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„Anna Karenina" 
Al exe i a Ratmansky' ego 

Rodion Szczedrin skomponował swój balet w 1972 roku i 
zadedykował go żonie, legendarnej primabalerinie Mai Pli
sieckiej, która sama opracowała choreografię do pierwszej 
inscenizacji w moskiewskim Teatrze Bolszoj. Od tamtego 
czasu kilkoro choreografów interpretowało tę historię na 
swój sposób, aż po Alexeia Ratmansky'ego, który premie
rę własnej wersji choreograficznej przygotował w 2004 
roku dla Duńskiego Baletu Królewskiego 
Balet wykorzystuje niemal wyłącznie główny wątek powie
ści Lwa Tołstoja , czyli egzystencjalny dylemat Anny roz
dartej emocjonalnie między mężem , oschłym urzędnikiem 

Kareninem, a ukochanym, młodym hrabią Wronskim. Z 
mężem Anna prowadzi monotonne życie domowe, cie
sząc się najwyższym szacunkiem swojego środowiska, 
przy czym najważniejszy dla niej w tym życiu jest kontakt z 
ukochanym synkiem. Jednak jest to zarazem życie bez na
miętności, w którym dla męża jest ona niewiele ważniejsza 
od mebla. Z kolei Wronski to jej wielka namiętność . Anna 
ma odwagę przeciwstawić swoje uczucie ówczesnym kon
wenansom, ale staje przed dylematem, czy jej miłość do 
Wronskiego może zastąpić silną potrzebę macierzyństwa. 
Pragnie romantycznej satysfakcji z odwzajemnionej miło
ści, ale nie chce sie rozstać z ukochanym synem. 
Targana sprzecznymi uczuciami, w miarę rozwoju wyda
rzeń Anna miota się między ramionami jednego i drugiego 
mężczyzny, jednak z żadnym nie potrafi zaznać szczę
ścia. Opuszcza kraj z kochankiem, ale tęskni za synkiem, 
którego mąż zatrzymał przy sobie. Wraca więc do Rosji, 
ale Karenin ją odtrąca. Teraz już wie, że zdradzając męża 
nie tylko straciła pozycję społeczną, ale też bezpowrotnie 
utraciła swoje dziecko. Kiedy odwraca się od niej także 
Wronski, Anna uświadamia sobie, że przepadło wszystko. 
Stoi na peronie, gdy na stację wtacza się pociąg .. 
„I dokładnie w tej sekundzie, gdy środek przestrzeni 
leżącej pomiędzy osiami kół z nią się zrównał , odrzuciła 

czerwoną torebkę i wtuliwszy głowę w ramiona padła pod 
wagon na ręce, po czym lekkim ruchem jakby zaraz miała 
powstać z ziemi, uklękła. W tej samej chwili przeraziła się 
tego, co zrobiła . 

- Gdzie ja jestem? Co ja rob ię? Po co? - Chciała się pod
nieść , uskoczyć w bok; lecz coś olbrzymiego, nieubła-
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ganego pchnęło ją w głowę i powlokło za plecy. - Boże, 

przebacz mi wszystko! - wyrzekła czując, że opór byłby 
daremny." [przkład Kazimiery lłłakiewiczówny] 
Kopenhaska choreografia Alexeia Ratmansky'ego jest nie
zwykle dramatyczna, czym wpisała się bardzo dobrze w 
silną tradycję duńskiego baletu dramatycznego, sięgającą 
czasów Augusta Bournonville'a. Spektakl ma jednak bar
dzo współczesny charakter. Scenografia Mikaela Melby
'ego wykorzystuje projekcje wideo, umożliwiając szybkie , 
niemal filmowe zmiany miejsca akcji ; w efektowny sposób 
wykorzystuje też z cały wagon kolejowy, który porusza się 
i obraca na scenie. Temat trójkąta miłosnego daje okazję 
do wielu spektakularnych pas de deux i pas de trois, a 
szczególnie efektowna scena rozgrywa się na hipodro
mie, gdzie grupa tancerzy - bez koni - w niewiarygodny 
sposób odtwarza emocje i fizyczność konnego wyścigu. 
Partytura Rodiona Szczedrina jest przejmująca w drama
tyzmie przedstawianych uczuć, perfekcyjnie odzwierciedla 
atmosferę całej historii , tworzy znakomite charakterystyki 
muzyczne i wyraża całą intensywność emocji. Muzyka 
jest ciekawa i bardzo zróżnicowana , ale nigdy nie przy
ćmiewa tancerzy. To mozaika różnych stylów i pomysłów 
- od muzyki dwunastotonowej przez romantyzm po post
modernizm - dobrze dopełniająca choreografię, a jej pro
dukt finalny wydaje się zwarty i skończony. Szczególnie 
interesująca jest ta część partytury, gdy Anna Karenina 
odwiedza teatr operowy Adekwatnie do sytuacji, ogląda 
tam spektakl I Capuleti ei Montecchi, czyli historię Romea 
i Julię w operowej wersji Belliniego, gdzie duet śpiewaków 
odtwarzany jest z taśmy. Jednak muzycy orkiestry grają 
nadal, równolegle z nagraną muzyką Belliniego, co świet
nie oddaje zaskoczenie wejściem Anny i reakcje widzów 
przebywających w operze. 
Balet nie ma oczywiście ambicji przekazaniem całej skom
plikowanej narracji Lwa Tołstoja . Na pewno więc lepiej jest 
znać wcześniej treść powieści. Ale nawet jeśli niektóre 
sceny wydadzą się komuś nieczytelne, widzowie z łatwo
ścią orientują się w sytuacji. Bo Anna Karenina Alexeia 
Ratmansky'ego to świetny i wzruszający balet dramatycz
ny, który po sukcesie w Kopenhadze , Helsinkach i Wilnie, 
trafił także do repertuaru naszej Opery Narodowej . 







JOANNA SZCZĘSNA: 
Książka o miłości 

Wystarczyło, by Oprah Winfrey wspomniała w swym te
lewizyjnym programie, że Anna Karenina to „jedna z naj
większych love stories wszechczasów", by amerykańscy 
czytelnicy rzucili się do księgarń i w ciągu paru dni wykupili 
kilkaset tysięcy egzemplarzy powieści Tołstoja, windując ją 
na pierwsze miejsce listy bestsellerów. 
„Romans ten, właśnie romans, pierwszy w moim życiu -
pisał Lew Tołstoj do przyjaciela w czasie pracy nad książką 
- mocno chwycił mnie za serce, jestem nim cały pochło
nięty". I tłumaczył, że pomysł na napisanie tej historii mi
łosnej zrodził się przypadkiem, jakby mimo jego woli , przy 
lekturze Córki kapitana Puszkina. Przeczytał tam zdanie 
„ Goście zjeżdżali się na letnisko" i nim się zorientował, 

już zaczął wymyślać tych gości . To będą przyszli bohate
rowie Anny Kareniny Jej czytelnicy - są na to dowody w 
dziennikach z epoki - rozmawiać będą o nich, jakby istnieli 
realnie , jakby byli znajomymi z sąsiedztwa wplątanymi w 
sytuację bez wyjścia . 

Anegdota jest zbyt piękna, żeby była prawdziwa, ale tak 
uporczywie powraca w różnych wspomnieniach o Tołstoju, 
że żal byłoby nie przytoczyć jej raz jeszcze. Opowiada, jak 
sędziwy JUŻ pisarz pewnej bezsennej nocy sięgnął na chy
bił trafił po jakąś książkę ze swojej biblioteki i tak pogrążył 
się w lekturze, że zapomniał o bożym świecie . W pewnym 
momencie zerknął na okładkę, by sprawdzić, co czyta, i ze 
zdumieniem stwierdził , że to ... napisana przez niego przed 
laty Anna Karenina. 

Arcydzieło się nie starzeje 
Zdarzyło się to - o ile w ogóle - jakieś sto lat temu z okła 

dem, a i dziś mogłoby się zdarzyć, bo Anna Karenina, co 
jest przywilejem arcydzieł, jakoś się nie starzeje i wciąż 
pozwala tak zapamiętać się w czytaniu, że można zapo
mnieć o bożym świecie. 
Centralny wątek powieści to historia tragicznej miłości 

tytułowej bohaterki , żony wysokiego urzędnika państwo 

wego, i przystojnego bawidamka w oficerskim mundurze, 
Aleksego Wronskiego. Anna , choć nie kocha starszego o 
20 lat, oschłego, zasadniczego i nudnawego małżonka, 
początkowo broni się przed uczuciem do Wronskiego, 
chce pozostać wierną żoną i dobrą matką. Jednak w koń
cu ulega namiętności, a że nie potrafi żyć w kłamstwie, 
decyduje się wyznać prawdę mężowi, odrzucić wszelkie 
konwenanse i zamieszkać z kochankiem. Rozdzielona z 
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ukochanym synkiem Sieriożą, narażona na afronty, znie
wagi i ostracyzm środowiska petersburskiego high life'u 
coraz bardziej emocjonalnie uzależnia się od Wronskiego, 
żąda wciąż nowych dowodów uczucia, zadręcza siebie 
i jego scenami zazdrości, wreszcie doprowadzona do roz
paczy rzuca się pod pociąg . 

Równolegle - Jako przeciwwaga dla rozpaczliwej uczucio
wej szamotaniny kochanków - rozwija się historia miłosna 
księżniczki Kitty Szczerbackiej i Konstantego Lewina, 
też zresztą nie pozbawiona dramatycznych zwrotów, bo 
początkowo Kitty (nie mogąc przeboleć odtrącenia przez 
Wronskiego) daje mu kosza. Musi upłynąć trochę czasu, 
nim uświadomi sobie, że tak naprawdę chciałaby spędzić 
życie właśnie u boku Lewina, człowieka o głębokich za
sadach moralnych, traktującego serio swoje wynikające z 
posiadania majątku ziemskiego społeczne obowiązki. 
Po okresie szczęśliwego narzeczeństwa Kitty poślubia 

Konstantego i przenosi się z nim na wieś, by cieszyć się 
urokami życia w „patriarchalnej idylli ". Akcja powieści obej
muje okres zaledwie czterech lat i w tym krótkim czasie 
idealny zdawałoby się, oparty na duchowym porozumieniu 
związek Lewinów zdąży przejść poważny kryzys, tak że 
Konstanty, zwątpiwszy w sens życia . ma myśli samobój
cze. 

Szczęścia i nieszczęścia rodziny 
Wreszcie wątek trzeci to studium niedobranego, wiecznie 
kłócącego się małżeństwa Stiepana i Dolly Obłońskich, 
w którym nie ma uczucia , tylko przyzwyczajenie, wygoda 
i konwenans. Stiepanowi (bratu Anny Kareniny) przypadła 
rola niefrasobliwego, zdradzającego żonę lekkoducha , 
Dolly (siostrze Kitty) - udręczonej i wyczerpanej licznymi 
porodami zrzędy. 

„Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każ
da nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój spo
sób" - to otwierające Annę Kareninę, bodaj najczęściej cy
towane zdanie z twórczości Tołstoja w genialnym skrócie 
zapowiada uwikłania i perypetie bohaterów. Małżeństwo , 

miłość, macierzyństwo, grzech, zdrada - Tołstoj sięga po 
tematy wieczne, dramaty rozgrywające się wciąż na nowo, 
choć zmieniają się czasy, dekoraqe, obyczaje i normy. 
Gdzie leży szczęście? Czym jest grzech? I co to miłość? Zry
wająca wszelkie tamy zmysłowa namiętność, jak w związku 
Anny i Wronskiego, czy raczej stan duchowego błogostanu 
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znajdujący swe źródło w codziennym obcowaniu z ukocha
ną osobą, jak to przytrafiło się Kitty i Lewinowi? 
,.Instynkt artysty i widzenie prawdy życia stwarza z postaci 
Anny jedną z najpiękniejszych postaci w literaturze świa
towej - pisał w posłowiu do wydania z 1960 roku Jarosław 
Iwaszkiewicz. - Jednocześnie wiedza życia daje Tołstojo
wi możność oczyszczen ia Anny z wszelkiego cienia winy 
i przerzucenia oskarżen ia na rzeczywistego winowajcę , 
na ustrój społeczn y, w którego rama ch szczera, namiętna 
natura Anny nie może się pomieścić" 

Małżeństwo Lwa Tołstoja 
No cóż, w różnych czasach różnie interpretowano arcy
dzieło Tołstoja . Mnie jednak bardziej przemawia do prze
konania to, co o intencjach Tołstoja mówił w swoich wy
kłada ch o literaturze rosyjskiej Vladimir Nabokov. „Nauka 
moralna płynąca z książk i nie polega oczywiście na tym, 
że Anna popełniwszy cudzołóstwo, musi za to zapłacić (co 
w pewnym sensie jest morałem, jaki możemy znależć na 
dnie Pani Bovary). Tego rodzaju konkluzja nie miałaby sen
su, i to z oczywistych powodów: gdyby Anna zostala z Ka
ren inem i sprytnie ukrywała swój romans przed światem, 
nie zapłaciłaby za to najpierw swoim szczęściem, a potem 
życiem Anna nie została ukarana ani za swój grzech, ani 
za pogwałcenie obowiązującego konwenansu, bardzo -
jak wszelkie konwenanse - zmiennego i niemającego nic 
wspólnego z odwiecznymi nakazami moralności". 
Morał prawdziwy - mówil Nabokov - brzmi inaczej: miłość 
wyłącznie cielesna, zmysłowa staje się siłą niszczącą, do
piero miłość kultywowana w atmosferze czułości, prawdy 
i radości rodzinnego życia przynosi harmonię i szczęście. 
I dodawał: „Tołstoj był krzepkim mężczyzną, niespokojne
go ducha, który przez całe niemal życie miotał si ę szarpa
ny konfiiktem między swoim zmysłowym temperamentem 
a wraż liwym sumieniem. Jego apetyty i żądze kazały mu 
nieustannie zbaczać ze spokojnej wiejskiej dróżki , którą 
pragnął podążać w nim asceta, podczas gdy tkwiący w 
nim rozpustnik równie mocno pragnął cielesnych uciech. 
W młodości rozpustnik brał górę i w pełni z tych uciech 
korzystał Później, po ślubi e, Tołstoj odnalazł na pewien 
czas spokój w życiu rodzinnym" 
Życie rodzinne Tołstoja to temat sam w sobie, a burzliwe 
koleje jego trwającego blisko pół wieku małżeństwa zapi
sane zostały w jego dziennikach i dziennikach jego żony 
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Zofii. Wiele autobiograficznych wątków z początków ich 
związku odnajdujemy w relacji, jaka łączy Kitty i Lewina, 
któremu zresztą autor przydał wiele swoich rysów I tak np 
Lewin - w imię szczerości i prawdy - wręcza świeżo poślu
bionej żonie, podobnie jak to uczynił Tołstoj, swój dziennik 
z opisem przedmałżeńskich romansów. 

Wolność czytania 
I na koniec dygresja osobista. Mam do Anny Kareniny sto
sunek szczególny. Jako 12-latka przełożyłam ją z górnej 
półki biblioteki, gdzie mama odkładała niestosowne, jak 
uważała, dla mego wieku książki, i przełożyłam na półecz
kę za tapczanem, gdzie w każdej wolnej chwili przykuca
łam , żeby oddać się zakazanej lekturze (niewiele wtedy 
wiedziałam o kompozycji powieści , kiedy teraz czytam po
nownie Annę Kareninę zachwyca mnie jej rytm , zarazem 
powolny i pospieszny, i uświadamiam sobie, jak musiał mi 
ułatwiać lekturę fakt, że powieść składa się z maleńkich 
rozdziałów, tak że każdy z nich można połknąć jednym 
haustem). 
Przyłapała mnie na tym babcia i wezwała mamę . 
Nie godzę się, żeby obcowała z tą cudzołożnicą - krzyknę
ła surowo (swoją drogą ciekawe, skąd wiedziała, o czym 
jest Anna Karenina, skoro nigdy nie widziałam , by czytała 
coś innego niż Biblię , modlitewnik lub żywoty świętych). 
Ale mama, na której musiała zrobić wrażenie moja deter
minacja - przeczytać kilkaset stron w niewygodnej pozycji 
i przy kiepskim oświetleniu - nieoczekiwanie stanęła po 
mojej stronie. 
- To książka o miłości - oświadczyła zdecydowanie - I o 
życiu. Niech czyta. 
Od tej pory wszelkie zakazy przestały obowiązywać 
i domowa biblioteka stanęła przede mną otworem. Tak to 
Anna Karenina utorowała mi drogę do wolności . Do wolno
ści czytania, czego zechcę. 

Joanna Szczęsna 

[Joanna Szczęsna, dziennikarka „Gazety Wyborczej" Uczest
niczka konspiracyjnej organizacji . .Ruch' Współtwórca nieza
leżnej prasy w Polsce, m.in . Biuletynu Informacyjnego Komitetu 
Obrony Robotników (1976-80), Prasowej Agencji Solidarności 
AS (1981 ) i Tygodnika Mazowsze (1982-89).Uhonorowana Na
grodą Wielką FundaCJi Kultury w 2007 roku za reporterską książ
kę (napisaną wraz z Anną Bikont) Lawina i kamienie. Pisarze 
wobec komunizmu. 
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KAZIMIERA SZCZUKA: 
Pomsta Pana 

Kobieta upadła, ta , która „sama siebie zgubi/a", wiaro
łomna żona czy nielegalna matka obarczona winą, hańbą 
i wstydem musi umrzeć. Co do tego nie ma żadnych wąt
pliwości, pytanie tylko w jaki sposób ma się to stać. Auto
rzy XIX-wiecznych powieści o upadłych kobietach, Gustaw 
Flaubert, Teodor Fontane , Aleksander Dumas czy Thomas 
Hardy wybierali między trucizną, suchotami, egzekucją 
czy cichym zgaśnięciem z powodu żalu i tęsknoty za ode
branym dzieckiem. 
Według żony Lwa Tołstoja, Zofii Andriejewnej , to właśnie 
trup kobiety, rzeczywisty i jak najbardziej realny, stal się 
zalążkiem procesu powstania Anny Kareniny W 1872 
roku - jak wspomina Zofia Andriejewna - pisarz był świad
kiem , jak dręczona zazdrością o kochanka młoda kobieta 
(nosząca imię Anna I) rzuci/a się pod pociąg towarowy na 
stacji Jasienki , pięć wiorst od Jasnej Polany. „Zrobiono 
sekCJę zwłok. Tołstoj w idział jej obnażoną czaszkę, jej 
pokrajane ciało w jasielskich koszarach". W marcu 1873 
roku zaczął pracować nad tekstem ukończonym ostatecz
nie pięć lat póżniej , z trudem wyłaniającym się z licznych 
szkiców, przeróbek, brulionów i odrzuconych fragmentów. 
„Romans ten, właśnie romans, pierwszy w moim życ i u , 

mocno chwycił mnie za serce, jestem nim cały pochłonię
ty" - pisał w jednym z listów z tego okresu. 
Skupiwszy plan przyszłej powieści wokół postaci pięknej , 

„zamężnej kobiety z wyższych sfer, która sama siebie zgu
b iła " Tołstoj - jak notuje jego żona „mówi/, że jego zadaniem 
jest uczynić ją jedynie godną litości , nie winną". Po jakimś 
czasie pisarz zaczyna narzekać , że postać wymknęła mu 
się spod kontroli, że żyje własnym życiem , w końcu - w 
jednym z listów wyznaje, że nawet już jej nie lubi: „Moja 
Anna uprzykrzyła mi się jak gorzka rzepa, cackam się 

z niąjak z wychowanicą, która, jak się okazało, ma zły cha
rakter; lecz proszę nie mówić o niej źle(. .. ) mimo wszystko 
jest przyjęta do rodziny". 
W jednym z pierwszych rozdziałów powieści Konstanty 
Lewin - bohater uznawany za porte parole samego Toł

stoja - w brutalnych słowach wypowiada zasadniczy za
mysł powieści „Przepraszam cię, ale widzisz ... Dla mnie 
wszystkie kobiety dzielą się na dwa rodzaje ... To jest nie ... 
raczej : są kobiety i są. .. Czarujących upadłych istot nigdy 



nie spotkałem i nie zobaczę(. .. ). Mam wstręt do upadłych 
kobiet. Ty się boisz pająków, a ja tych gadzin. Zapewne 
nigdy nie przeprowadzałeś badań nad pająkami i nie 
znasz ich obyczajów. To samo i ja". W jakimś sensie po
wieść Anna Karenina jest zatem owym „badaniem nad pa
jąkami", studium charakteru i poleżenia „upadłej kobiety" 
mającym wykazać, że niektóre z tych „gadzin" zasługują 
jednak na ... litość. Pod koniec powieści Lewin udowod
ni, że zamierzenie powiodło się „Co za zdumiewająca, 
przemiła i godna współczucia kobieta" - myślał wychodząc 
wraz z Obłońskim z domu na mróz".( ... ) A widzisz? Innym 
razem nie uprzedzaj się" - opowiada na to Stiwa - ulu
bieniec towarzystwa, mąż, ojciec oraz wytrawny znawca 
baletniczek i guwernantek. Czy słowo „gadzina" rzeczywi
ście było przeznaczone dla wielkiej damy, skoro w dodatku 
padło w rozmowie z jej rodzonym bratem i to on właśnie 
jest świadkiem czaru, jaki po raz kolejny udało się rozto
czyć Annie wobec nowego męskiego gościa? Wzmianka 
o pająku naprowadza na skojarzenie z modliszką, kobie
tą fatalną. Anna, jak czarna wdowa, zginie zniszczywszy 
życie dwóm niewinnym w ostatecznym rozrachunku męż
czyznom, albo trzem nawet, jeśli wliczymy w to małego 
Sieriożę, jej zrozpaczonego, „porzuconego" syna. 
Tołstoj znęca się nad swoją bohaterką, lituje się, gardzi 
nią nawet niekiedy, wierząc zarazem, że pozostaje jedy
nie świadkiem i kronikarzem niezgłębionego fatalizmu jej 
losów. Pytanie o winę Anny, o Jej „upadek" i karę wymie
rzoną przez męża, świat i przez nią samą zmusza nas 
- jak twierdzi Wiktor Szkłowski - do myślenia o Sonacie 
Kreutzerowskiej i obsesji karania zdrady kobiety śmiercią. 
Zdrady choćby wyimaginowanej Czy tak rozumieć mamy 
złowrogie motto Anny Kareniny „ Mnie pomsta, ja oddam 
- mówi Pan"? Anna Karenina uznawana za arcydzieło po
wieści, doniosły głos w dyskusji nad prawnym, moralnym 
i obyczajowym położeniem kobiet jest tekstem pełnym 
sprzeczności, zapisem nierozstrzygalnej ambiwalencji. 
Tołstoj - wolnomyśliciel, rozważający w swych pismach 
możliwość zniesienia instytucji małżeństwa, jednocześnie 
tworzy jego wszechstronną apoteozę, jaką w Annie Kare
ninie stanowi sakramentalny związek Konstantego Lewina 
i Kitty Szczerbackiej Dlaczego zatem Lewin, „szczęśliwy 
ojciec rodziny, zdrów na ciele i na umyśle, był kilka razy 
tak bliski samobójstwa, że ukrył sznur, żeby się na nim 
nie powiesić , i bał się iść w pole ze strzelbą, by się nie 
zastrzelić"? 

O sławie powieści, zapraszającej do całkowicie rozbież
nych sposobów lektury zadecydował ostatecznie ów 
„chwytający za serce romans", melodramat ale i ukryte w 
tekście „skandaliczne" pytania o seksualność kobiety, o jej 
prawo do rozkoszy, a nawet sposoby panowania nad płod
nością. Tak! Jest w powieści scena, ograniczona w naj
istotniejszym momencie do wykropkowanej linijki tekstu , 
kiedy Anna tłumaczy swojej przyjaciółce księżniczce Dolly, 
wyniszczonej i udręczonej kolejnymi porodami, że istnie
je sposób, omawiany z lekarzem, który pozwala kobiecie 
pozostać w tym względzie panią sytuacji. Dolly, rzecz ja-
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sna, płoni się i przeraża. Wiarołomna małżonka okazuje 
się rodzajem kusicielki, depozytariuszką sekretnych, nie
moralnych sposobów działania wbrew naturze, gotowych 
rozplenić się pośród kobiet uczciwych. 
Zaskakująca jest opinia poetki Anny Achmatowej o arcy
dziele Tołstoja Jak wszyscy czytelnicy, zwłaszcza zapew
ne ci, którzy obcują z powieścią w oryginale, Achmatowa 
uznaje Annę Kareninę za postać niemal realną, żyjącą 

własnym życiem a zarazem bardzo bliską „ przyjętą do 
rodziny", jak niegdyś określił to sam Tołstoj, którego naj
wybitniejsza poetka w dziejach Rosji nazywa ... „brudnym 
starcem" W Zapiskach o Annie Achmatowej z lat terroru 
i czystek stalinowskich 1938-41 Lidia Czukowska, przyja
ciółka i współtowarzyszka niedoli swej bohaterki notuje, 
że Anna Grogoriewna nie znosi Anny Kareniny, a raczej 
samego stosunku pisarza do bohaterki. „Cała powieść 

zbudowana jest na kłamstwie fizjologicznym i psycholo
gicznym. Dopóki Anna żyje z niemłodym, niekochanym 
i niemiłym mężem- nikogo nie kokietuje, zachowuje się 

skromnie i moralnie. Kiedy zaś żyje z młodym, pięknym 
i kochanym - kokietuje wszystkich mężczyzn dookoła , 

w jakiś szczególny sposób trzyma ręce, chodzi prawie 
naga„. Tołstoj chciał dowieść, że kobieta, która porzuci
ła prawowitego męża nieuchronnie staje się prostytutką. 
Odnosi się do niej ohydnie ... Nawet gdy umarła opisuje 
jej „bezwstydnie obnażone ciało jakby sobie urządzi! na 
kolei prosektorium". Achmatowa nie wspomina, że pisarz 
niegdyś był świadkiem takiego właśnie „prosektorium na 
kolei" i że - zapewne - fetysz zwłok kobiety- samobójczyni, 
wzgardzonej przez kochanka , wyzutej z „czci niewieściej" 
oddziaływać musiał zarówno na jego moralną wrażliwość, 
jak i erotyczną wyobraźnię. 
Trudno nie zgodzić się z Achmatową, kiedy analizujemy 
przywołaną już scenę, w której dobrotliwy - choć tak nie
przejednany wobec gadzin! - Lewin zostaje przez „nie
szczęśliwą" Annę 11otumaniony". Po jego wyjściu Karenina 
natychmiast przestaje o nim myśleć , mimo, że - jak czy
tamy - robiła wszystko, co mogła, aby „obudzić w Lewinie 
miłość ku sobie". Wiedziała, „że jej się to udało na tyle, 
na ile to bylo możliwe z uczciwym żonatym człowiekiem 
w ciągu jednego wieczoru". „Młody żonkoś" jest dobrym 
materialem do testowania jeJ mocy uwodzicielskich, które, 
rzecz jasna, skierowane są przede wszystkim na Wron
skiego, prześladowanego przez nią obsesyjną zazdro
ścią, terroryzowanego niemal. Słusznie więc Kitty, młoda 
i ukochana żona Lewina czyni mu gorzkie wyrzuty „Zako
chałeś się w tej wstrętnej kobiecie, rzuciła na ciebie urok. 
( ... ) - Tak, taki Na czym to się może skończyć? W klubie 
piłeś , grałeś w karty, a potem pojechaleś .. i to do kogo?!". 
Lewin przyznaje, że poddał się „podstępnemu wpływowi 
Anny", wyrzuca sobie, że udal się do „kobiety upadłej". Za
kochani małżonkowie gadają „ aż do trzeciej rano", a już 
o piątej Kitty zaczyna rodzić i wkrótce uszczęśliwia męża 
zdrowym pierworodnym potomkiem. W ten sposób prze
konujemy się, że Anna - zgodnie z diagnozą Achmatowej 
- jest kimś w rodzaju duchowej Uak na raziel) kurtyzany, 
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kusicielki łowiącej mężczyzn w poczuciu pustki i bezna
dziei. Jej dom stanowi groźną pokusę, która skończyć się 
może całkowitym przystosowaniem Lewina do panujących 
w towarzystwie norm, czyli pelnej swobody seksualnej dla 
mężczyzn kwitnącej poza szczelnie zamkniętym domem 
z żoną i dziećmi w środku. Krótko mówiąc , Anna odgrywa 
- niewiele sobie z tego robiąc - rolę niemoralną i niebez
pieczną. 

Musimy jej to wybaczyć , bo jest istotą, na której śmierć 
położyła już SWÓJ cień, istotą zdesperowaną, pociąganą 

nieodparcie na tamtą stronę , przekonaną o nieuchron
ności kary, jaką musi - najprawdopodobniej - sama sobie 
wymierzyć. Jest to kara, którą, mimo całej boleści i współ
czucia, Tolstoj uważa za słuszną. Nie dotyczy ona samego 
tylko odejścia od męża i ubiegania się o rozwód. Chodzi 
o sam fakt przeobrażenia się kobiety w istotę seksualną, 
w podmiot a nie przedmiot pożądania. W „grzechu" kobie
cej seksualności ma przyczynę cała ambiwalencja, z którą 
boryka się pisarz i czytelnicy, od stuleci zakochujący się 
w bohaterce i usiłujący - jak Achmatowa - bronić kobiety 
przed pogardą, jaką mniej lub bardziej jawnie darzy swą 
„wychowanicę" Tołstoj. 

Występujący w powieści wielki olejny portret Anny do tego 
stopnia zachwyca i oczarowuje zacnego Lewina , że zdaje 
mu się , iż ma do czynienia z żywą istotą. „To nie był ob
raz, to była żywa , prześliczna kobieta o czarnych, falistych 
włosach, obnażonym gorsie i ramionach, z zadumanym 
półuśmiechem na wargach ocienionych delikatnym pusz
kiem, patrząca na niego zwycięsko i czule wzrokiem, który 
odbierał mu pewność siebie. Nie byla żywa dlatego tylko, 
że była piękniejsza , niż bywają żywe kobiety". Portret - jak 
czytamy - w jarzącym świetle „występowal z ram ". Opis 
ten jest emblematem sposobu literackiego istnienia Anny, 
splecenia czaru i fetyszystycznej, nekrofilskiej wyobraźni , 
skupionej na bezwstydzie obnażonych zwlok ( „nie byla 
żywa!"), obiekcie unieruchomionym, kontrolowanym, do
słownie albo symbolicznie martwym. „Wychodzenie z 
ram" to przygoda, jaka przydarzyla się powabnej i jednak 
zadziwiająco żywotnej postaci, której tyle już razy udało 
się uciec spod pręgierza moralistycznego osądu autora 
i wieść „życie pośmiertne" w świecie Achmatowej, Plisiec
kiej i wszystkich, którzy uznają prawo kobiet do wolności. 

Kazimiera Szczuka 
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Z „ANNY KAREN INY" 
LWA TOŁSTOJA: 

Gdy się obudzi/a na drugi dzień, pierwszą rzeczą, która 
jej przyszła do głowy, były jej własne słowa wypowiedzia
ne do męża. Wydały się jej one czymś tak okropnym, że 
obecnie nie mogła nawet pojąć, jak potrafiła się zdecydo
wać na wymówienie czegoś tak dziwacznego i brutalnego, 
ani wyobrazić sobie, co z tego wyniknie. Słowa wszakże 
zostały wymówione i Karenin odjechał bez żadnej odpo
wiedzi. „Widziałam się z Wronskim i nic mu nie powiedzia
łam . W chwili gdy odchodz ił, chciałam go zawrócić z drogi 
i powiedzieć mu, ale się rozmyśliłam, ponieważ wydałoby 
się dziwne, dlaczego mu tego nie powiedziałam od razu. 
Czemu właściwie nie zrobiłam tego, mimo że miałam ten 
zamiar?" W odpowiedzi na to pytanie gorący rumieniec 
wstydu zalał jej twarz. Zrozumiała, co ją powstrzymało 
Zrozumiała, że było jej wstyd. Sytuacja, która poprzednie
go wieczoru zdawała się wyjaśniona, nagle nie tylko już się 
jej nie wydawała wyjaśniona , ale była bez wyjścia. Przera
ziła się hańby, o której przedtem w ogóle nie myślała. Gdy 
tylko poczyna/a zasta nawiać się nad tym, co uczyni teraz 
mąż, przychodziły jeJ do głowy najstraszn iejsze myśli ... Że 
zaraz zjawi się administrator i wypędzi ją z domu, że hań
ba jej zostanie ogłoszona całemu światu. Zadawała sobie 
pytan ie, dokąd się uda, gdy ją wypędzą, i nie znajdowała 
odpowiedzi. 
Kiedy myślała o Wronskim, wyobrażała sobie, że on jej 
nie kocha, że już mu się sprzykrzyła, że ona nie może mu 
się przecież narzucić, i czuła z tego powodu wrogość do 
niego. Zdawało s i ę jej, że słowa wypowiedziane do męża , 

które odtąd wciąż powtarzała w wyobrażni , wyrzekła do 
wszystkich i że wszyscy ją słyszeli. Nie śmiała patrzeć w 
oczy domownikom. Nie mogła się zdecydować, by zawo
łać pannę służącą, a tym mniej, by zejść na dół i spotka ć 
się z synkiem i guwernantką. 
Dziewczyna, która dawno już nadsłuchiwała u drzwi, we
szła wreszcie sama do sypialni. Anna pytająco spojrzała 
Jej w oczy i zarumieniła się ze strachu. Służąca przeprosi
ła, że weszła do pokoju, lecz zdawało się jej, że słyszała 
dzwonek. Przyniosła suknię i list. List by/ od Betsy, która 
przypominała, że tego dnia przed południem mają do niej 
przyjechać na partię krokieta Liza Mierkałowa i baronowa 
Sztok ze swym wielbicielem Kałużskim i ze starym Strie
mowem. „Przyjedż , kuzynko , choćby po to , żeby przyjrzeć 
się dzisiejszym obyczajom. Czekam" - kończyła. 

Anna przeczytała list i ciężko westchnęła 



- Nic, nic mi nie trzeba - powiedziała do Anuszki , która 
przestawiała na toalecie flakony i szczotki, - idź już, zaraz 
się ubiorę i wyjdę. Nic, nic mi nie potrzeba. 
Anuszka wyszła Anna jednak nie zaczynała się ubie
rać , lecz siedziała wciąż w tej samej pozie , z opuszczo
ną głową i rękoma . Od czasu do czasu całym jej ciałem 
wstrząsało drgnienie, jakby chciała zrobić jakiś gest lub 
coś powiedzieć, i nieruchomiała na nowo. Powtarzała bez 
ustanku: „Boże mój' Boże mójl .. " Wszakże ani „ Boże", ani 
„mój" nie miały dla niej żadnego znaczenia. Myśl, żeby na 
swą sytuację szukać rady w religii , była dla niej - mimo że 
nigdy nie miewała wątpliwości religijnych co do wiary, w 
której się wychowała - równie obca jak szukanie pomocy 
na przykład u Karenina. Wiedziała z góry, że mogła otrzy
mać pomoc od religii tylko pod warunkiem wyrzeczenia się 
tego, co stanowiło dla niej cały sens życia . Było jej nie tyl
ko ciężko, lecz zaczynał ją ogarniać strach przed nowym, 
zupełnie dotąd nieznanym, stanem wewnętrznym. Czuła, 
że się w jej duszy wszystko poczyna dwoić, tak jak w zmę
czonych oczach nieraz dwoją się przedmioty. Chwilami nie 
wiedziała, czego się lęka , a czego pragnie. Czy lęka się 
tego, co było, czy tego, co będzie . Czego pragnie właści
wie - sama nie wiedziała. 
„Ach, co ja robię?" - westchnęła czując nagle ból po obu 
stronach czaszki. Gdy przyszła do siebie, spostrzegła, że 
trzyma się za włosy w okolicach skroni i przyciska je obu
rącz. Zerwała się i poczęła przechadzać się po pokoju. 
- Kawa podana i mamzel z Sieriożą czekają - powiedziała 
Anuszka wchodząc znów do pokoju i zastając Annę w tej 
samej co uprzednio pozie. 
- Sieriożą? Co z Sieriożą? - ożywiła się nagle Anna przy
pominając sobie po raz pierwszy tego ranka o istnieniu 
syna. 
- Zdaje się, że coś zbroił - odrzekła z uśmiechem Anusz
ka . 
- Jak to - zbroił? 

- W narożnym pokoju leżały brzoskwinie. Zdaje się , że po 
kryjomu zjadł jedną 
Przypomnienie o synku wyrwało nagle Annę ze ślepej 

uliczki , w której się znajdowała. Powróciła do roli - po 
części zresztą szczerej, choć mocno przesadzonej - mat
ki żyjącej tylko dla syna, roli, którą sobie obrała w ostat
nich latach, i poczuła z radością, że w sytuacji, w jakiej 
się znajdowała, jest przecież jedna dziedzina niezależna 
od stosunku jej do męża i do Wronskiego. Tą dziedziną 
był syn. Jakakolwiek będzie jej sytuacja, syna opuścić nie 
może. Niechby nawet mąż wydal ją na hańbę i wypędził, 
niechby Wronski ostygł dla niej i wrócił do swego niezależ
nego życia (pomyślała znów o nim z goryczą i wyrzutem) 
- ona synka opuścić nie może. Ma w życiu cel i musi teraz 
działać, działać , żeby zapewnić sobie syna, by go jej nie 
odebrano I nawet należy działać szybko, jak najszybciej, 
dopóki go jej jeszcze nie zabrano. Trzeba wziąć syna 
i wyjechać. Oto, co należy teraz uczynić Musiała uspokoić 
się i wyrwać z tej dręczącej sytuacji. Myśl o działaniu bez-
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pośrednim związanym z synkiem, o tym, by zaraz z nim 
dokądś wyjechać, uspokoiła ją. 

Szybko ubrała się, zeszła na dół i energicznym krokiem 
weszła do saloniku, gdzie jak zwykle czekała na nią kawa 
i gdzie był już Sierioża z guwernantką. Sierioża w białym 
ubranku stał przy stoliku pod lustrem i pochyliwszy głowę 
i plecy z wyrazem natężonej uwagi, który znała i który czy
nił go podobnym do ojca, coś robił z przyniesionymi przez 
siebie kwiatami. 
Guwernantka wyglądała specjalnie surowo. Sierioża - jak 
to nieraz czynił - krzyknął przeraźliwie: „A, mama!" - i przy
stanął, niezdecydowany, jak postąpić: witać się z matką, 
a kwiaty rzucić, czy też skończyć zaczęty wianek i z nim 
dopiero do niej podejść. 
Guwernantka po przywitaniu długo i dokładnie zaczęła 
opowiadać o przestępstwie, jakie popełnił Sierioża, lecz 
Anna jej nie słuchała . Myślała nad tym, czy wziąć ją ze 
sobą. „Nie, nie wezmę jej - postanowiła. - Pojadę sama 
z synem." 
- Tak, to bardzo źle - powiedziała i wziąwszy synka za ra
mię spojrzała na niego surowym, lecz nieśmiałym wzro
kiem, który ucieszył i zakłopotał chłopca , po czym poca
łowała go. - Niechaj go pani ze mną zostawi - rzekła do 
zdziwionej guwernantki i nie puszczając ręki syna usiadła 
za stołem nakrytym do śniadania. 
- Mamai Ja ... ja ... nie ... - jąkał usiłując odgadnąć z jej miny, 
co go czeka za brzoskwinię. 
- Sierioża - powiedziała, gdy tylko guwernantka wyszła z 
pokoju - to źle, ale więcej już tego nie zrobisz, prawda? 
Czy ty mnie kochasz? 
Czuła, że ma łzy w oczach. „Czyż mogę go nie kochać? 
- mówiła sobie wpatrując się w jego przestraszone, a jed
nocześnie uradowane oczy. - I czy on naprawdę potępi 
mnie kiedyś z ojcem pospołu? Nie zlituje się nade mną?" 
Łzy spływały już po jej twarzy i aby je ukryć , zerwała się 

i prawie wybiegła na taras. 
Po burzliwych ulewach dni ostatnich pogoda ustaliła się 

piękna , ale chłodna. Mimo że jaskrawe słońce prześwietla
ło obmyte przez deszcz liście, powietrze było ostre. 
Anna zadrżała i z zimna, i z wewnętrznego lęku , które w 
tym czystym powietrzu opadły ją z nową 
siłą. 

- ldż już, idź do Marietki - powiedziała do Sierioży, który 
wyszedł za nią, i poczęła chodzić tam i z powrotem po 
słomianej macie tarasu. „Czy naprawdę oni mi nie prze
baczą? Czy nie zrozumieją, że wszystko to inaczej być nie 
mogło?" - pomyślała. 
Zatrzymała się i spojrzawszy na kołyszące się na wietrze 
czubki osin z wymytymi, mocno błyszczącymi w chłodnym 
słońcu liśćmi, uświadomiła sobie, że istotnie - nie prze
baczą jej, że odtąd wszystko i wszyscy będą dla niej bez 
miłosierdzia, jak to niebo, jak ta zieloność . Wtedy znów po
czuła, że w duszy jej zaczyna się rozdwojenie. „Nie trzeba, 
nie trzeba myśleć - powiedziała sobie. - Trzeba się wybie
rać w drogę . Dokąd? Kiedy? Kogo wziąć ze sobą? Tak - do 
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Moskwy wieczornym pociągiem. Anuszka i Sierioża, i tylko 
najniezbędniejsze rzeczy. Ale przede wszystkim trzeba do 
nich obu napisać." Weszła szybko do domu, do swego ga
binetu, usiadła przy stole i napisała do męża: 
„Po tym, co się stało , nie mogę dłużej pozostawać w domu 
Pana: wyjeżdżam i zabieram syna. Nie znam prawa i dla
tego nie wiem, przy którym z rodziców winien pozostać 
syn, ale biorę go ze sobą, ponieważ nie mogę bez niego 
żyć. Niech Pan będzie wspaniałomyślny i zostawi mi go." 
Aż dotąd pisała szybko i bez przymusu, lecz odwołanie się 
do wspaniałomyślności , której w mężu uznać nie chciała, 
i konieczność zakończenia listu czymś bardziej tkliwym -
sprawiły, że się zatrzymała. 

„Mówić o mojej winie i mojej skrusze nie mogę, ponie
waż ... " 
Znów zatrzymała się nie znajdując pomiędzy swymi my
ślami żadnego związku. „Nie - powiedziała sobie - nic nie 
potrzeba", podarła list, przepisała go na nowo, już bez 
wzmianki o wspaniałomyślności, po czym zapieczętowała 
go. 
Drugi list trzeba było napisać do Wronskiego. „Oświadczy
łam mężowi" - zaczęła i długo siedziała bezczynnie, nie 
mając siły pisać dalej. To było takie brutalne, takie nieko
biece. „A zresztą, cóż ja mogę mu napisać?" - zastanowiła 
się. I znowu rumieniec wstydu wystąpił jej na twarz. Przy
pomniała sobie jego spokój, i uczucie urazy do Wrońskie
go sprawiło, że porwała na strzępki arkusik z zaczętym 
zdaniem. „Nic nie potrzeba" - orzekła i zamknąwszy bu
vard [teczkę z bibułą - przyp. red.] poszła na górę, gdzie 
oświadczyła guwernantce i służbie , że dziś jeszcze wyjeż
dża do Moskwy, i zaraz zabrała się do pakowania. 

Przekład: Kazimiera Iłłakowiczówna 

[Fragment publikujemy według wydania Lew Tołstoj , Anna Kare
nina, PIW, Warszawa 1970] 

llja Riepin : Portret Lwa Tołstoja 
Muzeum Rosyjskie, Sankt Petersburg 
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BORIS LWOW-ANOCHIN: 
Szuka I iśmy drogi „przekładu" Tołstoja 
na język choreografii 

Ukazanie obrazów Lwa Nikołajewicza Tołstoja na scenie 
baletowej wydaje się wyjątkowo trudne. Jak połączyć nie
uniknioną umowność sztuki choreograficznej z porażają
cym wręcz realizmem Tołstojowskiej prozy? 
Znamy jednak genialny eksperyment, jaki udał się Siergie
jowi Prokofiewowi, gdy stworzył znakomitą operę Wojna 
i pokój, a przecież opera wydaje się nie mniej umowna 
niż balet. 
Czytając dokładnie Annę Kareninę można zauważyć, że 

charakterystyczny realizm Tołstoja staje się w niej „reali
zmem wycyzelowanym do symbolu" Uak powiedział Władi
mir Iwanowicz Niemirowicz-Danczenko), a to już krąg do
stępny poetyce sztuki tańca. Jakże konsekwentnie Tołstoj 
buduje obrazowo-symboliczną kompozycję dzieła: pierw
sze spotkanie i zapoznanie Anny z Wronskim odbywa się 
na dworcu, na peronie i w wagonie pociągu z Petersburga. 
Tu także pojawia się „zapowiedź nieszczęścia" - śmierć 

człowieka pod kołami pociągu. Wyznanie miłości Anny 
i Wronskiego także ma miejsce na peronie - znakomita 
scena w śnieżnej zamieci w Bołogoje. Tragiczna śmierć 
Anny pod kołami to wypełnienie „zapowiedzi nieszczę

ścia" z pierwszego spotkania. I znów Wronski znajduje się 
na peronie, przy pociągu, którym jedzie do Serbii. Jego 
koszmarne wspomnienia o martwej Annie leżącej na stole 
w budce drużnika przy stacji, i o tej Annie, „którą spotkał 
pierwszy raz także na stacji, tajemniczej, uroczej, kochają
cej, poszukującej i dającej szczęście ... " 
Jakież bogactwo kontrastów, jaka różnorodność tragicz
nych uogólnień! Właśnie tu, w tej sferze szukaliśmy drogi 
„przekładu" Tołstoja na język choreografii. 
A czyż nie są „baletowymi", w najlepszym znaczeniu tego 
słowa, sny Anny pojawiające się przez całą powieść? Cie
kawe, że we śnie Wronskiego pojawia się ten sam strasz
ny chłop z rozwichrzoną brodą, co we śnie Anny. A potem 
postać tego chłopa stukającego w tory pojawia się już na 
jawie, w rzeczywistości, w epizodzie przed śmiercią boha
terki. Także w gasnącej świadomości Anny przemyka ten 
sam obraz. Annę prześladuje „straszny koszmar, kilkakrot
nie powtarzający się w jej snach". 
W tej postaci dźwięczy temat tragicznego losu, fatum, ze
msty, okrutnej kary. Wydaje się, że właśnie ta figura może 
w spektaklu być nosicielem tajemniczego, groźnego motta 
do powieści - „Mnie pomsta, ja oddam - mówi Pan". 
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Trzeba też zwrócić uwagę na zadziwiającą plastyczność 
Tołstojowskich opisów. Oto jak jeden z pamiętnikarzy 
przytacza opowieść Tołstoja o powstawaniu zamysłu Anny 
Kareniny 
„To było jak i teraz, po obiedzie, leżałem sam na tej kana
pie i paliłem. Czy zamyśliłem się głęboko, czy też walczy
łem raczej z sennością - nie wiem, ale nagle przed moimi 
oczyma przemknął obnażony kobiecy łokieć pięknej, ary
stokratycznej ręki. Mimowolnie zacząłem wpatrywać się w 
to widziadło. Pojawiło się ramię, szyja, na koniec cały por
tret pięknej kobiety w stroju balowym, wpatrującej się we 
mnie błagalnie smutnymi oczami. Widzenie znikło, ale ja 
nadal nie mogłem wyswobodzić się spod wrażenia, które 
prześladowało mnie we dnie i w nocy. Żeby wyzwolić się 
z niego, musiałem poszukać sposobu przelania widziadła 
na papier. Oto początki Anny Kareniny - zakończył opo
wieść hrabia." 
Czyż to „widzenie" przyszłej Anny Karen iny nie wydaje się 
bardzo baletowym samo w sobie? 
Tołstoj często wspomina o lekkich krokach, o lekkim cho
dzie, podkreślając „wyjątkową grację, szczerość i lekkość 
ruchów" Anny. Równie wyraziście odmalowuje czysto pla
styczne charakterystyki Kitty, Betsy, Karenina - w opisach 
ich wyglądu, chodu, sposobu poruszania i gestykulacji. 
Wiecznie poruszający temat - zetknięcie prawdziwego, 
swobodnego w swoich uczuciach człowieka z zakłamaną 
i srogą moralnością obłudnego społeczeństwa. Petersbur
ski światek karze Annę za to, że nie może ona i nie chce 
żyć w zakłamaniu; za to, że poważyła się poddać swym 
uczuciom i tym samym rzuciła wyzwanie społeczeństwu. 
Dowiedziawszy się o zdradzie żony, Karenin żąda od 
Anny, aby ich życie wyglądało tak samo jak dotychczas. 
„On wie już o wszystkim - myśli Anna - wie, że nie mogę 
prosić o wybaczenie za to, że oddycham, że kocham; wie, 
że oprócz kłamstwa i oszustwa, nic innego z tego nie bę
dzie; ( ... ) rozerwę tę jego pajęczynę kłamstw, którą chce 
mnie oplątać; niech będzie, co ma być. Wszystko będzie 
lepsze od kłamstwa!" 
Oto istota wizerunku Anny, istota jej tragedii. Lukrowana 
pajęczyna kłamstw i starający się ją rozplątać, walczący 
z nią człowiek. Wspaniała, dumna kobieta, wolna i szcze
ra, utalentowana natura, ukazana w zderzeniu z granitową 
ścianą zakłamanej i martwej moralności, z surową oceną 

Rodion Szczedrin A N A KAREN INA 

środowiska. Anna i świat. Anna i społeczeństwo - oto głów
ny konflikt - oś spektaklu. 
Tołstoj przedstawia w powieści praktycznie gotowy obraz 
choreograficzny tej sytuacji - „[Wronski] szybko zauważył, 
że choć świat był dla niego otwarty, to zamknięty był dla 
Anny. Jak w grze w kotka i myszkę: ręce podniesione dla 
niego, szybko opuszczano na widok Anny". 
Forma baletu opiera się nie na następstwie scen rodza
jowych, ale na rozwijających się wątkach choreograficz
nych, które kreślą całe etapy życia bohaterki. To tak jakby 
„choreograficzne rozdziały" powieści. Etap pierwszy to 
namiętne perswazje, miłosne prześladowanie Anny przez 
Wronskiego - „to, co prawie cały rok było dla Wronskie
go niemal jedynym pragnieniem jego życia ( ... ),to, co dla 
Anny było niemożliwą, straszliwą i tym bardziej urzekającą 
nadzieją na szczęście." Drugi etap - po decyzji Karen ina, 
że „nasze życie powinno wyglądać tak samo jak dotych
czas" - to zakłamanie i ohyda „życia we troje" pod warun
kiem zachowania „zewnętrznych pozorów przyzwoitości", 
to bunt Anny i ujawnienie związku z Wronskim. A na koniec 
etap ostatni: poniżenie i osamotnienie, gdy Anny „nie może 
przyjmować u siebie żadna przyzwoita kobieta"; gdy świat, 
przyjmując Wronskiego, odrzuca i chłodno traktuje Annę. 
Wiele rozstrzygających wyznań bohaterów odbywa się na 
oczach „świata" - w hotelach, salonach, teatralnych i sa
lach balowych. Emocjonalne porywy, uczucie miłości, nie
nawiści, rozpaczy są tu jakby wstrzymywane uzdą dobre
go wychowania; wszyscy bohaterowie dramatu są bowiem 
od dziecka wyszkoleni przez guwernerów i guwernantki, 
przyuczeni do akuratnego, właściwego zachowania w każ
dej sytuacji. 
Karenin często mówi o „stosunkach wewnątrzrodzinnych" 
i „stosunkach na użytek zewnętrzny", podkreślając różnicę 
między tymi pojęciami. Dlatego w jego oczach „przestęp
stwem" Anny nie jest uczucie do Wronskiego, ale - jak 
wypomina jej po wyścigach - ,,ta rozpacz, której pani nie 
potrafiła ukryć podczas upadku jednego z jeźdźców". 
Także Wronski ma swój „kodeks zasad, który dokładnie 
określa, co wolno, a czego nie wolno". 
O Kitty w chwili jej największej rozpaczy Tołstoj pisze: „Je
dynie surowa dyscyplina wychowania podtrzymywała ją 
i zmuszała do wykonywania wszystkiego, czego od niej 
żądano. Tańczyła, odpowiadała na pytania, rozmawiała, 
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nawet uśmiechała się ... ". Nawet Anna, jak pisze Tołstoj, 
umiała udawać - „natychmiast uciszyła w sobie wewnętrz
ną burzę, usiadła i zaczęła rozmawiać z gościem". 
Wyjątkowa natura „wewnętrznych burz", hamowanych 
z pomocą etykiety i norm zachowania, wymaga zastoso
wania specjalnych środków wyrazu w spektaklu baleto
wym, precyzyjnego wyczucia stylu. Nadmierna ekspresyj
ność lub zbyt eksponowana wirtuozeria tanecznego języ
ka mogłyby się okazać nieodpowiednimi do przekazania 
atmosfery i stylistyki Tołstojowskiej powieści, fałszywymi 
ze względu na środowisko, w którym rozgrywa się akcja. 
Bardzo ważny jest tu kontrast „zwykłej uroczystej atmos
fery święta" i trwającej jednocześnie wewnątrz bohaterów 
natężonej burzy namiętności. 
Na wielu stronach powieści Tołstoj wspomina o licznej 
służbie, czeladzi, lokajach ... Ubierają i rozbierają gości, 
oznajmiają ich przybycie, otwierają drzwi, podają herbatę, 
zapalają i wnoszą świece, odprowadzają do domu lub do 
karety - tworzą jakby niezmienne tło, na którym rozgrywa 
się większość scen. „Przenosząc krzesła i fotele z pomocą 
niezauważalnych lokajów, towarzystwo usadowiło się" w 
salonie Betsy. Nawet opisując sceny w teatrze Tołstoj nie 
zapomina o kamerdynerach i lokajach stojących z futra
mi państwa na rękach. Szwajcarzy, kamerdynerzy, lokaje 
to swego rodzaju tańczące „sługi proscenium" Ich stała 

obecność oddaje koloryt epoki, wskazuje na przynależ
ność bohaterów do określonej sfery, wskazuje na czas 
i atmosferę, w Jakiej rozgrywa się akcja. 
Podczas pracy nad Anną Kareniną Tołstoj mówił: „Krytyce 
sztuki potrzebni są ludzie, którzy nieustannie prowadziliby 
odbiorców poprzez nieskończony labirynt powiązań, które 
są istotą sztuki - do prawideł, które służą tworzeniu tych 
powiązań". 

W pracy nad baletem Anna Karenina staraliśmy się za
chować poczucie istnienia tego „nieskończonego labiryntu 
powiązań", obrazowych kontrastów i związków, i nie naru
szyć owych „prawideł, które służą tworzeniu tych powią
zań" 

[Boris Lwow-Anochin był librecistą pierwszej wersji 
baletowej Anny Kareniny Rodiona Szczedrina.] 





RODION SZCZEDRIN: 
Wewnętrzna muzyka uczuć 

Trudność muzyczno-choreograficznego odczytania po
wieści Lwa Tołstoja widzę przede wszystkim w wyborze 
konkretnego podejścia do jednego z najbardziej złożonych 
dzieł światowej literatury, ponieważ bogactwo prozy Toł
stoja daje możliwość najróżniejszych gatunkowych i dra
maturgicznych decyzji. 
Prócz fabularnej strony, powieść Tołstoja nasycona Jest 
zapachem i pulsem epoki; pozbawiona charakterystycz
nej dla niej estetyki utraciłaby dużą część autentyczności, 
urody, niepowtarzalności i głębi. Wybierając swoją drogę 
interpretacji muzycznej pomyślałem , by szukać inspiracji u 
kompozytora, którego twórczość byłaby najbliższa Tołsto
jowskiej, równego mu talentem i znaczeniem dla historii 
naszej kultury narodowej. Mam tu na myśli Piotra lllicza 
Czajkowskiego. Co komponował w czasie, gdy powstawał 
zamysł Anny Kareniny? Jakie utwory instrumentalne, nie
skrępowane konkretnym programem i literacką inspiracją, 
wtedy tworzy!? 
Doszedłem do wniosku, że wykorzystam w muzyce baletu 
niektóre tematy i elementy formalne utworów instrumen
talnych Czajkowskiego, powstałych w tych samych latach, 
w których Tołstoj pisał swoją powieść. W moim mniemaniu 
u dwóch wielkich rosyjskich artystów musiało pojawić się 
wspólne odczuwanie, ocena rzeczywistości, stosunek do 
życia wreszcie - przy całej odmienności ich temperamen
tów i gustówl 
Posługując się wybranymi elementami muzyki wielkie
go kompozytora, bynajmniej nie dążyłem do stylizowania 
czy tworzenia kompilacji z jego utworów. Temat powieści, 
jej sens i jądro konfliktów wydają mi w pełni zrozumiałe 
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i dostępne dla dzisiejszego odbiorcy. Dlatego synteza ze
wnętrznych cech charakterystycznych epoki, swego rodzaju 
„szkielet", sposób zachowania i intonacji starałem się połą
czyć ze współczesnym spojrzeniem na dzieło Tołstoja . 

Zamysł to nie nowy. Wielu znakomitych rosyjskich klasy
ków przedstawiło podobne, wspaniałe przykłady muzycz
no-dramaturgicznego odzwierciedlenia konfliktu. Wspom
nijmy choćby o pomyśle „przeciwstawienia muzyki polskiej 
muzyce rosyjskiej" w operze Iwan Susanin lub pastorałkę
-divertissement w Damie pikowej Czajkowskiego. 
Konfrontacja „dwóch muzyk" otwiera przed kompozytorem 
bogate możliwości dramaturgiczne Taki wybór pozwala, na 
przykład, na jednoczesne brzmienie dwóch muzyk i dwóch 
zespołów - jednego na scenie, drugiego z orkiestronu (np. 
scena opery włoskiej). W ten sposób podkreślamy konflikt 
między muzyką otoczenia a „wewnętrzną muzyką uczuć 
bohaterów''. co jest wyjątkowo ważne, by „słuchowo" od
czuć i zrozumieć przewodnią myśl spektaklu. 
Dużą wagę przywiązywałem także do pomysłu zachowa
nia ciągłości muzycznej narracji, dążyłem więc do symfo
nicznej, a nie numerowej struktury i wariacyjnego rozwija
nia głównych tematów. Tylko krocząc taką drogą, można 
według mnie zbudować muzyczny gmach tak nasycony 
polifonią i kontrapunktem, jak nasycona jest powieść Toł
stoja 
Na koniec wreszcie: baletowi dałem podtytuł „sceny li
ryczne'', aby nie tylko Jeszcze raz podkreślić związki mo
jej partytury z romantyczną sztuką Czajkowskiego, ale 
i zaznaczyć, jak niepełna to próba „umuzykalnienia" nie
wyczerpanego arcydzieła Lwa Nikołajewicza Tołstoja. 

Rodi o n S z c ze urin A N 1\ KAR E A 

MAJA PLISIECKA: 
Anna to wcielenie kobiecości 

Bezgranicznie wierzę w możliwości wyrazowe mojego 
gatunku sztuki. Jestem pewna, że przekazowi baletowe
mu podlega wszystko - prawdziwa tragedia i najczystsza 
liryka, humor i patos, czarodziejstwo baśni i proza publicy
styki. Jednocześnie , to właśnie balet ma możliwości prze
kazać najbardziej nawet subtelne niuanse, te „okruchy", 
o których mówił sam Tołstoj . 

Niektórzy widzą w balecie, niestety, tylko piękne , lecz 
bezmyślne widowisko, które nie jest w stanie poruszyć 
i porwać widza, dotknąć go, wstrząsnąć nim i otworzyć 
jego duszę. 
Jak każda inna sztuka, także balet stworzył pewne sztam
powe rozwiązania, które pokutują latami, przenoszone ze 
spektaklu na spektakl, w dodatku niezależnie od swoich 
epok i literackich źródeł , z których wyrosły. Te rutynowe 
chwyty są właśnie głównym powodem niewiary widzów w 
siłę i wyrazistość sztuki choreograficznej. Niezwykle trudno 
jest walczyć z tymi nawykami i sztampą, ale nieskończenie 
trudniej wyrazić głębokie uczucia za pomocą wyuczonych, 
technicznych, tanecznych kombinacji. Dlatego właśnie 

dążenie do rozszerzenia tematyki baletowych spektakli 
wymusza poszukiwanie nowych środków, nowych ruchów, 
które wzbogacą możliwości choreografii. 
W pracy nad moją Anną Kareniną staraliśmy się wypraco
wać wyjątkową powściągliwość rysunku tańca - do tego 
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skłania i epoka, i środowisko przedstawione w powieści, 
a także zasady zachowania obowiązujące grupę, której 
portret kreśli Tołstoj. Nie bez znaczenia była też głębia 

wewnętrznych przeżyć wszystkich bohaterów powieści , 

złożoność podtekstów i plastyczność myśli. Wyjątkowo 

ważne jest bowiem to, że bohaterowie Tołstoja nie tylko 
działają, ale także często rozmyślają, wahają się i wątpią 
Przy całej umowności sztuki choreograficznej, dążyliśmy 
do jasności i wierności zdarzeń zachodzących na scenie. 
Dziś olbrzymi wpływ na balet mają, bez wątpienia gim
nastyka, akrobatyka, a nawet łyżwiarstwo figurowe. Jeśli 
wcześniej zestaw umownych pantomimicznych gestów 
sprawiał trudność w zrozumieniu akcji, to teraz dążenie do 
wyostrzonej i podkreślonej wirtuozerii także oddala widza 
od zrozumienia działań scenicznych. Jak widać, trzeba 
znać miarę we wszystkimi 
Portret Anny to wcielenie kobiecości To swego rodzaju 
bunt, powstanie przeciw totalnemu zakłamaniu arystokra
cji, uczuciowemu skąpstwu i uporządkowaniu. 
Historia muzyki odnotowuje osiem oper inspirowanych 
Anną Kareniną. Nikogo nie powinno dziwić , że chętnie 

„nakazywano" powieściowej Annie śpiewać , funkcjonować 

na deskach teatralnych, pojawiać się na ekranie Jestem 
pewna, że i w sztuce baletowej jeszcze wielokrotnie chore
ografowie będą sięgać po to i inne arcydzieła Tołstoja . 





Jest taka jedna kombinacja taneczna , która nazywa się „Iwan Awierjanowicz" Moskiewska le
genda baletowa głosi: 
Był sobie niegdyś tancerz. Pracował w Teatrze Bolszoj. Nazywał się Iwan Awierjanowicz (nazwi
sko też się zachowało - Sidorow). Tańczył. Ćwiczył 
Na jednej z prób Iwan Awierjanowicz wykonywał grand jete , to znaczy wielki skok. Właśnie zawisł 

w powietrzu , wyprężył się , „narzucił" uśmiech na twarz, podziwiał się w lustrze, a tu ktoś za jego 
plecami zawołał ostro: 
- Iwanie Awierjanowiczul.. 
Iwan Awierjanowicz zdążył zręcznie obrócić się w powietrzu o sto osiemdziesiąt stopni, wykrzyk
nąć w odpowiedzi „Co?", znów się obrócić i szczęśliwie wylądować w arabesque. I tak ów trik 
wszedł do tanecznego repertuaru pod imieniem swego twórcy. W ten sposób Iwan Awierjanowicz 
stal się choreografem. 

Ze mną jest trochę podobnie. Nigdy nie rwałam się do tego, żeby zostać choreografem. Nie 
spalała mnie ta namiętność. Z natury jestem raczej wykonawczynią Chociaż fantazji i pomysłów 
nigdy mi nie brakowało. Moje małe próby choreograficzne rodziły się tylko pod presją okoliczno
ści. Pisałam już, na przykład, jak przygotowałam na swoje czeskie występy Melodię Dworzaka. 
Wypadało zatańczyć coś słowiańskiego, choreografa pod ręką nie było, sama więc zabrałam się 
do roboty. Nie stworzyłam wprawdzie arcydzieła, ale nie było to gorsze niż u innych , publiczność 
patrzyła , oklaskiwała. 

Podczas zdjęć do filmu fabularnego Anna Karenina , w którym grałam rolę księżnej Betsy Twer
skiej, myśl o choreograficznym przetworzeniu powieści Tołstoja zaczęła wyrażnie krążyć w po
wietrzu. Uwagi usłyszane kiedyś od Ingrid Bergman i Jacqueline Kennedy zachowałam żywo w 
pamięci. Muzyka, którą Szczedrin skomponował do filmu była teatralna i plastyczna. Pozwalała 
się tańczyć . To także zachęcało. Księżna Betsy była rolą imponującą, lecz błahą Z przejęciem 
obserwowałam, jak Tania Samojłowa scena po scenie podąża w ślad za Tołstojowskim obrazem 
bohaterki. Pouczenia, które dawał Samojłowej reżyser Zarchi, zanim włączono kamery, często 
mnie złościły. Lepiej byłoby skoncentrować uwagę na zupełnie czymś innym, nawet wręcz prze
ciwnym. Niemal przez cały czas zdjęć trwała moja wewnętrzna dyskusja z reżyserem filmu. Na 
dodatek Szczedrin na dobre się z nim pokłócił - tak bezlitośnie Zarchi pociął jego muzykę. 
- Zrobimy własny balet. Absolutnie po swojemu. 
A kto będzie choreografem? Przeglądam nazwiska według alfabetu, jak w książce telefonicznej. 
Ten by się nadał, ale nie wpuszczą go do Teatru Bolszoj . Tego wpuszczą, ale kto takiego po
trzebuje? Wpuszczą, dlatego właśnie , że pospolity. A ten - słaby dramaturg; żeby wziąć się do 
słynnej powieści , potrzebna jest żelazna dyscyplina dramaturgiczna, bez tego nic nie wyjdzie .. . 
Pierwsze nazwisko, nad którym poważnie się zastanawiam - to Igor Bielski. Lubię jego Symfonię 
leningradzką według Szostakowicza i Konika Garbuska Szczedrina - Bielski wystawiał go w Le
ningradzie w Małym Teatrze Operowym. Dzwonimy. Igor niezwłocznie przyjeżdża z Leningradu 
do Moskwy. Rozmawiamy, fantazjujemy, sprzeczamy się. Bielski się zgadza - ma pewne pomysły 
- byle Teatr Bolszoj zgodził się go wpuścić. Odprowadzamy Igora na Dworzec Leningradzki , na 
„Strzałę", odjeżdżającą o 23.59. „Jutro się zdzwonimy'" - woła do nas Igor, wychylając się zza 
pleców tłustej, niewzruszenie zagradzającej drzwi konduktorki, gdy pociąg już ruszył Ale na 
drugi dzień zamiast telefonu przychodzi telegram. Odmowa. Powody formalne. Przypuszczam, 
że powstrzymała go perspektywa nieuniknionego konfiiktu z naczelnym choreografem w naszym 
teatrze. Wobec tego spotykamy się z Kasatkiną i Wasiljowem. Oni też z początku się zgadzają 
Mówią, że sami przygotują także libretto. Podczas następnej rozmowy Wasiljow tłumaczy nam, 
że dekoracja będzie przypominała szklankę , z której Anna przez cały spektakl nie może się 
wydostać. „Anna w szklance - oto idea spektaklu" - ironizuje Wasiljow. Balet zamknie się w jed
nym akcie, trzydziesto-, czterdziestominutowym. Cały konflikt miłosnego trójkąta powtórzą dzieci 
- dziewczynka i dwóch chłopców„. 
Nie, pomyślałam sobie, nie mam ochoty na taką „supernowoczesność" . 

I już w rozpaczy oznajmiam bezczelnie 
- Sama wystawię ten balet. 
Następny krok - to spotkanie z reżyserem teatralnym Walentinem Płuczkiem. 
Płuczek był niegdyś aktorem w teatrze Meyerholda, przyjażnił się z nim, uczestniczył w głośnych 
inscenizacjach sztuk Majakowskiego. Po rozgromieniu teatru na długo schronił się w na póła-
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matorskim zespole fioty w Murmańsku. Tam przeczekał wszystkie długie, straszne lata. I ocalał, 
na przekór losowi. Jego ciotecznym bratem jest angielski reżyser Peter Brook (dzięki bystrości 
rodziców kuzyna reżysera Peter Brook ma wyraźną przewagę). Co najważniejsze jednak, Bóg 
obdarzył Płuczka talentem. 
Przez kilka wieczorów siedzimy w gabinecie Płuczka, naczelnego reżysera Teatru Satyry, i urzą
dzamy burzę mózgów. Płuczek rzuca myśl, żeby wciągnąć do drużyny więcej sensownych lu
dzi. 
- Trzeba zdobyć dobre produkty, a zupa sama się ugotuje. 
Wymienia Lwowa-Anochina: „Ten potrafi przedstawić w literackiej formie to, co już zostało obga
dane". Poleca scenografa Lewentala: „Walerij to urodzony dramaturg" 
- Nie można samej tańczyć i inscenizować całego baletu; Maju, to się nie uda. Stworzenie peł
nego spektaklu to diabelny wysiłek. A pani chce na dodatek tańczyć Annę. Trzeba koniecznie 
dobrać sobie współpracowników. Im pozostawić sceny zbiorowe. Dla pani najważniejsza jest 
właściwie postać Anny. No i także Wronski, Karenin. Ich linie. 
Mój wybór pada na parę małżeńską: Ryżenkę i Smirnową Gołowanową - tancerzy baletu Teatru 
Bolszoj. Doświadczenie choreograficzne dały im filmy telewizyjne. Ich Swawolne czastuszki z 
Władimirowem i Sorokiną w rolach głównych to udana, dojrzała robota. Ryżenko poza tym na
leżał do mojej ekipy w Carmen-Suicie [w choreografii Alberta Alonso - przyp red.]. Rozumiemy 
się nawzajem bez słów. 
I jeszcze scenograf Lewental. 
To cała nasza drużyna. 
Mamy drużynę. A co z boiskiem? 
Piszę obszerny list-podanie do Furcewej [ówczesnej minister kultury ZSRR - przyp. red.]. Przed
stawiam swoje argumenty „za" Anną Kareniną na scenie baletowej Teatru Bolszoj. Potrzebna 
jest przestrzeń, dwie orkiestry (dęta na scenie i symfoniczna w kanale orkiestrowym). Według 
powieści Tołstoja napisano siedem oper, ale ani jednego baletu. Będziemy „pierwsi w kosmosie". 
Zespół ma w przyszłym sezonie wolne okienko. Zmieścimy się w tych dwóch niezajętych mie
siącach ... 
Ale Carmen-Suita mocno nadszarpnęła zaufanie pani minister do mojej osoby. I Furcewa zadaje 
logiczne pytanie: 
- A macie już muzykę? Jak Szczedrin ją napisze, to porozmawiamy. Wtedy trzeba będzie urzą
dzić w teatrze przesłuchanie. Niech się wypowiedzą specjaliści. Niech wydadzą fachową opinię. 
Tam, przed gronem fachowców, zreferuje pani swój plan. A moja opinia byłaby przedwczesna. 
Niech zadecyduje kolektyw. Powinniśmy mieć zaufanie do opinii kolektywu, towarzysze ... 
Więc Szczedrin w ciągu lata ukończył partyturę. Wtedy też urodziła się moja bratanica i żeby 
uczcić zakończenie utworu, nadano jej imię Anna. Tyle że jako córka mego brata Aleksandra to 
Anna Aleksandrowna, a nie Arkadjewna .. 
Ówczesny dyrektor Teatru Bolszoj Muromcew na polecenie Ministerstwa Kultury organizuje spo
tkanie robocze. W teatrze do sali im. Beethovena napchało się pełno ludzi. Pierwsza zabieram 
głos i przedstawiam koncepcję baletu, co chwila zerkając do konspektu (w przeddzień aż do 
świtu przygotowywała go wspólnie cała drużyna). 
Lwow-Anochin dobrze postawionym, aktorskim głosem, trochę gestykulując, barwnie rozprawia 
o ideach Stanisławskiego i Niemirowicza-Danczenki, związanych z utworem Tołstoja. Ten uczony 
speech - to też praca domowa. Niezbędne przygotowanie. Trzeba przekonać audytorium, że Lew 
Nikołajewicz Tołstoj w trakcie pisania powieści intuicyjnie myślał przede wszystkim o balecie. 
Audytorium się zainteresowało ... 
Nieco zawiłe wywody Lwowa-Anochina robią wrażenie. Szczególnie przejmuje zebranych senty
mentalna pamiętnikarska relacja o narodzinach zamysłu Anny Kareniny O tym, jak Tołstoj pod
czas poobiedniej drzemki ujrzał czarny lok na śnieżnobiałej szyi hrabiny Hartung - córki Pusz
kina. Pamiętnikarz zaklina się, że ów ujrzany we śnie lok był pierwszym bodźcem do napisania 
Anny Kareniny Kilka dam wyjęło chusteczki do nosa. Takie spotkanie robocze też musi mieć 
swoją dramaturgię. 

Z uporem i otwarcie podkreślamy te zdania Tołstoja, w których jest mowa o plastyczności obrazu 
bohaterki - o jej lekkim kroku, o zachowaniu na moskiewskim balu. I oczywiście o postaci chłopa 
na stacji, kującego żelazo i mamroczącego grożną wróżbę po francusku: „W połogu umrzesz, 
matuchno, w połogu"„. Ten obraz jest zaprawdę cudowny, dziwny, niepojęty. I dziś jestem głę-
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boko przekonana, że tylko sztuka plastyczna może sprostać przedstawieniu tajemnicy, zagadki 
fantazji pisarza. 
Z kolei Rodion mówi o uwielbieniu, które żywił Tołstoj dla Czajkowskiego, a Czajkowski dla Toł
stoja. Opowiada, jak Lew Nikołajewicz płakał, słuchając kwartetu smyczkowego Piotra Iljicza 
z wariacjami na temat: „Siedział Wania na kanapie, palił fajkę .. " Tłumaczy, że wykorzystuje w 
kanwie swojej kompozycji mikrocytaty z utworów Czajkowskiego, powstałych w tych samych 
latach co powieść Tołstoja. Powiązania i klimat epoki. 
Potem Rodion zasiada do fortepianu i gra cały balet. Od początku do końca.„ Do tego końca, kie
dy rozpływa się w niebycie postukiwanie żelaznych kół na złączach szyn .. Te dźwięki uzyskuje, 
uderzając kostkami palców w drewniane wieko instrumentu ... 
Byliśmy dobrze przygotowani. Poważnie potraktowaliśmy to spotkanie i wygraliśmy rundę. Nie 
przez nokaut, ale na punkty. To wystarczyło. Większość obecnych, zwłaszcza muzycy, popar
ła nasze przedsięwzięcie, chwalili muzykę i wypowiedzieli się za jak najszybszym włączeniem 
baletu do planu repertuarowego teatru. Śpiewaczka Irina Archipowa, ciesząca się poważnym 
autorytetem w teatrze - była deputowaną do Rady Najwyższej ZSRR z rejonu swierdłowskiego 
w Moskwie, gdzie mieścił się Teatr Bolszoj i nawet.. Kreml - gorąco walczyła o niezwłoczne 
rozpoczęcie prób. 
- To takie interesujące. Przydałoby się nam coś takiego w operze .. 
Dyrektor Muromcew próbował zwekslować dyskusję na manowce nieokreśloności - widocznie 
taki przewidziano scenariusz na spotkanie, ale nie uzyskał poparcia tych, którzy zabierali głos. 
Każdy kolejny rok osłabiał wędzidło partyjnej władzy w kulturze. Już nie wszyscy byli posłuszni. 
Siedziałam obok Ułanowej i szeptem tłumaczyłam jej, co się dzieje na scenie przy tej muzyce, 
a co przy tej. Podczas dyskusji Galina Siergiejewna nie zabrała głosu. Ale skoro się nie sprzeci
wiła, to znaczy, że była „za". 
I oto pierwsza próba inscenizacji. Zapisałam w dzienniku datę i numer sali baletowej. 25 paź
dziernika 1971 roku, trzecia sala. Byłyśmy we dwie - pianistka Irina Zajcewa i ja. Z bukiecikiem 
bratków we włosach, jak namalowało moją bohaterkę pióro Tołstoja. Nietrudno zatańczyć mazur
ka. Po prostu mazurka. Ale to jest mazurek Anny Kareniny. Dlatego męczę się, zadręczam siebie 
bez końca, wciąż przerabiam, wybieram warianty. 
Pierwszy numer zajął mi cztery dni. 

Maja Plisiecka jako księżniczka Betsy 
w rosyjskiej ekranizacji Anny Kareniny Lwa Tołstoja (1966) 
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Potem szkicuję swoją wariację - Zamieć - echo Tołstoj owskiej sceny na zaśnieżonym peronie 
w Bołogoje . Nieoczekiwane spotkanie z h rabią Wronskim. Następni e zabieram się do finałowych 
scen trzeciego aktu . Do moich monologów. I ... jadę do Len ingradu , żeby pokaza ć to , co już zro
biłam , Jakobsonowi. P isałam zresztą o tym wcześniej .. 
Wystawienie każdego baletu to rzecz niepewna. Wyznaczono już próbę . Ale artysta tego same
go wieczoru musi nagle zastąpić kogoś, kto zachorował. Próba nie może się odbyć. Wszyscy 
się szarpią, denerwują. Inny musi raptem wyjecha ć. A jest już gotowe pół partii właśnie z nim 
Co robić? Uczyć w niedoczasie drugiego artystę - to strata kilku dni. Corps de ballet nie pamięta 
tego, nad czym pracował poprzedniego dnia. Myli się . Dni uciekają tak szybko, że człowieka 
zaczyna ogarniać obrzydliwe uczucie paniki . 
Ale oto balet jest z grubsza gotowy. Sama nie mogę uwierzyć. Próby przenoszą się z sal na 
scenę. Najpierw poszczególne akty. Z fortepianem. Potem z orkiestrą. .. 
Lecz najtrudniejsze dopiero s i ę zaczynało . 

Na pierwszą próbę całośc i Anny z ork i estrą nieoczekiwanie zwaliła się komisja ministerialna, a z 
n ią sama Furcewa. Widzę znajome twarze członków rady artystycznej Teatru Bolszoj. Wszyscy 
sędziowie sadowią się na parterze sa li widowiskowej . Już ubrana i ucharakteryzowana, rozgrze
wam się na scenie . Nastrajam się, jak orkiestra. Nagle zaczynają mnie wytrącać z równowagi 
zdyszani ludzie - to z kostiumerni, to z drugiej obsady mego spektaklu 
- Maju Michajłowno, drzwi do sali są zamknięte . Przy głównym wejściu kontrola - nikogo nie 
wpuszczają. 

- To zajmijcie loże .. 
- Jak? Też są zamknięte . 

- Wejdźcie na balkon. 
- I tam zamkn ięte. 

- Co oni, powariowali? 
- W teatrze pełno bileterów, jak na wieczornym spektaklu. 
- Poczekajcie na mnie . Pójdę do dyrektora ... 
Ale drzwi ze sceny do loży dyrektorskiej są zamknięte na cztery spusty. Naciskam dzwonek, walę 
w drzwi, krzyczę . Na próżno. Co oni, umarli wszyscy za tymi przeklętymi drzwiami? Straciłam 
głowę Może pobiec do straży? 
Sasza Sokołow, prowadzący dziś próbę , pogania mnie: 
- Majeczko, dyrygent jest już na miejscu . Zaczynamy. 
Sama słyszę pierwsze smutne dźwięki baletu , dochodzące ua opuszczonej brokatowej kurtyny. 
Trzeba tańczyć. Podczas antraktu wyjaśnimy sprawę . 

Kończy się mój duet z Marisem Liepą (Wronskim), który nazywamy Upadkiem Anny. To jedno
cześnie koniec pierwszego aktu. Widzę na scenie Szczedrina. 
- Jak to wypadło? - I nie czekając na odpowiedź, pytam: - To prawda, że drzwi są zamknięte? 
Jak się dostałeś na salę? 
Radian się uśmiecha . 

- Przelazłem przez barierę orkiestry. 
- Żartujesz? 
- Chciałbym żartować. 
- Ale co s ię dzieje? Jak można nie wpuścić drugiej obsady? 
- Podobno to polecenie Kucharskiego [ówczesny wiceminister kultury ZSRR - przyp. red .]. 
- Oni naprawdę powariowali ... 
Od razu po zakończeniu próby w gabinecie Muromcewa zaczyna s ię ocena baletu. Ogólny ton 
wypowiedzi negatywny. Przedsięwzięcie się nie udało, nie można tańczyć powieści Tołstoja , 

wszystko to jest niedojrzałe, nieprzekonywające , muzyka za głośna. Anna Karenina w negliżu 
wali się na Wronskiego, czyli znów erotyka (o erotykę troszczy się, jak zawsze, Furcewa). 
-Ale jest przecież i taka pozycja, Jekatierino Aleksiejewno - usiłuje obrócić tę seksofobię w żart 
Szczedrin. 
Pani minister wpada w gniew, mówi: 
- Nad tym baletem trzeba będzie długo popracować , towarzysze. W tym sezonie premiery nie 
będz i e. A co w przyszłym , zobaczymy ... 
Nie poddajemy się jeszcze. Ruszam do ataku . 
- Dlaczego drzwi sali były zamknięte? Jak żyję , nie pamiętam wypadku , żeby druga obsada nie 
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mogła zobaczyć przeglądu spektaklu .. 
- Tak, to polecenie ministerstwa - syczy w odpowiedzi milczący dotąd zastępca Furcewej, Ku
charski . - Po co po Moskwie mają krążyć różne słuchy? 
- Jakie słuchy? To przecież tylko Anna Karenina. Nie ma w tym żadnej polityki . Czego się boicie? 
Jakich słuchów? 
- Boimy się dyskredytacji wielkiego nazwiska Tołstoja, Maju Michajłowno. 
Przed takimi obrońcami Tołstoj nie tylko uciekłby pieszo z Jasnej Polany, ale i w ogóle z Rosji. 
Sofia Gołowkina [dyrektorka moskiewskiej szkoły baletowej - przyp. red.]. która jest mistrzynią 
w zdobywaniu zaufania i przyjaźni każdego pokolenia śmietanki sowieckiej nomenklatury (,,tań
czące wnuczki" zbliżały ją do niej skuteczniej niż więzy rodzinne), ciągnie Furcewą za rękaw: 
czas się rozejść. Przedyskutowaliśmy, doradziliśmy i wystarczy, każda sprawa ma swój czas Na 
wszystkich czekają znacznie ważniejsze sprawy. Coś jej szepcze do ucha. W szkole Gołowkiny 
uczy się także Marina, wnuczka Furcewej (nawiasem mówiąc, ta dziewczynka miała zdolności 
baletowe, ale po samobójczej śmierci Furcewej Gołowkina wywaliła ją ze szkoły). 
Raptem Furcewa zwraca się do Ułanowej. Ułanowa też jest tutaj, ale dotąd nie odezwała się 
nawet słowem. 
- Galino Siergiejewno, co pani o tym sądzi? 
Pytanie zaskakuje Ułanową, jest speszona 
- Trudno mi powiedzieć. Nie zorientowałam się. Ocena po pierwszym razie ... 
- Wszyscy ocenialiśmy „po pierwszym razie". Pani jest przecież profesjonalistką. 
- Tak nie podejmuję się jednak ... 
Furcewa jest osobą bezpośrednią, potrafi rżnąć prawdę w oczy. 
- To proszę powiedzieć przynajmniej to , co mówiła mi pani podczas antraktu, Galino Siergiejew
no. 
Furcewa, żeby odrzucić moją Annę , potrzebuje poparcia autorytetów 
Ułanowa dosłownie się kurczy, jakby zrobiło jej się bardzo zimno. 
- My również próbowaliśmy niegdyś stworzyć balet według Straconych złudzeń Balzaca. I też nic 
z tego nie wyszło - pokornym szeptem wydaje wyrok Galina Siergiejewna. 
Milczę, ale smagnęło mnie to słówko „również". 
Dziś urządzono nam sąd na pierwszej - proszę zwrócić uwagę , na pierwszej - pełnej próbie całe
go baletu z orkiestrą. Komisja zwaliła się całkiem nieoczekiwanie. Nie można było wejść na salę . 

Salę zamknięto. Przy zamkniętych drzwiach bileterzy-wartownicy. Tancerze po raz pierwszy sły
szeli orkiestrę Dzwoniąca w uszach pustka pięciopiętrowej sali rozprasza artystów. I orkiestra 
- z powodu odwiecznego wścibstwa - wyciąga szyje z kanału orkiestrowego, żeby popatrzeć 
na scenę , co tam się dzieje. Dyrygent Simonow raz po raz zagłusza muzykę napomnieniami, 
które mają przywołać do porządku członków orkiestry „Grajcie , nie gapcie się na scenę, jeszcze 
się napatrzyciel". Dekoracje już stoją, ale bez oświetlenia. Scenę zalewa brudnoszare zwykłe 
światło. Kandelabry lokajów nie są zapalone, jeszcze nie umieszczono w nich bateryjek, a one 
stanowią integralną część choreografii. Lokaje poruszają się w półmroku niczym jakieś ciężkie 
trójpalczaste fallusy. Niektórzy tańczą w niedokończonych kostiumach, niektórzy w postrzę
pionych dresach. Futra pasażerów z peronu Dworca Nikołajewskiego uszyto według szkiców 
Lewentala zbyt serio. Są tak ciężkie i niezgrabne, że Ryżenko już na scenie wypruwa z nich 
podszewki, skraca. Pierwszą próbę kostiumową nazywa się w teatrze „piekielną". A co dopiero 
u nas, przy tak wielkiej liczbie elementów, przy tylu uczestnikach! Ocena po takiej próbie - to cios 
poniżej pasa. 
Jakże niekonsekwentna jest władza I Najpierw pozwoliła na przygotowanie baletu - a teraz nisz
czy go w zarodku .. 
Kiedy rok później wystawialiśmy Annę Kareninę w Belgradzie, Rodion opowiadał mi, że z próby 
na próbę czekał wciąż na przyjście komisji. Dadzą zezwolenie, przepuszczą czy będą się cze
piać?. Przy każdym skrzypnięciu na sali wciąż wykręcał szyję - a nuż jednak komisja przyszła . 

Na ostatniej próbie , w przeddzień premiery, nie wytrzymał i spytał dyrygenta Duśana Miladino
vicia : 
-A kiedy odbędzie się przyjęcie spektaklu przez komisję? 
- Ależ to my jesteśmy komisją - ty, ja i choreograf Parlić . 

Tak nas okaleczono w naszej ukochanej ojczyźnie . 

Kiedy wszyscy już się rozchodzą, zatrzymuję się przed drzwiami gabinetu dyrektora. A oto i on 
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- odprowadził Furcewą do czarnej limuzyny i wchodzi teraz po schodach. 
Ze wzrokiem wbitym w podłogę, przygnębiona, pytam dyrektora 
- Nie dostanę już pozwolenia na próby Anny? 
- Dlaczego? Może pani kontynuować próby 
- A dostanę orkiestrę? I scenę? 
- Orkiestra i scena są zajęte. Próby mogą się odbywać w salach baletowych , przy fortepianie 
Podnoszę pytające spojrzenie na Muromcewa. 
-Ale spektakl nie pójdzie, Maju Michajłowno. 
- W tym sezonie? 
- W następnym też nie mamy miejsca na Annę Kareninę 
- To znaczy, że nigdy nie pójdzie? ... 
Muromcew bez słowa odpowiedzi chce przejść do swego gabinetu Chwytam go za rękę 
- Po co więc próbować , Juriju Władimirowiczu? 
Dyrektor uwalnia się i„. znika za wysokimi białymi drzwiami . 
Cały „kareninowski" zespół siedzi zgnębiony u nas na Gorkiego. Pijemy mnóstwo herbaty z przy
gotowanymi przez Kalię kanapkami. Co robi ć? Kontynuować próby? Czy zrezygnować? Wszy
scy są tak przybici i wybebeszeni, że rozmowa się nie klei. Jutro pogadamy. Chętni otwierają 
butelkę „Stolicznej", żeby rozładować napięcie. 
Nazajutrz rano na sali baletowej wołają mnie do wewnętrznego telefonu Sekretarka dyrektora. 
Nina Gieorgijewna. 
- Maju Michajłowno , po ćwiczeniach proszę od razu zadzwonić do Kucharskiego do minister
stwa. To pilne. 
Czego jeszcze mogę się spodziewać? Jakich nieprzyjemności? Kucharski, niczym czarny de
mon, zawsze zwiastował naszej rodzinie najgorsze przykrości i tarapaty. W pierwszych dniach 
wojny znalazł s ię w pospolitym ruszeniu i został c iężko ranny. Amputowano mu nogę . Kalectwo 
sprawiło, że stał się drażliwym i złym człowiekiem . 

Kucharski żywił niechęć do mnie od czasu, kiedy wraz z innymi przedstawicielami inteligencji 
podpisałam antystalinowski list otwarty do Breżniewa - domagaliśmy się zatrzymania procesu 
rehabilitacji Stalina, który rozpoczynał się z wolna po obaleniu Chruszczowa. List uzyskał sze
roki rozgłos. „Głos Ameryki" powtarzał go co godzina. A Kucharski szedł do ataku za Stalina, 
za Ojczyznę i nienawidził rąk, które ośmielały się podnieść na jego bożyszcze. Popadłam w 
niełaskę. To Kucharski , układając nieskomplikowane roszady znanych nazwisk do zbiorowych 
listów poparcia-potępienia-protestu, wielokrotnie wtykał moje nazwisko w te ... nieczystości, nie 
pytając mnie o zgodę, nie informując o tym, nie zadzwoniwszy nawet. W tych listach było zawsze 
coś haniebnego, jakby człowieka rozbierano publicznie , i Kucharski, czując to instynktownie, za
wsze włączał do alfabetycznego zestawu „ protestujących-popierających " tych, do których żywił 
niechęć. Za to swoich kumpli oszczędzał i niby to przypadkiem zapominał o ich nazwiskach, gdy 
przychodził czas kolejnej lokajskiej roboty przy wypełnianiu poleceń wyższego partyjnego szcze
bla. Wprowadzono wojska do Afganistanu - inteligencja powinna niezwłocznie poprzeć „mądrość" 
zbrodniczej decyzji . Upaprać się w gównie. Zdławiono Czechosłowację - znów inteligencja po
winna oklaskiwać swój rozumny rząd Jestem zupełnie pewna, że większość zbiorowych listów w 
ogóle nie istniała. Układano je w gabinecie Kucharskiego i tam też dobierano podpisy ... Dzwonię 
z dyrektorskiej loży. Sekretarka Kucharskiego interesuje się żywo 
- Dzwoni pani z teatru, Maju Michajłowno? 
- Tak. Od Niny Gieorgijewny. 
- Wasilij Fiodorowicz zaraz podniesie słuchawkę. Mimochodem zauważam w lustrze, jaka jestem 
zjeżona i spięta. Przyjacielski, serdeczny głos Kucharskiego: 
- Maja Michajłowna? Dziękuję, że pani zadzwoniła. Czy mogłaby pani przyjechać do mnie około 
drugiej? Ale sama. Proszę nie zawiadamiać Rodiona o naszym spotkaniu. Stanowczo o to pro
szę. 

- Coś tu jest nie tak - mówię do siebie głośno, wykręcając już numer naszego telefonu . Bylebym 
zastała Radiana w domu 
- Co się stało? Dzwonisz z loży dyrekcji? Jednym tchem powtarzam rozmowę z Kucharskim 
- Za dwadzieścia minut będę przy pierwszym wejściu . Razem pójdziemy do jaskini Kucharskiego 
Kiedy wchodzimy do gabinetu wiceministra kultury ZSRR, ten stara się obrócic swoją stanowczą 
prośbę w żart 
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- Chciałem bez męża wyznać pani miłość, trzeba to będzie odłożyć do następnego razu. 
Nie uśmiechamy się. 
- Oto co mam wam powiedzieć. Jekatierina Aleksiejewna poleciała dziś do Wietnamu. Z jej pole
cenia mam wytłumaczyć Mai Michajłownie, że trzeba przerwać teatralne próby Anny w obecnym 
sezonie. Możecie kontynuować próby ze swoimi współpracownikami, ale my nie możemy dać 
zespołu , orkiestry ani sceny. 
Nie będę streszczać całej tej nerwowej , pełnej napięcia rozmowy. Nietrudno się domyślić - Anna 
Karenina została zdjęta .. 
Na wieczornej naradzie, znów na Gorkiego, postanawiamy zwrócić się do KC, do Diemiczewa, 
który kierował w tym czasie nauką i kulturą - faktycznie był też ministrem kultury, tylko znacznie 
wyższej rangi. Może jednak coś wskóramy ... Kucharski nie da się wzruszyć, jest uparty jak Go
golowski Gałowa . A Furcewa podobno z Wietnamu wybiera się do Singapuru czy do Malezji. Nie 
wiadomo, kiedy wróci. 
Całe życie człowieka to splot przypadków, pomyślnych i niepomyślnych. Gdyby Furcewa nie 
pojechała do Wietnamu, nie zdobylibyśmy się pewnie na to, by za jej plecami prosić Diemiczewa 
o posłuchanie . To oznaczałoby już obrazę, wrogość. Na zawsze. Naciskalibyśmy więc na Furce
wą, starali się ją przekonać . A tymczasem sam los zadecydował Czy zdołamy jednak dotrzeć do 
Piotra Niłowicza ? To wysokie progi. Jest sekretarzem KC KPZR. 
Chcę dać radę przyszłym pokoleniom. Niech mnie posłuchają. Nie wolno się poddawać, w naj
cięższej nawet sytuacji nie należy kapitulować. Nie poddawajcie się. Walczcie do końca , ostrze
liwujcie się, dmijcie w trąby, bijcie w bębny, telefonujcie, wysyłajcie telegramy, nie rezygnujcie 
do ostatniego tchnienia. Zdarzało się, że nawet reżimy totalitarne ustępowały wobec żarliwości, 
głębokiego przekonania i uporu. Tylko temu zawdzięczam moje zwycięstwa Na tym się opierały, 

na niczym więcej! Charakter człowieka decyduje o jego losie .. 
Diemiczew wkrótce nas przyjmuje. Oboje z Radianem przedstawiamy mu sytuację. Soliści, corps 
de ballet, orkiestra , pracownie teatralne wykonały gigantyczną robotę Musimy doprowadzić do 
spektaklu . Koniecznie! Nie wolno wydawać wyroku - kary śmierci - po pierwszej „piekielnej" pró
bie. Nawet Jeśli w następnym sezonie pozwolą nam wrócić do spektaklu, wszyscy zdążą wszyst
ko zapomnieć. Trzeba będzie zaczynać od nowa. I ludzie stracą zapał, zobojętnieją. Nie ma w 
Annie ani polityki , ani seksu - suknie są długie , zakrywają uda. My chcemy jedynie zrobić nowy 
balet Kieruje nami potrzeba twórczości , nic więcej.„ 
Diemiczew słucha nas życzliwie. Po raz pierwszy widzimy go z bliska. Wydaje się prostszy 
i łagodniejszy niż na portretach , noszonych podczas pochodów pierwszomajowych. Mówi cicho, 
niespiesznie. Przez cały czas piano, z tą samą intonacją Chwilami tak cicho, że nie można 
zrozumieć słów. Wytężamy słuch, wyciągamy szyje, odgadując sens jego wypowiedzi z ruchu 
warg. 
Wykrochmalona kelnerka przynosi aromatyczną herbatę i obwarzanki . 
- Podzielam wasz niepokój. Nawet jeśli próba baletowego przedstawienia nie była zbyt udana, 
ministerstwo powinno was wesprzeć , choćby za odwagę. Pracę należy doprowadzić do końca. 
Wydam odpowiednie polecenia. 
Wyszliśmy uskrzydleni. Czyżby naprawdę ocalenie? 
W owych latach nie oduczono się jeszcze w Rosji posłuszeństwa wobec wysokiej zwierzchności. 
Wzywa mnie do siebie dyrektor Muromcew. Jest dziś uprzedzająco grzeczny. Łatwo, widać , żyje 

się ludziom, pozbawionym przekonań. W zależności od tego, skąd wiatr powieje, potrafią mówić 

coś wręcz przeciwnego niż poprzedniego dnia. 
- Prace nad Anną Kareniną należy doprowadzić do końca. W balecie są sceny, które pozostają w 
pamięci . Wyścigi wydają mi się szczególnie udane. Poleciłem już, by znaleziono czas na wasze 
próby sceniczne, Maju Michajłowno 
Koło zaczęło się kręcić w odwrotnym kierunku. Znalazła czas i orkiestra, i oświetleniowcy, scena 
nagle okazała się wolna .. • 
Naszą radością i sukcesem był udział w Annie wybornych solistów. 
Moi dobrzy przyjaciele, moi najmilsi współtowarzysze i współwyznawcy, moi ukochani ludzie 
baletu, wspaniała rodzino tancerzy Jakże mi pomogliście w dniach batalii o moją źle widzianą 
Annę I 

Maris Liepa, Sasza Godunow - płomienni Wronscy ... Kola Fadiejeczew, Wołodia Tichonow - po
sępni, świetnie zarysowani Kareninowie. Maria Kondratjewa - druga Anna ... Szybujący w powie-
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trzu, groźny, dręczący Annę chłop ze stacji - Jura Władimirow . , Nina Sorokina , Natasza Siedych 
- Kitty. Opanowana, wyniosła księżna Betsy - Ałła Bogusławska ... (Wymieniam tych, którzy wy
stępowali w spektaklach premierowych). Dziękuję, że nie utraciliście wiary, nie wycofaliście się, 
nie odeszliście, nie próbowaliście się wymknąć z przegrywanej ze z11,1ierzchnością gry„. 
Ale wybiegłam naprzód. Lepiej opowiem wszystko po kolei . 
Próby zostały wznowione. Przedstawienie nabieralo kształtu Wreszcie próba generalna. Znów 
komisja. Znów Furcewa z wiceministrami. Ale teraz na sali jest publiczność - pracownie, emery
ci, krewni, przyjaciele wykonawców, muzycy, krytycy, moskiewscy bywalcy teatralni. Na scenie 
tańczy się nam o wiele łatwiej - sala oddycha, dziś nie jest martwa, lodowata. Wszystko układa 
się lepiej niż za pierwszym „piekielnym" razem. 
Znów ocena w gabinecie dyrektora Muromcewa. Ale dzisiejsze głosy nie są tak beznadziejne, 
nie wszyscy wypowiadają się za pogrzebem. Ludzie w mig się dowiedzieli, że to sam Diemiczew 
przyłoży! rękę do uratowania naszego dzieła. W Rosji zarówno złe, jak i dobre wieści rozchodzą 
się szybko. Naczelny choreograf teatru dziś się nie zjawi!. Podczas poprzedniej dyskusji nie mu
siał pomagać w spychaniu nas w przepaść , sami spadaliśmy niczym ciężkie źeliwne odważniki . 

Po prostu nie przyjść - to najlepsze wyjście dla naczelnego. 
Straciliśmy jednak mnóstwo czasu. Był już czerwiec. Za dziesięć dni koniec sezonu w Teatrze 
Bolszoj. Dobrze by było jeszcze poćwiczyć. Zrobić próbę generalną z drugą obsadą, ale wów
czas premierę trzeba przenieść na jesień A !o nader niebezpieczne. Trzeba jeszcze doźyć do 
jesieni . Nie wiadomo, co się może stać ... 
Wszyscy zrobili się okropnie dobrzy. Ustępliwi. Mówią: 
- Sami decydujcie. Według waszego uznania. 
Cale nasze „kareninowskie bractwo" zbiera się na opustoszalym parterze. Podnosi się zgiełk. 
Ucinam spory 
- Niech zadecyduje Szczedrin. Jak on powie, tak będzie . Wszyscy znieruchomieli. Rodion milczy. 
Calą minutę milczy 
Rozważa wszystkie „za" i „przeciw". 
- Zagramy premierę pojutrze. Nie należy odkładać ani przenosić terminu. 
Komunikujemy naszą decyzję dyrektorowi Muromcewowi. 
W szklanej gablocie tuż obok glównego wejścia do teatru, którędy wchodzą widzowie, za kolum
nami, gdzie szukają ostatniej szansy ci , co nie zaopatrzyli się w porę w bilety (kiedy zapalają się 
światla u teatralnych wejść - gablotę również rozjaśnia światlo żarówek) , był podany repertuar 
na najbliższe dni „Carska narzeczona, opera, muzyka N. Rimski-Korsakow; Traviata, opera, 
muzyka G. Verdi; Eugeniusz Oniegin, opera, muzyka P. Czajkowski; Madame Butterfly, opera, 
muzyka G. Puccini. .. " A w dniu 1 O czerwca, w rubryce programowej figurowalo: „Spektakl będzie 
zapowiedziany oddzielnie". 
W słuchawce telefonicznej zachłystujący się , urywany głos Szury Krasnogorowej: 
- Maja Michajłowna? Wstawiono Annę. „Spektakl będzie zapowiedziany oddzielnie" zmieniono 
na : „Anną Kareniną, balet, muzyka R Szczedrin, premiera ... " 
- Kiedy zmieniono? Widziala pani na wlasne oczy? 
- Pięć minut temu . Dzwonię z automatu na Placu Teatralnym. 
- To pewne? 
-Absolutnie Dopiero co przeczytalam. Dzwonię spod kas, z naprzeciwka. 
To przecież normalna rzecz. Tak powinno być. Ale radość mnie rozsadza. Szczęście zapiera 
dech. Trzeba przeżyć jeszcze dwa dni . tylko dwa dni, i„. 
Niczym małe dzieci , z piskiem i przepychankami ładujemy się do samochodu. Do naszej wołgi . 

Rodion pędzi z niedozwoloną szybkością do teatru .. 
Cieply czerwcowy wieczór Jest jeszcze jasno. Z halasem biegniemy do kolumn. Przechodnie 
oglądają się za nami z naganą Co to za typy?. Apollo ze swego rydwanu mruga do mnie poro
zumiewawczo ... Czy można oszaleć ze szczęścia? .. 
Wszystko się zgadza, tak jak Szura mówiła. Tylko zamiast „muzyka R. Szczedrin" napisano 
„muz. R Szczedrin" To zresztą to samo Trzeba tylko przeżyć jeszcze dwa dni I 
Zwykle przychodzę na dwie i pół godziny przed spektaklem. W dniu premiery Anny zjawiłam 
się o cztery godziny wcześniej. Dziś zdążył przylecieć z Paryża zawiadomiony przez nas Pierre 
Cardin ze swoją japońską towarzyszką - sekretarką Jus hi Takata. Przyjechał do teatru wprost z 
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lotniska Muszę mu się pokazać w jego wspanialych kostiumach. Zanim zobaczy je publiczność . 

Żeby tylko Pierre się nie obrazi!, że jego nazwisko nie figuruje w programie. Dyrektor Muromcew 
nie chciał o tym nawet słyszeć ministerstwo kategorycznie odmówiło ... 
Skrzypce i flety intonują swoją smutną melodię Spektakl się rozpoczął. Panie Boźe , dopomóż! ... 
Czekam w drugiej kulisie w czarnym futerku Cardina z uroczą kokardą w tali i. Na głowie mam 
maleńką czapeczkę z lekką woalką Czapka jest podobna do tej , którą nosiłam podczas spotka
nia z Jacqueline Kennedy w Białym Domu. Dłonie kryje mufka - aksamitna z czarną różą Widzę , 

jak włącza się projekcja śniegu, padającego na wygięte latarnie dworca Kolei Nikołajewski ej. 

Płatki, płatki śniegu ... Wchodzę na scenę - pas de bourree. 
Szczedrin ogląda spektakl z pomieszczenia oświetleniowców nad parterem. Balet zrobiony jest 
na chybcika, prowizorka . Rodion podpowiada kierującemu światłami Borisowi Leluchinowi zmia
ny pozycji reflektorów stosownie do muzyki . Walerij Lewental jest tam także. 
Z tej samej przyczyny - pośpiech, prowizorka - moi pomocnicy Ryżenko i Smirnow miotają się 
za kulisami, pilnują wyjść artystów i zmian dekoracji. Ryżenko ma w ręku wyciąg fortepianowy 
baletu - potrafi swobodnie czytać nuty. 
Dworzec - chyba w porządku . Pierwsze spotkanie z Wronskim. Robotnik kolejowy z martwym 
ciałem .. 
Bal - pomyślnie ... Cięźkie żyrandole opuszczono w porę, zgodnie z muzyką Kandelabry lokajów 
zapalają się równocześnie . Mój solowy mazurek z fioletową plamą bratków - w porząd ku , wszyst
kie tour de scene wypadły dobrze. 
Teraz Zamieć. Tańczę w ciemności szybką wariację w śnieżnobiałej zawierusze. Promienie 
środkowych reflektorów bezlitośnie oślepiają oczy. Byle się nie pomylićl Niel Wszystko poszlo 
gładko. 

Salon Betsy jest nietrudny. Tylko biały fortepian musi wjechać w porę No i jak tam? Doskonale . 
Nie było spóźnienia. 
Slyszę muzykę Gabinetu Karenina. Ochrypłe solo kontrabasu . Jak sobie radzi Fadiejeczew ze 
swymi szachowymi ruchami? 
Zapłakal fiet Teraz moje wyjście. Nasza scena. Wszystko się udało. Następuje moje długie, 

gwałtowne odchodzenie w pas de bourree od proscenium aż do samego końca tylnego planu . 
Zasłaniam twarz dłońmi: „Za późno, już za późno''.. 
Sen Anny - z moimi czterema dublerkami. Dla mnie chwila wytchnienia Uważnie obserwuję 

wszystko zza kulis po prawej stronie. Charakteryzatorka Nina Niestratowa osusza mi wilgotną 
twarz slużbowym ręcznikiem. Opędzam się . „Nina, odejdź, nie przeszkadzaj patrzeć " Zuchy 
dziewczęta, niczego nie zapomniały ani nie pomyliły. 
Nowe usytuowanie światel. Maris-Wronski sam w swoim pokoju 
Teraz to, co najtrudniejsze dla mnie w pierwszym akcie Upadek Anny Byle starczyło sił. Trzeba 
dać z siebie wszystko, wywrócić się na nice. To kulminacyjna scena aktu. Maris dobrze mnie 
trzyma. Wszystkie pozy się udają Ani jednej wpadki. Po wybuchu emocji - znużone wygasanie. 
Kołyszę się na rękach Liepy jak wahadło na zegarze wieczności .. 
Kurtyna z wolna opada. 
Przycichła sala wybucha oklaskami. A sala jest dziś trudna . Cała Moskwa. Ci, co nam ufają. 
I złośliwi sceptycy, chłodni cynicy, którzy wszystko wiedzą z góry. Beztroscy, sympatyczni cu
dzoziemcy z tlumaczami, którzy przed rozpoczęciem czytają im z programu treść baletu : jak 
się zakończy ta historyjka?. I moja bliska jak rodzina, czule przeze mnie kochana moskiewska 
publiczność. Publiczność, co przestała calutką poprzednią noc przed kasami teatru, żeby dostać 
się dziś na „jaskółkę" Na moją premierę . 

Drugi akt 
Wyścigi. .. Wyznanie Anny .. Ogród Wrede .. Choroba ... Sny .. Wyjazd do Wioch.„ 
Trzeci akt. 
Ceremonia/ dworski .. . Spotkanie z synem (według rysunku Wrubla) .. Opera wioska .. Wzgarda 
świata„ . Kłótnia z Wronskim ... 
Stacja Obiralowka. Dręczące mnie sumienie - robotn ik na stacji 
Do ostatniej sceny wszystko idzie dobrze . Z nerwem Wszyscy tańczą lepiej niż na próbach. Po
zostaje tylko fina!. Ja - sama jedna Przedśmiertny monolog. Teraz wszystko spoczywa na mnie. 
Zależy ode mnie. Trzeba zebrać siły O losie spektaklu zadecyduje epilog - jak go wykonam .. 
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Stroboskopy. 
,A w domach ludzie i znów ludzie. Ileż ich jest, niezliczone mnóstwo ... wszyscy rzuceni na ten 
świat, by się wzajemnie nienawidzić i dręczyć ... Po co te cerkwie, ten dzwon?„ Wszystko jest 
fałszem , kłamstwem , oszustwem. Wszystko jest złe!. .. Gdzie jestem? Co ja robię? Po co? . 
Boże , przebacz mi wszystko„." 
Kreślę znak krzyża. 
Padam na kolana. 
Protuberancja reflektorów parowozu . 
Umykające w dal światła pociągu, który mnie zabił. 
Postukiwanie kół. 
Muzyka szyn. 
Spektakl się odbyl. Chyba zwyciężyliśmy! 

Maja Plisiecka 

[Ma1a Plisiecka. jedna z najwybitniejszych balerin w historii światowego baletu Przez wiele lat byla czołową 
artystką moskiewskiego Teatru Bolszoj, niezrównaną w glównych partiach klasycznego repertuaru baleto
wego, ale także jako pierwsza wykonawczyni czołowych ról w rosyjskich baletach współczesnych . Zdobyła 

światowe uznanie podczas występów Baletu Bolszoi za granicą, zapraszana była jako gwiazda przez Ope
rę Paryską, Balet Marsylski i Balet XX Wieku. Komponowali dla niej rosyjscy kompozytorzy, z Rodionem 
Szczedrinem na czele. tworzyli nowe balety najwybitniejsi choreografowie rosyjscy Leonid Lawrowski, Igor 
Mojsiejew, Jurij Grigorow1cz oraz zagraniczni: Alberto Alonso. Maurice Bejart , Roland Petit. Projektowali 
dla niej kostiumy baletowe sławni dyktatorzy mody, z Pierrem Cardinem na czele. Sama także stworzyła w 
Teatrze Bolszo1 prapremierowe choreografie trzech baletów Rodiona Szczedrina: Anny Karenmy, Mewy i 
Damy z pieskiem. Kilkakrotnie występowała gościnnie w Polsce, a w 2000 roku wyróżniła zespół baletowy 
naszej Opery Narodowej zaproszeniem z baletem Carmen w choreografii atsa Eka do udziału w swo1e1 
Gall Jubileuszowej na scenie Teatru Bolszoj. 
Powyższy tekst Mai Phsieck1ej jest jednym z rozdziałów 1e1 autobiografii, zatytułowane) Ja, Maja Plisiecka 
(1994): przekład Henryka Broniatowska z wykorzystaniem cytatów z powieści Lwa Tołstoja w tłumaczeniu 
Kazimiery lłłakiewiczówny: wydanie polskie Prószyński i S-ka SA, Warszawa 1999. Tytuł cytowanego frag
mentu książki nadany zostal przez redakcję . ] 

Maja Plisiecka i Pierre Cardin , 
który zaprojektował kostiumy artystki do roli Anny Kareniny 
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Alexei Ratmansky 

Rosyjski tancerz i choreograf. Urodził 
się w Petersburgu, studiował w Mo
skiewskiej Szkole Baletowej. Karierę 
rozpoczął w Ukraińskim Balecie Na
rodowym, a następnie zaangażował 
się do Royal Winnipeg Ballet. Jest 
laureatem I nagrody Ukraińskie

go Konkursu Baletowego (1988) 
oraz Złotego Medalu i Nagrody im. 
Niżyńskiego zdobytych na moskiew
skim Konkursie im. Diagilewa (1992). 
W 1997 roku związał się jako solista 
z Duńskim Baletem Królewskim w 
Kopenhadze, a od 2000 roku był 

tam pierwszym solistą W styczniu 
2004 roku został zaproszony do Mo
skwy jako dyrektor artystyczny baletu 
Teatru Bolszoj. Tańczył główne role 
w baletach klasycznych, m.in. Basilia 
w Don Kichocie, Księcia Zygfryda w 
Jeziorze łabędzim, Alberta w Gisel/e 
i Jamesa w La Sylphide; występował 
w baletach takich choreografów, jak: 
Georges Balanchine, Jerome Rob
bins, Maurice Bejart, Mais Ek i Nacho 
Dualo. W 1999 roku jako uczestnik 
warsztatów choreograficznych w Duń
skim Balecie Królewskim stworzył swój 
pierwszy balet Betwix. Inne jego prace 
dla tego zespołu to Turandot's Dream 

(Sen Turandot) do muzyki Hindemitha, 
Dziadek do orzechów Czajkowskiego 
i Anna Karenina Szczedrina, a także 
Flight to Budapest (Lot do Budapesz
tu) i Ravelowskie Bolero, które przy
gotował dla International Copenhagen 
Ballet. W Teatrze Maryjskim w Sankt 
Petersburgu wystawił m.in: Pocałunek 
wieszczki Strawińskiego i Kopciuszka 
Prokofiewa. Realizował też chore
ografie dla Szwedzkiego Baletu Kró
lewskiego, New York City Ballet, San 
Francisco Ballet, Ukraińskiego Baletu 
Narodowego i Baletu Gruzji oraz dla 
takich gwiazd baletu jak: Michaił Ba
rysznikow, Nina Ananiaszwili i Diana 
Wiszniewa. Jego balety znalazły się 

też w repertuarze: Het Nationale Ballet 
(Holenderskiego Baletu Narodowe
go), Fińskiego Baletu Narodowego, 
baletów narodowych Łotwy i Litwy. 
Dreams of Japan w jego choreogra
fii zdobyły prestiżową Nagrodę Zło

tej Maski (1999), przyznaną przez 
Zrzeszenie Teatralne Rosji. W 2005 
roku artysta otrzymał z kolei nagrodę 
„Benois de la Danse" za kopenhaską 
choreografię Anny Kareniny, a w ślad 
za tym królowa Danii Małgorzata li 
nadała mu tytuł Kawalera Orderu 
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Dannebrog Dla baletu Teatru Bolszoj 
przygotował choreografie Capriccio 
i Gra w karty Strawińskiego, Bolero 
Ravela oraz Sny o Japonii dla Niny 
Ananiaszwili. Zrealizował tam także 

dwa pełnospektaklowe balety Dmi
trija Szostakowicza Jasny strumień 
(2003) i Sworzeń (2005), inscenizo
wał klasycznego Korsarza (2007) 
i wystawił przedwojenny balet Borisa 
Asafiewa Płomień Paryża (2008). Za 
jego dyrekcji Balet Bolszoj otrzymał 
tytuł „Najlepszego Zespołu Zagra
nicznego" w latach 2006 i 2007 od 
londyńskiego Critics' Circle, a on - od 
tej samej organizacji - National Dan
ce Award za choreografię Jasnego 
strumienia. Jest laureatem Nagrody 
im. Szostakowicza i Złotej Maski dla 
najlepszego choreografa za insceni
zację Gry w karty. Kolejnym dowo
dem międzynarodowego uznania dla 
Alexeia Ratmansky'ego jest zapro
szenie go przez nowojorski American 
Ballet Theatre do stałej współpracy 

jako artysty-rezydenta począwszy od 
stycznia 2009 roku. Twórca przyjął tę 
propozycję, pozostając odtąd gościn

nym choreografem Baletu BolszoJ 
(fot. ze zbiorów artysty) 



Evgeny Volynsky 

Dyrygent rosyjski. Studia muzyczne 
ukończył na wydziałach dyrygentury 
chóralnej i symfoniczna-operowej 
Konserwatorium w Nowosybirsku 
(1989). Początkowo związany był z 
tamtejszymi teatrami muzycznymi. 
Począwszy od 1990 roku jest dyry
gentem Państwowego Teatru Opery 
i Baletu w Nowosybirsku. Od kilku lat 
współpracuje również jako główny dy
rygent z Filharmonią w Irkucku, a tak
że jest gościnnym dyrygentem Teatru 
Opery i Baletu w Czelabińsku. Dyry
gował takimi przedstawieniami, jak 
Gisel/e Adama, Carmen Bizeta, Kniaź 
Igor Borodina, Eugeniusz Oniegin, 
Jolanta , Dama pikowa, Śpiąca kró
lewna i Jezioro łabędzie Czajkowskie
go, Coppelia Delibesa, Rita i Łucja z 

Lammermooru Donizettiego, Orfeusz 
i Eurydyka Glucka, Czarodziejski flet, 
Don Giovanni i Wesele Figara Mozar
ta , Borys Godunow i Chowańszczy
zna Musorgskiego, Tosca, Cyganeria 
i Madame Butterfly Pucciniego, balet 
Pawana Maura do muzyki Purcella, 
Mozart i Salieri, Sadko, Carska narze
czona i Szeherezada Rimskiego-Kor
sakowa, Cyrulik sewilski Rossiniego, 
Pietruszka Strawińskiego oraz Aida, 
La Traviata, Nabucco, Otello i Rigo
letto Verdiego. Z zespołem Opery w 
Nowosybirsku dyrygował gościnnie w 
Hiszpanii (Barcelona, Sewilla) , Niem
czech (Berlin, Monachium), Portugalii 
(Lizbona), we Włoszech (Rzym, Kala
ri) , Egipcie (Kair), Chinach (Szangh
aj), Japonii i Tajlandii (Bangkok). Na 

A KARE N I A Rodion Szc 7 l' drin 57 

estradach koncertowych prezentował 
m.in. utwory Beethovena, Brahmsa, 
Chopina, Haydna, Griega, Liszta , 
Mahlera, Mendelsohna, Ravela, Sa
int-Saensa, Schuberta i Schumanna. 
Laureat wielu nagród i wyróżnień , 

ostatnio otrzymał także nominację 

dla najlepszego dyrygenta operowe
go Rosji za przygotowanie muzyczne 
opery Życie z idiotą Alfreda Sznitke. 
Prowadzi działalność pedagogicz
ną, od 1996 roku wykłada w klasie 
dyrygentury Konserwatorium w No
wosybirsku. W Operze Narodowej 
dyrygował spektaklami Damy pikowej 
Czajkowskiego i Koncertem Faustow
skim. Od sezonu 2008/09 sprawuje 
funkcję pierwszego dyrygenta Opery 
Narodowej. (fot. ze zbiorów artysty) 



M ikael Melbye 

Duński artysta plastyk i scenograf. 
Urodził się w 1955 roku w Kopenha
dze. W jego drzewie genaologicznym 
odnaleźć można m.in. Antona Mel
bye, malarza połowy XIX wieku, nale
żącego do tzw. złotej ery malarstwa 
duńskiego. Jako chłopiec uczył się 

pod okiem matki, zawodowej malarki. 
Studia plastyczne kontynuował u kilku 
duń sk ich i amerykańskich artystów, 
takich jak: Kay Christensen, Richard 
Schmid i Francis Cunningham. Stu
diował też śpiew w Duńskim Konser
watorium Królewskim. Zadebiutował 

jako śpiewak w 1975 roku w roli Gu
glielma w Cosi fan tutte Mozarta na 
scenie Duńskiej Opery Królewskiej. 
Wkrótce występował już w najsłynniej
szych teatrach operowych Europy, w 
Stanach Zjednoczonych i Azji , m.in. w 
medio lańskiej La Scali , weneckim La 
Fenice, San Carlo w Neapolu, Royal 
Opera House Covent Garden, Ope
rze Paryskiej, Metropolitan Opera w 

Nowym Jorku, Bunka Kaikan w Tokio 
i innych. Najważniejsze nagrania pły
towe w jego dorobku to Carmen pod 
kierunkiem Herberta von Karajana (z 
Agnes Baltsą, Jose Carrerasem i Ka
lią Ricciarelli) i Czarodziejski flet pod 
batutą Sir Colina Davisa. W 1994 roku 
zadebiutowal jako reżyser i scenograf 
w Duńskiej Operze Królewskiej i odtąd 
wielokrotnie projektował scenografie 
w teatrach rodzimych i zagranicz
nych. Projektował oprawę plastyczną 
do przedstawień: Cosi fan tutte, Tu
randot, Arabel/a, Capriccio, Salome, 
Czarodziejski flet, The Turn of the 
Screw, Cyganeria, Trubadur, Rigoletto 
i Aida w Duńskiej Operze Królewskiej, 
do La Sylphide dla Królewskiego Ba
letu Szwedzkiego i Duńskiego oraz 
dla Chińskiego Baletu Narodowego, 
Baletu Estońskiego i Praskiego, do 
Gisel/e dla Baletu San Francisco, 
Korsarza i Dziadka do orzechów dla 
Duńskiego Baletu Królewskiego (przy 
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tej ostatniej realizacji współpracował 
też jako reżyser z Alexeiem Ratman
sky'm). Był scenografem i reżyserem 
Arabelli w Houston Grand Opera, 
Czarodziejskiego fletu w Boston Lyric 
Opera; reżyserował Rigoletta w San
ta Fe Opera . Zaprojektował oprawę 
plastyczną baletu Napoli Bournonvil
le'a w moskiewskim Teatrze im. Sta
nisławskiego oraz trzech kolejnych 
inscenizacji Anny Kareniny Ratman
sky'ego w Danii, Finlandii i na Litwie. 
Dużo czasu poświęca malowaniu 
olejnych portretów sławnych arty
stów, które można oglądać w wielu 
kolekcjach w Europie, USA i Australii . 
W 1995 roku otrzymał tytuł szlachecki 
z rąk królowej Małgorzaty li Duńskiej, 
a w 2006 roku - tytuł Para . Jest laure 
alem Gold Award (1974) , Gladsaxe 
Music Award (1980), Golden Pega
sus Award (1981), Oberdórfer Award 
(1983) i OA Award (1995). (fot. ze 
zbiorów artysty) 



WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Asystenci choreografa: 
Tatiana Rat ma n ska 
Ingrid Nemeckova 
Asystenci dyrygenta: 
Grzegorz Berniak 
Marta Kluczyńska 
Wojciech Semerau-Siemianowski 
Asystenci scenografa : 
Joanna Medyńska (kostiumy) 
Elwira Szyszka (dekoracje) 
Jadwiga Wóycicka (rekwizyty) 
Pedagodzy-korepetytorzy baletu : 
Kalina Schubert 
Walerij Mazepczyk 
Jarosław Piasecki 
lousef Raoukout 
Akompaniatorzy baletu: 
Renata Gniatkowska 
Jerzy Jarawka 
Danuta Rzążewska 
Koord ynator baletu: 
Jolanta Andraka 
Inspektorzy baletu : 
Witold Kiwacz 
Barbara Żelazny 
Inspicjenci: 
Marzenna Domagało 
Katarzyna Fortuna 
Kierownictwo produkcji 
dekoracji i kostiumów: 
Mariusz Kamiński 
Kierownik statystó\·V: 
Tomasz Nerkowski 
Kierownictwo obsługi sceny: 
Stanisław Jurkiewicz 
Andrzej Wróblewski 
Rea li zatorzy dźwięku: 
Adam Ciesielski 
Iwona Saczuk 
Opieka impresa ryjna: 
Beata Klatka 



p.o. Dyrektor baletu Koryfeje EDUARD BABLIDZE 

EMIL WESOŁOWSKI MAŁGORZATA AFTOWICZ PIOTR BEDNARCZYK 
A A KIPSHIDZE WITOLD BIEGAŃSKI 

Pedagodzy-korepetytorzy 
EWA NOWAK ROBERT BONDARA 

WALERIJ MAZEPCZYK 
MARIA ŻUK SEBASTIAN BORKOWSKI 

ILONA MOLKA WALDEMAR BARTCZAK HENRYK CZARNOWSKI 

KALINA SCHUBERT MICHAŁ CHRÓŚCIELEWSKI RADOSŁAW GR,A.BOWSKI 

RENATA SMUKAŁA ZBIGNIEW CZAPSKI-KŁODA PAWEŁ JĘDRYCHA 

JAROSŁAW PIASECKI WŁADIMIR JAROSZENKO PAWEŁ KONCEWOJ 

IOUSEF RAOUKOUT KLAUDIUSZ PARADZIŃSKI TOMASZ PIASECKI 
MICHAŁ TUŻNIK TOMASZ PRUSAK 

Pierwszy tancerz REMIGIUSZ SMOLIŃSKI 

SŁAWOMIR WOŹNIAK * Corps de ballet OSKAR ŚWITAŁA 
BARBARA BARTNIK RAFAŁ TUSZYŃSKI 

Pierwsi soliści KATARZYNA BIAŁKOWSKA ŁUKASZ TUŻNIK 

MARTA FIEDLER MONIKA CAPUTA KURUSZ WOJEŃSKI 

KAROLINA JUPOWICZ MARTA CZERNIAWSKA ANATOLE ZANGS 

DOMINIKA KRYSZTOFORSKA MAŁGORZATA DĘBSK;\ JAROSŁAW ZANIEWICZ 

ANITA KUSKOWSKA MARTYNA DOBOSZ BARTOSZ ZYŚK 

IZABELA MILEWSKA MAŁGORZATA DOBROWOLSKA 

ANASTASIJA NABOKINA* MAŁGORZATA DOROSIEWICZ Współpraca solistyczna 

SIERGIEJ BASAŁAJEW JOANNA DRABIK ANNA BIAŁECKA 

WALERIJ MAZEPCZYK WERONIKA FRODYMA EWA GŁOWACKA 

WOJCIECH ŚLĘZAK ANGELIKA GEMBIAK JAROSŁAW PIASECKI 

MAKSIM WOJTIUL DA1 IELA GNIEWASZEWSKA BOGUSŁAW TUŻNIK 
BERENIKA JAKUBCZAK BARBARA ŻELAZNY 

Soliści 
OLGA JAROSZENKO 

MAGDALENA CIECHOWICZ KINGA JĘDRYCHA Współpraca pedagogiczna 

DAGMARA DRYL KATARZYNA JÓŁKOWSKA TERESA MEMCHES 

SYLW!;\ DYTKOWSKA ANNA KAMIŃSKA BARBARA SIER-JANIK 

KATARZYNA LEWANDOWSKA KAROLINA KIERMUT Akompaniatorzy 

ANNA LIPCZYK IWONA KUROWSKA RENATA GNIATKOWSKA 

MILENA ONUFRO\VICZ ANNA LORENC JERZY JARAWKA 

AGNIESZKA PIETYRA 
ANITA MIKOŁAJCZYK DANUTA RZĄŻEWSKA 

IRINA WASILEWSKA MAGDALENA NALEWAJKA Koordynator 

NATALIA WOJCIECHOWSKA SWIETŁANA OWSIANKI NA JOLANTA AN DRAKA 

ANETA ZBRZEŹNIAK ALEKSANDRA PAWLINA Inspektorzy 
SANDRA PETTILLOT BARBARA ŻELAZNY 

PIOTR CHOJNACKI ALEKSANDRA POGASSI * WITOLD KIWACZ 
ARKADIUSZ GOŁYGOWSKI MAGDALENA RYMAR Masażyści 
SEBASTIAN SOLECKI URSZULA SOLECKA KRZYSZTOF ŚLIWIŃSKI 
KAROL URBAŃSKI EMILIA STACHURSKA ANNA UGNIEWSKA 
WOJCIECH WARSZAWSKI MAGDALENA ŚMIGIELSKA BOGDAN WITKOWSKI 

DOROTA WIĘCKOWSKA 
ANETA WIRA 
MAGDALENA ZIELIŃSKA * urlop w sezonie 2008/09 
AGATA ZIÓŁKOWSKA 
ALICJA ZŁOCH 



Model lokomotywy ze scenografi Mikaela Melbye'ego 
wykonany w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej 
przez Waldemara Sochaja 

Anna 
Karenina 

STRESZCZENIE 
SYNOPSIS 



Mikael Melbye: 
projekty kostiumów 
Anny Ka reniny 
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Prolog 
Na katafalku leży martwa Anna Karen ina . Pojawia s ię hrabia 
Wronski, ukochany Anny. Jej mąż Karenin, najb l iżs i krewni 
i przyjaciele przechodząjedno za drugim, by okazać zmarłej 

szacunek - szacunek, który tak niewielu z nich okazywało 
w trudnym czasie pod koniec jej życia. Pogrążony w żalu 
Wronski wspomina czasy, gdy Anna jeszcze żyła. Wyobraża 

sobie jej twarz: szczęś liwej kobiety patrzącej z dumą i miło

ścią na syna Sie riożę W sennym koszmarze Wronski widzi, 
jak pociąg rozpędza się coraz bardziej .. 
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Prologue 
Anna Karenina's lifeless body hes on a catafalque. Count 
Vronsky, Anna's beloved, appears. nna·s husband Kar
enin, her clo est relatives and friends come one by one to 
pay thetr last respects - respect thai few of them offered 
her during the trying time towards the end of her life . Gnef
stncken by Anna's fale , Vronsky recalls the days when she 
was stili alive. He imagines her face: The happy wornan 
regarding her son Serosha with pride and love. In a night
mare, Vronsky sees the train ride faster and taster .. 



M1kael Melbye: 
projekty kostiumów 
Wronskiego 

6 
I 
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Akt 1 
Anna przybywa ze służącą na główn y dworzec w Moskwie. 
Na dworcu jest hrabia Wronski , który wyszedł po matkę . 

Z Anną wita się jej brat Stiwa i jego żona Dolly Oczy Anny 
i Wronskiego spotykają się w magicznej chwili , która zmie
ni ich życie Czas się zatrzymuje. W tym samym momen
cie wszystkich przeraża tragiczny wypadek. Pociąg gwał

townie rusza , miażdżąc pod kolami mężczyznę . Omen ten 
odciska się w pamięc i Anny 

Tego samego wieczoru w domu arystokratycznej rodziny 
Szczerbackich, zakochany w ich córce Konstanty Lewin 
oświadcza się Ki tty. Jednak ona jest beznadziejnie zako
chana we Wronskim i uprzejmie odmawia. 

Troch ę później na przyjęciu Zj awia się Anna. Jako młoda, 
piękna arystokratka ze stolicy, natychmiast znajduje si ę w 
centrum uwagi. Podziwia ją również Kitty, ale gdy Wronski 
odwraca się od niej, by zatańczyć z Anną, Kitty jest zd ru
zgotana. Anna przyciąga uwagę moskiewskiej arystokra
cji. ale czuje się zdezorientowana i niepewna wobec tego 
nagłego zauroczenia . Sprawiła przykrość Kitty, poddała 

się uczuciom i skompromitowała swoją pozycję społecz
ną w kołach arys tokratycznych . Postanawia więc zostawić 

Wronskiego i wrócić do Sankt Petersburga . 

Zdając sobie sprawę. że ukochana wyjeżdża , Wronski 
zakrada się do pociągu . Wciąż zrozpaczona, Anna wysia
da na stacji Bologoje, na której szaleje burza śnieżna . Ze 
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śnieżycy wylania się Wronski. Anna jest przestraszona, 
ale jednocześnie pojmuje ogrom ich miłości . 

~~a spotkanie Anny na petersburski dworzec wychodzi jej 
mąż, beznam iętny urzęd n ik Aleksiej Ka renin . Zostaje mu 
przedstawiony Wronski . Mężczyżn i witają się z dystan
sem. W do u Anna spotyka s ię z synem, co uświadamia 

jej zauroczenie Wronskim i przys ięgę wierności złożoną 

Kareninowi. 

Tego samego wieczoru zostaje zaproszona na ekskluzyw
ne przyjęc ie do Betsy, księżne) Twerskiej. Annie i Wron
skiemu nie udaje się ukryć uczuć . Kiedy pojawia się Alek
siej Karenin, widzi ich nieskrywane zaloty i żąda powrotu 
żony do domu Anna odmawia , a on opuszcza przyjęc ie 

zmieszany. Karenin odczuwa bezsilna· ć , do której nie Jest 
przyzwyczajony. Po powrocie do dornu Anna zachowuje 
się , Jak by nic się nie stało . Karenin spotyka ją i ostrzega, 
lecz Anna ma wrażen ie , że wszystko i tak j uż stracone. 

W sennych wizjach Wronski widzi tylko Annę . Jego je
dynym pragnieniem jest znów Ją zobaczyć . Wspomina 
wszystkie ich spotkania i obraz martwego mężczyzny na 
dworcu , który tak przeraz ił Ann ę podczas ich pierwszego 
spotkania. Wronski budzi s i ę ze snu i odkrywa, że przybyła 

Anna. Ich miłość jest Jak przerażający, lecz zaczarowany 
sen o szczęściu ; na miętne uczucie Anny zatruwa niepew
ność i wstyd . 



M1kaeł Mełbye: 

projekty kostiumów 
Anny Kareniny 
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Act 1 
Anna arrives with her maid at the central station in Moscow. 
Count Vronsky is at the station meeting his mother. Anna 
is greeted by her brother Steva and his wife Dolly. Anna 
and Vronsky's eyes meet in a magie moment that would 
change their lives. Time stops. That instant, everyone is 
alarmed by a trag ie accident. The train jerks forward, and 
a person is crushed under it. This omen is imprinted in 
Anna's memory. 

That same evening at the home of the aristocratic Scher
batsky family, Constantine Levin, who is has fallen in love 
with the Scherbatsky's daughter Kitty, proposes to her. But 
Kitty is hopelessly in love with Vronsky, and declines him 
politely. 

Later in the evening, Anna arrives at the party. As a young, 
beautiful aristocratic woman from the capital, she is im
mediately the centre of attention. Kitty is filled with admira
tion for her, but when Vronsky turns his back on her and 
dances with Anna instead, Kitty's world collapses. Anna 
captures the attention of the Moscow aristocracy but feels 
confused and insecure at this sudden infatuation. She has 
hurt Kitty, given in to her feelings and compromised her 
social position within aristocratic circles. She decides to 
leave Vronsky and return to Saint Petersburg. 

Vronsky, who realises thai Anna is leaving, sneaks on 
board the train Stili in distraught, Anna gets off at the 
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Bologoye station, which is shrouded in a blizzard. Vronsky 
appears from the snow. Anna is startled but at the same 
time grasps the scope of their love. 

At the station in Saint Petersburg, Anna is met by her 
husband, the dispassionate civil servant Alexe i Karenin 
Vronsky is introduced. The men greet each other with dis
pleasure. At home, Anna is reunited with her son , who is 
the image refiection of her infatuation with Vronsky and her 
vow of fidelity to Karenin. 

Thai night Anna is invited to a soiree at Betsy, Princess 
Tverskoy's, a social event for the most affluent circles. 
Anna and Vronsky fail to hide their emotions. \fi/hen Alexei 
Karenin arrives and realises their conspicuous courtship, 
he asks Anna to return home. She refuses and he leaves 
in confusion. Karenin experiences a sense of powerless
ness unknown to him. When Anna arrives home she acts 
as if nothing has happened. Karenin confronts her and 
warns her, but Anna feels thai all has already been lost 

In his dream vision, Vronsky only has Anna in mind. His 
only desire is to see her again. He recalls all their meetings 
and the image of the de ad man at the station, which at their 
first encounter scared Anna stiff. Vronsky wakes from his 
dream and discovers that Anna has arrived. Their love is 
like a terrifying yet enchanted dream of happiness; Anna's 
passionate feelings are haunted by doubt and shame. 

• 



Mikael Melbye 
projekty kosltumów 
Ka renina 
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Akt 2 
Car. arystokracja i burżuazja spotykają się na wyścigach. 
Wśród oficerów biorących udział w wyścigach jest hrabia 
Wroński . Wszystkie oczy zwrócone są na jeźdźców. Anna 
pilnie śledz i poczynania Wronskiego. Nagle jego koń prze
wraca się. W Annie górę biorą uczucia, usiłuje przepchnąć 
się przez tłum do Wronskiego. Tego już za wiele dla Kare
nina, który rozkazuje jej opuścić wraz z nim wyścigi. Anna 
uświadamia sobie . że nie może dłużej żyć z człowiekiem, 

którego nie kocha, że musi opuścić męża 

Karenin mart\ivi się, jak ta sytuaCJa wpłynie na jego pozycję 
społeczną Zastanawia się nad wyzwaniem Wronskiego 
na pojedynek, ale jak u rzędnik może konkurować z ofice
rem? Jest bezsi lny wobec m iłości żony. Nie mogąc dłużej 
znieść życia w kłamstwie, Anna odwiedza Wronskiego, 
który zapewnia ją o swojej miłości i namawia by opuści
ła Karenina; ona jednak nie może zn i eść myśl i o utracie 
syna. Czuje się, jakby była na skraju przepaści i w końcu 

pada bez sił. 

Anna jest tak chora , że wszyscy obawiają się o jej życie. 
W malignie widzi zarówno Karen ina, jak i Wronskiego jako 
swego męża. Obaj walczą o jej miłość i dławią jej duszę. 
W sennym koszmarze jest rozdarta między silnym uczu
ciem do Wronskiego a swoją pozycją społeczną, mężem 

i synem. Gdy s i ę budzi, u jej boku stoi Karenin Prosi go 
o przebaczenie, a on zgadza się przyjąć ją z powrotem 
i zapomnieć o tym, co było . Anna odwraca się od Wron
skiego i oświadcza , że ich romans musi si ę skończy ć. 

Wronski jest zrozpaczony. Ten zdobywca wielu niewieścich 
serc zakochał się jak nigdy przedtem - w kobiecie, której 
nie może m ieć . Wszystko wydaje się stracone i Wronski 
nie widzi innego wyjścia, rnż samobójstwo. 

Wracającą do zdrowia Annę odwiedza Betsy Opowiada 
jej, Jak Wronski usiłował odebra ć sobie życie. Anna jest 
zrozpaczona i uświadamia sobie, ze nie może żyć bez 
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ukochanego Świadoma konsekwencji opuszcza męża 
i syna. 

Kochankowie postanawiają opuścić Sankt Petersburg 
Wyjeżdżają do Włoch . gdzie Anna odzyskuje chęć do 
życia i przez ja kiś czas czuje się szczęśliwa. Wspomnie
nia wydają się jej teraz odległym i gorzk im snem Jednak 
mimo szczęścia odczuwa bolesny brak syna. Ta tęsknota 
sprowadza Ją w końcu z powrotem do RosJi. 

Anna potajemnie zjawia się w domu Karenina Spotkanie 
z synem jest pełne czułości , ale i rozpaczy. Karenin odkry
wa obecność żony i wyprasza ją z domu. Anna zdaje sobie 
sprawę, że na zawsze utraciła syna. 

Rozpacz z powody rozstania z synem kładzie się cieniem 
na jej stosunkach z Wronskim. Anna proponuje wieczór w 
operze, ale Wronski próbuje Ją zniechęcić. Świadoma, że 
rzuc iła wyzwanie normom uznawanym przez arystokrację, 
idzie więc bez niego. W teatrze zg romadziła się cała elita 
Sankt Petersburga Wszystkie lornetki kierują się na przy
byłą do opery Annę Dostrzega, że arystokracja odwróciła 
się od niej. że straciła swoją pozycję w towarzystwie. Już 
jej nie podziwiają, odrzucają ją Anna opuszcza operę , 

przygnębiona kłamstwami i oszustwami, które doprowa
dziły ją do upadku. 

Szuka pociechy u Wronskiego, ale czuje, że Jego uczu
cia uległy zm ianie, że traci jedyną miłość w swoim życiu 
Zniesie towarzyską separację, jednak utrata syna i miłości 
Wronskiego Jest nie do zniesienia . Kiedy Wronski zostawia 
ją na chwilę , Anna ze szczegółami przypomina sobie wy
padek na dworcu. Już wie jak położyć kres swemu smut
kowi i nieszczęściu Burza śnieżna jest odzwierciedleniem 
wielkich emocji targających delikatną duszą Anny Z dale
ka zbliża s ię pociąg i w ostatnim wspomnieniu Anna widzi 
przed sobą Wronskiego. Anna idzie w stronę światła, które 
niesie jej wieczną ciemność .. 



Mikael Melbye 
projekty kostiumów 
Kitty i Sierjoży 
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Act 2 
The Tsar, aristocracy and bourgeoisie convene at the race
course. Among the officers taking part in the horse race is 
Count Vronsky. All eyes are on the horse riders. Anne fol
lows Vronsky closely. Suddenly Vronsky's horse falls over. 
Her feelings erupt and she tries to force her way through 
the crowd to reach Vronsky. This becomes too much for 
Karenin, and he orders her to leave the racecourse with 
him. Anna realises thai she can no longer live with a man 
she does not love, and that she must leave Ka renin . 

Karenin worries what influence the situation is going to 
have his social standing He considers a duel with Vron
sky, but how can a civil servant compete with an officer? 
He realises he is powerless when dealing with love. 

Anna, who can no longer endure the lies and deceit, visits 
Vronsky, who insists on their love and encourages her to 
leave Karenin, but Anna cannot bear to lose her son. She 
feels as if she were on the verge of an abyss and col
lapses. 

Anna is so iii that they fear for her life. In her feverish delu
sion, Anna experiences both Karenin and Vronsky as her 
husband. They both fight for her love and obscure her soul. 
In her nightmare, she is tom between her strong emotions 
for Vronsky and her social standing, husband and son. 
When she wakes, Karenin is standing by her side. She 
asks him for forgiveness and he offers to take her back 
and forget the past. She turns her back on Vronsky and 
tells him thai their relationship musi end. 

Vronsky is desperate. He who has won the hearts of so 
many women has like never before fallen in love - with a 
woman he cannot have. Everything seems lost, and he 
sees no other alternative !han to take his own life. 

Anna, who is recuperating from her illness, receives a visit 
from Betsy She tells Anna that Vronsky has tried to take 
his own life. Anna is distraught and realises that she can-
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not live without Vronsky. She leaves her husband and son 
with the consequences !his entails. 

Anna and Vronsky decide to !rave! far away from Saint Pe
tersburg They move to ltaly, where Anna regains her zest 
for life and for a while feels happy. The memories seem 
like a distant and bitter dream. Yet despite her happiness 
she yearns for her son . This longing finally brings her back 
to Russia to see her son. 

Anna arrives at Karenin's home in secrecy. Her meeting 
with her son is tender yet full of despair. Karenin discovers 
Anna's visit and dispels her. She realises thai she has lost 
her son forever. 

Anna's grief for the loss of her son is a burden on her re
lationship with Vronsky. Anna proposes an evening at the 
opera . Vronsky tries to discourage her. Conscious of the 
fact thai she has challenged the norms of the aristocracy, 
she leaves without Vronsky. The high circles of Saint Pe
tersburg are assembled at the theatre. When Anna enters, 
all lorgnettes are directed towards her. She realises thai 
the aristocracy has turned its back on her, and that she 
has lost her position in society. She is no longer admired 
but rejected. Anna flees from the opera in a state of emo
tional distress over the lies and deceit that have brought 
this downfall upon her. 

She seeks comfort from Vronsky, but she senses his feel
ings for her have changed and !hat she is losing the only 
love she has. Social rejection she can take, but the loss of 
her son and Vronsky's love is unbearable. When Vronsky 
leaves her for a short moment, she vividly recalls the image 
of the accident at the tra in station. She now knows how to 
bring an end to her sorrow and unhappy life. The blizzard 
reflects the high emotions thai rush through Anna's fragile 
soul. The train charges from a far, and in her last memory 
Anna sees Vronsky before her. She wa/ks towards the light 
that will bring eternal darkness. „ 
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