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BHTCD 
Młody Kandyd mieszka w zamku barona von Thunder-ten-Tronckh, w Westfalii, ciesząc się spokojnym 

żywotem w towarzystwie dzieci barona, Kunegundy i Maksymiliana oraz ślicznej Paquette, pokojówki 

baronowej, nieszczędzącej łask żadnemu członkowi rodu męskiego. l<andyd pobiera nauki u filozofa Panglossa, 

który wpoił mu dobrotliwe przekonanie, iż żyjemy na najlepszym z możliwych światów. Przyłapawszy swego 

mentora w towarzystwie Paquette i w pozycji niegodnej filozofa, l<andyd idzie czym prędzej za jego przykładem 

i uwodzi piękną l<unegundę, czemu zawdzięcza kopniaka w tyłek i wypędzenie z zamku wraz z Panglossem. 

Na swe nieszczęście, błądząc po bezdrożach, spotyka dziki wzrok i plugawe suknie wąsatych Bułgarów, 

którzy gwałcą i plądrują, co im wpadnie w łapska. Sam zarabia tylko parę siniaków, jego towarzysze zostają 

jednak wyrżnięci do nogi. Spieszy zatem schronić się w Niderlandach, gdzie spotyka cudownie wskrzeszonego 

Panglossa. Ten zmuszony jest wszakże żebrać, dodatkowo zaś śliczna Paquette zostawiła mu bolesną 

a nieuleczalną pamiątkę. Ruszają pospołu do Lizbony. Dzięki morskiej katastrof ie spóźniają się odrobinę 

na słynne trzęsienie ziemi, które zrównało miasto z ziemią. Pangloss nie może powstrzymać się, by nie 

wyłożyć mieszkańcom Lizbony swych optymistycznych przekonań i zostaje skazany na stos. l<andydowi znowu 

udało się ujść z życiem po sążnistej chłoście. Nadal trwa on w przekonaniu, że wszystko idzie jak najlepiej, 

po czym spieszy do Paryża, gdzie szczęśliwym trafem spotyka Kunegundę. Udało jej się uciec ze splądrowanego 

zamku i dzisiaj jest kochanką zarówno kardynała Paryża, jak i pewnego bogatego żydowskiego handlarza. 

Przyłapawszy obu kawalerów na figlach z Kunegundą, l<andyd zab ija ich i ucieka wraz z ukochaną oraz ze 

Starą Damą, która zapewnia, że jest córką polskiego papieża. Lądują na odmianę w Kadyksie, gdzie dzięki 

wstawiennictwu Metysa imieniem Cacambo ruszają do Nowego Świata, by wesprzeć jezuickich misjonarzy. 

BHT 0 
Przybywszy do Buenos Aires, spotykają Maksymiliana, syna barona von Thunder-ten-Tronckh oraz śliczną 

Paquette, sprzedanych tam jako niewolników. Spędziwszy chwil kilka z Maksymilianem, którego w roztargnie

niu wziął za hoże dziewczę, Gubernator kieruje swą uwagę ku Kunegundzie, podczas gdy Kandyd rusza do 

dżungli, by spełnić swe żołnierskie obowiązki. Po niezliczonych perypetiach, w czasie których Kandyd zabija 

Maksymiliana (za to, że znowu odmówił mu ręki Kunegundy), a Kunegunda wraz ze Starą Damą tarzają 

się w nudzie i luksusie na dworze Gubernatora, Kandyd dociera do Eldorado. Zabrawszy stamtąd kilka 

kosztowności, znowu rusza na poszukiwanie Kunegundy. Po długiej podróży, gdy zostały mu już tylko resztki 

złota z Eldorado, spotyka niejakiego Marcina, którego skrajnie pesymistyczny pogląd na świat stanowi 

dokładną odwrotność optymistycznych zapatrywań Panglossa. Za jedną monetę kupują statek do Europy; 

niestety sprzedawca, holenderski filut nazwiskiem Vanderdendur, wepchnął Kandydowi dziurawą łajbę, 

która natychmiast idzie na dno. Na pełnym morzu Kandyd napotyka tratwę, a na niej pięciu wypędzonych 

królów i jednego żałosnego żebraka, w którym nietrudno rozpoznać Panglossa. Przybywszy do Wenecji, 

Kandyd spotyka znów Maksymiliana, który nie tylko żyje, ale jest szefem lokalnej mafii oraz Paquette jako 

luksusową kurtyzanę, a także Kunegundę, okradającą klientów w kasynie należącym do Maksymiliana. 

Pangloss wygrywa przy zielonym stoliku i wynajmuje dwie prostytutki, w których Kandyd rozpoznaje 

Kunegundę i Starą Damą. Pod ciężarem nieszczęść tego świata, młody człowiek popada w depresję i milczy 

uparcie, podczas gdy Pangloss kupuje małe gospodarstwo pod Wenecją, gdzie każdy będzie mógł nareszcie 

„uprawiać swój ogródek". Oto jedyna sensowna postawa w obliczu ludzkiej kondycji. 
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JUTRO PERA 

STUDIO 

Zawód muzyka jest zawodem wymagającym codzien

nej, systematycznej pracy, konsultowanej przez innych 

muzyków-pedagogów. Podobnie jak sportowcy, tak 

i śpiewacy przez cały okres swojej kariery powinni 

pozostawać pod kontrolą pedagoga. Jutropera Studio 
przy Teatrze Wielkim w Poznaniu zajmuje się uzupeł

niającym szkoleniem młodych solistów operowych. 

Co roku proponuje trwający kilka miesięcy kurs zwany 

Master Class. Uczestnictwo w projekcie jest krokiem 

pośrednim, mającym ułatwić młodemu absolwentowi 

Akademii Muzycznej wejśc ie w świat profesjonalnej 

opery i przygotowanie go do poprowadzenia ich kariery. 

Jutropera Studio współpracuje z podobnymi strukturami 

w całej Europie. Co roku prowadzi grupę utalentowa

nych młodych solistów. Intensywny kilkumiesięczny 

kurs prowadzony w sa lach Teatru Wielkiego w Pozna

niu zapewnia indywidualne i grupowe zajęcia z zakresu 

sztuki scen icznej, aktorstwa, ruchu scenicznego, obej

muje również zajęcia wokalne, interpretację libretta, 

budowę postaci, pracę z partnerem na scenie. Kadra 

instruktorów i profesorów składa się z wykwalifikowa

nych i uznanych w danej dziedzinie specjalistów. 

W czasie trwania kursu staramy się, aby do każdego 

solisty podchodzono indywidualnie. Kierujemy s ię 

zasadą 11 coachingu 11
1 czyli indywidualnego prowadzenia 

każdego głosu. 

Głównym celem Jutropera Studio jest rozwijanie 

umiejętności scenicznych solistów, ukierunkowywanie 

ich głosu w odpowiedni repertuar oraz jego poszerzanie 

w ramach posiadanych i stale rozwijających się 

umiejętności. 

We wrześniu 2009 roku zorganizowane zostały 

pierwsze przesłuchania do debiutanckiej edycji 

Jutropera Studio. Zgłosiło się około 80 sol istów. 

Po 3 dniach castingu międzynarodowa komisja 

wyłoniła 24 osoby. Podobne przesłuchania miały 

miejsce we Włoszech. Tarn również wybrano ok. 20 

śpiewaków. W październiku i listopadzie odbyły się 

zajęcia zarówno w Teatrze Wielkim w Poznaniu jak 

i w Teatro del Giglio w Lucce we Włoszech. W grudniu 

skrysta lizowała się już ostateczna obsada polska 

i włoska spektaklu Candide. Po intensywnych próbach, 

premiera odbyła się 13 lutego 2010 roku w Teatra 

del G i glio. 

Dzięki współpracy z L.T. L Opera Studio we Włoszech 

do realizacji Candide udało się zaprosić doskonałych 

realizatorów i wykonawców. To co Państwo zobaczą 

na scenie jest efektem wielomiesięcznej pracy dociera

nia, szkolenia odkrywania. 

Roczny kurs mistrzowski kończy się realizacją nowego 

spektaklu, wchodzącego do repertuaru Teatru Wielkiego 

w Poznaniu. Projekt Jutropera Studio obejmuje 

produkcję takich dzieł jak dzisiejszy Candide Leonarda 

Bernsteina (2010), Viva la Mamma - le convenienze 

ed inconvenienze teatrali Gaetano Donizettiego (2011), 

Król Lear Giuseppe Verdiego (2012). 

9 

" 



~ 
10 

Trzeba uprawiać nasz ogródek- dwukrotnie stwierdza 
Kandyd w zakończeniu wolterowskiego dzieła . Trzeba 
uprawiać nasz ogródek - przez ponad kolejne 250 lat 
będzie stanowiło główny klucz do interpretacji oświe
ceniowej powiastki. Trzeba uprawiać nasz ogródek ... 
- może zostać zupełnie opacznie zrozumiane w czasach, 
kiedy furorę robią wirtualne warzywa i kwiatki podle
wane na popularnych portalach społecznościowych. 
Ale od początku ... 

*** 

Jeśli Bóg jest doskonały, a zatem jednocześnie dobry 
i wszechmocny, to skąd na ziemi wzięło się zło? -

pytają od wieków myśliciele i filozofowie. I od wieków 
udzielają odpowiedzi , które jednak okazują się nie 
w pełni zadowalające. W 1710 roku, niemiecki filozof, 
Gottfried Wilhelm Leibniz wydaje swoje najważniejsze 
dzieło zatytułowane Teodycea. Podejmuje się w nim 
podać nowe odpowiedzi na prastare pytanie o pocho-

dzenie i sens zła w świecie. Leibniz stara się udowodnić, 
że świat, w którym przyszło nam żyć, jest najlepszym 
z możliwych. Wyjaśnia, iż Bóg, rozwiązując bardzo 
skomplikowane równanie różniczkowe, spośród wielu 
potencjalnych opcji ( 11 możliwych światów") dokonał 
wyboru takiej, w której realizować się będzie najwyższa 
suma dobra. Wynika z tego, że w świecie zupełnie 
pozbawionym zła całkowita suma dobra byłaby niższa 
niż w świecie, w którym zło istnieje. Ergo, żyjemy na 
najlepszym z możliwych światów. Cóż za optymizm! 

Teza Leibniza nie pozostała bez echa. Wśród myślicieli 
osiemnastowiecznej oświeconej Europy rozgorzała 

dyskusja. Utrzymywano, że natura jest dobra, a jej 
prawa niezmienne. Szczerze wierzono, że świat to 
logiczna i rozumna konstrukcja. W otaczającej rzeczy
wistości dostrzegano (lub przynajmniej chciano dostrze
gać) ład i harmonię. Z czasem do dysputy przyłączył 

się także Fran~ois Marie Arouet. Któż to taki? 

*** 

Znany wszystkim pod pseudonimem Wolter, późniejszy 
autor Kandyda, urodził się w 1694 roku w Paryżu . 

Jego życie nie będzie upływać na spokojnym i systema
tycznym przelewaniu myśli na papier w scenerii wypie
lęgnowanego francuskiego ogrodu. W wieku 10 lat 
Fran~ois Marie rozpoczyna naukę w znakomitym 
kolegium jezuickim, któremu zawdzięczać będzie 
gruntowne wykształcenie . Po skończeniu szkoły uczę
szcza na wykłady z prawa. Pomimo nalegań ze strony 
ojca-notariusza, młody pisarz potrafi odmówić przyjęcia 
intratnej posady urzędniczej. Czas spędza przyjemnie 
w 11 wielkim świecie", w paryskich salonach, gdzie bawi 
dowcipem, inteligencją, bystrością umysłu i zachwyca 
talentem I iterackim. Jest jeszcze druga strona medalu: 
Wolter trwoni pieniądze, zadłuża się i wywołuje skandale. 
W tej sytuacji ojciec pisarza, chcąc uniknąć jeszcze 
większej kompromitacji rodu, pragnie nawet, aby z mocy 
ówczesnego prawa (czyli na żądanie rodziców), ograni
czyć synowi wolność, zmusić do ciężkiej pracy, skazać 
na wygnanie. I rzeczywiście, za jakiś czas spełnia się 
to ciche życzenie . Wolter prześladowany za śmiałość 
poglądów i nieprawomyślność zostaje bez wyroku 
osadzony na kilka miesięcy w najcięższym więzieniu 
państwowym - Bastylii. Historia lubi się powtarzać. 
Parę lat później pisarz ponownie trafia do aresztu. 
Tym razem z powodu awantury z wpływowym kawale
rem de Rohan. Po zwolnieniu z Bastylii Wolter zostaje 
przymusowo wysłany na ki I ka lat do Ang I i i. Pobyt 
ten okazał się znaczący nie tylko dla niego samego, 
ale też wpłynął na dynamikę i przemiany całego euro
pejskiego oświecenia . Po powrocie z Wysp Wolter 
wiąże się z markizą Emilie du Chatelet, która gości 
go w swojej posiadłości w Cirey. W tym czasie powstaje 

wiele jego tekstów, wśród nich m.in. Historia Karola 
XII, Dziewica Orleańska, Listy filozoficzne czy Listy 
o Anglikach. Wszystkie naszpikowane aluzjami do 
nadużyć władzy państwowej i kościelnej. Wolter pragnie 
również - co warto przypomnieć, mając do czynienia 
ze sceniczną adaptacją jego utworu - stać się reforma
torem teatru. Zainspirowany pobytem w Anglii, gdzie 

miał okazję poznać twórczość Szekspira, chciałby 
odnowić tragedię. Meropa, Zaira, Śmierć Cezara czy 
Alzyra pokazują, jak stopniowo autor odchodzi od 
klasycystycznych reguł i staje się koryfeuszem nowych 
prądów. Po śmierci markizy pisarz, skuszony wysoką 
pensją, podejmuje służbę na dworze Fryderyka II 
w Berlinie i Poczdamie. Dobre układy dwóch tak 
silnych charakterów nie mogły trwać jednak wiecznie . 
N ie bez trudności urzędniczych, które na pożegnanie 
zgotował mu Wielki Fryderyk, opuszcza Prusy i nabywa 
dobra we francusko-szwajcarskim pasie granicznym 
- Ferney. Tu chyba wreszcie może poczuć się bezpiecznie. 
To, za co prześladują go we Francji, spokojnie realizuje 
po szwajcarskiej stronie swej posiadłości, i vice versa . 
Mocno angażuje się wówczas w zwalczanie fanatyzmu 
religijnego. Podobno, jako człowiek o dużej wrażliwości, 
w każdą rocznicę Nocy św. Bartłomieja (rzezi hugenotów 
w Paryżu, która miała miejsce w 1572 roku) odczuwa 
autentyczne dolegliwości, miewa gorączkę . „ Umiera 
w Paryżu w 1778 roku. A co miał Wolter do powiedzenia 
w kwestii teodycei? 

*** 
Problem pochodzenia zła nurtował Woltera - można 

by rzec - od zawsze. Bohaterowie jego powiastek 
filozoficznych, Zadig czy Babuk, coś o tym wiedzą. 
Dopiero jednak po trzęsieniu ziemi w Lizbonie, które 
w I istopadzie 1755 roku poruszyło do głębi opinię 
publiczną ówczesnej Europy, Wolter przemówił głosem 
pełnym rozpaczy i cierpienia. W powstałym rok później 
poemacie refleksyjno-filozoficznym o 11 zapadnieniu 11 

Lizbony ostro polemizuje z Leibnizowską filozofią 
optymizmu. W Lizbonie zginęło wówczas mnóstwo 

ludzi, z początku mówiono nawet o stu tysiącach . 

Opisując ów ogrom nieszczęścia i konfrontując je 
z tezami znanych myślicieli, każe im, niedołężnym 
rachmistrzom człowieczej niedoli, przyznać, że byli 
w błędzie, że istnieniu zła nie wystarczy zaprzeczyć, 
żeby się go pozbyć, że zło na świecie jest właśnie. Jak 
bowiem coś tak przerażającego mogło się zdarzyć 
w świecie, który podobno jest ładem i sensowną całością, 
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mechanizmem stworzonym przez Istotę Najwyższą, 

Pierwszą Przyczynę, Wielkiego Zegarmistrza? Gdzie 

podziała się owa Opatrzność Boża, której bronili 

teologowie i niektórzy filozofowie, z Janem Jakubem 

Rousseau na czele? I jak z tą świadomością dalej żyć? 

Wolter nie daje odpowiedzi od razu. Dopiero w 1759 

roku jednocześnie w kilku drukarniach ukaże się Kandyd, 

czyli optymizm - kolejna powiastka filozoficzna. 

Zazwyczaj gatunek ten, (11wynaleziony 11 niewiele wcze

śniej, w końcu XVII stulecia jako powiastka orientalna, 

potem moralna, w odmianie filozoficznej upowszechniany 

przez pisarzy zgrupowanych wokół Wielkiej Encyklopedii 

Francuskiej), miał za zadanie w krótkiej, żartobliwej, 

przystępnej i zbeletryzowanej formie zapoznać czytelnika 

z rozmaitymi poglądami i propozycjami ideologicznymi, 

światopog lądowymi czy moralnymi. Powiastki dotyczyły 

więc często krytyki przedoświeceniowej filozofii, Kościoła 

czy monarchii absolutnej, a także walki z przesądami. 

Przy wydaniu Kandyda dopuszczono się dodatkowo 

pewnej mistyfikacji. Na karcie tytułowej widniała 

informacja, że utwór został przetłumaczony z niemie

ckiego rękopisu Doktora Ralfa. Oczywiście Wolter 

był już wówczas na tyle znany, a jego styl na tyle roz

poznawalny, że rzeczywiste autorstwo pozostawało 

tajemnicą poliszynela. W obawie jednak przed kolejnymi 

represjami (utwory Woltera rzadko dostawały zez

wolenie na druk we Francji) na książce nie umieszczono 

jego nazwiska. Całkiem słusznie. W Genewie dzieło 

wkrótce zostało publicznie spalone przez kata, 

a później znalazło się na indeksie ksiąg zakazanych. 

Cóż mogło tak zbulwersować ówczesnych uczestników 

życia publicznego? 

*** 
Tytułowy bohater o imieniu, które po francusku znaczy, 

przypomnijmy, naiwnie szczery, prostoduszny, 

niewinny, wiedzie szczęśliwe życie w zamku, oczywiście 

11 najlepszym z możliwych", barona Thunder-ten-tronckh. 

Pewnego dnia, córka barona, a ukochana Kandyda, 

Kunegunda przyuważa ich wspólnego nauczyciela, 

Panglossa, na udzielaniu pokojówce Pakicie lekcji 

fizyki eksperymenta lnej. Pojętna uczennica postanawia 

z nowo zdobytej wiedzy szybko zrobić użytek ... 

W wyniku dalszych wydarzeń Kandyd zostaje przez 

ojca Kunegundy z tego ziemskiego raju, mówiąc do

słownie .. . wykopany. Wychowywany dotychczas (przez 

najlepszego filozofa na całej kuli ziemskiej) w przeko

naniu, że wszystko na tym świecie dzieje się tak, jak 

powinno, i każdy skutek ma swoją przyczynę, Kandyd 

z optymizmem patrzy w przyszłość . N ie zauważa, że 

Mistrz Pangloss myli skutki z przyczynami, wyjaśniając 

swym uczniom chociażby, że nogi są wyraźnie stworzone 

po to, aby były obute, dlatego mamy obuwie. Swoje 

poglądy przyjdzie Kandydowi wkrótce zweryfikować. 

Czeka go bowiem długa wędrówka. I cóż to mu się 

nie przytrafi! Już na początku spotka armię Bułgarów 

i Abarów. Nieoceniony dar boski -wolna wola - umożliwi 

mu dokonanie suwerennego wyboru pomiędzy przejściem 

36. razy przez rózgi całego pułku, który liczy 2000 

żołnierzy, a otrzymaniem 12. kul w mózgownicę . Na 

próżno tłumaczenia, że wolałby zrezygnować z obu 

tych atrakcji. Rychło dowie się też, że zamek barona 

zaatakowała armia Bułgarów. Mistrz Pangloss ledwie 

ujdzie z życiem. Zgwałcona przez żołnierzy Kunegunda 

umrze z rozprutym brzuchem. Śmierć ukochanej na 

chwilę nadwątli optymizm Kandyda. Wykrzyknie on 

nawet: O najlepszy ze światów, gdzieżeś jest? Pangloss, 

rzecz jasna, będzie przekonywał, że niedole poszczególne 

składają się na powszechne dobro; tym samym, im 

więcej jest nieszczęść poszczególnych, tym bardziej 

całość jest dobra. Kandyd odwiedzi również Lizbonę 

w czasie trzęsienia ziemi. Trafi do jezuitów w Paragwaju, 

a później wraz z Kakambo do krainy jezuitożernych 

Uszaków. Tak doświadczony na pytanie: co to takiego 

optymizm? - odpowie: ach, to obłęd dowodzenia, że 

wszystko jest dobrze, kiedy nam się dzieje źle. Wreszcie 

znajdzie się w utopijnej krainie Eldorado, ale z niej 

ucieknie w poszukiwaniu ukochanej (tak, tak, okaże 

się, że Kunegunda wcale nie umarła). Powieszony 

w Lizbonie Pangloss zresztą też zostanie do życia 

przywrócony ... To tylko niewielki wyciąg z przygód, 

które przydarzyły się Kandydowi. Powiastka Woltera 

bowiem nie poddaje s ię łatwemu streszczeniu. Odarte 

z błyskotliwej ironii, subtelnych aluzji, przewrotnego 

komizmu, opowieści o losach głównego bohatera tracą 

cały wdzięk, urok i smak. Jak te nieprawdopodobne 

perypetie naiwnego Kandyda mogły stać się powodem 

uznania powiastki za obrazoburczą? A jednak. Dla 

ówczesnych czytelników było przecież jasne, że Buł

garzy i Abarowie to Prusacy i Francuzi w czasie wojny 

siedmioletniej . Bez trudu też w królu Abarów rozpozna

wano Fryderyka. Władzy kościelnej niełatwo było 

przejść do porządku dziennego nad okrzykami Uszaków: 

na rożen jezuitę. Duchowni nie mogli też puścić mimo 

uszu utrzymywania przez Staruszkę, że jest nieślubną 

córką papieża. Kontrowersyjne okazało się głoszenie 

poglądu, że dobrze jest od czasu do czasu uśmiercić 

admirała, aby zachęcić innych ... Wolter ironizował, 

naśmiewał się i nikomu nie szczędził krytyki. Wykazał, 

że tezy Leibniza o najlepszym z możliwych światów 

nie da się obronić. Świat jest chaosem . Ale trzeba 

jakoś w nim żyć i nasze życie uczynić znośnym. 

Odpędzić występek i ubóstwo oraz nudę. Trzeba 

uprawiać nasz ogródek - powie na koniec Kandyd. 

*** 
W roku 1956 na kanwie wolterowskiej powiastki 

powstało libretto Lillian Hellman do operetki Leonarda 

Bernsteina. W kolejnych latach Richard Wilbur, Hugh 

Wheeler, John Treville LaTouche, Dorothy Parker 

oraz Stephen Sondheim próbowali ten tekst udosko

nalić . W połowie XX wieku bowiem nikt już oczywiście 

nie mógł wierzyć, że świat jest odbiciem praistniejącej 

harmonii . Bóg dawno przestał być gwarantem ładu 

i sensu. Przecież umarł. Cóż nowego może nam 

powiedzieć Kandyd, który z uporem maniaka recytuje 

wyuczone w dzieciństwie aksjomaty? A jednak w tej 

całkiem współczesnej opowieści jego głos brzmi nad 

wyraz aktualnie. Bohaterowie zdają się szczęśliwi, 

bo są nauczeni bycia szczęśliwymi. Formułki swego 

nauczyciela znają na pamięć i powtarzają na kształt 

mantry. Marzeniem Kunegundy jest zamieszkanie na 

jachcie i pławienie się w luksusach. Chociaż Kandyd 

dociera do Lizbony, to przecież równie dobrze mógłby 

być świadkiem wojen światowych, zamachów terrorys

tycznych .. . Ale on jakby w ogóle nie przyjmował tego 

do wiadomości. Trudno się dziwić . Wszak Pangloss 

tłumaczył swym uczniom, że wojna jest błogosławień

stwem. Jednak po wędrówce przez świat tytułowy 

bohater popada w rodzaj letargu, milczy, a kiedy 

wreszcie decyduje się przemówić, padają znane słowa: 

we make our garden grow. Chór dopowiada, że życie 

nie jest ani dobre, ani złe - życie jest po prostu życiem . 

Bohaterowie libretta zgadzają się co do tego, by 

marzyciele roili o świecie, jakim chcieliby go widzieć, 

tęsknili za Edenami, których nie da się znaleźć. Kandyd 

jednak już wie, że my sami musimy nadać naszemu 

życiu sens. Na co dzień. Nawet pragnąca wcześniej 

luksusu Kunegunda nauczy się piec chleb powszedni. 

Przesuwają się zatem akcenty. Teraz wyłącznie na 

człowieku spoczywa cała odpowiedzialność, która nie 

jest już sprawą ani dobroci, ani wszechmocy Boga. 

*** 
Dzisiaj, świadomi, że życie jest życ iem , próbujemy 

stwarzać nowy wspaniały świat. Wirtualny. Może 

z przeświadczeniem, że skoro Bogu się nie udało, 

sami sobie zapewnimy dostęp do tego najlepszego 

z możliwych. 

W tek~cie wykorzystano fragmenty utworów Woltera: Poemat 

o zagfadzie Lizbony (tłum. A. Wołowski) oraz Kandyd, czyli 

optymizm <tłum. T. Żeleński - Boy), a także libretta Candide 

autorstwa L. Hellman, R. Wilbura i J. Latouche'a (tłum. E.Z.) . 
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Gatunek operetki ma bogate „pradzieje", lecz okres 

jego najpełniejszego rozkwitu przypada na II poł. 

XIX w., gdy mieszczańska publiczność (nieco znużona 

nadmiarem monumentalnych oper) szczególnie poko

chała lekkie muzyczne farsy z mówionymi dialogami, 

prostymi ariami i elementami tanecznymi. Kanwą 

błahych, lecz zarazem pogmatwanych fabuł były 

epizody z życia wyższych sfer, scenerią zaś- głównie 

pałacowe salony, bądź egzotyczne krainy. W czołowych 

ośrodkach muzycznych Europy działali mistrzowie 

tej formy, tworzący jej lokalne odmiany - Jacques 

Offenbach i Ludovic Halevy w Paryżu, Franz Lehar, 

Johann Strauss mł. w Wiedniu, czy Arthur Sullivan 

(ze swym głównym librecistą Williamem Gilbertem) 

w Londynie. W okresie po I wojnie światowej operetka 

poczęła przeżywać regres. Wprawdzie w repertuarze 

długo utrzymywały się pozycje wiodących mistrzów 

gatunku, lecz nowa twórczość była coraz mniej obfita 

i coraz mniej oryginalna. Ożywcze impulsy narodziły 

się za oceanem. W U SA znano i lubiano tego rodzaju 

repertuar europejski, zwłaszcza ów wi ktoriańsko

edwardiański rodem z Anglii , jednak wraz z pojawie

niem się na muzycznej scenie nowych typów muzyki 

taneczneL a także ragtime'u i jazzu, adaptowano je 

stopniowo na gruncie teatru muzycznego, tworząc 

nowy typ scenicznego widowiska o czysto rozrywkowym 

przeznaczeniu - musical . Od operetki odróżniała go 

przede wszystkim rezygnacja z formuły operowego 

pastiszu oraz karykaturalnych postaci książąt, hrabin 

i generałów na rzecz osób i sytuacji bardziej real isty

cznych i współczesnej (niekoniecznie tylko żartobliwej 

- czasem również melodramatycznej) tematyki. Do 

pierwszych mistrzów nowego gatunku należał Jerome 

Kern (po nim zaś przyszli m.in. Richard Rodgers, 

George Gerschwin, Irving Berlin), a ogromna popular-

ność tego rodzaju spektakli oraz całkiem nowy obszar 

ich prezentowania jakim stał się film dźwiękowy 

stopniowo niemal wyparły operetkę ze scen U SA (oraz 

Wielkiej Brytanii, gdzie z entuzjazmem przyjęto amery

kańskie nowinki, podczas gdy w innych europejskich 

ośrodkach zaakceptowano je nieco później). W okresie 

po II wojnie światowej na scenach Broadway'u gościły 

coraz wystawniejsze spektakle, które daleko odeszły 

od swoich prostych, rewiowych korzeni, korzystając 

z bardzo bogatych środków orkiestrowych, choreografi 

cznych, scenograficznych i stawiając spore wymagania 

aktorom-śpiewakom. 

W tym właśnie czasie objawił się muzycznemu światu 

niezwykły talent Leonarda Bernsteina. Po studiach 

na Uniwersytecie Harvarda oraz w Curtis Institute 

of Music w Filadelfii został asystentem Sergiusza 

Kusewickiego. Od początku doceniano jego zdolności 

i przepowiadano efektowną karierę, ale to jedno nie

zwykłe wydarzenie przesądziło o tym, że młody dyry

gent stał się z dnia na dzień znany całej Ameryce -

14 listopada 1943 musiał nagle zastąpić chorego 

Bruno Waltera na (transmitowanym w radio) koncercie 

Filharmoników Nowojorskich. Podjął się tego nie 

mając nawet czasu na próbę i odniósł olśniewający 

sukces, po którym rychło nadeszły kolejne . Dał się 

poznać jako muzyk niezwykle wszechstronny, radzący 

sobie znakomicie z wyzwaniami sceny operowej (amer. 

premiera opery Brittena Peter Grimes), najambitniej

szej współczesnej symfoniki (m.in. premiera symfonii 

Turanga/fla Messiaena), propagator muzyki amery

kańskiej (Ch. Ives, A. Copland) i oczywiście wspaniały 

interpretator wiei kiego repertuaru klasyczno-romanty

cznego (jemu m. in . zawdzięczamy renesans muzyki 

nieco zapomnianego Gustava Mahlera). Nie zaniedbywał 

również kompozycji - po młodzieńczych doświadczeniach 
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z muzyką do spektakli teatralnych przyszedł czas na 

dzieła większego kalibru: doskonale przyjętą I Sym

fonię 11 Jeremiah" (1942), balet Fancy Free (1944, 

MET) i wreszcie pierwszy musical, On the Town 

rn. Comden, A. Green, 1944). Ów, choć cieszył się 

sporą popularnością i zawierał kilka piosenkowych 

11 przebo-jów" (jak sławna New York, New York), nie 

odniósł znaczącego sukcesu komercyjnego na Broadway'u, 

ani w wersji filmowej, co nieco zraziło Bernsteina do 

tego gatunku na kilka lat. Już w On the Town (w którym 

widać też ślady fascynacji muzyką Gershwina) ujawniło 

się innowacyjne podejście kompozytora do musicalowych 

konwencji - przede wszystkim w postaci szczególnie 

bogatej, barwnej orkiestracji i stosowaniu bardziej 

zaawansowanych środków harmonicznych i brzmienio

wych, nawiązujących m.in. do symfoniki A. Coplanda. 

Kolejnymi dziełami dla sceny był balet Facsimile 

(1946) i oryginalna mini-opera Trouble in Tahiti (1951). 

Dopiero w roku 1953 Bernstein znów zwrócił się ku 

musicalowi, komponując Wonderful Town i odnosząc 

wreszcie ogromny sukces, którego miarą było 559. 

przedstawień w ciągu 15 miesięcy. Jednak beztroski, 

optymistyczny i 11 cukierkowy" obraz Ameryki jako 

krainy powszechnego szczęścia i dobrobytu wyłaniający 

się z ówczesnych fi I mów i spektakl i, kłócił się z odczu

ci am i wielu obywateli, nie godzących się z duszną 

atmosferą makkartyzmu. Na słynnej 11 czarnej liście" 

osób będących w kręgu podejrzeń Komisji ds. Badania 

Działalności Antyamerykańskiej znalazł się również 

Leonard Bernstein (skądinąd w doborowym towarzys

twie artystów 11 obcych" jak Charles Chaplin czy 

Bertolt Brecht, tych mających żydowskie korzenie, 

jak on sam, Arthur Mi I ler i Aaron Copland oraz 

wielkiej liczby wspaniałych reżyserów i aktorów, 

literatów i muzyków) . Na liście figurowała także 

lewicująca pisarka Lil lian Hellman i to ona dostrzegła 

gorzką paralelę pomiędzy aktualną sytuacją w U SA 

a ironiczną powiastką filozoficzną Woltera Candide, 

ou l 'Optimisme, stawiającą fundamentalne pytanie: 

unde malum (skąd zło?) i wyszydzającą naiwny oświe

ceniowy optymizm, druzgotany kolejnymi tragediami 

i ostatecznie unicestwiony tysiąckrotnym szczękiem 

gilotyny. Tak narodził się pomysł umuzycznienia 

Kandyda. Bernstein, podejmując pracę nad tym utwo

rem, o uniwersalnym przesłaniu, ale zarazem odwołu

jącym się do licznych kontekstów i toposów europejskiej 

filozofii i literatury, postanowił oderwać się od swoich 

dotychczasowych doświadczeń kompozytorskich, 

mocno osadzonych w amerykańskiej tradycji. Sam 

dobitnie podkreślał, że jego przeznaczony dla Broad

way'u utwór nie jest musicalem. Nie zgadzał się także 

z krytykami, którzy widzieli w tym dziele operę. 

Pouczające jest tu porównanie z niemal dokładnie 

Kandydowi współczesnym Żywotem rozpustnika Igora 

Strawińskiego, także inspirowanym osiemnastowiecznym 

moralitetem o dziejach młodego bohatera rzuconego 

w wir zmagań Dobra i Zła . Strawiński istotnie stworzył 

operę - prześmiewczą, pastiszową, w brawurowy 

sposób igrającą z mnogimi konwencjami i idiomami 

z przestrzeni całych niemal dziejów tego gatunku 

(w czym antycypował pomysły późniejszych postmo

dernistów), ale zarazem pozostającą w całkowitej 

zgodzie z operowym paradygmatem. Dzieło Bernsteina 

zaś w sposób analogiczny bawi się z konwencjami 

tradycyjnej, europejskiej operetki i takim właśnie 

mianem określał je sam twórca, odżegnując się w tym 

przypadku od norm broadwayowskiego musicalu . 

Ciekawe jest również, że niemal w tym samym czasie 

powstawał utwór, który przyniósł autorowi największą 

sławę- West Side Story, 11właściwy" musical korzysta

jący z zupełnie odmiennych i wielu aspektach nowator

skich środków wyrazu. 

Kandyda otwiera niezwykle efektowna uwertura-pot

pourri (która często grywana bywa jako samodzielny 

utwór symfoniczny). Jej groteskowa aura, kalejdosko

powa zmienność tematów i nastrojów oraz jaskrawa, 

pełna dźwiękowych /1 fajerwerków" orkiestracja przy

pomina trochę styl Prokofiewa . Zabawny w swej 

napuszonej powadze Choraf westfalski wprowadza 

nas w miejsce akcji początkowych scen - zamek 

w prowincjonalnym niemieckim księstwie. W następu

jących dalej ansamblach poznajemy protagonistów: 

czwórkę młodych ludzi - arystokratyczne rodzeństwo 

Kunegundę i Maksymiliana, ich służącą Paquette oraz 

rezydenta dworu, ubogiego Kandyda, wiodących 

szczęśliwy i beztroski żywot 11w najlepszym z możliwych 

światów", jak zapewnia ich cyniczny pedagog-mentor 

Pangloss. Bernstein bardzo dowcipnie charakteryzuje 

naiwność i narcyzm swoich bohaterów nieco trywialną 

muzyką w typie dziecięcych piosenek. Szczęście nie 

trwa jednak długo - wygnany z zamku Kandyd w liry

cznej medytacji It Must Be So (akompaniowanej przez 

harfowe akordy) doświadcza pierwszych w życiu wąt

pliwości, lecz ostatecznie godzi się z okolicznościami, 

wciąż wierny przesłaniu optymizmu. 11 Batalistyczne" 

orkiestrowe interludium ilustruje morderczy najazd 

Bułgarów na westfalski zamek. Po rozstaniu z ukocha

ną Kunegundą Kandyd wyraża swój ból we wzruszającym 

lamencie, jednym z najpiękniejszych fragmentów 

partytury, ukazującym wielki kunszt Bernsteina 

w tworzeniu urodziwych melodii. Ironia powraca 

w kolejnych epizodach - arii Panglossa Wear Boy) 

zwierzającego się Kandydowi z choroby wenerycznej 

(tu dialogi bohatera z chórem nawiązują do podobnych 

fragmentów często obecnych w operetkach Sullivanal, 

scenie sądu Inkwizycji (Auto-da-fe) - czytelnej aluzji 

do obsesji senatora McCarthy'ego i jego komisji. 
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Zjadliwa ironia osiąga swe apogeum w epizodach 

rozgrywających się w Paryżu (anonsowanych Walcem, 

będącym z kolei ukłonem w stronę obowiązkowego 

składnika operetek wiedeńskich, choć w jego gorzkiej 

durowo-molowej ambiwalencji oraz rytmicznej i emo

cjonalnej niestabilności znów odnajdujemy wiele z pro

kofiewowskiego ducha). Cudownie tam odnaleziona 

Kunegunda okazuje się być kurtyzaną. Śpiewa wielką 

„operową" arię CGlitter and Be Gay - jej motywy 

anonsowała uwertura), w której swą rozpacz maskuje 

udawaną wesołością wyrażaną w brawurowych kolora

turach, stawiających wykonawczyni znaczne wymaga

nia techniczne. Następujący dalej duet kochanków 

(You Were Dead, You Know) w arcysłodkich tercjach 

i sekstach to kolejna prześmiewcza aluzja do operetko

wego dziedzictwa, udającego z kolei „poważne" bel 

canto. Najbardziej bodaj komicznym fragmentem 

opery jest tango opiekunki Kunegundy - Starej Damy, 

opowiadającej podczas ucieczki do Kadyksu nieprawdo

podobne dzieje swego życia (J Am Easily Assimilatedl. 

Akt drugi przenosi nas w egzotyczne krainy Nowego 

Świata, do którego kochankowie zbiegli z Europy. 

Przeżywają tam serię nieprawdopodobnych (nawet 

jak na operetkowe standardy) przygód. Spotykają 

cudownie ocalonych przyjaciół z Westfalii, sprzedanych 

na targu przez korsarzy. Maksymiliana nabył miejsco

wy gubernator, który omyłkowo wziął urodziwego 

młodzieńca za kobietę, a odkrywszy pomyłkę przeniósł 

swe uczucia na jego siostrę Kunegundę dając im wyraz 

w patetycznej serenadzie (My love). Gdy ta zostaje 

sama ze swą westfalską służką Paquette, śpiewają 

uroczy duet-polkę, wyrażający kobiecą solidarność 

(We Are Women). Przedzierający się przez dżunglę 

Kandyd napotyka procesję jezuickich misjonarzy <The 

Pilgrims' Procession I Alleluia), w której kroczą 

Maksymilian i Paquette. Bernstein nawiązał tu do 

podniosłych pieśni amerykańskich wspólnot ewangelic

kich oraz ich współczesnych chóralnych opracowań. 

Karykaturalna muzyka towarzysząca procesji nie 

pozostawia jednak wątpliwości co do antyklerykalnych 

intencji (obecnych zresztą w całym libretcie). Dalej 

bohater dociera do magiczno-onirycznej, kapiącej od 

złota krainy Eldorado (orkiestrowe interludium ilustru

je jej zachwycające piękno oraz urzeczenie Kandyda, 

któremu daje on też wyraz w śpiewanej wraz z chórem 

balladzie - The Ballad of Eldorado), później zaś udaje 

się za ocean, aż do afrykańskiego Surinamu. Tam 

spotyka Martina, pesymistyczne alter ego Panglossa, 

który wyśmiewa naiwny optymizm młodzieńca (w przej

mującej arii Words, Words1 Words), ukazując mu 

okrucieństwo wobec niewolników na plantacjach. 

l<andyd nadal jednak niezachwianie wierzy w ludzką 

dobroć, przyjmuje ofertę podróży morskiej do Wenecji 

i odpływa żegnany nieszczerze radosnym chórem 

mieszkańców Surinamu <Bon voyage). Jego statek 

tonie, lecz Kandyd dostaje się na galerę wiozącą pięciu 

królów, w której wioślarzem jest Pangloss. Na tle 

zabawnego akompaniamentu orkiestry ilustrującego 

monotonny ruch wioseł, w takt barkaroli (The Kings' 

Barcarol/e) odbywa się filozoficzna dysputa pasażerów. 

Po dotarciu do Wenecji ponownie spotyka towarzyszy 

swych przygód, oczywiście znów w całkiem nowych 

rolach. W chylącym się ku upadkowi mieście wszystko 

obraca się wokół pieniędzy (Money, Money, Money), 

a Kunegunda i Stara Dama pracują w kasynie, oszuku

jąc i okradając grających w ruletkę, co druga z nich 

komentuje w rytm bombastycznego walca (What's 

the Use?) , jednej z zabawniejszych muzycznych 

karykatur dzieł Straussów, zwłaszcza zaś ckliwych 

operetkowych kontekstów ich użycia. 

W The Venice Gavotte powraca motyw z początku 

opery, tam wysławiający radości beztroskiego bytowa

nia, tu zaś cynicznie ukazujący całkowitą degrengoladę 

życia w przybytku hazardu, złodziejstwa i rozpusty. 

Gdy opadają karnawałowe maski i Kandyd zostaje 

skonfrontowany z ukochaną w jej nader nieciekawym 

wcieleniu, nawet on zaczyna mieć wątpliwości, czy 

aby naprawdę świat jest dobrze urządzony (Nothing 

More Than This) , po czym milknie - chór w surowo 

brzmiącej pieśni konstatuje, iż „życie nie jest ani 

dobre, ani złe" <Universal Goodl . Ostatecznie pogodze

ni ze sobą i z trudnym losem bohaterowie wygłaszają 

podniosły morał- pochwałę prostego życia, w którym 

każdy winien jak najlepiej robić to, do czego został 

powołany, 11 uprawiać swój ogródek" (Make Our Garden 

Grow). Bernstein potraktował to przesłanie już bez 

ironicznego dystansu, nadając mu formę niezwykle 

patetycznego, wzruszającego finału, jaki zwykle towa

rzyszy filmowym 11 happy endom". 

Sceniczne dzieje Kandyda były dość powikłane. Wersja 

premierowa <Boston, 29 października 1956, Colonial 

Theatre) przeniesiona wkrótce na Broadway najwyraź

niej skonfundowała publiczność zarówno eklektyczno

pastiszową formą muzycznego opracowania, jak i za

wiłym, erudycyjnym librettem z jego gorzką ironią 

i polityczno-społecznymi aluzjami. Choć utwór przyjęto 

dość ciepło, to w Nowym Jorku (Martin Beck Theatre) 

utrzymał się na afiszu zaledwie dwa miesiące nie 

osiągając nawet stu wystawień, co na B roadway'u 

oznaczało całkowitą porażkę . Bernstein na wiele lat 

stracił zainteresowanie swoją operetką, pocieszony 

za to oszałamiającym sukcesem West Side Story 

i niezmiennie uwielbiany w roli charyzmatycznego 

dyrygenta. Kandyd tymczasem żył własnym życiem 

ze zmiennym szczęściem powracając na sceny w kilku 

kolejnych, mocno zmienianych wersjach. W końcu 

sam kompozytor dał się namówić na autorską rewizję, 

która poważnie odbiegała od postaci premierowej 

(istotne zmiany libretta, skróty, modyfikacje numerów 

muzycznych i dopisanie nowych) wystawiając ją 

w Theatre Roya le w Glasgow (premiera 17 maja 1988). 

Ta wersja stała się też podstawą nagrania zrealizowa

nego w roku 1989 w gwiazdorskiej obsadzie Cm. in. 

Christa Ludwig jako Stara Dama i Nicolai Gedda 

jako Gubernator) . Ją też uznaje się za ostateczną 

i wykorzystuje się jako podstawę wznowień utworu 

(w tym ponownie na Broadway'u w 1997, jednak 

z sukcesem nieco tylko większym niż premierowy ... ), 

który na fali „postmodernistycznych" mód zdaje się 

przeżywać renesans, zachwycając ogromnym wdzię

kiem i dowcipem, z jakim Bernstein adaptuje różne 

nurty muzyki operetkowej. Owszem, wyśmiewa ją, ale 

życzliwie, dedykując Kandyda - wedle jego słów -

jako „walentynkę" dla muzyki europejskiej . 
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Absolwent klasy skrzypiec i kompozycji we Flo rencji, a także 
dyrygentury u Franco Ferrary. Zwycięzca międzynarodowego 
konkursu dyrygenckiego RAI w Mediolanie, po którym został 
asystentem Maestro Tullio Serafina. 
Przez cztery sezony był pierwszym dyrygentem w Theatre 
de la Monnaie w Brukseli, z którym występował gościnnie 
w Paryżu i Wiedniu. Związany był także z Operą Królewską 
w Sztokholmie, gdzie wykonywał repertuar włoski. Przez 
trzy lata był dyrektorem artystycznym i pierwszym dyrygentem 
w Theatra San Carlo w Neapolu . Zrealizował tam m.in. Ring 
Richarda Wagnera, a także obszerny repertuar symfoniczny. 
W latach 1987-1991 był gościnnym dyrygentem w Vienna 
Staatsoper, realizując repertuar włoski na tej scenie. 
Zapraszany był także jako dyrygent do Beri iner Deutsche 
Staatsoper, Berliner Deutsche Oper, Bayerische Staatsoper 
Munchen, Hamburgische Staatsoper i Opera de Paris, a także 
Teatra "G iuseppe Verdi" w Trieście czy Teatra del Maggio 
Fiorentino. 
W latach 1996-2002 był Głównym Dyrektorem Muzycznym 
Miasta Aachen w Niemczech, gdzie podlegały jego opiece 
zespoły Theater Aachen i Sinfonie Orchester Aachen. 
Z zespołem teatru zrealizował m.in. takie opery jak Tannauser 
Wagnera, Elektra i Ariadna na Naxos Straussa, Czarodziejski 
flet i Wesele Figara Mozarta, Die Toten Augen d'Alberta, 
Rigoletto i Trubadur Verdiego, Manon Lescau, Madama 

Absolwent Conservatorio di Salerno w klasie fortepianu 
i kompozycji, Conservatorio di Napoli w klas ie dyrygentury 
oraz Universita di Napoli na wydziale pedagogiki muzycznej. 
Ponadto ukończył studia filozoficzne w Universita di Salerno. 
Swój warsztat dyrygencki i pianistyczny kształcił na licznych 
kursach mistrzowskich . Jego mistrzem i nauczycielem dyry
gentury był wybitny dyrygent włoski Carlo Maria Giulini. 
Kierował takimi orkiestrami jak Narodowa Orkiestra Filhar
monii w Sibiu w Rumunii, Mołdawska Orkiestra Symfoniczna 
w Kiszyniowie, Kongresowa Orkiestra Symfoniczna w Sankt 
Petersburgu. W Polsce współpracował z Operą Wrocławską, 
Filharmonią Krakowską i Filharmonią Dolnośląską w Jeleniej 

Butterfly, Turandot i La Boheme Pucciniego, Jaś i Małgosia 
Humperdincka, Dom Sebastien i Maria di Rohan Donizettiego, 
Borys Godunow Musorgskiego. 
Jego doświadczenie jako dyrygenta symfonicznego obejmuje 
konce rty w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, 
Ameryce Południowej i Australii oraz współpracę z takimi 
zespołami jak London Symphony Orchestra, Royal Philharmo
nic Orchestra, Dresdner Philharmonic Orchestra. 
Elio Boncompagni poświęcił swoją pracę muzyce Donizettiego, 
obchodząc w ten sposób 200. rocznicę urodzin kompozytora. 
Dokonał nagrań jego oper: Anna Bolena, Maria di Rohan, 
Marino Faliero, Caterina Camaro oraz albumów 11 Don izatti
Portraits" i 11 Donizetti Tudor Kiiniginnen" z ariami w wyko
nani u Edity G ruberovej, a także zrekonstruował i dokonał 
nagrania wiedeńskiej wersji opery Dom Sebastien, którą 
zaprezentował także w Stuttgarcie, Aa chen i Bilbao . 
W Polsce kierował orkiestrami symfonicznymi, m.in. Orkiestrą 
Filharmonii Krakowskiej, Łódzkiej, Wrocławskiej, Poznań
skiej, Orkiestrą Filharmonii Narodowej w Warszawie. Prowa
dził Orkiestrę Filharmonii Krakowskiej podczas tournee 
we Włoszech. Był pierwszym dyrygentem obcego pochodzenia 
zaproszonym do przygotowania kierownictwa muzycznego 
nowych produkcji operowych (Tosca, tucja z Lammermoor) 
w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej w Warszawie. 

Górze. Aktualnie współpracuje z Teatrem Wielkim w Poznaniu, 
obejmując kierownictwo muzyczne w spektaklach Wesele 
Figara W.A. Mozarta oraz Don Pasquale G. Donizettiego. 
Jest autorem muzyki Kantaty Tumskiej na głosy solowe, 
chór, chór dziecięcy i orkiestrę, do słów J.D. Telejki, dedyko
wanej Wrocławiowi. Laureat wielu konkursów pianistycznych, 
m.in. I Nagroda, Citta di Valentino, na IX Narodowym 
Konkursie w Taranta (1996) , I Nagroda, Napoli Nova, 
na Narodowym Konkursie w Neapolu (1999), I Nagroda, 
Caiazzo, na I Narodowym Konkursie w Neapolu (1999), 
I Nagroda, Forgione-lsole borromee, na Międzynarodowym 
Konkursie w Verbanii (2003) . 

Reżyser, dramaturg, scenograf i pedagog. Rozpoczął studia w warszawskiej PWST, 

następnie studiował na Uniwersytec ie w Bolonii u Umberto Eco. Kolejnym etapem 

były studia u Giorgio Strehlera w Teatra Piccolo di Mi lano. W niedługim czasie 

swoje umiejętności reżyserskie potwierdził , debiutując w mediolańskiej La Scali 

spektaklem opartym na muzyce Monteverdiego. Miał wówczas zaledwie 24 lata 

i był najmłodszym w historii reżyserem debiutującym w tym najsłynniejszym 

włoskim teatrze operowym. 

U znany za największy talent reżyserski w 1995 r. zaczął utwierdzać swoją pozycję 

w teatrach operowych i dramatycznych we Włoszech, Francji , Belgii, Hi szpan ii, 

Argentynie, Irlandii i Polsce. 

Jest autorem ponad 120 spektakli muzycznych i dramatycznych. W teatrze operowym 

oprócz pozycji repertuarowych Won Pasquale, Carmen, Straszny dwór, Makbet, 

Simon Boccanegra, Bal maskowy, Oteflo, Rigoletto) pasjonuje się odkrywaniem 

i realizacją dzieł rzadkich i nieznanych jak Maddalena Prokofiewa, Drei Pintos 

Mahlera, Ożenek Musorgskiego, Żydówka Halevy'ego czy Flaminio Pergolesiego, 

współpracując z Operą Bolońską, Rossini Opera Festiwal w Pesaro, Cantiere di 

Montepulciano, Wexford Opera Festival, Festival Pergolesi Spontini w Jesi, Festiva l 

di Due Mondi w Spoleto, Luglio Musicale Trapanese na Sycylii. 

W ostatnich sezonach pojawił się jako reżyser i scenograf na scenach najważniejszych 

teatrów Włoch między innymi w Rzymie, Trieście, Florencji, Bolonii, Pizie, Cremonie, 

Como, Brescii i wielu innych. Został odznaczony Medalem Regionu Puglia za 

osiągnięcia artystyczne w 2008 roku . 

Rok 2007 otworzył spektakl Cyrano de Bergerac z Placido Domingo w roli tytułowej 

zrealizowany w Walencji, co rozpoczęło współpracę z teatrami hiszpańskimi. 

Między innymi zainaugurował sezon opery w Bilbao Zamkiem Sinobrodego Bartóka, 

wrócił tam z Gosi fan tutte i Ernanim, a następnie zrealizował spektakle w Teatra 

Real w Madrycie, Teatra la Maestranza w Sevilli i na Festivalu w Santander. 

W Polsce kontynuuje współp racę z teatrami Krakowa Won Giovanni, Oniegin), 

Szczecina (Fairy Queen), Łodzi (Włoszka w Algierze), Warszawy (tucja z Lammennoor 

i Lucrecia Borgia) i Wrocławia, gdzie oprócz spektakl i repertuarowych (Gosi fan 

tutte, Hagith, Napój mifosny, Samson i Dalila, Rigoletto) wyspecjal i zował się 

w megaprodukcjach plenerowych takich jak: Napój miłosny na Pergoli , Otello 

na Wyspie Piaskowej czy Turandot na Stadionie Olimpijskim. Jego musicale 

realizowane w chorzowskim Teatrze Rozrywki Dr Jekyll and Mr Hyde i Producers 

otrzymały Złote Maski za Spektakl Roku 2007 i najlepszą reżyserię w 2009 . 

1 lipca 2009 został mianowany dyrektorem naczelnym Teatru Wielkiego w Poznaniu. 



Jest absolwentem State Arts Institute „ E. Basi le" w Mesynie 
(sekcja złotników) oraz Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału 
Scenografii w Urbino, którą ukończył z wyróżnieniem pracą 
na temat funkcji i rozwoju światła w teatrze XX wieku. Od 
roku 1999 pracuje jako scenograf w teatrze, filmie i reklamie 
- nie tylko we Włoszech (Rzym, Mediolan, Ferrara, Bolonia, 
Modena, Trewir, Perugia, Parma, Brescia, Wenecja i wiele 
innych miast), ale i w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii, 
Francji i Hiszpanii. 
Jego realizacje teatralne dotyczą przede wszystkim teatru 
operowego i muzycznego - ma w doroku współpracę z takimi 
artystami, jak Luca Ronconi, Mario Corradi, Rosetta Cucchi, 
Italo Nunziata, Fabrizio Crisafulli, Anne Riitte Ciccone, 
Denis Krief, Patricia Panton, Giorgio Rossi, Paolo De Fal co 
czy wreszcie - Michał Znaniecki. 
Ostatnio zajmuje się również instalacjami video, fotografią 
oraz wystawami dzieł sztuki. 
Dziesięcioletnia współpraca z Michałem Znanieckim zao-

wocowała wieloma inscenizacjami oper i dramatów w całej 
Europie. W Polsce Luigi Scoglio stworzył projekty scenografii 
do następujących spektakl i (wszystkie w reżyserii Mi chała 
Znanieckiego): Żydówka J. Halevy'ego (asystent scenografa, 
Teatr Wielki w Poznaniu, 2000), Król walca J. Straussa 
(dekoracje, Teatr Muzyczny, Poznań 2001), Łucja z Lammer
moor G. Donizettiego (współpraca scenograficzna, Teatr 
Wielki-Opera Narodowa, Warszawa 2008), Wfoszka w Algierze 
G. Rossiniego (współpraca scenograficzna, Teatr Wielki, 
Łódź 2008), Gala otwarcia sezonu 2008/2009, Program 
składany (aranżacja scenograficzna, Teatr Wielki-Opera 
Narodowa, Warszawa 2008), Don Giovanni W. A. Mozarta 
(asystent, Opera Krakowska, Kraków 2009), musical Producenci 
M. Brooksa (scenografia, Teatr Rozrywki, Chorzów 2009), 
Lukrecja Borgia G. Donizettiego (asystent scenografa, Teatr 
Wielki-Opera Narodowa, Warszawa 2009), Emani G. Verdiego 
(scenografia, Teatr Wielki w Poznaniu i ABAO w Bilbao), 
Candide L. Bernsteina w Lucce, Fairy Queen w Szczecinie. 
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Projektantka kostiumów scenicznych . Absolwentka Akademii 
Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Haute Ecole D'arts Appliques 
w Genewie i Ecole National Superieure Des Arts Visuels 
w Brukseli. 
W swoim dorobku posiada kreacje kostiumów dla teatrów 
szwajcarskich, m.in. w Martigny do operetki F. Lopeza La 
Route F/eurie (2005), w Verossaz do spektaklu Leonard da 
Vinci w Theatre du Croution (2006), w Sion do oper Wesele 
Figara W.A. Mozarta (2006) i Cyganeria G. Pucciniego 
(2008) w L'association Ouverture-Opera, w Genewie do 
spektakli Deuil sied a Electre E. O'Neilla w Maison des Arts 
du Grutli (2007) i Kaukaskie koto kredowe B. Brechta 

w Theatre St Gervais (2009), w St Pierre-de-Clage do sztuki 
Hrabia Monte Christo (2008). W Buenos-Aires w Hopballehus 
International Theatre zaprojektowała kostiumy do sztuki El 
Mon key. 
Uczestniczyła w licznych pokazach mody w Polsce, Szwajcarii 
i Belgii, jej prace przdstawiane były na wielu wystawach 
zbiorowych. 
Była asystentką Michała Znanieckiego przy kreacji kostiumów 
do oper Don Giovanni W.A. Mozarta w Operze Krakowskiej 
(2009) i Lukrecja Borgia G. Donizettiego w Operze Narodowej 
w Warszawie (2009). W Teatrze Wielkim w Poznaniu zapro
jektowała kostiumy do opery Ernani G. Verdiego. 

Choreografka i tancerka ze specja lizacją w zakresie baletu, 
modern jazzu i tańca współczesnego. Stypendystka Unii 
Europejskiej (1997), Uniwersytetu w Genui i Uniwersytetu 
w Nowym Jorku (2003). 
Swoją artystyczną działalność rozpoczęła w 1994 roku, tań
cząc we włoskich zespołach tańca i teatrach operowych. Jej 
najważniejsze taneczne doświadczenia związane są z zespołem 
Sosta Palmizi , gdzie pracowała od 1998 do 2007 roku 
z Raffaellą Giordano (La notte trasfigurata) i Giorgio Rossi 
(G/i scordati, Lolita, E d'accanto mi passano femmine). 
Jako choreograf zadebiutowała w 2000 roku przedstawieniem 
Danze minute, następnie stworzyła Stanze i Sirene. W 2004 
roku rozpoczęła współpracę z Davidem Frangionim i z nim 
przygotowała choreografię do przedstawień takich jak: Air 
suite, Ospiti, Ge/o rosa: elettrodomestici uno, Ubi. W listo
padzie 2008 roku razem z Davidem Frangionim stworzyła 
swoje pierwsze telewizyjne przedstawienie zatytułowane 

Beatrice al mercato . 
Doświadczenie w pracy tancerki i choreografki dało jej możli
wość stworzenia choreografii na wielu znaczących festiwalach 
oraz w I icznych teatrach we Włoszech i innych europejskich 
krajach, a także USA. Ważnym krokiem w karierze Aline 
Nari była współpraca z amerykańskim montażystą video 
Herbertem, a także z reżyserem Giorgio Gallione i rumuńskim 
choreografem Cosminem Manolescu. 
Od 2005 roku współpracuje z reżyserem Michałem Znanie
ckim, dla którego układała choreografie m.in. do Askaniusza 
w Albie W.A. Mozarta czy Samsona i Dalili C. Saint-Saensa. 
W listopadzie 2008 roku razem z Davidem Frangionim stwo
rzyła swoje pierwsze telewizyjne przedstawienie zatytułowane 
Beatrice al mercato. 
Jest absolwentką Wydziału Współczesnej Literatury Włoskiej 
na Uniwersytecie w Genui. Publikuje artykuły i eseje dotyczące 
włoskiego teatru. 

oa ew cz 
Karierę zawodową rozpoczął od współpracy przy realizacji 
koncertów, m.in. Sonique we Wrocławiu. Zajmował się pro
gramowan iem oświetlenia do spektakli w Teatrze Muzycznym 
Capitol: Opera za trzy grosze B. Brechta, Gorączka, Scat, 

czyli od pucybuta do milionera. Współpracował z Holiday 

on lee (Holandia) przy realizacjach Hollywood i Diamonds. 

Ważnym etapem zdobywania doświadczenia scenicznego był 
dla niego pobyt w Meksyku i praca w finnie Ti hany Spectacular, 
w charakterze reżysera świateł i szefa oświetlenia. Kolejne 
realizacje miały miejsce w Polsce i były to: Gosi fan tutte 

W. A. Mozarta (Teatr Wielki w Poznaniu), Taniec Wampirów, 

Akademia Pana Kleksa (Teatr Muzyczny ROMA). 

Współpracował m.in. z takimi artystami jak: Sarah Kawahara, 
Robin Cousins, Durham Marenghi, Felice Ross, Hans-Peter 

Lehmann, Grzegorz Jarzyna, Wojciech Kościelniak, Laco Adamik, 
Barbara Kędzierska, Cornelius Baltus, Simon Tutchener, 
Franz Czeisler. Od 2004 pracuje w Operze Wrocławskiej na 
stanowisku reżysera świateł. Pracował przy realizacjach 
spektakli: Antygona Z. Rudzińskiego , Bal życia do tekstów 

A. Osieckiej, Zygfryd R. Wagnera, Nabucco G. Verdiego 

(Cypr), Halka S. Moniuszki, Traviata G. Verdiego, Ester 
Praszczałka, Hagith K. Szymanowskiego, Czarodziejski flet 

W. A. Mozarta, Jezioro fabędzie P. Czajkowskiego i Gosi 

fan tutte W. A. Mozarta, Tristan R. Wagnera, Samson i Dalila 

C. Saint-Saensa. W Teatrze Wielkim w Poznaniu zrealizował 
światła do spektakli Ernani G. Verdiego, Stworzenie świata 

J. Haydna i Werther J. Masseneta. 

25 

" 



~ 
26 

CD en OR 
TENORY 

Michał Gumienny 
Jarosław Gwoździk 

Sławomir Lebioda 
Rafał Malęgowski 

Jan Mantaj 
Jerzy Mantaj 

Maciej Marcinkowski 
Przemysław Myszkowski 

Piotr Płończak 
Robert Pucek 

Sebastian Radecki 
Dariusz Stręk 

Paweł Szajek 

SOPRANY Jan Wower 

Lucyna Białas 
Ewa Boguszewska 

Izabella Błasiak 
Irina Filippovitch Lech Algusiewicz 

Anita Furgol-l<ownacka 
Małgorzata Hadrych 

Piotr B róździak 

Joanna Kleinszmidt 
Joanna Kopeć-Hoffmann 

Kinga Krasowska 
Agnieszka Lubawy-Lehmann 

Anna Muraszko 
Iwona Neuman 

Joanna Otto 

ALTY 

Ewa Bielawska 
Joanna Chmielnicka 

Małgorzata Frąckowiak 

Urszula l<lawiter-Maniecka 
Marta Kostanciak 

Danuta Kulcenty 
Monika Matuszak 

Ewa Pszczółka 
Elwira Radzi-Pacer 

Lidia Robken 
Lilla Suszka 

Jolanta Snuszka 
Violetta Zawadzka 

Adam Glapiak 
Jarosław Górczak 

Andrzej Just 
Bartłomiej Kornacki 

Tomasz l<ostanciak 
Paweł Matz 

Krzysztof Napierała 
Witold Nowak 

Romuald Piechocki 
Piotr Skołuda 

SKRZYPCE 
Piotr Kostrzewski 
G iedy Jędrzejczak 
Eliza Schubert-Pietrzak 
Magdalena Olech 
Andre Kasztelan 
Dezydery Grzesiak 
Małgorzata Hadyńska 

Maria Matuszewska 
Małgorzata Wnęk 
Katarzyna Janda-Dawidziuk 
Aleksandra Lesner 
Agata Kabacińska 
Urszula Pietz 
Sylwia Kaczmarek-Subera 
Anna Machowska 

SKRZYPCE II 

Dorota Hajzer 
Krzysztof Kubasik 
Andrzej Nowicki 
Aleksandra Awtuszewska 
Aleksandra Jóźwiak 
Marta Łupacz 
Agata Maruszczak 
Arkadiusz Broniewski 

KONRABASY 
Donat Zamiara 
Ryszard Kaczanowski 
Jerzy Springer 
Stanisław Binek 
Michał Francuzik 

Tomasz Grabowski 

Karolina Porwich 
Sebastian Łukaszewski 

Brygida Gwiazdowska-Binek 
Maciej Piotrowski 

Mariusz Dziedziniewicz 
Wiesław Markowski 

Maria Pasternak 
Piotr Furtak 

Kazimierz Budzik 
Sławomir Heinrychowski 

Krzysztof Mayer 
Tomasz Goliński 

Tomasz Żelaśkiewicz 
Ryszard Chmielewski 

Maria Murawa-Fraska 
Wiesław Ziółkowski 

Paul ina Kostrzewska 
Dariusz Rybacki 

Joanna Kołodziejska 
Andrzej Józefowicz 

Błażej Pasternak Monika Dworczyńska 
Dawid Walczak 

Maria Bawolska-Dastych 
Joanna Modzelewska 

Olga Hała 
Maria Radziszewska 
Krzysztof M asłyk 

ALTÓWKI 
Łukasz l<ierończyk 

Dominika Sikora 
Ryszard Hoppel 
Agnieszka Kubasik 

Remigiusz Strzelczyk 
Jędrzej Kaczmarek 

Wojciech Gumny 
Bogumiła Kostek 

Emilia Dobrzyń 
Joanna l<ubiś 
Damian Lotycz 

Maciej Słomian 
Sylwester Szychowiak 

Leszek Kubiak 
Henryk Rzeźnik 

0 ORH BSTRB 

Zbigniew Starosta 
Piotr Banyś 

Piotr Nobik 
Tomasz Stanisławski 

Tomasz Kaczor 

Jacek l<ortylewicz 

PERKUSJA 
Piotr Kucharski 
Piotr Sołkowicz 
Aleksandra Szymańska 
Małgorzata Bogucka-Miler 
Piotr Szulc 

27 

" 



dyrektor 
I zastępca dyrektora 

zastępca dyrektora ds. artystyc znych 
zastęp ca dyrektora ds. muzycznych 

kierownik baletu 
kierownik chóru 

kierownik techniczny 

kierownik OPA i produkcji artystycznej 
z-ca kierownika OPA 

kie rownik bi ura obsługi widzów 
kierownik li teracki 

kie rownik sekretariatu 
kierownik dzia łu promocji 

rzecznik prasowy 
główny księgowy 

z-ca g łównego ks i ęgowego 

impresariat 
pozyskiwan ie funduszy 

edukacja 
kierownik służb pracowniczych 

kierownik administracj i 
inwestycje 

radca prawny 
archiwum 

przygotowanie so listów 

asystent choreografa 
inspektor baletu 

Mi chał Znaniecki 
Ryszard Markow 
Renata Borowska-J uszczyńska 
Mieczysław Nowakowski 

Jacek Przybyłow i cz 

Mariusz Otto 
Jacek Wenzel 

Michał G rudzińs ki 
Maciej Wie loch 
Andrzej Frąckowiak 
Michał J. Stankiewicz 
Magdalena Ku l czyńska 
Jakub Biegaj 
Anna Kochnowicz 
Ewa Olczak 
Dorota Wenzel 
Katarzyna Li szkowska, Kamila Badoń- Lehr 
Anna Pliszka 
Zofia Dowjat 
G rażyna Kost ro 
Hanna Mal ąg 
Norbert Sobczak 
Agnieszka Brzozowska-Wi lczek 
Tadeusz Boniecki 

Olga Lemko, Wanda Marzec, Barbara Odwrot, Ol ena Skrok 

Małgorzata Połyńczuk-S tańda 

Andrzej Płatek 

akompan iatorzy baletu 
pedagog baletu 

inspicjenci 

Grażyna Lewandowska, Magdalena Maryn iak 
Uran Azymov 
Danuta Kaźmi erska, W iesława Wiza 

suflerzy 
Ryszard Dłużew i cz, Paweł I<romol icki , Janusz Temnicki 
Magdalena Głuszyńska, Wadim Zorin 

kierownik produkcji 
pracownia scenograficzna 

rea li zator światła 
scena 

dekoratornia 
perukarnia 

garderobiane 
malarnia 

pracownia krawiecka damska 
pracownia krawiecka męska 

modystki 
pracownia obuwnicza 

ślusarnia 

stolarnia 

redakcja i opracowanie prog ramu 
opracowan ie grafi czne 

Teatr Wielki w Poznaniu 

Zbigniew Łakomy 
Czesław Pietrzak 

Marek Rydian 
Dari usz M ichalski 
Robert Niedrich 
Ewa N i edżwiedż 
Ewa Wower 
Jacek Wysocki 
Krystyna Jęd ryczka 
G rażyna Tumidaj 
El żbie ta Bogusławska 
Kazimierz Mikołaj czak 
Romuald Derucki 
Marek Kwiatkowski 

M i chał J. Stankiewicz 
Jacek Ka li ński / typodrom.p l 

Zdjęcia wykorzystane w programie: Filippo Brancoli Pantera. 

Instytucja Kul tury 
Samorządu Woiewództwa 

Wielkopolsklego 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dziedzictwa 
Narodowego. 

mecenat 

patroni medialni 

POLSKA~ 

Gił::::CJS 
WIB.KOPOLSKI 

empik 

Cft.1 Poznań _ --

THVDsiioit 

I. kulturaonline.p1 

ul. Fredry 9, 61 -7 01 Poznań 
te l. 61 65 ąo 200 
opera@opera,poznan.pl 
wvJw.opera.poznan.pl 

W programie wykorzystano projekty plakatu i scenografii autorstv1a Luigiego Scogllo. 
Streszczenie na podstawie: P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera, PWM 2008. 

Wykonania przedstawień odbywają się za zgodą wydawnictwa Boosey & Hawkes Music Publishers Ltd. 

Winoteka Piano Bar zaprasza 

0111r~,; ta. niki 
k~tili'y~ 

Jak czytać etykiety na butelkach? 
Jak dobierać wino do potraw? 
Jak delektować się bukietem, 
oceniać kolor i klarowność? 

Na te I wiele innych pytań znajdziecie Państwo odpowiedź 

w Szkole Wina, którą poprowadzi 
sommelier Piano Bar Przemysław Bortnowski 

ze Stowarzyszenia Sommelierów Polskich. 

Dowiedz się więcej -

Nim podniesie się kurtyna .. . 
... gdy umilkną owacje 

zaprasza 

Kuchnia wioska i śródziemnomorska 
Muzyka na żywo - od wtorku do soboty 

Gościom Teatru Wielkiego oferujemy rabat 

~ 
(za okazaniem biletu) 

Staiy Browar -Wejście schodami od ul Kościuszki 
ul. Półwiejska 42, 61 -888 Pozna ń, pianobar@slodownia.com 

~ 61 859 65 70 I www.pianobar.poznan.pl 




