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O popsutym życiu 
Oniegin otwiera galerię wielkich antybohaterów l iteratury. Będz ie ich 
za c hw il ę spora gromadka w prozie rosyjskiej, ale ich wysyp rozpocznie 
epoka egzystencjalizmu i proza Camusa, Musila, Brocha i wielu 
współczesnych nam, którzy ten typ człowieka ze skazą opisują z rosnącą 
desperacją, próbując odpowiedz ieć sobie na pytanie, jak to si ę sta ło , że 

choroba rozprzestrzenia się bez przeszkód i za chwilę t o, co był o normalne 
i wa rtościowe zejdzie na margines, że zdrowie nazw iemy chorobą. Typ 
ant ybohatera pojawiał się sporadycznie ju ż wcześniej · od Petroniusza do 
niemieckich romantyków, ale dopiero Puszkin nadał mu prawdziwy poetycki 
rozmach, który sprawi!, że nabraHśmy się na jego atrakcyjność i pozo rną 
głębię. Genialny poeta nie i dentyfikował się ze swoim tworem, nie miał nic 
wspólnego ani ze skazą, ani jałowością emocjonalną Oniegina. Opisał go po 
to, by dać mu nauczkę w finale i dzięki tem u i nas ostrzec przed 
lekceważeniem reguł zycia. Jaka to skaza, jakie reg uły, jaka nauczka t kto jest 
prawdziw ym bohaterem poematu - o tym wszystkim opow iada 
za Puszkinem opera Czajkowskiego, a więc i nasz spektakl. 

Każde dziecko w ie, że miłość jest jedną z najważn iej szych wartości w ludzkim 
życiu. Głoszenie tej prawdy balansuje zaw sze na granicy banału i kiczu. 
Wykorzystywane jest przez niedołęgi artystyczne, które prócz klepani~ 

frazesów o miłości nie zadają sobie żadnego trudu, by dodac do nich jakąs 
włas ną odkrywczą refleksję. Ale powszechna dezaprobata dla owej łatwizny 
zaowocowała rozkwitem praktyk o biegunowo odmiennej tendencj i. 
Wszędzie słychać zgodny chór, że m iło ść to feromony, pożądanie, 

sentymentalna utopia i inne jeszcze bzdury głoszone przez ludzi, którzy nie 
zaznali jeszcze w swoim życiu specyfi ki tego stanu. A prze ci eż na szą uwagę 

w dziełach artystycznych przykuwają postacie dz ia l aj ące pod wpływem 

miłości i dla niej poświęcające w szystko inne. Stają się naszymi idolami, 
towa rzyszą naszej wyobrafoi i marzeniom przez lata. Taką postacią jest 
w Eugeniuszu Onieginie Tatiana. To ona jest n ośn i kiem wa rtośc i w t ym dziele. 
Ona wychodzi zwycięs ko z moralnej próby i zmagań z wła sną słabością . Ona 
też j est j edyną stałą w zmienności świata. Nasz spekta kl stara się to pokazać 
jak najdokładniej. Dokonujemy metaforycznego skoku czasoweg_o, by 
w drugiej części odnaleźć swoich bohaterów, a moze ich kopie we 
współczesności. . . 
Ja za wsze czerpię ogromną pociechę z tego, ż e mimo kompletnej zmiany 
obrazu świata, przebudowy obyczajów i mo ra l ności, wciąż i stnieją ludzie, 
dla których miłość znaczy milość, a honor jest honorem. 

Wierność Tatiany w obec własnych uczuć, a jednocześ ni e wobec honoru i raz 
danego słowa wydają się nie do pogodzenia i mają sw ój t ragiczny wymiar, 
ale właśnie jej rozpacz porusza nasze serca, a nie jęk zawiedzionego w swych 
męskich ambicjach egoisty i narcyza jakim jest tyt u łowy antybohater. Jego 
skaza, jak to nazwałem, jest trudna do zdefiniow ania i wymaga 
poważniejszych refleksji, na które tutaj, w programie do przed stawienia, n_ie 
ma miejsca. To co jednak należy powiedzieć wynika z mojego przekonania, ze 
skwitowanie tego słowem "nihilizm" nie wyjaś nia sprawy do końca. 

Chyba, że stan, w którym nie uznajemy żad nych wartości zostanie 
opisany razem z przyczynam i, kt óre do niego doprowadziły. Jestem 
przekonany, że mają one swoje ź ródło w dzieciństwie i w tym sensie 
uspraw i ed liw iają osobnika ze s kaz ą, nakła dając odpowiedzialność 

genetyczną i wychowawczą na rodziców. Jestem 
wielbicielem sentencji: „Gdybyśmy bardziej 
kochali nasze dzieci, to nie byłoby na świecie 

wojen" . Mądrość w niej zawarta namaw ia 
do uważnego śl e d zenia dzień po dniu, 
godzina po godzinie naszego stosunku 
do dzieci, by od kryć t e chw ile, kiedy je 
zaniedbuj emy, obrazamy, zn iechęcamy, 
upokarzamy i wyrabiamy w nich poczucie 
niskiej samooceny i ni echęci do świata, 

który ma je za nic A może autyzm jest obroną 
przed taką samotnością w nieżycz liwym świe cie? 

Czy Oniegin nie jest właśnie przy kładem tej 
problematyki' Znudzenie, spleen, nihilizm wyn i k aj ą 
p rzecież z niezgody na zastaną rzeczywistość. A ta 
niezgoda, moim zdaniem, zawsze ma źródło 
w niezrozumieniu jego reguł. Tatiana wychowa na 
w miłości jest przec iw ieństwem tej niezgody. Aktywny 
i szlachetny w swych uczuciach książę Gremin wydaje się 
być dla niej bardziej odpowiednim towarzyszem życia, niż 
za każony au todestrukcj ą Oniegin. Czy jego nagle rozbudzona 
emocja, którą nazywa miłością, byłaby gwaranCj ą szczęś liwego 

now ego życia? Nikt mu w to nie w ierzy łą cznie z Tatianą, 
oplakuj ącą chwilę, w której szczęście było tak blisko ich obojga 
i z lekceważone przez Oniegina zn iknęło bezpow rotnie. 
Ta dramatyczna przestroga w ostatnich akordach opery, że trzeba 
być poważnym i czuj nym obserwatorem własnego życia i mieć 
świadomość, że kazda pochopna decyzja może je nieodwracalnie 
popsuć. jest tym przesłaniem dla kt órego warto wystawiać 
to arcydzieło wc iąż na nowo. Nawet, jeśli realia epoki, czy lokalna 
obycz ajowość wydają nam s ię zbyt odległe od naszego burzl iwego 
i bez porównania bardziej skomplikowanego świata tu i teraz. 

Marek Weiss 



Część I 
Pierwszy obraz 
Chłopi powracają z pola, składają hołd dobrodziejce Madame Łarinie i jej 
córkom, po czym śpiewają i ta ńczą , by je rozwesel i ć . Radosna scena wzrusza 
do głębi sentymentalną i rozmi łowa ną w romansow ych powieściach Tatianę; 
natomiast wesołą i pełną życia O lgę śm ieszą jej melancholijne pozy, z których 
kpi równ ież jej matka. Ona też naczytała się w młodości tych banialuk, 
z czasem zrozumiała jednak, że w życ iu takich bohaterów nie uświ adczysz . 

N adjeżdżają goście: to sąsiad Leński, młody poeta zakochany w Oldze. 
Przybył ze swym przyjacielem Eugeniuszem Onieginem, który odzied ziczy ł 

właśn ie jedną z sąsiednich posiadłości. Tatianie zdaje się nagle, że sta n ą t 

przed nią mężczyzna jej marze1i. W tym czasie Leński wyznaje płochej Oldze 
swe żarl iwe uczucia. 

Drugi obraz 
Odkąd Tatiana poznała Oniegina nie może zmrużyć oka. Nie mogąc u spo koić 

wzburzonego serca, prosi niani ę, by podz ieliła się z nią swymi m i łosnymi 

wspomnieniami. Cóż jednak może wspominać niania, którą w trzynastym 
roku życia rodzice wydali za mąż, za młodszego od niej W<1 niuszkę! 

Zawiedziona opowieści ą , z której z resztą i tak nie usłyszała ani słowa, Tatiana 
wyzn aje, ż e się zakocha ła . Chce z ostać sama przez resztę nocy, by s pędzić ją 

pisząc najp iękniejszy list miłosny w dziejach opery. Gdy wzejdzie słońce, 
wyśle wnuka niani z listem do Oniegina. 

Trzeci obraz 
Tatiana zdyszana, roztrzęsiona oczekuje w sadzie Łarinych na spotkanie z 
Onieginem. Młodzieniec pojaw ia się nareszcie, po czym wymierza naiwnej 
prowincjuszce okrutną lekcj ę, pod pozorami samokrytyki. Jego „nie jestem 
pani godzien" rani Tatianę bol eśniej, niż gdyby powiedz iał w prost „nic mnie 
pani nie obchodzi". 

Czwarty obraz 
Łarina wydaje bal na cześć Tatiany w dniu jej imienin. Oniegin tańczy 
z solenizantką, irytują go jednak dob i egaj ą ce ze w szystkich stron plotki na 
temat ich rzekomej przyszłości ma łżeńskiej . Zemści s ię na Leńsk im, który go 
tu za c iągnął, smaląc chol ewki do jego ukochanej Olgi. Leński staje s i ę coraz 
ba rdziej zazd ros ny i traci panowanie nad sobą . Złowróżbne igraszki przerwie 
na c hwilę występ Monsieur Triqueta, francuskiego pieczeniarza 
za mieszkałego w sąsiedztwie, który wykona na cześć Tatiany ułożone przez 
sieb ie kuplety. Zabawa rychło obraca się w dramat, g d yż 

Oniegin nie znajduje, rzecz prosta, właściwyc h słów, by uko i ć rozterkę 
Leńsk i eg o, ów z aś t raci panowanie nad s o bą. Doprowadzony do 
ostateczności, rzuca w reszcie Onieginowi wyzwanie. Oniegin i Leński 
poczynaj ą wymien iać obelgi; trzeba ich rozdzi elić, nim rzucą się na siebie 
z pięściami. Olga próbuje powstrzymać Leńskiego, jest J UŻ jednak za późno. 

Część li 
Pierwszy obraz 
Bladym świtem na zaś nieżonej polanie Leń ski czeka na swego przeciwnika. 
Pełen najgorszych przeczuć , rozmyśla o utraconej młodośc i i o miłości 

do Olgi. Pojawia s i ę spóź niony Oniegin . Namiętności opadły, nie dość 
jednak, by sk ł on i ć młodych ludzi do opam iętania się. Oniegin strzela 
pierwszy, Leński osuwa s ię martwy na z iemię. 

Drugi obraz 
Minęły dwa lata. Na w ielkim balu w Petersburgu eleganckie towarzystwo 
tańczy poloneza. Wśród gości pojaw ia się Oniegi n, który p rzem ierzy ł cały 

świat, p ró bując zatrze ć w pam i ęci swój straszliw y uczynek . Jego uwagę 
zw raca nagle majestatyczna piękność przemierzaj ąca z godnością sa lony. 
To księżna Gremina, w której osłupiały Oniegin rozpoznaje„. Tatianę. Ona 
równi eż go poznała, z tru dem opanowuje wzruszenie. Jej małżonek, k si ążę 

Gremin, wyznaje Onieginowi głęboką miłość do żony. Wymieniwszy 
z Onieginem kilka sztywnych frazesów Tatiana opuszcza sal ę ba lową pod 
pretekstem nagłego zmęczen ia. Oniegin natomiast czuje, że zi emia 
rozstępuje mu s ię pod nogami . 

Trzeci obraz 
Tatiana dostała od Oniegina kolejny list, który wstrząsnął nią do głębi. 

Co gorsza, autor pospieszył za listem i pada jej teraz do stóp. Nie pomogą 
wyniosłe pozy, odwracani e oczu , pamięć o małżeńsk i ch obowiązkac h. 
Tatiana wciąż kocha tego człowie ka, który mierzy w nią najczu lszymi 
wyznaniami . Razem opłakuj ą to, co być mogło, lecz co s i ę nigdy nie speł ni . 

Nie ma pow rotu: Tatiana wyrywa się z objęć Oniegina i rzuca si ę do ucieczki, 
podczas gdy jemu pozostaje już tylko p rzekląć swój żałosny los. 

Streszczenie na podstawie; 
Piotr Kamiński, Tysią c i jedna opera, Polskie Wydawnictwo M uzyczne. 
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Ukryta tożsamość 
„Przeżywam teraz nader k rytyczną chw i l ę w życ iu ... na razie powiem jedno: 
zdecydowałem si ę ożen ić .. . " pisze Czajkowski do sw ojego brat a Modesta. 
Mijają m i es i ące, a na horyzoncie nie pojawia si ę żad na godna uwa gi 
kandydatka. 12 wrześ nia 1876. Piotr Czajkowski pisze: „począwszy od tego 
dnia będę poważnie myś leć o za warciu małże1i stwa, z kim w ypad nie„ .". 
Zdesperowany poszukuje wybranki swego serca, targają nim emocje. 
Wewnętrznie rozdarty instynktownie przeczuwa, że małże 1istwo nie 
przyniesie mu sz cz ęścia. Jedynie ukryje jego pra wdziwą tożsamość, 

homoseksu al izm będący nie do zaakceptowania w ówczesn ej Rosji . 

W tym nieoczekiwanym momencie, w jego życiu pojawia s i ę kobieta : 
Nadieżda von Meck, bogata, hojna, a zarazem szalona w ielbicielka jego 
muzyki. Trzydzi estosześcioletn i kompozytor otrzymuje od niej list, w któ rym 
Meck oświadcza: „gdy usłyszałam Pa ńską Burzę, do.z nałam upojenia, 
z którego to uczucia nie potrafiłam się wyzwol i ć" . Cóz w t ym 
nadzwyczajnego? List jak jeden z wielu od wie lb icielki, Czajkowski jednak 
odpi suje. Tak rozpoczyna się ich wspólna historia. 
18 grudni a 1876 roku. Przychodzi list od Meck: „mówi ć jaki zachwyt 
wywoł uj ą we mnie Pańskie utwory, uważam za niestosown e. Dlatego też 
powiem tylko, i proszę przyjąć to dosłownie , że z Pańską m uzyką żyje si ę lżej 

i przyjemniej" Czajkowski odpowiada jeszcze nieco z dystansem: „Wielce 
Szanowna Pani, Nad i eżdo Filaretow no! Szczerze jestem wdz i ęczny 

za ws zystkie uprzej mo ś ci i pochlebstwa ''. Za uprzejm ościami 

i pochlebstwami oczywiś cie plyną ogromne sumy pi e niędzy, które 
Czajkow ski przyjmuje bez skrupułów. 

M aj 1877. Pojaw ia s i ę „ ta trzecia" . Kompozytor otrzymuje list od studentki 
Konserwatori um Moskiewskiego, Antoniny M ilukowej. która wyznaje mu 
dozgonną miłość. Na to przecież czekał, sam pisał do swego znajomego 
biseksualisty, że „życie jest okropnie puste, nudne, t rywialne. Myślę 

o małżeń stwie lub sta łym związku ja kiegoś rodzaju " , jednak chwilowo 
postanawia odstra szyć dziewczynę od si eb ie. Antonina mimo wszystko 
zapewnia Czajkowskiego, że życ ie bez niego nie ma sensu, pisze do niego: 
„nie zn ajduję t ego, co spodobało mi s i ę w Panu, u innych mężczyzn . Krótko 
mówiąc po Panu nie mam ochoty nawet patrzeć na innych mężczyzn " . Wiele 
do myślen i a daje mu ten list, zastanawia się czy pozostać wolnym 
i sz częśliwym, czy d ać szczęście dziewczynie. 

W tymże roku kompozytor nim otrzymał miłosny list pi sze do swego brata 
Anato la: „nap i sz ę cu downą ope rę , w z upełnośc i pasującą do moich 
muzycznych skłonności.„ operą tą będzie Eugeniusz Oniegin 1". Następ n i e 

opowiada o swym pomyśle Modestowi: „ nie uwierzysz jak pa lę s ię do t ego 
tematu . Ja kże rad będę wybaw ić s ię od eti opskich ks i ężn i cz ek, fa raonów, 
trucicieli i wsze lkiego rodzaju koturnowości [aluzja do trad ycyj nych oper]. Ile 
mamy w poezji Oniegina". Właś nie Eugeniusz Oniegin wprowadza 
Czajkowskiego na drogę zmierzającą w dół , g d yż jak sam stwierdza 

w jednym ze swych listów : „naprawdę wydawało mi się, że zac howałem się 
jeszcze podlej ni ż Oniegin. Po c z ułem okrop n ą zł o ść na siebie 
za bezd uszność, z ja ką potraktowałem tę za kochaną w e mnie dziewczynę". 
W tym też czasie Antonina zyskuje dla niego status wzru s zającej heroiny na 
podobieństwo Tatiany. 1 czerwca 1877 . Kompozytor spotyka s i ę ze swoją 
w ielbici lką . Na następnym spotkaniu proponuje jej małże ństwo. 
RacZeJ„ białe ", oparte na miło śc i braterskiej .. 

Teraz też korespondencja z Meck, która nic nie wie o matrymonia lnych 
planach Czajkowskiego, przechodzi metamorfozę. Milionerka pisze: „ c hoć 
jest t o bezsensow ne, żywię do Pana najgorętsze z uczuć, do Jakich człowiek 
moze być zdolny". Czajkowski. chyba nie do końca bezinteresownie, podsyca 
jej emocje: „ dlaczego wzdraga si ę Pani powiedzieć mi wszystko, co ma Pani 
na myś li ' Niech mi wo lno będz i e zapewn ić Pani ą, że będę s ię czul ba rdzo 
zobowiązany , mogąc dać w zam ian jak najgorętszy odzew". 
Niby nic nadzwyczajnego się nie dzieje, ale oto ten skryty, st ro ni ący wręcz od 
Ju dz i Czajkowski zwierza się Meck, oddaje si ę in tymnej korespondencji (kilka 
listów tygodniowo! ), pisze o tym, co go nurtuje, przeraża, fascynuje 
i zachwyca . 

Czajkowski z żoną Nadieżda von Meck 
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Sielankowa historia rozw ija si ę . Być może zmierza do cu downego 
spotkania ... Nie, póki co pi szą list y. Jeden z nich musi być szokiem dla Meck, 
w którym autor Onieg ina oświad cza zakochanej w nim protektorce: 
„w najbardziej nieoczekiwany dla mnie samego sposób w ostatn ich dniach 
zaręczyłem się". Czar pryska. Czy pozostały ja k i eś n iesp eł nione pragnien ia 
„zakochanej wariatki, fantastki" Uak sam ją nazywa)7 

18 lipca 1877. Czajkowski bierze śl ub z Antonią. Za raz po tym, wydawać by 
się mogło szczęś liwym wydarzeniu p isze w li ś cie: „ z aczą łem nam i ęt nie , 

chciwie pragnąć śmierci. Śm ier ć wyda ła mi się jedynym wyj ści em . . " . Nie 
wywiązując s i ę z obowiąz ków małże r'iskich ucieka od Antoniny. Nigdy nie 
spędzą ze sobą ani dnia . Ni e s z częśliwy , szu ka pocieszenia 
w podróżach (sponsorowanych rzecz jasna przez Meck, której tym samym 
udaje się trzymać kompozytora z dala od rywalki) i ... w yszukiwan iu przywa r 
swej żony; w jednym z listów pi sze: „może być og ran iczona, ale nawet mi to 
odpow iada . Prz11 inteligentnej zonie mógłbym czuć się niepewnie. Jeśli 
chodzi o Antoninę, tak nad nią g ó ruj ę , tak ją przewyzszam pod każdym 
wzg lędem, że nie ma się czego obawia ć". 

Mijaj ą miesiące, a kompozytor wciąż koresponduje z Meck . Ja kże 
interesowny wydaje się teraz Czajkowski, oznaj m iając jej, i ż jest „jedynym 
człowiekiem na świecie, którego nie wstydzi si ę pro s ić o pieni ąd ze". Czy 
jednak tylko o pieniądze chodzi , czy jest co ś jeszcze, co przyciąga żonatego 
homoseksualistę do nieznajomej! Jak dotąd nie spotka li si ę, nie u słyszeli 

swego głosu, łączą ich tylko listy i świadomość, że „ łączy ich ch oroba. 
Chorobą tą jest mizantropia, ale mizantropia szczególnego rodzaju, u której 
brak zupełnie nienawiści i pogardy dla ludzi „. " . Mizantropi a - niechęć do 
ludzi, upodobanie do samotności t ak bardzo połączy ło ich dw oje, 
że Czajkow ski oznajmia Meck: „myśl , że miałbym Panią przeżyć jest mi nie do 
znresienia"; 
Kiedyś musiała t o napisać, ch oć Czaj kowski pew nie bat się t ego listu: „gdyby 
Pan wiedział, jak bardzo kocham Pana" . Czy to miłość kobiety do mężczyzn y, 
czy może jednak uw ielbienie melomanki dla kompozytora. Teraz to 
niei stotne. Ważne, że Meck sponsoruje rozwój kariery Czajkow skiego, dla 
której: „łaską losu jest, że mogę być protektorką w ielkiego człowi eka" 

i jednocześnie przyjaciółką. 
Bardzo dyskretnie proponuje sw ojemu pupi low i, że s płaci jego żon ę 
Czajkowski przez Jata będzie stara ł s i ę pozbyć żony; ko ntaktuje si ę z nią przez 
braci lub przyj a ciół. Z czasem okaże się, że Antonina jest schizofreniczką, 
nimfomanką i erotomanką. Nie zna utworów swojego męża. Domyśla si ę 

praw dy o nim, szantażuje go. 

Zakocha na w ielb icielka ma wyrzuty sum ienia, że c ieszą j ą informacje 
o małżeń sk i ej kat astrofie. Nie wie, że zdesperowany Czajkowski usiłował 
popełni ć samobójstwo. Al e coraz częśc iej pisze wprost o sw oich uczuciach -
„ mój ubóstwiony Przyjacielu, moje Bóstwo, móJ ukochany, moje sz cz ęście" . 

Czaj kow ski oznaj mia swej przyj aciółce : „czytałem Pani listy z uczuciem tak 
ni eskończo nej wdz i ęcz no ści i miło ści, że mogę to wyraz ić tylko w muzyce -
słowa zawod zą " . Być może t a kobieta staje się b li ższa jego sercu, bo kim 
może być dla w ielkiego kompozytora Antonina, która wed ł ug niego „tak 
w głowie , jak i w sercu ma zupełną pust kę" ? 

Jakiz ogrom ny prezent s p rawi ł Meck swej w ielbicielce oznajmiając w liście, 
że „ na mojej symfonii zam ieszczam napis: po św i ęcam sw ojemu 
przyjaciel ow i, tak jak sobie Pani tego życzy ... "; j a k i eż wzru szenie wywoł uj e 

w jej sercu nie t yl e dedykacja , ale sama IV Symfonia; wzru szona mu zyką, 

w ponow nym p rzypływi e szczeroś c i, ta no co dz i eń oschła kobieta wyznaje: 
„jestem o Pana zazdrosna w najbardziej niewybaczalny sposób, tak jak 
kobieta bywa zazdrosna o ukochanego mężczyzn ę " . 

Czajkowski nie m iał nikogo prócz Meck, kto mógłby „pod trzymać go, doda ć 
mu otuchy", mi mo t o nigdy si ę nie spot kali, nie dotknęli swoich dło ni . 

Korespondencja urywa się tak nagle, jak niespodziewa nie pojawiła się 

w życiu kompozytora. Pew nego dnia von Meck po prostu przestaje 
odpowi adać na listy. 6 listopada 1893 roku Czajkowski umrera . Ja k i ś czas 
późni ej spytano An nę Dawydową jak Jej teściowa, Nadieżda von Meck, 
przeżył a śm i e rć swego przyjaciela. Odparła: „ona jej nie przeżyła" . 13 
stycznia 1894 N adieżda von Meck umiera w Nicei. A żo na Czajkow skiego, 
sponiewierana przez życie , trafia do zakła d u dla psychicznie chorych. Do 
ko ń ca opowi adać będz i e o wykreowanej przez sieb ie w ielkiej miłości, która 
ł ączyła j ą z mężem . Po śm i e rci m ęża mówi dziennikarzom - „przez całe życie 
nie zapomn ia ła m jego niezwykłych, cudow nych oczu. B łyszczą nawet teraz, 
ki edy jest daleko ode mnie. „ ", przede wszystkim podkreś l a , że „on sam jest 
Onieginem, a ja jestem Tatianą. Jego poprzednie i następne opery nie 
powstały pod wpływem miłości. Są zimne i niejednolite. Brak im spójności. 
Oniegin to jedyna z jego oper, która jest dobra od początku do końca". Dla 
Czajkowskiego Ant onina była jedynie „za kochaną w nim do sz al e ństwa " 

kobietą , któ rą ła two było mu wykorzystywać do swoich celów, chociażby do 
tego, by u kryć jego p rawdziwą tożsamoś ć , u c iszyć plotki. 
N i eszczęs na, ob łąkana kobieta , umiera z przekonaniem o s zczęś liw ie 

przeżytym życ i u; tei radości niestet y nie zaznał Czajkowsk i, bo jak mawiał: 

„żałować przeszłośc i i mieć nadziej ę na przyszłość , nigdy nie cieszyć się 
dniem dzisiejszym , oto jak upływa ca łe moje życ ie " . 
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Realizatorzy 

Jose Maria Florencio 
dyrygent, alto wiol ista , 
kompozytor 

Absolwent Uniwersytet u M inas Gerais w Belo Horizonte. Umiejętności 
do sko nalił na kursach mistrzowskich w Brazylii, w nowojorskiej Juil liard 
Schoo l of Music, wiedeńskim M usikhochschule oraz warszawski ej Akademii 
M uzycznej im. F. Chopina. Kształcił si ę m.in. u Davida Machado, Eugene'a 
Ormandyego i Henryka Czyża . Po u koń czeniu studi ów był koncertm istrzem 
altówek Orkiestry Symfonicznej Minas Gerais w Belo Horizonte i Ork iestry 
Symfoni cznej Bahia w Sa lwadorze. Występował jako solista na koncertach 
i recitalach. W roku 1985 p rzyjechał do Polski i ro z począł karierę dyrygencką . 
Współpracowa ł z w ieloma o~rod kami muzycznymi w kraJU, prowa dząc 
koncerty symfoniczne i kameralne oraz spektakle operowe, operetkowe 
i baletowe. Obecn ie jest nowym dyrektorem Orquestra Sinfon ica do Teatro 
Municipal de Sao Paulo, jednej z wa żniejszych instytucji muzycznych 
kontynent u południowoamerykań sk i e go. Za wybitne os i ą gn ięcia 

artystyczne zost ał uhonorow any licznymi nagrodami, w tym m.in.: Srebrną 
Łódką za najlepsze spektakle teatralne roku: fmani Verdieg o i Cavalleria 
rusticana Mascagniego wystaw ione na scenie Teatru Wi elkiego w Łodz i , 

czy nagrodą krytyków muzycznych Sa o Paulo dla najlepszego dyrygenta 
sezonu oraz prestiżową nagrodą Sereia de Ouro Brazylij skiej Telewizji 
GLOBO. W Operze Baltyckiej w Gdańsku pełni funkcj ę za stępcy dyrektora 
artystycznego. Przygotował tu premiery Don Giovaniego, Gwaftu na Lukrecji 
i Wesela Figara. 

Marek Weiss 
reżyser teat ralny i operowy 

U ko ń c z ył polonis tykę na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserię 

w warszawski ej PWST. Debiutował rea liza cj ą dramatu Szeks pira Troilus 
i Kressyda w Teatrze Narodowym. Dzięk i stypendium British Institute podją ł 

studia szekspirowskie w Wielkiej Brytanii, których efektem była głoś na 

real izacja Hamleta nagrodzona na festiwalu w Toruniu. W rezultacie zo stał 
zaangażowa ny jako rezyser etatowy do Teatru Narodowego w Warszawie, 
gdzie wyreżyserował Czekając na Godota Becketta . W 198 1 ro ku zrealizowat 
w Operze we Wrocławi u prapremierę opery Zbigniewa Rudz i ń skiego 

Manekiny , która prezentowana była na Festiw alu w Rennes oraz na 
Festi wal u Narodów w Sofi i. W latach 1982-88 i 1992-95 był głównym 

reżyserem Teatru Wielkiego w Warszawie. Zrealizowa ł na tej scenie 
k il kanaście oper. Znalazly się wśród nich: Borys Godunow, Fidelio, Wozzeck, 
Łucja z Lammermoor, Straszny dwór, Turandot, Manekiny, A ida, Macbeth, 
Travia ta i Nabucco, Mistrz i Mafgorzata, Bramy raj u, Dama pikow a, Salome, 
Raj Utracony i Faust. Wiele z jego spektakli było prezent owanych w Pa ryż u , 

Londynie, Berlinie, Monachium , Wiedniu, Moskw ie, Brukseli, Hadze, 
Luksemburgu, Atenach, Pekinie, Tokio, Jerozolimie i ponad trzydz iestu 
innych miastach Europy i Azji. W latach 1995-2001 był dyrektorem 
artystycznym Teatru Wielkiego w Poznaniu, w którym przygotowa ł m.in. 
światową pra p rem ierę Elektry Theodorakisa (Luksemburg, 1995) W 2005 
roku peł nił obowiązk i zast~p cy dyrektora art ystycznego Opery Narodowej. 
Od marca 2006 jest et atowym reżyserem Warszawskiej Opery Kameralnej, 
dla której z rea l iz ował Wolnego strzelca i Juliusza Cezara , a od 2008 jest 
dyrektorem nacze lnym i art ystycznym Opery Ba łtyckiej, w kt órej 
przygotował real izacje Madamy Butterfly, Fausta, Rigoletta, Don 
Giovanniego i Wesela Figara. 
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Jagna Janicka 
scenograf 

Absolwentka Wydziału Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Wydz ia łu Scenografii 
Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Zaprojektowała scenografię i kost iumy do kilkudziesięc i u filmów, spektakli 
teatralnych i telewizyjnych. Za kostiumy do filmów: Życie jako śmiertelna 
choroba przenoszona drogą plciową. Persona non grata i Boże skrawki była 
nominowana do Nagrody Orłów. Laureat ka nagrody teatralnej Ludwik za 
rok 2002, za najl epszą scenografię w Krakowie za spektakl Idiota w reżyserii 
Barbary Sass oraz nagrody za scenografię do Europa . Współpracowała 

z takimi reżysera m i jak: Krzysztof Zanussi, Peter Greenaway, Jerzy Stuhr, 
Tadeusz Bradecki, Krzysztof J a si ńsk i , Mari usz Grzegorzek, Andrzej Domalik, 
Magdalena Łaza rkiew i cz . Projektowała także dla Teatru Narodowego, Teatru 
im . Słowackiego i Teat ru Starego w Krakow ie, Teatru im. Jaracza w Łodzi, 
Teatru Powszechnego w Warszaw ie, Opery Śląs ki ej . Ki nomani znają jej 
kost iumy i scenografię z takich filmów. jak np.: Spis cudzofożnic, Kroniki 
domowe, Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą plciową, 
Nightwatching. W Operze Bałtyckiej była autorką kostiumów do opery 
Rigo le tto (Nagroda Tea tralna Prezydenta Gdańska) oraz scenografii do Don 
Giovanniego. 

I 

,1 

lzadora Weiss 
choreograf 

Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Warszawie i Akademii 
Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Dwukrotna stypendystka Ministerstwa 
Kultury i Sztuki. Po ukończen iu szkoły p racowała w Teatrze Wielkim 
w Warszawie i jednocześnie studiowała na wydziale pedagogiki baletu. Jako 
choreograf debiutowała w 1996 w Teat rze Wielkim w Poznaniu, 
spektaklem Sny nocy letniej . Do tej pory zreal izowała choreog raf ię do takich 
spektakli jak: Turandot, Straszny dwór, Galina, Salome, Czarodziejski flet, 
Don Giovanni, Aida, Carmen, Wolny strzel c, Nabucco, Eugeniusz Oniegin, 
Faust oraz Halka. Spektakle te były prezentowane na najważn i ejszych 
scenach krajowych oraz w USA, Francji. Niemczech, Luxemburgu, Holandii 
i Finlandii . Na festiw alu w Wexford w Irla ndii z reali zowała choreografię do 
trzech premier. P rz ełomowym spektaklem w jej dorobku stał si ę I Koncert 
skrzypcowy Krzysztofa Pendereckiego zreal izowany w Teatrze Wielkim 
w Poznaniu . Po tej realizacji Jiri Kylian zapros ił ją do Nederlands Dance 
Theater. by odbyła u niego staż choreograficzny. W ramach fest iwalu Malta 
2000 przygotowała spektakl Cztery pory roku Vivaldiego w nagraniu Nigela 
Kennedy'ego, który po obej rzeniu tej choreografi i zap roponował jej 
współpracę nad nowym projektem. W 2005 zrealizowała w Operze 
Ba łtyc kiej balet .. . z nieba do muzyki Michała Lorenca z jej własnym li brettem . 
Następna rea lizacja pełnospektak l oweg o baletu Eurazja , do którego 
napisała libretto i dobrała muzykę reprezentującą odrębność ku lturową 

Wschodu i Zachod u, miała swoją premierę we wrocławskim teatrze Capito l 
i sta ła s ię wydarzeniem otwi erającym d rogę do zrealizowan ia ma rzeń 

o własnym zespole. Rozpoczęła pracę nad proj ektem Warszawskiego Teatru 
Tańca przy Centrum Artystycznym Malarn ia. Zaw i es iła jednak ten projekt po 
otrzymaniu propozycji z Opery Bałtyc kiej, gdzie zrealizowała spektakl 4&4 
do muzyki Lisy Gerard, Alessandra Marcello oraz Vivald iego i Bacha 
w nagraniach Nigela Kennedy'ego. Jej ch oreografie pozwol iły na powstanie 
w Operze Bałtycki ej zes poł u współczesnego tańca , z którym zrea l izowała 
powtórn ie spektakl Eurazja. 



--1-
V 
o 
c: 
s: 
~ 
s 
:r 
m 
o 
::c 
ca 
I
V 
o 
c: 

V 
o 
c: 

3" 
m 
o 
:c 
ca 
I-

Dariusz Tabisz 
dyrygent 

Absolwent Aka demii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego 
w Pozna niu w kl sie dyrygentury symfonicznej p rof . Jerzego 
Salwarowskiego oraz dyrygentury operowej prof. Anton iego Grefa . W roku 
2004 uzyskał drugi dyplom w Królew skim Ko nserwatorium Muzycznym 
w Brukseli , gdzie kontynuowa ł naukę na studiach podyplomowych 
w zakresie dyrygentury symfonicznej i operowej oraz fug i. Stypendysta 
Rządu Flamandzkiego. W latach 1997 - 2002 był dyrygentem i managerem 
założonej przez siebie młodzieżowej orkiestry kameralnej Kamerata Nowego 
Wieku w Poznaniu. Wraz z o r kiestrą dokonał wielu nag ra ń radi owych 
i telewizyjnych, prawyko na ń utw orów kompozytorów współczesnych , m.in: 
Augustyna Blocha i Darii Kwiatkowskiej. Podczas st udiów w Belgii 
współpra cowa ł z Flamandzką Orkiestrą Radiową , Brus eis Chamber 
Orchestra , mł odz i eżową o rki est rą kamera lną YUE . W roku 2006 
współpracował także z Chórem 1m. Stani sława M oniuszki w Poznaniu. 
S pośród swych mistrzów dyrygentu ry artysta ceni szczególnie Maestro Jose 
Maria Florencio, którego uczniem był w latach 2000 - 2002 oraz Maestro 
Valerego Gergieva. przy którego próbach z London Symphony Orchestra, 
Rotterdams Phil harmonisch Orkest oraz Mariinsky Theater asystował 
w latach 2005 - 2007 . Od stycznia 2008 roku jest kierownikiem Chóru Opery 
Bałtyck i ej. 

Wykonawcy 
Agata Bieńkowska mezzosopran 
Absolwentka Gdańskiej Akademi i Muzycznej i Hochsc hu le tu r Musik 
w Stutt garcie. Była stypendystką DAAD. Towarzys twa im. Ri harda Wagnera 
w Bayreuth , Friedrich-Naumann-St iftung i Polsko-Niemieckiego Towarzystwa 
Akadem ickiego w Krakowie. Lau reatka Międzynarodowego Konkursu Wokalnego 
im. Sylwii Gesztyw Lu ksemburgu, Teinecher Preis i Eu ropean Union Competition, 
półfin a li stka Konkursu Domingo Operalia i Belvedere w Wiedn iu. Jej repertuar 
obejmuje dzieła od baroku do współczesnośc i. Występuje m.i n. w Operze 
Rzymskiej. Bolo ńs k iej , Waszyngtoński ej, Teatre del Liceu w Barcelon ie. 

Beatriz Blanco mezzosopran 
Pochodzi z Caracas, mieszka w Warszawie. Koncertowała w Wenezueli , Brazyli i, 
Hiszpanii, Francji i Niemczech. W Polsce występuje w Filharmon ii Narodowej, 
Filharmonii Ś l ąskiej. filharmon iach we Wrocławiu, Poznaniu, Bielsku B iałej . 
Wykonuje zarówno klasyczny repertuar operowy: m.in. Carmen (Opera Nowa 
w Bydgoszczy, Opera Ś l ąska, Opera Szczec i ń ska, Teatr Muzyczny w Lublinie), jak 
i musicalowy: np. ro la Anity w West Side Story (Opera na Zamku w Szczecinie) . 
Jest wyb itn ą wykonawczyn ią muzyki ludowej krajów Am ryki Łacińskiej . 

Joanna Cortes sopran 
Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie Eugeniusza Sąs iadka . 

Doskona l iła warsztat w Niemczech i we Włoszech . Deb i utowała jako Tatiana 
w Operze Wrocławskiej . Występ uje w Polsce i za gran icą. Śp iewała z Placidem 
Domingo podczas koncertu charytatywnego w Zabrzu. Współpracowała 

z Krzysztofem Pendereckim. Z Waldemarem Malickim nagrała płytę Cafe ole! 
z piosenkami h iszpańskimi . W Paryżu brała udzia ł w świ atowej prapremierze 
opery Krauzego Iwona, ksi żniczka Burgunda. 

Kamila Cholewińska sopran 
Absolwentka Akademii Muzycznej w Łodz i w klasie Katarzyny Rymarczyk. 
Warsztat wokalny kształci na kursach prowadzonych przez m.in.: Teresę 

Wojtaszek-Kubiak, He l enę Łazars ką, Te resę Ży l is-G arę. Zadebiutowała partią 
Fiord iligi w operze Cosi fan tutte na scen ie Teat ru Wielkiego w Łodz i. Brała ud ział 
w realizacji opery Picci niego La Buona Figlio /a Niceo/o , jako Armidoro, w Teatrze 
Operowym w Rheinsbergu. Solistka Opery Kameralne) w Warszawie. 

Magdalena Lewandowska mezzosopran 
Absolwentka Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie Krystyny Kujawińskiej -
Dobiasz i Krystyny Paku lskiej . Debiutowa ła partią Suzuki w Madamie Butterfly 
w trakcie gośc i n nych występów Opery Bałtyckiej w Parnu (Estonia). Sol istka 
Państwowej Opery Bałtyck i ej. Śpiewa m.in. partie Suzuki w Madamie Butterfly, 
Jadwigi w Strasznym Dworze i Marty w Fauście . 

Anastazja lipert 
Studentka Akademii Muzyc nej w Krakowie w klas ie Semena Szkurhana. 
Laureatka konkursów i fest iwa li ogólnouk ra iń skic h. Otrzymała Grand Prix na 
międzynarodowym fest iwalu sztuk w Phenianie. Stypendystka Prezydenta 
Miasta Kijowa. W Operze Ba ł tyc k i ej można podziw i ać ją w part ii Hrab iny 
w Weselu Figara. 

Małgorzata Pańko mezzosopran 
Absolwentka Akademii Muzycznej w klasie Krystyny Szostek-Radkowej . 
Wyrózniona Medalem "Magna Cum Laude' . Laureatka konkursów woka lnych; 
im. Ady Sari , Polskiej Pieśn i Artystycznej w Warszawie i konkursu w Dusznikach 
Zdroju. Półfinal i stka Konkursu im. Monserrat Caballe w Andorze i finalistka 
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Wykonawcy 
konkursu Opery Kameralnej w Rheinsbergu. Z Filharmonią Łódz ką odbyła tournee 
po Francji. Uczes tniczyła w obchodach 50-lecia Międzynaro d oweg o Towarzystwa 
Chopinowskiego w Wiedniu. Występuje m.in. na scenie Teatru Wielkiego 
w Warszawie. 

Joanna Wesołowska mezzosopran 
Absolwentka Akademii Muzycznej w Gdar\sku w klasie Brygidy Skiby. 
Uczestniczka kursów wokalnych u: Andre Orlowitza , Jadwig i Rappe, Heleny 
Łazarskiej i Ronaldo Panerai . Śp iewa ła na Międzynarodowym Fes tiwalu Muzyki 
Wspó łczesnej Warszaw ka Jesier\ . Pracował a w Schola Cantorum Gedanensis . 
Współpracowała z Capellą Gedanensis . Od 2002 roku pracuje w Operze 
Ba łtyckiej . 

Alicja Węgorzewska mezzosopran 
Absolwentka Akadem ii Muzycznej w Warszawie. Laureatka I nagrody 
w Rheinsbergu. Występowała w wiedeńskiej Kammeroper, kreując rol ę Dardan 
w operze Pielgrzym z Mekki Glucka, a takie w operze Trouble in Tahiti Bernsteina z 
zespołem Neue Oper Wien. Występuje na polskich i europejskich scenach 
operowych. Brała udzia ł w Fes t iwalu Muzyki Dawnej w Innsbrucku oraz 
w Donaufestwochen w Wiedn iu. Nag rała ścieżkę dźwiękową do filmu Wiedimin, 
za któ rą otrzymała Zł otą Plytę . W repertuarze m.in. Ońeusz, Oktawian, Carmen, 
Hrabina w Damie pikowej, Lukrecja. 

Anna Wierzbicka sopran 
Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w klasie Christiana Elssnera. 
Umiej ętności wokalne kszta łc i ła na kursach prowadzonych przez Renatę Scotta, 
Evę B l ahovą oraz Te resę Ży li s-Garę. Laureatka Międzynarodowego Konkursu 
Wokalnego im . Antonina Dworzaka w Karlovych Varach, Międzynarodowego 
Konkursu Wokalnego im. Mikulasa Schneider-Trnavskyego w Trnavie, finalistka 
Międzyna rodowego Konku rsu Wokalistyki Operowej im. Adama Didura 
w Bytomiu, pólfinalistka Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. Francesco 
Vinas w Barcelonie oraz Międzynarodowego Konkursu Wokalneg o 1m. Renaty 
Tebaldi w San Marino. Debiutowała pa rti ą Fiordiligi w Cosi fan tutte Mozarta 
w Operze Krakowskiej. Solistka Warszawskiej Opery Kameralnej. Współpracuj e 
takie z Łotews ką Ope rą Narodową i Operą K rakowską . Gdańskiej publiczności 

znana jako Hrabina w Weselu Figara i Elw ira w Don Giovannim. 

Robert Gierlach baryton 
Absolwent Akademii Muzycznej w kia ie Kazimierza Pustelaka. Debiutowa ł jako 
stu dent w Warszawskiej Operze Kameralnej . Lau reat międzynarodowych 

konkursów woka lnych w Vercel li oraz w Las Palmas. Występował w teatrach 
operowyc h w Polsce. Europie i Stanach Zjednoczonych. Uczestniczył 

w festiwalach w Glyndebourne i Salzburgu, w Karinthischer Sommer, Schleswig
Holstein Festiva l, Berliner Festwochen, Promos w Londynie i Wratislavia Cantans. 

Szymon Kobyliński bas 
Student Akadem11 Muzycznej w Gdańsku w klasie śpiewu Floriana Skulskiego. 
Stypendysta M inisterstwa Ed ukacj i Narodowej i Prezydenta Miasta Gdańska . 

Um iejętności wokalne kształcił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez 
Claud io Desderiego i Paul Esswooda. Bra ł udział w prapremierze opery Kasserna 
Comedy of a dumb wife wystawionej przez gdańską Akademię Muzyczną 
Uczestn iczy ł w w ielu koncertach oratoryjno-kantatowych . Sekundant Za recki jest 
jego pi erwszą parti ą wykonywa ną na profesjonalnej scenie. 

Krzysztof Kur tenor 
Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie Kazimierza Pustelaka. 
Solista Warszawskiej Opery Ka meralnej . Wystąp i ł w dwóch koncertowych 
wykonaniach Złota Renu Wagnera na scenie Teatra di San Car lo w . Neapol~ . 
Koncertował na estradach Niemiec, Holandii, Francji, Włoch, H1szpan11 , Austrn, 
Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Llb nu 1 Japonii . Organizator życia 
muzycznego (współtworzy m.in Letnie Festiwale Pieśn i Kompozytorów Polskich, 
Festiwa le Pieś ni Europejskiej, Wieczory z Poezją Polską oraz Festiwal Pasyjny 
Crucifixus est. ) 

Andrzej Malinowski bas . . 
Absolwent Akademii Muzycznej w Łodz i w klasie Tatiany Mazurk1ew1cz . 
U miejętności wokalne doskon ali ł w Wied niu na kursach u Jamesa Kinga. Laure~t 
1 na grody im. Jana Kiepu ry w Kryni cy, li nagrody w Międzynarodowym konkursie 
Wokalnym im. Fra ncesco Vinans'a w Barcelonie. Był soli stą scen operowych 
w Niemczech. W Polsce występuje w Teatrze Wielki m w Warszawie, Łodz i 
i Poznaniu . W repertuarze ma ok. stu part ii operowych, operetkowych, 
kantatowa - oratoryjnych oraz p ieśni różnyc h kompozytorów. 

Piotr Nowacki bas 
Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie Włodzimierza Zalewskiego. 
Finali sta Konkursu Wokalnego Belvedere w Wiedniu oraz Konku rsu im. Lu ciano 
Pavarottiego w Filadelf ii. Występował m. in. w La Scali. Solista Teatru Wielkiego 
w Warszawie. 

Adam Palka bas 
Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie Floriana Skulskiego. 
Współp racę z Operą B a łtycką rozpoczął jako student . Występowa l na scenie 
stołecznego Teatru Wielkiego jako Sparafuc ile. W marcu 2009 roku otrzymał 
nagrodę teat r al ną Marszalka Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta 
Gdańska za Collatinusa w Gwałcie na Lukrecji. W repertuarze także Leporello, 
Masetto, Zbigniew, Figaro. 

Grzegorz Pazik baryton . 
Absolwen t Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie Jerzego Artysza . W czasie 
studi w dwukrotnie otrzyma! stypendium Ministra Kultury i Szt uki za 
wyróz niające osiągnięcia w nauce. Współpracuje z Operą Narodową 
w Warszawie, Operą Krakowską . Op rą na Zamku w Szczecinie, Teatrem 
Muzycznym w Lubl inie oraz Orki estrą Polskiego Rad ia i L u bel s ką Ork i estr~ 
Kameralną. Występował w Belgi i, Holandii i Francji, rep rezent ując Polskę w partu 
Szambelana w ~wia towej prapremierze opery Zygmunta Krauzego /wona, 
księżniczka Burgunda, która odbyła się w Paryżu . 

Romua Id Tesarowicz bas 
Sol ista Opery Paryskiej, Teatro alla Scala i Opery Rzymskiej. Debiu tował partią 
Skołuby w St rasznym dworze Moniuszki. Współpracował z łódzkim Teatrem 
Wielkim . Zwi ąza ny z Opera Bastille od momentu jej otwa rcia. W repertuarze.ma 
orat ori a Bacha, Haendla, Haydna oraz pieśni kompozytorów polskich, 
francuskich, rosyjskich i niemieckich. Występuje z Krzysztofem Pendereckim. 
Lau reat I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Operowym im. A. Didura, 
nagrody Roncorogniego na konkursie w okalnym Voci Verdiane w Busseto, 
li nagrody na konkursie operowym w Barcelonie. 
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Wykonawcy 
Krzysztof Rzeszutek tenor 

Artysta Chóru Państwowej Opery Baltyckiej, z którą współpracuie od 1981. Uczeń 
Zofii Czepie l. W swoim do robku ma szereg ról drugo- i t rzecio planowych, wśród 
n ich \'lfY róż nić należy : Indian ina w Sprzedąnej narzeczonej, Gast ona w Travia cie, 
Grzesia w Strasznym dworze. 

Paweł Skałuba t eno r 

Abso lwen t Akademii M uzycznej w Gda ńsku w klas ie Piotra Kusiewicza. 
Deb i utował j ako Ern est o w Don Pasqua/e na scenie Opery B ałtyck i ej , której j est 
so li stą. Finalista I M iędzynarodowego Konkursu Woka lnego im . Plac ido Dom inga 
w Paryż u. Występowal w Wa tykan ie w Bazylice Św iętego Piot ra , b io rąc udz iał 
w koncercie dla Jana Pawia 11 . Otrzyma ł nagrodę Gda ńskiego Towarzystwa 
Przyj ació ł Sztuki . Pop u larność p rzynios ł y m u koncerty Trzech Po lskich Tenorów, na 
któryc h występuje razem z Dar iuszem Sta c h urą i Adamem Zdunikowskim . 
Zdobywca I nag ro dy IV Międzynarodowego Turn ieju Tenorów w Szczeci nie. 
Koncert uje także w Ka nadz ie i USA. Na stałe związany j est Operą Baltycką . 
W repertu arze m .i n. Stefan, Ks i ążę Mantui, Pinkerton, Rudo lf , Po ll ione, Bar in kay. 

Jacek Szymański tenor 

Absolwent Akademii Muzycznej Gdańsku . Sol ista Opery Ba łtyckiej. Występuje 
na scenie Opery Nova w Bydgoszczy, Teat ru Wie lkiego w Łodz i o raz Opery 
w Szczecinie . Wykonuje róznorodny repertuar od fo rm ora toryjnych p o p ieś n i i 
p iosenki. Jako wykonawca part ii Dzidz iego bra ł u d ział w radiowym wykona niu 
Hrab iny. Jest t wór ą i organizato rem fest iwalu Muzyczne Dn i - Drozdowo / 
Łomża . 

Mikołaj Zalasiński baryton 

Absolwen t Akadem ii M uzycznej w Kato w icach . l aurea t konkursu woka lnego 
im . Adama Didura . Cz lonek zesp ołu Teat ru Wielkiego - Opery Narodowej 
w W arszawie . Współprac uj e z Tea tra Regg io di Torino, Teatra Grande la Fenice, 
Teatra Sao Carlos w Lizbonie, Teatra Giuseppe d i Stefano na Sycylii, Abilene Opera 
Texas, Operą Narodową w Wilnie , Pradze i Sofi i, Gra nd Opera Belfast, New lsraeli 
Opera w Tel Av iv ie, Opera de Lausanne. Ostatn io na CD i DVD ukazai się Parsifal 
z jego udz1aiem z weneckiego Teatra La Fenice . W repertuartuarze m.in. Rigoletto, 
Don Giova nn i, Carlos w Mocy przeznaczenia, Tomski , Nabucco, Gerard. 

Adam Zdunikowski tenor 

A bsolwent Akademi i Muzycznej w Warszawie w klasie Romana Węgrzyna. 
Laureat M i ędzynarodowego Konkursu Sztuk i Woka lnej im. Ady Sari w Nowym 
Są czu , Kon kursu Wokal nego im. S ta nis ława M oni uszki w Warszawie, 
Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Belvedere w W iedn iu . Deb iutowa ł na 
scenie kameralnej Teatru W ielkiego w Warszawie. Współp rac uj e z teatra mi 
operowym i w Polsce (Bydgoszcz, Bytom, Kraków, Pozna ń, Wroclaw, Gdańsk, 
Szczecin) i za gran i cą (Hamburg, Pra ga). 

Witalij Wydra 
laureat li nagrody li Ogól no ukraińskiego Konkursu Ml o dych Woka listów Teodora 
Teren -Ju ś kiwa we Lwowie. Obecnie artysta Chóru Opery Ba łtyc ki ej. 

Sum mary 
PART I 
Scene 1 
Peasan ts are coming back from tho field to make obeisa nce to their benefactor Madame Lari na 
and her daughters, and then they sing and dance to cheer them up. The JOyful scene touches 
the sentimenta l, arden! fa n of love stories - Tatyana - deeply; on the other hand, the happy and 
vivaoous Olga fmds the melancho lie poses funny, JUS! like her mother. She also used to read 
this k1nd of nonsense when she was young, but she later rea lized that such heroes are an 
extinct species ... Guests are arri ving; it is t he neighbour Lenski, a young poet in love with Olga, 
who carne w 1th a fnend of his - Eugene One91n, who has just 1nhented one of the 
neig hbouring estates. Tatyana suddenly seerns to th1nk that the man stand ing 1n front of her in 
an in ca mate hero of one of her love stones. Parallel ly Lenski declares h1S passionate love to the 
timidOlga. 
Scene 2 
Ever si nce Tatya na met Onegin, she has not been able to get a wink of sleep As she is not a ble 
to calm her s!irred heart, she asks her nanny to share her love memor1es w1th her But what 
kind of love memories can the na n ny have if her pa rents marned her to a boy even younger 
than her, when she was 13! Disappoi nted wi th the story wh1ch she did not act ually hear at all , 
Tatya na confesses that she has fallen in love. She wants to stay a lane t hrough the rest of the 
night, to spend it wnting the most beauti ful love letter in the history of the opera. When the 
sun nses, she will send nanny's grandson to takethe letterto Onegin. 
Scene3 
Tatyana, breathless and 1ittery is awa1ti ng Onegi n 1n a fru1 t garden . The lad f1nally arn ves and 
gives the girl a cruel lesson under the pretence of self-cnt icism. His 1 am not worthy of you' 
hurts her morethan il he aid "I do not ca re much for yo u' 
Scene4 
Lari na throws a parry for Tatya na on her namesday. Onegi n dances with the namesday girl but 
he is irritated by the rumours about the ir alleged matrimon ial fu ture. He 1s going to take 
revengeon Len ski by ostentat iously poaching Olga . Len ski 1s becoming mare and more 1ealous 
and in the end he loses hiS temper. The sinister games wil l be temporarily interrupted by 
a performance of Monsieur Tr i uet, a Frenchrnan who lives in the nelghbourhood, who is 
going to rec1te his own cou plets to honour Tatyana. The game saan turns into a drama, as 
Onegi n can not find the nght words to ease Lenski's anxiety. Lenski loses his temper and, driven 
to extremes, throws down the gauntlet to Oneg1n. Onegin and Lenski begin to exchange 
insul ts; they have to be pulled apart, before they bring their fists int o play. Ol ga tnes to stop 
Lensk1, it is unfortunat ely al ready tao late. 
PARTII 
Scene 1 
At the crack of dawn, on a snow-covered gladc Lensk i awaits his opponent. Full of 
premonition he thinks about his lost you th and his love to Olga . Onegm arrives 1n t he end, 
belated . The passions have cooled down, but not enough to bring the young people to their 
senses. Oneg i n is the f irst to shoot. Lenski fa lls dead to theground . 
Scene 2 
Two years later. Elega nt company os dancing the polonaise at a great bali 1n St . Petersburg. 
Onegin appears among the guests - he has travel led the world 1n an attempt t o efface his 
horrible deed. Suddenly his attent1on is attracted by an extraordinary beauty wa lking 
majestica lly across t he rooms. lt 1s the duchess Grem1na, in whom dumbfounded Oneg1n 
recognises „ . Tatyana . She also recognises him and can barely control her emot ions. He 
husband, Duke Gremin, confesses to Onegin tha t he loves his wrte deeply. After a small ta lk 
with Oneg i n, Tatyana leaves the bali room under the pretence of bcing tired, Onegin, on the 
ot her hand, feels out of his depth. 
Scene 3 
Tatyana receives yet another letter from OnE!gm, and it move~ her deeply. Wha t 15 worse, the 
author has hastcned alter the letter and fal Is to her feet . For Tatyana, even though she has 
never stopped loving him, her rn atrimonial dury and honesty are mare important than an 
elation of the heart. To gether t hey ery over what co u Id have been, but sh li ncver be fu lf11ied 
There is no retu rn : Tatyana tears herself lease and takes to !light. w hile he is left w1th on ly the 
possibtli ty t o curse his late. 
Scen e3 
Tat yana rece1ves yet another letter from Onegin, and it moves her deeply. What 1s worse, the 
author has hastened after the letter and fal Is t o her foet. For Tatyana, even though she has 
n ver stopped loving h1m, her m . tri rnonial du ty and honesty are mare important than an 
elat1on of the heart . Together they ery over what could have been, but shall never be fulf 1l led. 
There is no return; Tatyana tears herself loose and takes to ffight, while he is left with only the 
poss1bility to curse his fa te. 
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Zespoły Państwowej Opery Bałtyckiej 
w sezonie 2008/09 

dyrektor naczelny i artystyczny 
Marek Weiss 
zastępca dyrektora ds. artystycznych 
Jose Ma ria Florencio 
zastępca dyrektora 
Jerzy Snakowski 
zastępca dyrektora ds. f inansowych 
E lż bi eta Ha łusz czak 
kierownik ba letu 
Roma n Komassa 
kierown ik chó ru 
Dariusz Tabisz 
asystent dyrygent 
Jakub Kon tz 
inspicjent/sufler 
Magdalena Szlawska 

so liści śpiewacy 

soprany Ewa Biegas, Aleksandra Buczek, Anna Fabrello, Karina Głuch, Mira 
Graczyk, Bozena Harasimow icz, Joanna Horodko, Julia Iw aszkiewicz, Katharina 
Jakhelln- Semb, Liliana Ka mińs ka , Agnieszka Kozłowska , Barbara Kubiak, Galina 
Kuklina, Agnieszka Kurowska, Iwona Leśniowska- Lubowicz , Yang Li, Anastazja 
Lipert, Anna Mikołaj c zyk , Ag nieszka Pias, Jadwiga Postrożna, Anna Wierzbicka. 
M gdalena Witczak 
alty Mon ika Fedyk · Klimaszewska, Magdalena Lewandowska, Katarzyna Otczyk, 
Jolanta Podlewska , Janja Vuletic, Małgorzata Walewska, Alicja Węgorzewska, 
Joanna Wesołowska , Ewelina Wojciechow ska 
kont ratenory Karol Ba rtosi ń ski , Jan Monowid 
tenory Krzysztof Gasz, Edward Ku lczyk, Krzysztof Kur, Ryszard Minkiewicz, 
Dariusz Pietrzykowski , Paweł S kałuba, Jacek Szymań ski, Johannes Weiss, Adam 
Zdunikowski 
barytony Robert Gierlach, Mariusz Godlewski, Grzegorz Piotr Kołodziej , 
Stan i sław Kufluk, Bartek Misiuda, Leszek Skrla, Florian Skulski, Kazimierz 
Staniucha, Grzegorz Ufnal, Wiard Witholt, Krzysztof Witkow ski, Adam Woźn iak , 
Mikołaj Z l a si ńsk i 

basy lukasz Golińsk i , Marian Kępczyń sk i , Bogdan Kurowski, Dariu sz Machej, 
Andrzej M linowski, Piot r Nowacki , Adam Palka, Rys.zard Smęda, Radosław 
Żu kowski 
korepetytorzy sol istów Liana Krasyun-Korunna, Olga Neczyporenko 

balet 
Żanetta Borówka, E l żbi eta Czajkowska - Kło s , Beat a 
Giza, Ka roli na Jastrzębska, Franciszka Kierc, 
Magdalena Kotlarz, Sylwia Kowalska-Borowy, 
Joanna Lichorowicz, Aleksandra M ichalak , 
Marzena Socha, Ag ni eszka Wojciechowska, 
Dorota Z i elińska , Leszek Alabrudzi ńsk i , Piotr 
Borowy, Bartosz Kondracki, Michał labuś , Fi lip 
Michalak, Piot r Nowak, Michał Ośka , Rado sław 
Palutkiewicz , lukasz Przytarski, Ireneusz Stencel 
inspektor Marzena Procha eka 

chór 
soprany Magdalena B ab i ń ska - Ku re k , An na 
Bana sz uk, Ma ł gorza ta Daw i d, E l ż bi et a 
Frankiewicz, Danuta Glegoła-Brzostowska , Ewa 
Jurczyk - Kepke, Zofia Kotlicka-Wiesztordt, Jaryna 
Kuzmych, Moni ka Kulecka, Anna Machnowska, 
Magdalena Miętki , Kamila Nehrebecka, Anna 
Osior, Marzena Ostryń ska, Jadwiga Ratajczyk, 
Anna Szczukowska 
alty Franciszka Adam us, Agata Citko, Danuta 
Dunst-Surow iec, Ka tarzyna Grajewska, Izabela 
Plath-Kohyt, Alina Robak, Renata Sergiel 
t enory Krzysztof Brzozowski, Paweł Fa ust, 
Wojciech Lewandowski , Krzysztof Mendyk, 
Krzysztof Rzeszutek, Łu kasz Wroński, Witalij 
Wyd ra 
barytony Wojciech Dowgiałło, Leszek Gołąb , 
Leszek Kruk, J arosław Mielniczuk, W ldemar 
Sadowski, Jan Szenk 
basy Jacek Jasman, Andrzej Kosecki, Michał 
Kuźma, Adam Siebiera 
z-ca kierownika chóru Jan Ku rek 
korepetytor Janina Matu sewicz 
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orkiestra 
I skrzypce Halina Jastrzębska I koncertmistrz, Anna Manicka / I głos, z-ca 
koncertmistrza, Maria Stolarczyk - Kmiecik I I głos, Anna Czarny, Aneta Fidrych, 
Katarzyna Januszajti s-Mielczarek, Anna Jastrzębska, Agn ieszka Kotuk-Pozorska, 
Marzen a Zajkowska 
11 skrzypce , Katarzyna Filipiak / I głos, Piotr Bukowski, Agnieszka Elert, Ew a 
Ju:;zczyk - Kow alkow ska, Maria Krzemińska, Edyta Tomaszczuk - Gud ojć , 
PrzemysławTreszczotka, Julita Wołosiuk 

altówki Joanna Welz I I głos , Magdalena Back, Danuta Kowalczuk, Maria 
Kow alkowska - Urbańska, Andrzej Murowaniecki, Maria Nizio 
w iolonczele Anna Sawicka I koncertmist rz , Magdalena Romanow ska
Niewiadomska / I głos, z-ca koncertmistrza, Agn ieszka Kaszuba/ I głos , M i rosław 
Czochór, Maria Sta śkowia k , Marcin Szczypiorski 
kontrabasy Sebastian Wyszyń ski I I głos, Beata Leszczy ń,ska, Krzysztof Poznański 
flety Adam Łazarewicz / I głos, Aleksandra Pyrcz/ I głos, Anna Kotw ica / I głos 
oboje Marta Różańska / I głos, Marietta Stefaniak/ I głos, Ka tarzyna Rutyna 
rożek angielski Iwona Pozorska-Arga Iska / I głos 
klarnety Kazim ierz Milewski I I glos, Grzegorz Wieczorek/ I głos, Wojciech Koliński 
fagoty Grzegorz Haga / I głos, Zuzanna Leidel-Elert (+kontrafagot) 
waltornie Wiktor Korunny I I głos, Bartłomiej Skrobot / I głos, Dariusz 
Wojciechowski, Anna Wyrzykowska 
trąbki M ic h a ł Jaskulski I I głos , Kamil Kruczkowski, Tadeusz Milewski 
puzony Marian Stefanowicz/ I gtos, Bogdan Kwiatek, Marek Sikora 
tuba Łukasz Gruba 
perkusja Szczepan Polewski I I głos, Lidia Romanowska I I głos, Zenon Eiert, 
Tomasz Siedl ik 
harfa Aleksa ndra Sznajdrowicz/ I głos 
inspektor I bi bliotekarz Zenon Elert 

zespół obsługi technicznej sceny 
kierownik techniczny 
Adam Jabłonowski 

kierownik sceny 
Zbigniew Ratajczyk 
specjalista ds. technicznych 
Maksym Kohyt 
starszy mistrz oświetlenia i akustyki 
Piotr Miszkiew icz 
operatorzy nastawni oświetleniowej 
Marcin Dąbrowski, Grzegorz Płomiński 
o świ etleniowe;' - akustycy 
Jarosław Borowiak, Andrzej Borucki, Piotr Głuszyk , Robert Krawczyk, 
Łukas z Lenga 
specjalista ds. informatyki 
Piotr Gosztyła 
rekw izytorzy 
Mi rosława Adamczyk (starszy rekwizytor), Mirosława A. Adamczyk 

pracow nia peru karska-f ryzjerska 
Berna deta Nirewicz (kierownik), Anna Knera, Krystyna Krukowska 
garderobiane 
G rażyna M ichalska (mistrz), Grażyna Gajewska, Danuta Górska, Wiesława Frelak, 
Elżbieta Klichow ska, Barbara Leśniewska, Irena Rogala 
montażyści dekoracji 
Krzysztof Materny (mistrz), Sławomir Machtelewski (brygadier), Dariusz Tyrała 
(brygad ier), Krzysztof Dolny, Marcin Glombin, M ic hał Guza, Piotr Jedziński, Adam 
Jałoszyński, Dariusz Klichow ski , Mariusz Kalman, Jacek Prokopek, Michat 
Szczukowski, GrzegorzZagrabski 

zespól scenograficzna-wa rszta t owy 
specjalista ds. produkcji artystycznej 
Hanna Szymcza k 
pracow nia krawiecka damska 
Teresa Korycka (kierownik), Teresa Biegalska, Teresa Firin, Kat arzyna Grenda 
modnia rka 
Katarzyna Marchew icz 
pracownia szewska 
Jerzy Karłowicz, Izabela Pytlach 

dział koordynacji pracy artystycznej 
kierownik 
Zygmunt Żabiński 
Katarzyna Marlewska, 
bib lioteka nutowa 
Urszu la Krasnowska, Jan Dobrzyń ski 

dział promocji i biuro obsługi widzów 
promocja 
Katarzyna Grus, Maja Siedlecka, Katarzyna Wilewska, Łukasz Lewczak 

biuro obsługi w idzów 
kierownik 
Kamila Borkowska 
Lucyna Kowalska, Karolina Maj, Mirosław Ołdak, Ryszard Szczesza k 

redakcja programu Beata Dunajewska, Maja Siedlecka 
opracowanie graficzne Magda Beneda 

Państwowa Opera Bałtycka 
al. Zwycięstwa 15 
80 - 219 Gdańsk 
Tel. 058 763 49 12/13 
opera@operabaltycka.pl 

www.operabaltycka.pl 
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