. 
W operze debiutował w 1967 roku Damą Pikową (pod dyrekcją 
Roberta Satanowskiego w Operze Poznańskiej). do której teraz 
po latach powraca. Wyreżyserował potem jeszcze kilka przedsta
wień operowych m.in.: Bal Maskowy i Rigoletto 
Jest autorem dziesięciu sztuk teatralnych (m in . Wyzwolony, 
Golgota, Endline, Godzina z FUhrerem. Stacja Dwunasta). 
kilku tomów prozy (m.in . Być Bogiem. Powiedz Im, Maligna). 
wielu scenariuszy filmowych i telewizyjnych. a także szeregu 
adaptacji scenicznych 
Jest też pedagogiem. Przez kilka lat nauczał aktorstwa, reżyserii, 
scenariopisarstwa i dramaturgii na znanych uczelniach w USA 
i w Kanadzie (Cornell University, Washington University, Concor
dia University, National Theatre School of Canada). 

Joanna PLAKIEWICZ ukończyła studia w Międzywydziałowej Katedrze 

Scenografii warszawskiej Akademii ~>'tuk Pięknych 

pod kierunkiem prof. Andrzeja Sadowskiego. 

Jest współzałożycielem eksperymentalnego Teatru Początku. 

Bierze udział w licznych happeningach 

i działaniach parateatralnych. 

Realizacją Damy pikowej debiutuje na scenie operowej. 

Aleksandra STANISŁAWSKA jest absolwentką łódzkiej Szkoty Baletowej im. Fe li ksa Parnella 

i wydziału reżyserii baletu Petersburskiego Konserwatorium 

Muzycznego Obecnie jest oficjalnym przedstawicielem w Polsce 

tegoż Konserwatorium, z uprawnieniami do rekrutacji 

i przeprowadzania egzaminów wstępnych . 

A Stanisławska współpracuje z Akademią Baletu Rosyjskiego 

im. A Waganowej Uczniowie Akademii na egzaminie dyplo

mowym z tańca historycznego wykonują mazury i polonezy 

w jej układzie. 

W dorobku twórczym ma również miniatury baletowe, 

wystawione w istniej ącym przy Konserwatorium Teatrze Opery 

i Baletu w Sankt-Petersburgu. 

Jej pełnospektaklowym debiutem byt balet dla dzieci 

Król Maciuś Pierwszy, wystawiony w naszym Teatrze 

w październiku 1997 roku . 

Jest pedagogiem łódzkiej Szkoty Baletowej . 



Andrzej STRASZYŃSKI 
kierownictwo muzyczne 

Stanisław BREJDYGANT 
znscenzzaqa z reżyseria 

Joanna PLAKIEWICZ 
scenografia 

Aleksandra STANISŁAWSKA 
choreografia 

Marek JASZCZAK 
kierownictwo chóru 

Lesław SAŁACKI 
współpraca muzyczna 

Jerzy STACHOWIAK 
światło 

asystenci reżysera 
Maria Szczucka, Waldemar Stańczuk 

asystenci scenograf a 
Bożena Smolec - Błaszczyk 

Ewa Woskowska, Wanda Zalasa 

asystent choreograf a 
Jacek Miszczak 

pianiści korepetytorzy 
Ewa Szpakowska, Danuta Antoszewska 

Maria Czerkawska, Nadieżda Pawlak 
Katarzyna Sajdak-Widera 

dyrygenci chóru 
Elżbieta Kwiecień, Marek Jaszczak 

inspicjenci 
Urszula Rybicka, Zbigniew Pawełczyk 

Hennan 

Hrabia Tomski 

Ksiqżę ]elecki 

Czekaliński 

Suryn 

Krzysztof Bednarek 
Włodzimierz Ignatenko 
Ireneusz Jakubowski 
Rafał Songan 
Bogusław Zalasiński 

Zenon Kowalski 
Andrzej Niemierowicz 
Przemysław Rezner 
Krzysztof Marciniak 
Andrzej Malinowski 
Piotr Miciński 

Czaplicki Borys Ławreniw 
Narumow Zbigniew Kuźnik 

Tadeusz Sobierański 
Hrabina Jolanta Bibel 

Agnieszka Z wierko-Wiercioch 
Liza, jej wnuczka Monika Cichocka 

Danuta Dudzińska-Wieczorek 

Paulina, 
jej przyjaciółka 
Guwernantka 

Sylwia Maszewska 
Małgorzata Borowik 
AliCJa Panek 
Alicja Pawlak 

Masza, służqca Danuta Dudzińska-Wieczorek 
Dorota Wójcik 

Mistrz ceremonii Eugeniusz Nizioł 
partie solowe baletu 

Beata Brożek Agnieszka Antószczyk 
Karolina Sasin Ewa Kowalska 

Wiesław Dudek Adam Grabarczyk 
post:aci z intennedium 

Prilepa Danuta Dudzińska-Wieczorek 
Dorota Wójcik 

Miłowzor (Paulina) Małgorzata Borowik 
AliCJa Panek 

Złotogor (Tomski) Rafał Songan 
Bogusław Zalasiński 

Amorek Kamil Chmielecki, Krzysztof Pabjańczyk 
Hymen Jan Łukasiewicz, Krzysztof Pabjańczyk 

Chór • Orkiestra • Balet 
Dyrygent 

Andrzej Straszyński 
Lesław Sałacki 
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O P E R Y 
op.3 Wojewoda - opera w 3 aktach i 4 obrazach; 1867-68. 

Libretto: A.Ostrowski i PCzajkowski wg komedii 
Ostrowskiego Sen na Wołdze. I wyk. Moskwa, 
Teatr Wielki , 30.1.1869, dyr. E.Merten. 

b.op. Undyna - opera w 3 aktach; 1869. 
Libretto: W.Sołłogub wg baś ni Undine (Rusałka) 
F.de La Motte-Fouque w tłum . W Żukowskiego. 
Rękopis partytury zniszczony przez kompozytora. 

b.op. Oprycznik - opera w 4 aktach i 5 obrazach; 1870-72. 
Libretto: PCzajkowski wg tragedii l.Łażecznikowa Opryczniki. 
I wyk. Petersburg, Teatr Maryjski. 12.IV.1874, 
dyr. E.Naprawnik. 

op.14 Kowal Wakuła (Kuzniec Wakuła)- opera w 3 aktach 
i 8 obrazach; 1874. Libretto: J . Połons ki wg opowiadania 
M.Gogola Noc wigilijna. I wyk. Petersburg, 
Teatr Maryjski, 24.Xl.1876, dyr. E.Naprawnik. 

op.24 Eugeniusz Oniegin - sceny liryczne w 3 aktach 
i 7 obrazach; 1877-78. Libretto: K . Szyłowski i PCzajkowski 
wg poematu A.Puszkina. I wyk. Moskwa, Teatr Mały, 

17.111.1879, dyr. M.Rubinstein . 
b.op. Dziewica Orleańska (Orleanskaja diewa) - opera 

w 4 aktach i 6 obrazach; 1878-79, Libretto: PCzajkowski 
wg H.Schillera (w tłum . W.Żukowskiego), A.Wallona, 
J.Barbiera i A.Mermeta. Poświęcona Edwardowi 
Naprawnikowi . I wyk. Petersburg, 
Teatr Maryjski, 13.11.1881, dyr. E.Naprawnik. 

b.op. Mazepa - opera w 3 aktach i 6 obrazach; 1881-83. 
Libretto: W.Burienin, przerobione przez PCzajkowskiego, 
wg poematu A.Puszkina Połtawa. I wyk. Moskwa, 
Teatr Wielki, 3.11.1884, dyr. l.Altani . 

b.op. Trzewiczki (Czerewiczki) - opera komiczna-fantastyczna 
w 4 aktach i 8 obrazach; 1885. Nowa redakcja opery 
Kowal Wakuła, oparta na tym samym libretcie. I wyk. 
Moskwa, Teatr Wielki , 19.1.1887, dyr. Kompozytor. 

b.op. Czarodziejka - opera w 4 aktach; 1885-87. 
Libretto: l.Szpażyński wg własnego dramatu. 
I wyk. Petersburg, Teatr Maryjski, 20.X.1887, dyr. Kompozytor. 

op. 68 Dama Pikowa - opera w 3 aktach i 7 obrazach; 1890. 
Libretto: M.Czajkowski przy współpracy PCzajkowskiego 
wg noweli A.Puszkina. I wyk. Petersburg, 
Teatr Maryjski, 7.Xll .1890, dyr. E.Naprawnik. 

op.69 Jolanta - opera liryczna w 1 akcie; 1891 . 
Libretto: M.Czajkowski wg dramatu Córka króla Rene H.Herza 
w tłum . Wlotowa. I wyk. Petersburg, Teatr Maryjski, 
6.Xll .1892, dyr. E.Naprawnik. 

BALETY 
op.20 Jezioro łabędzie (Lebiedinoje oziero) - balet w 4 aktach; 

1875-76. Libretto: W.Biegiczew i W.Gelcer. I wyk. Moskwa, 
Teatr Wielki, 20.11.1877, choreogr. J.Reisinger, dyr. S.Riabow. 

op.66 Śpiąca Królewna (Spiaszczaja krasawica) - balet 
w 3 aktach z prologiem i w 5 obrazach; 1888- 89. 
Libretto: M.Petipa i l.Wsiewołożski wg baśni Ch.Perraulta 
La belle au bois dormant. Poświęcony Iwanowi 
Wsiewołożskiemu. I wyk. Petersburg, Teatr Maryjski, 
30.1.1890, choreogr. M.Petipa, dyr. R.Drigo . 

op.71 Dziadek do orzechów (Szczełkunczik) - balet-feeria 
w 2 aktach i 3 obrazach; 1892. 
Libretto: M.Petipa na motywach baśni Cosse-Noisette 
A.Dumasa (ojca) wg E.T.A. Hoffmanna, I wyk. Petersburg, 
Teatr Maryjski , 6.Xll.1892, choreogr. L.lwanow, dyr. R.Drigo. 

MUZYKA TEATRALNA 
b.op. Borys Godunow. 

Muzyka do sceny „Noc. Ogród. Fontanna. Rozmowa 
Samozwańca z Maryną" z dramatu A.Puszkina; 1863-64. 

b.op. Zamieszanie (Putanica). 
Kuplety do wodewilu P Fiodorowa; 1867. 

b.op. Dymitr Samozwaniec i Wasyl Szujski. 
Introdukcja i mazurek na małą ork. symf. 
do dramatu A. Ostrowskiego; 1867. 

b.op. Cyrulik sewilski. 
Kuplety hr. Almavivy na głos z tow. 2 skrzypiec 
do komedii P Beaumarchais'go; 1872. 

op.12 Śnieżka . 
Muzyka dla solistów, chóru i małej ork. symf. 
do Baśni wiosennej w 4 aktach A. Ostrowskiego; 1873. 
I wyk. Moskwa, Teatr Maty, 11.V.1873, dyr. M. Rubinstein. 

b.op. Czarodziejka (Fieja). 
Kołysanka do sztuki O. Feuilleta; 1879. 

b.op. Czarnogóra w chwili otrzymania wiadomości 
o wypowiedzeniu wojny Turcji przez Rosję (Czernogorija 
w momient połuczenija izwiestija ob objawlenii wojny Turcyi 
so storony Rossii) . Muzyka na małą ork. symf. do żywego 
obrazu; 1880. 

b.op. Wojewoda. 
Muzyka na małą ork. symf. do monologu 
Domowoja z komedii A.Ostrowskiego; 1886 

op.67a Hamlet. 
Muzyka dla solistów i małej ork. symf. do tragedii w 5 aktach 
W.Szekspira. I wyk. Petersburg, Teatr Michajłowski. 9.11.1891. 

. według książki A. Alszwanga „ Czajkowski" 
PWM, 1979 
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andlowy łydziell 
Ten tydzień będzie dla han

ilowców sprawdzianem spraw-
10ści. Trudno bowiem dokład-
1ie przewidzieć,jakie okaże się 
-,a.potrzebowanie przede wszyst
<im na pieczywo. Obok dwóch 
iwiąt mamy dwa dodatkowe dni 
.volne od pracy: 2 i 4 maja . W tej 

ani Je 
Gorzejjes 
Niedawno w pociągu z Torunia 
do Łodzi Kaliskiej zatrzymaliśmy 
kobietę, która okradła pa ażer
kę. Poszkodowana odzyskała 
dokumenty i 400 zł. Nasi funk
cjonariusze wraz z policją kon
wojują wiele pociągów. To spra
wia, że nawet jeśli na jakiejś tra
sie pojawi się szajka kieszon
kowców, złodzieje szybko re
zygnują i przenosz<1 się w inny 
rejon Polski. 

sytuacji w wielu instytucjach, 
przedsiębiorstwach czy zakła
dach odrobiono kolejne dwa dni 
i wiele osób wyjechało z Łodzi. 
Znów nie bardzo wiadomo, jak 
postąpią handlowcy obwożni. Na 
pewno jednak wszelkie zamó
wienia zrealizuje Produkcyjno-

· -t:;,«llll, 

- uCllt:KObieżnymi. Naj
ep1ej jechać w znanym sobie 

towarzystwie i starać się nie 
spać podczas jazdy. Należy zaj
mować miejsce jak najbliżej ob
sługi pociągu. Przedział łuż
bowy znajduje się w pierwszym 
wagonie. 

- Co zrobić w razie stwier
dzenia braku bagażu łub port
fela? „ 

- Jak najszybciej zawiado
mić kierownika pociągu, który 
za pośrednictwem radiotelefo
n u wezwie funkcjonariuszy 
SOK. (łka) 

w komplecie ••• 
azal do Sądu Wo
lrŻ.enia przeciwko 
brała udział w be
j pijackiej libacji . 
.cy oskarżeni. I ci, 
:u zabił. 
1leziono przed ro
natka miała roze
wybite zęby , rany 
Policyjny pies za
jysława Ch „ gdzie 
iwana. 
utego,podczas pi-
... ..... „ . ..... 1. :11 , ............ ,.:.1-

Obiektem ataku stała się w pewnej chwili Jadwi
ga 0.-M., która wyszła z więzienia na przepust
kę. O co poszło? Nikt dokładnie nie wie. Wszy
scy okładali ją pięściami i kopali gdzie popadio. 

Najaktywniejszy był 24-łemi Adam K. Oskar
żony chwycił pobitą za włosy i włóki po podło
dze. Potem razem wyszli do miasta. I na ul. Se
natorskiej rozegrał się ostami akt dramatu. Oskar
żony uderzył Jadwigę pięścią. Ta upadając ude
rzyła głową o drzewo i już się nie podniosła. 
Wtedy nakrył ją bluzą z kreszu i podpalił. 

Obok Adama K. i Marzeny S. na ławie oskar
żonych zasiądą jeszcze: 23-letni Wojciech P„ 
"l 1 1 ..... ...... : l\.t .... - ..... 1. f"" ..... : "ln 1,... „ ... : .... n .... ..... „„. I""\... r .... „\ 

Handlowa Spółdzielnia Spoż 
ców. Podobnie mobilizują 
piekarze prywatni. Twierdzą. 
sprostają zapotrzebowaniu. 

Niezależnie od tego Wydz 
Handlu, Usług i Rolnictwa Ur. 
du Miasta Łodzi przypomn 
wszystki · · cielom plac 

czej o ot 
zaopatr. 
arty ku 
łożono 
dażyp 
·klepu 

tydz1 
niuj 
ski 

1ątek 3 maja. I 
a to otwarte będą niektóre k 

ski ,,Ruch" i „Omikom", stacje 
liw, urzędy pocztowe, zakł a 
gastronomiczne , kwiaciar 
punkty sprzedaży biletów Mf 

Natomiast 2 i 4 maja han 
pracuje jak w każdą sobotę m 
siąca. Czynnych jest wówc 
znacznie więcej sklepów z ar 
kulami spożywczymi od god1 
dQ 15 oraz przemysłowymi 
IO do 15. We wszystkie dni cz 
ne będą sklepy całodobowe p 
ul. Kilińskiego 140 i I 53, ul.I 

browskiego 
i 93, ul. Kusocińskiego 61. 
Okoniowej 6, ul. Paderewsk 
go 9a i I I a, al. Piłsudskiego 

Ożenek 

i ... fiskus 
Do kierowników urzędó 

stanu cywilnego naplywa Ci 

raz więcej podań z niec 
dzienną prośbą. Narzecze1 
proszą uprzejmie o przySpi1 
szenie daty ślubu. Powode1 
niejest -jak bywało - bliski 
macierzyństwo panny mil 
dej, tylko„. wspólne rozlicz1 
nia podatkowe. Znak czasu 
(gz) 

TELEWIZJA POLSKA S.A. 
ODDZIAŁ w ŁODZI 

BIURO REKLAMY 
90-117 Łódź, ul.Narutowicza 13 

tel: 32-79-03, 32-53-40 w.266, 295 
tel./fax: 32-48-77 



DOMY TOWAROWE 

CENTRUM s.A. 

93-029 Łódź, Pl. Niepodległości 4 
tel. 81-89-20, fax 684-91-86, tlx 688-62-60 



TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ I REASEKURACJI 
WARTA S.A. jest jednym z najstarszych towarzystw 
ubezpieczeniowych w l'olsce. Powstalo 3 wr1,eśnia 
1920 roku w l'oznaniu. Zalożycielami i pierwszymi 
akcjonarius1.ami byly dwie instytucje: Krajowe 
Ubezpieczenie Ogniowe i Poznański Wojewódzki 
Zakład Komunaluy. 

WARTA S.A. jest pierws1.ą finną ubezpieC'leniową 
notowJną na Wars7.awskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych. Wysoki ka11ital akcyjny om osiągane 
zyski umacniają pozycję WARTY jako silnej finansowo 
i nowoczesnej firmy ubezpieC'teniowej. TUiR WARTA S.A. 
posiada udzialy w wielu firmach krajowych 
i 1.agrani(.-znych. 

WAl!TA S.A. oreruje stale modyfikowany i rozbudowyw11ny 
pakiet uslug ubezpiw,eniowych. Są to produkty 
ubezpieczeniowe skierowane do klienta ind)\\idualnego 
jak i instytucjonalnego. ()o najC'1.ęściej sprtedawanych 
naleią ubezpieczenia komunikacyjne, osobowe, 
majątkowe, jak równie-i. ubezpieczenia morskie 
i lotnicze, w których to WARTA utrzymuje 11iodącą poZ)•cję 

na polskim rynku. Spr1,edaż tych uslug realizowana jest 
prze-t 26 oddzialów w naj11iększych miastach Polski, 
kilkadziesiąt filii om setki pr1.edst.111icielstw. 

Specjalną orertę WARTA kieruje do podmiotów 
gospodarczych, oferując im s1,eroki pakiet ubezpieczeń 
majątkowych , technicznych i finansowych -
także w formie pakietowej (np. specjalna oforta 
dla small businessu). 

WAJITA wspólpracuje z 300 reasekuratorami 
zagraniC'wymi z 43 krajów, dysponuje siecią komisarzy 
awar)jnych na całym ś11iecie. Jednocześnie jest 
czlonkiem 11ielu organizacji międZ)'llarodowych, tj .: 
MiędZ)'llarodowcgo Związku Ubezpieczycieli Morskich 
(IU~ll). MiędZ)11arodowego Związku Ubezpieczycieli 
Kredytów (ICIA), MiędZ)'llarodowego Związku 
Ubezpieczycieli LotniC'zyth (IUAI) oraz Rady Biur 
U(.-zestników UmoW}' ,,Zielona Karta". Ponadto TUiR 
WARTA S.A. wspólpracuje z Komisją Gospodarczą ONZ, 
a konkretnie z Komitetem Rozwoju Handlu i z Grupą 
Roboczą do spraw Ubezpieczeń om podgrupą do spraw 
reasekuracji. 

W Polsce WARTA jest C'tlonkiem Krajowej Izby 
Gospodarczej, Fundacji l'romocji Prawa Europejskiego, 
l'olskiej Izby Ubezpieczel1, UbezpieC'leniowego Funduszu 
Gwarancyjnego, a także wielu innych organizacji 
gospodarczych. 

W 1995 roku w rankingu W}'llików finansowych towarzystw 
ubezpiecteniowych miesięcwika BUSINESSMAN 
MAGAZINE zwyciężyliśmy w 4 z 5 kategorii: wyplacalność, 
zysko1111ość, efokl)\l'ność, niski poziom kosztów. 

W tegorocznym rankingu HOME & MARKl'.i' ,,Zlotej 500 
l'olskich Prywatnych Pr1.edsiębiorstw Handlowo
-Usługowych" wyprzedzi Io nas tylko 9 firm. 
Wiele przedsiębiorstw z tej listy to nasi klienci. 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA 
Z OFEROWANYCH PRZEZ NAS USŁUG. 
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