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Streszczenie 
Akcja opery rozgrywa się w Kalinowie nad 

brzegiem Wołgi. 

Akt 1 

Nad brzegiem Wolg1 Wania Kudriasz - miody nauczyciel, inteligent 

o rewolucyjnych pog lądach rozmawia z Glaszą - s l u zącą w znajdują

cym się nieopodal domu Kabanowów 1 zachwyca się widokiem rzeki. 

Obserwują zbliżającego się kupca Dikoja, który beszta swojego bra

tanka Borysa. Odprawiwszy bratanka Dikoj idzie do parku na spotkanie 

z Kabanichą Tymczasem Kudriasz podchodzi do Borysa. a ten opo

wiada mu o swej trudnej sytuaC) i - o śmierci rodziców i babki oraz jej 

testamencie, o zależności od wuja Dikoja (Borys i 1ego siostra otrzy

mają spadek po babce. jeżeli będą traktować wuja z należytym szacun

kiem) Następnie Borys wyznaje przyjacielowi , że kocha Katię, młodą 

żonę T1chona Kabanowa. syna Kabanichy. 

Zza rogu przyjaciele observ.;ują scenę przed domem Kabanowów 

Kabanicha wysyła Tichona na targ do Kazania. wyrzuca mu też. 

że odkąd ma żonę. nie okazu je matce tyle szacunku i miłości. co daw

niej Katia sta1e w obronie męża, za co gani Ją teściowa. Tichon. gdy 

zostaie sam z Warwarą, wychowanicą Kabanowów, żali się na zonę. 

Warwara broni Kati i 1 zarzuca Tichonowi, że ten zapewne wolalby się 

upić niż stanąć w obronie żony. 

Scena w domu Kabanowów. Kat1a opowiada Warwarze. 1ak wolna 

1 szczęśliwa czuła się w dzieciństwie. Wyzna1e, że teraz marzy o ta1em

niczym kochanku Wyznanie przerywa Tichon. który przychodzi poże

gnać się przed wyjazdem do Kazania . Katia blaga go, by nie 1echał 

lub zabrał Ją ze sobą. robi mu wyrzuty, że już jej nie kocha, chce, aby 

mąż zażądał od niej przysięgi wierności. Wchodzi Kabanicha i pośpie

sza syna. wcześnie] jednak. przykazu1e mu, by upomniał żonę. jak ma 

się sprawować podczas iego nieobecności. W końcu Tichon żegna się 

z matką i żoną i wy1eżdża . 

AKT 2 

Dom Kabanowów Nieco później tego samego dnia. Kabanicha zarzu

ca Kalii , że niewystarczaiąco okazuje smutek z powodu nieobecności 

męża . Wychodzi . Warwara daje Katii klucz do furtki w odległej części 

ogrodu, gdzie planu1e spotkanie z kochankiem i namawia przy1aciółkę, 

by zrobiła to samo. Ta najpierw się opiera, następnie ulega pokusie 

i decyduje na spotkanie z Borysem. 
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Tymczasem do Kabanichy przychodzi podpity D1ko1 i deklaruje, że tylko z nią chce s i ę w i dzieć , tylko z nią roz

mawiać, bo tylko ona go rozum ie. Skarży się na ludzi którzy żądają od niego pieni ędzy, co doprowadza go do 

furii . Pada1ąc 1e1 do nóg, opowiada o tym, jak w swej porywczości najpierw omal nie pobił chłopa, który przyszedt 

do niego po zaplatę za pracę, a potem blaga! go o wybaczenie na kolanach Kabanicha odtrąca go i napomina. 

ale zakończenie sceny u1awnia specyficzne napięcie erotyczne między nimi. 

Póżną nocą w ogrodzie Kabanowów na schadzkę z Warwarą czeka Kudnasz. śpiewa1ąc ludową piosenkę. 

Niespodziewanie po1aw1a się również Borys, który otrzymał wiadomość od Warwary, że ma się tu stawić. Nadchodzi 

Warwara. Idą z Kudriaszem nad Wołgę. 

Zjawia się Katia. Borys wyznaje JBJ m 1tość , a ona przerażona opiera się. widząc w te) milości tylko grzech i zgubę , 

w końcu ulega i obejmuje go. Z przechadzki wracają Warwara z Kudriaszem i namawiają tamtych dwoje na spacer 

nad rzeką, a Warwara wyjaśnia Kudriaszowi, że nie należy prze1mować się Kabanichą. gdyż ta nie może wykryć ich 

spisku Obie pary kończą schadzkę i kobiety wracają do domu. 

AKT III 

M 11ają dwa tygodnie . W mie1scu. gdzie okol iczni mieszkańcy spotykają się. by grać w szachy. Kudriasz i Kuli

gin, mimo deszczu postanawia1ą rozegrać partię . W tle widać plakat filmu przedstawia1ący plamienie pie

kielne. Dolącza do nich zmoknięty Dikoj i rozpoczynai ą dyskusję o naturze burzy. Kudnasz reprezentu1e no

woczesne. naukowe poglądy, a pelen zabobonnego lęku Dikoj twierdzi. że burza to kara za grzechy. Gdy 

ulewa się kończy. rozchodzą się . zostaje Kudriasz . Nadchodzą Borys i Warwara . która opowiada o tym, 

co dzieje się w domu Kabanowów wrócił mąż Katii, ta - dręczona wyrzutami sum1en1a. 1est bliska wyznania mu win. 
a Kaban1cha coś podejrzewa. 

Pojawiają się Kabanicha i Katia. dźwięki burzy wytrąca1ą udręczoną Katię z równowagi. Kat1a pada na kolana 

i wyznaje mężowi zdradę, po czym wybiega w burzę . 

Wieczór. nabrzeze Wolgi - T1chon i Glasza szuka1ą Katii, Warwara i Kudnasz planują ucieczkę do Moskwy. Katia 

bląka się nad brzegiem rzeki rozpaczając nad swoją winą i hańbą Chcialaby ostatni raz zobaczyć kochanka 

i umrzeć. Nadchodzi Borys, pada1ą sobie w objęcia. kochanek powiadamia Katię, że wuj wysyla go aż na Syberię. 

odrzuca 1ej prośbę. by zabral Ją ze sobą 

Kalia zostaie sama i w rozpaczy rzuca się do rzeki . Z drugiego brzegu Kuligin widzi. co się stalo i wola o pomoc. 

Rusza T1chon wstrzymywany przez Kaban i chę. 

Kiedy jeden z przechodniów przynosi cialo Katii i ktadzie je przed Kabanowem, ten pada na nie szlochając. 

Zachowując zimną krew i starając się zachować pozory Kaban1cha dziękuje wszystkim za pomoc. • 
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Synopsis 
The small town of Kalinove on the banks of the Volga. 

ACT 1 

On the Volga bank. the young teacher Vanya Kudr1ash. an intellectual 

with revolutionary views, is talk1ng to Glasha, housekeeper of the ad1oin

ing Kabanov home, and rhapsod izes over the view of the Volga They 

see two men approach ing - the merchant Savel Prokofjevic Dikoy and 

his nephew, Boris. Kudriash hides quickly as D1koy continues his cas

t1gat1on of the young man . D1koy sends his nephew away and asks 

Glasha if Marla lgnatevna Kabanova - Kaban1cha is at home. 

Kudriash approaches Boris who tells his friend about his difficult pos1-

t1on : his parents and grandmother are dead ; he and his s1ster are 

dependent on uncle Dikoy unti l the1r coming of age, and in order to col

lect their inheritance, they must treat the1r uncle with due respect. Then 

Boris confesses to his fnend that he is 1n love with Katya. Kabanicha's 

son Tichon Kabanov's young wi fe. 

The two men hide around the corner of the house and watch the scene 

in front of the Kabanovs· house 

Kabanicha sends her son, Ti chon, to the fair 1n Kazan and berates him 

for his lack of attentiveness and love for her since he got married . Katya 

comes to her husband 's defence and 1s castigated for doing so by her 

mother-in- law. When alone with Varvara, Tichon compla1ns to her about 

his wile. Varvara comes to Katya 's defence and retorts he would rather 

drink and forget his troubles than stand up lor his wife s rights. 

The scene at the Kabanovs ' house. Katya tells Varvara how free and 

happy she felt as a ch1ld . She confesses she has dreamt of a rnys

tenous lover. Her conlession is interrupted by T1chon who comes 

to say good-bye he 1s leav1ng on a trip to Kazan. Katya begs him not 

to go or else to take her along . She accuses him of not lov1ng her any 

more and asks h1m to make her swear to be faithful. Kabanicha enters 

and rushes her son to leave. Before thai she makes him tell his wi le 

how 10 behave whlle he is gone, thai is to treat her mother-in-law with 

respect , be obedient and always act with propriety. Then he b1ds his 

rnother and his wile a farewell and leaves. 
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ACT2 

Later that day. Kabanicha cntic1zes Katya for not making an appropriate display of grief over her husband 's 

absence, and leaves the room. Varvara g1ves Katya the key to the far part of the garden she plans to meet her 

lover there and h1nts thai Katya might want to do the same. Katya hesitates but decides that late has willed il she 
is going to meet Boris. 

Meanwhlle, Kabanicha 1s v1s1ted by the drunken Dikoy, who says she is the only person he wants to see and the only 

one he can talk to because she understands him. He cornplains about people who demand money lrom him. wh1ch 

makes him lurious. Falllng at her teet, he tells her a story of a peasant who recently angered him with a request lor 

wages, but he ended up on his knees to ask the man's forgiveness. Kabanicha rejects and admon1shes him, but 

the finale of the scene reveals a special kind of sexual tens1on between them. 

Late at night , Kudriash waits outside the Kabanovs ' garden for a tryst with Varvara . He sings a folk song. To his 

surprise, Boris appears, having received a message from Varvara to come there . Varva ra arnves. She and Kudriash 

head for a walk by the Volga. 

When Katya appears, Boris proclaims his love. She is hesitant at first, seeing only sin and ruin, but f1nally her 

pent-up feelings pour out, and she embraces h1m . 

Varvara and Kudriash return from their walk and encourage the other couple to have a walk by the river. Varvara 

explains to Kudriash why they shouldn't be bothered with Kabanicha as she cannot uncover their plot. Both couples 

end their tryst and the women come back home. 

ACT3 

Two weeks later Despite the rain, Kudriash and Kuligin meet for a game of chess . Suddenly, they are joined 

by soak1ng wet Dikoy, and Kudriash starts talking to him, but this only angers D1koy who unwillingly and rudely dis

cusses the nature of storm. Kudriash presents modern scientific views while Dikoy, who is full of superstitious fear, 

insists storms are God's punishment for sins. Their dispute is stopped by the end of downpour. Everybody leaves 

the shelter but Kudriash. Boris and Varvara appear. The girl reports on the events at the Kabanovs ' house. She says 

tflat Katya's husband, Tichon is back, and that Katya is on the verge of confessing her guilt to her husband while 

her mother-in-law, Kabanicha is susp1cious of something. 

Kabanicha approaches with Katya . Tl1e noise of the returning storm makes tormented Katya lose control. She falls 

to her knees and con lesses 1nf1delity to her husband, then runs out into the tempest. 

Evening approaches on the Volga bank. T1chon and Glasha look for Katya . Varvara and Kudriash decide to escape 

to Moscow Katya wanders along the river bank in despair at what she has done, at her guilt and dishonour. 

She longs to see her lover one last time and die. Boris wanders in and they embrace . He says his uncle is sending 

him away to Siberia . He re1ects Katya's request to take her with him and leaves. 

Katya is left alone. In despair. she throws herself into the river. On the far bank, Kuligin sees her 1urnp and calls for 

help. Tichon rushes back with Kabanicha try1ng to stop him. 

When one of the bystanders brings Katya's body and lays it before Kabanov, the man flings hirnself down on 1t, 

sobbing. 

Coldly and for the sake of appearances, Kabanicha thanks the bystanders for their assistance. • 
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Piotr Deptuch 

Rażda nuta jest ekspresją 
Przypadek Leosa Janaćka, jego muzyki, a w szczególności jego oper zaliczyć można do grupy 

najdziwniejszych i najbardziej paradoksalnych zdarzeń w historii muzyki. 

1edocen iany w swoim kra1u artysta. którego traktowano na j częściej jako prowincjonalnego ekscentryka, 

w zasadzie do pięćdziesiątego roku życia nie pot raf i! odnaleźć własnego stylu. Najwybitniejsze dzieła N stworzył dopiero po sześćdziesiątym roku życia, kiedy wpadl w rodzaJ twórczego transu - stanu niezwy

klej koncentracji 1 artystycznego napięcia, w którym znajdował się aż do swo ich ostatnich dni. Starszy od Mah-

lera, Richarda Straussa i Pucciniego (urodził się w roku skomponowania Traviaty) mia! za miodu duże problemy 

z przyswojeniem idiomu mtJZyki postromantyczneJ, co nie przeszkodzilo by pod koniec życia umieszczać Jego 

nazwisko w grupie tak „progresywnie zaawansowanych" kompozytorów 1ak Strawiński, Bartok czy Hindemith - czyli 

modernistów młodszych od niego średnio o 30 lat. Tak naprawdę nigdy nie zaakceptowała go Praga, uważając , 

1ź Jest niegodnym aby stanąć w 1ednym szeregu z gloryfikowanymi tu tak bardzo Smetaną 1 Dvorak1em . Te opinie 

uległy zmianie dopiero w ostatnich latach, kiedy wzrastająca zagraniczna sława kompozytora 1 ranga Jaką zdobyta 

Jego muzyka wymogły weryfikac1ę ich percepcji. Obecnie dzieło Janaćka to 1uż część standardowego repertuaru 

na1wybitnie1szych teatrów operowych świata, przez swoją niekonwencjonalność i oryginalność prowokująca reali

zatorów do śmiałych i awangardowych wiZJi scenicznych. Z kolei dla śpiewaków dz i eła morawskiego twórcy staJą 

się przestrzenią, w któreJ każdy z nich może poczuć się nie tylko wokalistą - choć tu wymagania są niebagatelne, 

ale, co może naJ1stotnieJsze, aktorem, zdolnym do przekazania głosem najbardziej uniwersalnych prawd tyczących 

człowieczeństwa. 

Zadaniem niezwykle trudnym Jest stylistyczna klasyfikac1a muzyki Janaćka, oraz 1e1 typologizac1a. Muzyka kom

pozytora będąc , przecież tak charakterystyczną i rozpoznawalną, po ki lku taktach wymyka się jednoznacznym 

klasy f1kacJ0m, a operowanie określeniami romantyzm, impres1onizm czy folkloryzm zupełnie nie odda1e je1 cha

rakteru . Dziela Janaćka , poprzez oparty na skalach modalnych dobór współbrzmień , rodzaj faktury, mozaikowe 

następstwo krótkich i wyrazistych motywów, pelną impetu , często brutalną i szorstką rytmikę , obsesyjne ostinati , 

częste zmiany metrum i wreszcie niekonwenc1onalną , charakterystycznie „ c ienką " orkiestrac 1 ę . brzmią nowocze

śnie . Z drugiej strony jednak poszczególne elementy rozpatrywane z osobna bywają szokująco proste. Silą orygi

nalności staje się więc tutaj owa szczególna synteza prostych, z pozoru wręcz banalnych elementów, zestawionych 

jednak w sposób wysoce oryginalny i niestandardowy. Na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku twórczość 

Janaćka znalazła się w fazie kryzysu . a kompozytor hołdujący wówczas konserwatywnemu stylowi romantycznemu, 

próbował gorączkowo wyjść z impasu . To właśnie wtedy pojawiło się profes1onalne zainteresowanie morawskim 

folklorem . Odkrycie tradycyjnych skal , typów melodyki i charakterystycznych „chwytów rytmicznych " z perspektywy 

późnie1szych dziel stalo się dla kompozytora czymś . w rodzaju 1lum1naC)i , swoistym kolem ratunkowym rzuconym 

zdesperowanemu twórcy przez los. 

Cala kreatywność muzyki Janaćka skumulowała s ię w jego operach. Mozna wręcz zaryzykować stwierdzenie, ze 1ej 

katalizatorem jest owa szczególna sytuaC)a dramaturgiczna, czy psychologiczna, wyn ika1ąca z kontekstu libretta 

- bez niej poszczególnym dźwiękom trudno byłoby wzbić się do tak wyrazistego lotu. Może dlatego wiele utwo

rów instrumentalnych Janaćka ustępuje jego dziełom scenicznym, a te najwybitnie1sze, 1ak choćby oba Kwartety 

smyczkowe za wszelką cenę szukają teatralizacji, czyli pozamuzycznego programu. Na zakończenie tych ogólnych 

rozważań oddajmy glos Milanowi Kunderze - wielkiemu propagatorowi twórczości Janaćka, który w eseju Nie

kochane dziecko rodziny ze zbioru Zdradzone testamenty, Jak malo kto. odnalazł właściwe slowa dla uchwycenia 

idiomu tej muzyki 

Zatrzymuję się przy slowie „ekspresjonizm"· Choć nigdy do tego po1ęc1a się nie odwolywal, Janaćek wst w istocie 

jedynym wielkim kompozytorem, któremu można je przypisać catkowicie i w sensie dostawnym. dla niego wszystko 

jest ekspresją i żadna nuta nie ma prawa bytu, jeśli ekspresją n1e jest. Stąd zupelny brak u Janaćka tego, co jest 
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Jen ufa - 1 yna do br Le zachowana s rana partylury 
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zwyklą ., techniką "· prze1sć, rozwinięć , mechaniki kontrapunktowego wypelniania, rutynowe/ orkiestraCji (a w zamian 

za to pociąg do niezwyklych calosci zlożonych z kilku instrumentów solo) itd . Zważywszy, że każda nuta /est ekspre

SJą , wykonawca musi pamiętać o tym, by każda nuta (nie tylko motyw. lecz każda nuta motywu) mia/a Jak na/większe, 

na/wyrazistsze swiatlo. I Jeszcze to uscistenie. ekspres1onizm niemiecki charakteryzu/e upodobanie do przesadnych 

stanów ducha. obtędu, szaleństwa . To co nazywam ekspres1onizmem u Janaćka, nie ma nic wspólnego z taką 1ed

nostronnoscią. 1est on przebogatym wachlarzem nastro1ów, bezwzględnym. zawrotnie potężnym zderzeniem czulo

ści i brutainosc1, umesienia i spoko/u. 
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EohatBrki Janacka 
Gdyby pośród wielkich kompozytorów operowych dokonać rankingu tych . którzy szczególnie głęboko potrafili 

wniknąć w hermetyczny zdawaloby s i ę dla mężczyzn świ at kobiecych emoqi, to Leos Janaćek mus1alby znależć się 

w śc 1stej czolówce, pojawi ając s i ę obok takich mistrzów jak Wagner. Richard Strauss. Puccini czy Berg. Z dziewię

ciu skomponowanych przez morawskiego kompozytora oper, aż pięć zawiera w tytule imię lub nazwisko kobiecej 

protagon1stk1 Sarka, Jenula, Kalia Kabanowa. Przygody Lisiczki Chytruski i Sprawa Makropulos. Bohaterki Janaćka 

to kobiety skomplikowane , zawsze dalekie od konwencjonalnego wizerunku operowej hero iny, często balansujące 

pomiędzy dobrem i złem (Kośc 1 e lni cha, El1na Makropulos), z reguły pelne pasji i życiowej witalności. Kompozytor 

chęt nie umieszcza je w przestrzeni totalnej abstrakcji - ukrywa pod zwierzęcą powłoką; każe żyć nienaturalnie 

długo przy zachowaniu pozorów mfodości i piękna; przeobraża catkowic1e na przyktad prostą praską dziewczynę 

w Królową Księżyca. „Kobiety Janaćka" poddane są zawsze niemal drobiazgowe1 analizie psychologicznei. a ich 

muzyczna charakterystyka jest g lę boka. Nie ulega wątpl iwości, ze morawski kompozytor kocha! swoje bohaterki, 

portretując je wyjątkowo przenikliwie 1 wyraziśc i e. Mozna wśród nich wydz ielić trzy grupy, z których pierwszą sta

nowią kobiety delikatne , nadwraż l iwe 1 pelne poezji - Jenuła , Mila z Przeznaczenia i Kat1a Kabanowa. W grupie 

drugiej pojawiają s i ę kobiety silne 1 dominujące , które dzięki nieskrępowanej i wyzwolone1 seksual ności niebez

piecznie manipu lu j ą mężczyznam i - Lisiczka, Elina Makropulos 1 Zetka - półdzika Cyganka z udramatyzowanego 

cyklu pieśn i Notatnik zagimonego. Ostatnia grupa to kobiety stare. tyranizujące otoczen ie, których dominacja jest 

patologią, a przestrzeń wyznawanych wartości ma zdecydowanie fundamentalistyczny wydźwięk . Tę niespokojną 

i silnie demoniczną grupę tworzą: Matka Mili z Przeznaczenia, Kaban1cha z Kalii i Kości e lni cha z Jenufy, będąca 

psychologicznie jedną z najbardziej skomplikowanych osobowości kobiecych w całej historii opery. 

Przyg l ądając się tej jakże fascynującej galerii postaci, nasuwa się pytanie o związek twórczości kompozytora 

z realnym życiem. co w przypadku Janaćka jest o tyle istotne , i ż wi ele jego dziel ma charakter autobiograficzny. Nie 

ulega wąt pliwości i ż morawski kompozytor byl osobowością niezwykle trudno poddającą się jakimkolwiek osądom 

Otaczał s ię zawsze kobietami , które byly mu niezbędne zarówno by żyć. jak i - co szczególnie istotnie - by tworzyć . 

Matzeńs two ze Zdenką Schu lzową . którą poznał gdy miała zaledwie 14 lat bylo c iągłym pasmem psychicznych 

tortur i upokorzeń. Jeśli wie rzyć wspomnieniom służby, w domu Janaćków nieustannie wybuchaly klótnie, a tyra

nizujący otoczenie kompozytor odnosił się do swojej żony wyjątkowo chłodno, by nie rzec g rubiańsko. Sytuację 

komplikowały jeszcze różni ce kulturowe. Owladnięty ideą panslawizmu, coraz bardziej sympatyzujący z Rosją kom

pozytor z trudem znosi! zniemczenie swojej słabo mówiącej po czesku malżonki. Szczególne więzy emocjonalne 

lączyly go z córką Olgą: Wyslal ją jednak w daleką i bardzo niebezpieczną podróż do ukochanej przez s1eb1e 

Rosji wiedząc, że zdrowie dziewczyny nie jest w najlepszej kondyqi. Olga powróciła do domu. ale tylko po to by 

umrzeć, a wst rząśnięty i odrętwiały z bólu Ojciec złoży! jej przejmujący hold na kartach Jenufy - opery której proces 

twórczy wlókl s i ę dotąd niemiłos i ernie dlugo i dopiero rodzinna tragedia wyzwolila niespotykane wcześniej poklady 

kompozytorskiego natchnienia. Owo natchnienie w przypadku Janaćka niemal zawsze potrzebowalo jak iegoś kata

lizatora, którym najczęściej byla inspiracja kobieca o silnie erotycznym wydźwięku . Kamila Urvalkova byla jedną 

z najsławniejszych Janaćkowsk1ch inspiratorek - muz. Owocem gorącego romansu jaki, polączy l kompozytora 

z dużo mlodszą od siebie zoną l eśniczego sta ło się Przeznaczenie - jedno z najciekawszych, choć ciągle niedo

cenianych operowych arcydziel Janaćka, który po latach wspomina! swoją muzę z rozrzew111e111em , twierdząc 1ż 

by/a Jedną z na/pięknie/szych kobiet, a je1 glos przypomina/ dźwięk violi d'amore. O ile Kamila Urvalkova byta dla 
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kompozytora doznaniem silnym . lecz krótkotrwalym o tyle Kamila Stbsslova stać się miala czymś znacznie inten

sywniejszym - obsesją jego zycia i rodzajem ekscentrycznego sza leństwa. Zawdzięczamy je! zarówno calkowitą 

ruinę rodzinnego pożycia Janaćka . jak i bezprecedensowy rozkwit jego t wó rczości w ostatnich 10 latach zycia. 

Związek slawnego już wówczas kompozytora z mlodszą o wiele lat kobi e tą udokumentowany zostal w postaci 

seni listów pisanych przez Janaćka z n iezwyktą reg ularnością i ekstatyczną wręcz żar l iwością Wyłania s i ę z nich 

obraz kobiety delikatnej , uduchowionej, będącej ofiarą takich . a nie innych stosunków spolecznych . Wiemy tez. 

iz rzeczywistość byla calkow1cie odmienna. Stbsslova. będąca osobowością dość prozaiczną , cynicznie manipu

lowata kompozytorem, absolutnie nie rozum i ejąc wagi jego twórczości i potęgi twórczego geniuszu . Grala swoją 

rolę. niewiele Jednak z nieJ rozum1eiąc . Niezrażony tym Janaćek sportretowal Ją w szeregu swoich arcydziel. Owo

cem tej dziwnej miłości stal się przede wszystkim operowy tryptyk, w którym centralną postacią jest zawsze silna 

osobowość kobieca. Tragicznie nieszczęśliwa Katia Kabanowa, pelna biologiczne) witalności Lisiczka Chytruska 

i fascynuiące 337 letnie monstrum El1ny Makropulos to trzy wcielenia Kamili 1 iednocześnie trzy niemal kl1n1czne 

studia eksp lorujące różne aspekty kobiecości, których syntezą jest obraz pelny 1 komplementarny. Nieprzypadkowo 

w ostatniej operze Janaćka Z domu umarlych występują wyląc nie sami mężczyźni - męzczyżn i opęlani przez 

przywotywane w retrospekcji kobiety. 

łlatia łlabanowa 
Kalia Kabanowa,szósta z dziewięciu oper skomponowanych przez Leośa Janaćka powstawała w latach 1919-21 

Niespetna 70-letni kompozytor uskrzydlony wielkim sukcesem, jaki w Pradze odniosla powstała wiele lat wcześniej 

Jenufa postanowi! raz jeszcze sportretować kobietę tragiczną - outsiderkę odrzuconą i napiętnowaną przez lokalną 

społeczność Przy wielu podobienstwach obywa dziela różnią s ię jednak znacznie, a zaryzykować można wręcz 

tw1erdzen1e, że stanowią względem siebie przec iwieństwa. Jenufa, to znaczona wieloma cierpieniami droga ku 

światłu i wyzwoleniu. To jakże trudny proces dochodzenia do samoświadomośc i - wędrówka ku zyc1u i dojrzalej 

mitości. 

Kalia Kabanowa, to z kolei powolny i j akże bolesny proces dezintegracji osobowości nadwrazliw8J. zduszonej 

w ciasnym gorsecie klaustrofobicznego zaścianka, w którym relacjami międzyludzkimi rządz i wylączn 1 e hipokryzja. 

Tragiczna historia Katii zdeterminowana iest gorączkowym poszukiwaniem uczucia, co staje s i ę przyczyną c iągu 

niewyobrażalnych udręk, które zakończyć może tylko samobójcza śmierć . Choć Kalia Kabanowa jest najbardzie j 

pesymistyczną i depresyjną operą Janaćka, to pelne empatii utożsamienie s ię z tragiczną bohaterką wydobylo 

z wyobraźni autora muzykę pelną melodycznej tkliwości 1 żarliwego uniesienia. Tak silny strumień lirycznej insp iracji 

jest w twórczości morawskiego kompozytora z1awiskiem niepowtarzalnym i jed norazowym. Tematy muzyczne są 

dzięki temu szerokie 1 roz lewne , frazy ekspresyjne, a dramatyczne kulm1naCJe potężne i przeimuiące . 

Libretto Kalii Kabanowef powstalo na bazie Burzy - bardzo popularnego w owym czasie dramatu Aleksandra 

Ostrowskiego. Pos tać samotnej i udręczonej mlodej kobiety bez reszty zawladnęla wyobraźnią Janaćka . który 

zapozna! s ię z utworem w tlumaczeniu Vincenca Cervinki w Brnie w roku 1919. Jest w niej dużo tkliwości. slowiań 

skief miękkości i glębi uczucia - nap1sal w jednym z listów. Fascynacja osobą Kamili Stbsslovei odegra la z pewno

ścią kluczową rolę w wyborze tematu . Praca nad utworem postępowala wyją t kowo szybko, co iest o tyle istotne. 

iż wcześnieisza opera Janaćka Wyprawy Pana Broućka powstawala w wieloletnich mękach twórczych. Kompozy

tor dokona! wlasnoręcznei modyfikacji pięcioaktowego dramatu Ostrowskiego, skreślając niemal potowę tekstu. 

Wszystkie owe zmiany mialy mieisce już w trakcie komponowania muzyki i byly bardzo ściśle powiązane z dźwię

kową strukturą dz1ela. Przesunięte zostaty równiez niektóre punkty kulminacyjne - czego przykladem iest choćby 

wyiazd T1chona do Kazania, stanowiący dramatyczną oś finalu I aktu opery. W uięc1u Janaćka zyska! on wymiar 

tragiczny, a samo pożegnanie stalo s i ę sceną pelną wyjątkowo silnych emoCJonalnych turbulencji , podkreślonych 
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Pa riela Racene 1 ko K<Jl10 1 Jo/111 Grdl1am -Hall 1ako 
richon Katta Kaban wa w rezvserii Davida /lJdena , 
English Nation I Opera. Londyn, marzec 2010 

drapieżną i mroczną muzyką Finalowe samobójstwo rówież ma odmienny charakter. W ujęc i u Ostrowskiego Kat1a 

buntuje się przeciwko otoczeniu. tymczasem Janaćek każe zlożyć jej of iarę rn1lośc i . 

Libretto Kalii Kabanowe1 z pozoru wydać się może banalne - cóż bowiem z pozoru oryginalnego w histori i nad

wrażilwe1 kobiety. tyranizowane1 przez swo1ą teśc iową i zdradza1ące1 męża . W idać to szczególnie. gdy porównamy 

1e z innymi zdecydowanie bardziej „eksperymentalnymi " operami kompozytora, w których świat realny przeplata 

s ię z fantastyką a chronologia zdarzeń ulega zaburzeniu . Silą Kalii jest jednak olbrzymia prawda psychologiczna 

oraz precyzja i ekonomia uzytych środków Dzielu nie potrzebna jest drobiazgowa obserwaC)a rzeczywistości. 

jaką Janaćek zastosowal choćby w Jenufie. Wszystko rozgrywa s ię tu na plaszczyżnie uniwersalnych archetypów. 

a samobójcza śmierć bohaterki osiąga wstrząsającą prawdę oczyszczaiącego rytualu . w czym dzielo Janaćka 

zbl i ża s i ę do tak estetycznie od legle1 Madame Butterfly 
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Kalią Kabanową rozpoczyna krótka scena Kudriasza, opiewa1ącego w prostych słowach piękno Wołg i - rzeki-matki, 

w które1 nurtach bqe odwieczny pu ls natu ry. Wcześniej 1ednak rozbrzm iewa orkiestrowy ws tęp, którego wagi d la 

caleJ opery nie sposób przecenić . Janaćek nawiązuje tu do koncepcj i vorspielu - embriona, wypróbowane1 choćby 

przez Wagnera w Tris1anie i Izoldzie. Po1awia1ą s ię więc tematy i motywy, które w dalszym ciągu opery konstytuować 

będą przebieg całośc i , wsparte swoistym tokiem narracji i fatalistycznym „tonem" charakterystycznym dla te1 opery. 

Już na samym początku stabillzu1e s ię podstawowa d la dz i eła tonaCJa b-moll, w której instrumenty smyczkowe ini

c jują liryczne , modalne frazy, do których nawiąże potem Katia w swojej pierwsze i kwestii Pro mne 1ste vy, maminko, 

jako rodna matka (Dla mnie mateczko jesteście jak matka rodzona) Kontrapunktem dla nich jest ośmiodżw1ękovvy 

kwartowy motyw kotlów, który można uznać za emblematyczny motyw dziela. określany często przez komentatorów 

twó rczośc i Janaćka motywem przeznaczenia. Spoko1ne tempo początku zmienia się nagle w szybkie allegro, 

a motyw przeznaczenia staje się teraz podstawą rytmicznego tematu przypominającego rosy1 ską trojkę , będą

cego póżnie1 konstrukcy1ną podstawą finalu aktu I. czyl i sceny odjazdu Tichona. Muzyka obficie wykorzystu1ąc 

zarówno skale modalne 1ak i ska l ę calotonową wyładowuje s ię w szeregu kulm inacji , powraca1ąc do wolnego 

tempa początku . 

Akt I opery rozgrywa się w dwóch scenach, choć dramaturgicznie wyróżn ić w nim można trzy ogn iwa. W scenerii 

zachodzącego stońca pojawiają się wszystkie gtówne dramatis personae, a tok narracji jest nieregularny i rytmicz

nie postrzępiony. Pojawienie się Katii i Kabanichy przynosi sugestywny kontrast pomiędzy lagodnym i delikatnym 

śp i ewem protagonistki a gwaltowną, recytatywną deklamac1ą 1e1 oponentki Partia Kabanichy calkowicie wyzbywa 

się melodii, rozwijając się w sugestywnym Janaćkowsk1m „spregesangu" , tak wiele zawdzięczającym wcześnią 

szym eksperymentom kompozytora z tran spozycją rytmiki morawskiej mowy na 1ęzyk muzyki. 

Drugą scenę aktu I rozpoczyna duet Katii i Warwary, będący wlaściwie potężnym monologiem tytułowej bohaterki 

Vis, co mi napad/o (Wiesz co mi przyszło na myśl)? Ruchliwa terCjowa figu ra fletu to motyw „ptasiego lotu" !lustru-

1ący pragnienie Katii by wzbić s i ę w powietrze, ucieka1ąc zarówno od rzeczywistośc i , 1ak i od samej siebie . Motyw 

ten powróci jeszcze pod koniec dzieła , tuz przed finalową sceną samobójstwa Ptaćci pfileti na mohylu, vyvedou 

mlad'ata (Ptaki przylecą na grób, pisk lęta s ię im wylęgną) . Monolog jest sceną bez precedensu w całe j twórczośc i 

Janaćka . Całkowita latwość i naturalność, z 1aką Kalla przechodzi od religi1nego uniesienia do erotycznego roz

gorączkowania , zna1du1e pelny ekwiwalent w muzyce, która rozwqa s ię od proste1 ludowej pentatoniki zabarw1one1 

elementami skali lidyjskiej do bolesnych, niemal mahlerowskich fraz inkrustowanych chromatyką - co w dojrza

łej twó rczośc i Janaćka 1est rzadkością Niezwykle dramatyczna sekwenc1a finałowa ukazuje glówną bohaterkę 

w stanie chorobliwej niemal opresji zderzonej z cyn iczną hipokryzją Kabanichy, reagu1ące1 perwersyjnie na czułe 

pożegnanie synowe1 z odjeżdżającym mężem Nestydatal Loućis se s milencem (Bezwstydnicoi Z kochankiem 

się żegnasz)? Liryczne quasi-ludowe tematy sąsiadują tu z potężnym i akordami opartymi na skali całotonowej, 

co prowadzi do tragiczne1 kody zwieńczone1 wybijanym przez kotly motywem przeznaczenia. 

Akt li , podobnie 1ak akt I, dzieli s ię na dwie sceny, choć 1 tu ta1 można wydzie l i ć trzy ogniwa. Dialog Kal ii i Warwary 

przechodzi w pełen wahania krótki monolog gtównej bohaterki. Przerywa go lapidarna kwestia Kabanichy PliSel jsi 

s nećfm, pak mluv pofadne1 Nekfićl (Jeżel i z czymś przyszedłeś , mów jasno1 Nie krzycz I) , którą stara kobieta wygła

sza do nadchodzącego Diko1a Zaaferowana Kalia rozmowy te1 nie dost rzega , pogrążona we własnym świ ecie 

moralnych rozterek. 

Drugie ogniwo aktu li to, mimo ogromnej lapidarnoś ci, Jedna z na1ciekawszych scen zarówno w Kalii Kabanowe1, 

1ak i całej operowej twórczości Janaćka. Groteskowy dialog Kabanichy i D1koja w ujęciu kompozytora przeradza się 

w parodię sceny miłosne1 Niemal sadomasochistyczna relacja 1aka łączy bogatego kupca z cyniczną bigotką 

skrywa się tu za parawanem dobrych obycza1ów, o które tak bardzo apeluje Kabanicha. Cierpka 1 kostyczna 

muzyka zapowiada JUŻ bardzo wyraźnie styl Sprawy Makropulos. 
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Ostatnie ogniwo środkowego aktu to podwó1na scena miłosna, będąca upa1a1ącym kwartetem o nokturnowym 

charakterze. Schadzkę Warwary i Kudriasza, która stanowi Jedynie tło dla spotkania Kalii i Bo1ysa Ilustrują krzepkie , 

ludowe melodie o ukra i ńskim rodowodzie. Ta miłość 1est bezproblemowa w swo1e1 prostocie, co muzyka Janaćka 

ilustruje jednoznacznie i sugestywnie Tymczasem Kalia w ramionach Borysa zaczyna marzyć o śmierc i Tak se mi 

zachtelo zemiit. .. ( Teraz bym chc i ała umrzeć .), upodabnia1ąc s ię tym samym do Wagnerowskiej Izoldy. Spotyka s ię 

to z całkowitym niezrozum1en1em kochanka, co tylko wzmaga poczucie winy, rozpoczynając proces autodest ruk

CJi protagonistki Nelituj mne, zahub mne, ar vsichni vedi, vsichni vedi, co de/am' (Nie l1tu1 się nade mną, możesz 

mnie zgub i ć, niech wszyscy wiedzą, wszyscy wiedzą co 1a robię) . Janaćek niczym filmowy reżyser sugestywnie 

zmienia teraz plany- oczom naszym ukazują się znowu Warwara i Kudriasz, by za sceną dopełniła s ię milość Kat1i. 

Ludowa przyśpiewka Kudr1asza : Chod' si divka do ćasu, do većerniho ćasu, a1, le-li, le-li, le-li, do većerniho ćasu 

(Przechadza1 się, dziewczyno , do wieczora. AJ le-li, le-li , le-li, do wieczora), do które1 dołącza się Warwara sygnali

zuje zakończenie mllosnej schadzki. Jakże inacze1 w tym kontekście brzmi ekspresyjna koda orkiestry ilustru1ąca 

pożegnanie Katii i Borysa, która stopniowo wybrzmiewa w miękkim i sugestywnym F-dur - akordzie spełn ieni a. 

Akt Ili skonstruowany 1est identycznie jak dwa poprzednie. Dialog . oświeconego" Kudriasza 1 pełnego irraCJonal

nych przesądów Diko1a zderza dwie postawy wobec zbliżającego się żywiołu burzy. Janaćek konstruuje pierw

szą scenę aktu Ili w sposób analogiczny do początkowe1 sceny opery - stopniowo zapełniając scenę wszystkimi 

postaciami dramatu. Pojawieniu s i ę zdesperowanej Kat1i towarzyszy diatoniczny, ćwie rćnutowy motyw pochwały 

przyrody, który w fi nałowych sekwenc1ach dz1ela poddany kunsztowne1 dyminuCJi przeobrazi się w motyw pokuty 

(chór za sceną) Po1aw1a s ię również motyw przeznaczenia. Wszystkie partie wokalne w tej si lnie zrytm1zowane1 

scenie napisane są recytatywnie. uruchamiając 1akże sugestywne J anaćkowskie concitato. Sila wyrazu z jaką Katia 

wyzna1e swó1 grzech , biorąc na świadków rozszalałe sily natu ry, kumuluje się w brutalnej nawalnicy ork1estrowe1 
epilogu , która pelni fu nkCJę ana l ogiczną do sekwenc1i dies irae w mszach załob nych. Janaćek sugestywn ie malu1e 

tu dźwiękami Gehennę - obraz odgrywa1ący duzą ro lę w dramacie Ostrowskiego, który przedstawia grzeszników 

l ecących na zatracen ie w ogień piekielny. 

Scena f inałowa wprowadzona przez kompozytora bez zadnej cezury, w sposób p rzypominający nieco filmową 

stopk la t kę . to drugi potężnych rozmiarów monolog Kat ii. Janaćek wspania le ukazuje rozchwianą do granic moż

liwośc i psychikę bohaterki. stosu1ąc efekt chóru z oddali. Glos wyrzutów sumienia wprowadza Kat1ę w halucyno

genny trans. Symbolika śm i erci znajduje u1ście w nagromadzeniu licznych fune ra lnych efektów dźwiękowych ze 

skalą calotonową na czele . Pojawienie się Borysa tylko na krótko roz1aśnia przygnębiającą atmos ferę finalu. Katia 

dostrzega dla siebie ostatnią szan sę w postaci ucieczki - reakc ja bo1ażliwego kochanka daje jej jednak poczucie 

calkowitego odrzucenia . Glosy chóralne powracaią więc ze zdwojoną intensywnością a ptasie motywy sugeru1ą 

tak upragnioną możliwość lotu . Scena samobó1stwa 1est lakon iczna i brutalna. Muzyka operu1e krótkimi motywami, 

powtarzanymi w obsesy1nym ostinato Ostatnie słowa należą do Kabanichy. która do końca pamięta1ąc o „dobrych 

obyczajach" dzięku je wszystkim za pomoc. 

Raz jeszcze rozbrzmiewa1ący motyw przeznaczenia wsparty gtosami chóru sugeruje, iż oczyszczający ry t uał dopet

nil s ię ostatecznie . • 

Piotr Oeptuch - dyrygent i pub I i cysta. W 1990 r. ukończył Akadem ię Muzyczną 

w Warszawie , gdzie studiowal dyrygenturę symfoniczno -operową Jako dyrygent 

wpółpracowa l z Operą Wrocławską. Operą Novą w Bydgoszczy. Teatrem Wiel

kim w Poznaniu , Operą na Zamku w Szczecinie. Prowadz i koncerty symfoniczne 

i kameralne w Polsce oraz za g ranicą-występował na Ukrainie , w Austr11. Niem

czech. Be lgii i Hol andii. Od 1996 r. za1mu1e się również publ i cys t yką muzyczną 

wspólpracu j ąc z Gazetą Muzyczną , Klasyką 1 Operomanią oraz Programem li PR. 
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David Ałden Teatr Wielki - Op era Narodowa. 
kw1ec1en 201 O 

Jeśli widzami się nie poruszy, nie wstrząśnie, zarówno estetycznie, jak i emocjonalnie, 

to znaczy, że twoja praca jest nic nie warta. 

Chcę dotrzeć do serca opery 
Rozmowa z reżyserem Davidem Aldenem 

David , w 2006 roku wystawiłeś w Londynie Jenufę Leośa Janaćka i dostałeś za nią Nagrodę Laurence'a 

Oliviera. Teraz wracasz do tego czeskiego autora, realizując jego póżniejszą i dojrzalszą operę - Katię Kaba

nową. Jak poznałeś dzieła tego artysty, czy miały wpływ na twoją twórczą wrażliwość? 

David Alden : Odkrylem opery J anaćka we wczesnych latach 70, i od tego czasu 1estem w nich zakochany. Pocho

dzę z Nowego Jorku, Janaćek nie byt tam wówczas wystawiany, stuchalem go więc w nagraniach czeskich. Póż111e 1 

zacząt powoli zdobywać m iędzyna rodowe uznanie, a w c iągu ostatniej dekady wszystko s i ę zmienito - z 111ezna· 

nego artysty stal s i ę twórcą pokazywanym na calym św1ec1e . Jest wystawiany w Stanach Z1ednoczonych, w Angin . 

w cale1 Europ ie. Stal się slawny, na co absolutnie zasluguje. 1ako 1eden z na1w 1 ększych w histori i twó rców opery. 

Co cię fascynuje w jego dziełach? 

Wszystko. Weźmy d ramaturg i ę - jest świe t na. ost ra 1 precyzyjna. Janaćek mial niezwykle nowoczesne wyczucie 

dramaturgii, 1ego opery są bardzo filmowe, tak krótkie 1 mocne. 1ak to ty lko Możl iwe Oczywiście muzyka 1est zna

komita. Tak piękna 1ak u Pucc iniego, ale znacznie intel1gentnie1sza, mocn iejsza 1 nie tak sentymenta lna. Muszę 

przyzn ać, że wo lę Janaćka od Pucciniego. 
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Janaćek interesował się morawskim folklorem„. 

Począt kowo tak . to prawda. Al e póżnie1 1ego opery zaczęly dotykać bardziej uniwersalne1 tematyki . Zawsze inte

resował się l i te rat u r ą rosy 1 ską. czego dowodem 1est opera Z domu umarr;ch na podstawie Wspomn1eń z domu 

umarr;ch Dosto1ewskiego, napisal takze operę na podstawie sztuki Karela Capka - Sprawa Makropulos Tematyka 

jego za inte resowań Dyla bardzo szeroka. 

Praca nad Katią Kabanową musiała być dla Ciebie wielkim wyzwaniem. 

Wystawiatem Kalię Kabanową wielokrotnie, to chyba mó1 szósty raz. Pracowatem nad nią m.in. w Dallas . w Houston 

1 Tel Awiwie. Pod pewnymi wzg lędam i iest to najwspanialsza opera jaka kiedykolwiek zostala napisana. Nie znam 

p ięknie j szej . bardziej emoq onalne1 i porażaj ącej opery. To mo1a ulubiona opera. jest niesamowita. 

Teraz real 1zu1ę 1 ą w Warszawie 1 w Londynie , a za rok pojadę do Portugalii. Pod różuję z Kalią po catym św iec i e 1 bar

dzo mnie to cieszy. To jest 1ak sen . Ale kocham wszystkie opery Janaćka - Jenutę równiez wystawialem wielokrotnie. 

Czy pracując nad tą samą operą po raz kolejny, sprawiasz że staje się ona za każdym razem lepsza? 

Oczywiśc ie, po to wlaśnie to rob i ę. C iąg l e s i ę czegoś uczę 1 dz ięk i temu udoskonalam moie dz ielo. Kalia Kabanowa 

Jest skomplikowaną operą. bardzo t rudną z muzycznego punktu w1dzen1a Trzeba do nie1 podejść parokrotnie. zeby 

1 ą naprawdę z rozumi eć, żeby wyczuć 1e1 strukturę . Każde podejście do teJ same1 opery jest inne. także za s prawą 

wykonawców. Za l eżnie od tego kim są i 1akie ma1ą moż l iwości , produkqa wyg ląda inac ej. 

Co jest wyjątkowego w tym podejściu , realizowanym w Londynie i w Warszawie? 

Najbardz1e1 int eres ujący są dla mnie nowi wykonawcy. Z tych. którymi tuta1 dys ponu1ę . znam ty lko Pawia Wundera. 

z nim j uż pracował em . Z tego, co wi em, Ka lia Kabanowa wystawiana 1est w te1 operze po raz pierwszy. To wspaniale. 

móc pokazać 1ą zupelnie nowe1 publicznośc i . 

Twój brat bliżniak , Christopher, także jest reżyserem operowym, ale on pracuje głównie w Stanach Zjedno

czonych, a Ty raczej w Europie. 

W Stanach opera c i ąg l e 1est bardzo konserwatywn a. Twórcy stara1ą s i ę , zeby byla bardz1e1 nowoczesn a. ale publicz

ność wol i j ą og l ądać taką. 1aką og l ąda li 1 ą nasi dziadkowie . Chodzi o imponu1ące, pelne przepychu widowisko . 

kolorowe kost iumy itp . 

Mus1alem wyjechać ze Stanów, zeby móc pracować w taki sposób. w 1ak1 chcialem. To jest takze problem mojego 

brata. Estetyka opery 1est tam odmienna od eu rope1sk1e1 - to jedno. natomiast d rugą kwes t i ą 1est 1e1 finansowanie. 

W Stanach pieniądze wyklada1ą prywatni. bogaci ludz ie. a ich gusta są niestety konserwatywne. W Europie operę w 

du · ym stopn iu fin ansu1e s ię z państwowych pieniędzy i ar tyści ma1ą większą wolność 1ezel i chodzi o eksperymento

wanie z formą. Cen trum nowoczesne1 opery od lat 60 są Niemcy. Zawsze chc1alem tam po1echać i tam p racować. 

I tak zrobilem. 

Masz opinię reżysera kontrowersyjnego i nieprzewidywalnego. Począwszy od wczesnych lat 80. i wystawie

nia Mazepy Czajkowskiego, zasłynąłeś pracami , które zaszokowały zarówno publiczność, jak i krytyków. 

Chciałeś rozpocząć rewolucję , która miałaby zmienić operę? Dotrzeć do ludzi, którzy się nią wcześniej nie 

interesowali? 

Bytem częścią rewoluc1i. ale 1e1 nie zacząlem. Rewoluqa rozpoczęla się w Niemczech, w teatrze , a potem przenio

sla s i ę do opery i bylo to na dzies i ęć lat przede mną Najp ierw czytalem o zmianach a dopiero potem przyjechalem 

do Europy i sam stalem s ię ich częśc i ą. Natomiast w Ang l1 1 bylem 1ednym z pierwszych rewo luc1onistów 

Moim zamiarem bylo zerwanie ze staromod ną scenograf ią. z pelnymi przepychu dekoracjami, i dotarcie do samego 

serca opery. do je1 istoty. Chcialem pokazać nap ięc ie , jej autentyzm i gwa ltowność - ponieważ opera 1est najbar

dz iej i nte nsywną ze sztuk. Więce1 - moze być na1bardzie1 ekspresywną i emoqona l ną szt uką ze wszystkich . Muzyka 

przemawia do podświadomości , trafia prosto w emocje. Napięci e m iędzy muzyką a slowami moze być niesamo

wite . Żeby to osi ągnąć. musisz ze rwać z calym tym staromodnym sztafazem. zapomnieć 1ak się wystaw1alo operę 
kiedyś 1 zrobić 1 ą na nowo. tak 1akby tekst do niej napisany zostal wczora1. 

Różn ica pomiędzy tym, 1acy byli wykonawcy 30 lat !emu i jacy są teraz - 1est ogromna. C1, którzy teraz pojawiają s ię 

na próbach są mlodzi 1 sprawni fizycznie Są w świe tne1 formie 1 są gotowi z robić wszystko. Zmienila s i ę takze publicz-

11ość, opera 1e1 s i ę podoba, pon i eważ przemawia do nią nie 1est ju ż muzealnym eksponatem. Oczywi śc i e, zawsze 

znajdą s ię ludzie którzy chcieliby. zeby nic się 111e zm ien ito, ale uważam. że rewoluq a zakończyla się sukcesem. 
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Dav id Alden, Elzb1eta Wróblewska 1 W1ole1ta Chodow1cz. 
Tea lr Wielki - Opera Narodowa. kwiecień 2010 

W Mazepie wprowadziłeś na scenę pilę mechaniczną, za pomocą której dokonała się krwawa masakra. 
Chciałeś szkować? 

To prawda, w tamtych czasach w Londyn ie bylo to bardzo szoku1ące . Chcialem wystawić Mazepę Czajkowskiego, 

chciarem to z rob i ć w naprawdę ciekawy sposób. Muzyka w Mazepie jest bardzo p i ękna 1 romantyczna, ale histo

ria - brutalna i sadomasochistyczna. Więc co mozna zrobić? Albo traktuiesz dzieło Jako piękny, historyczny utwór, 

albo wyciągasz z niego to, co w nim najlepsze Wydobywasz kontrast pomiędzy muzyką a tym, co się dzieje - i ia 
tak wl aśnie zrob ilem. 

Teraz już nie jesteś tak kontrowersyjny. 

To prawda. To, co wtedy robiłem. byto nowe - teraz takie rozwiąza11ia można spotkać na calym świecie . A ja szukam 

nowych ściezek, nowych rozwiązań wizualnych. Nie chcę dreptać w miejscu. chcę we j ść g lębiej w operę. odkryć 

nowe sposoby na wyrażenie muzyki. Ta praca zawsze polega na eksperymentowaniu 1 odkrywaniu . W przeciwnym 
razie robi s ię nudno. 

Lubisz odczytywać klasyczne historie we współczesnych interpretacjach, często robisz polityczne odnie

sienia. Uważasz, że opera nadaje się do postmodernistycznych gier w takim stopniu jak inne sztuki - film, 

muzyka czy teatr? 

Myś lę, że tak. Dzięki muzyce opera nie przedstawia rzeczywistośc i . Zawsze jest snem, nieświadomośc i ą. przedsta

wia ztożony zestaw czynników. które oddz i ałują na siebie i ze sobą walczą Uważam, że elementy te zawsze mogą 

być pokazywane z różnych pozyCJI, mogą być potraktowane w bardzo wspólczesny sposób . Opera aż prosi się 

o takie podejście. 

Czy publiczność operowa nie jest bardziej konserwatywna? 

To za l eży. W różnych miejscach, w różnych krajach , publiczność jest różna W Berlinie na przyklad, ludzie przycho

dzą do opery, aby zobaczyć coś nowego Chcą być zaskakiwani 1 l i czą na to, że wezmą udzial w intelektualnym 

dyskursie. Nie chodzi im tylko o rozrywkę i są niezadowoleni, jeże l i to, co widzą iest zwyczajne 1 pozbawione wyrazu 

Dla odmiany londyriska publi czność plasuie s ię pomiędzy Berlinem a nowojorską Metropolitan Opera. Część 

publiczności londyriskiej chce zobaczyć coś nowego. a część pragnęlaby, aby opera nadal pozostawala w stylu 
Zefirellego. 

Faktem jest, ze w operze poiawia s i ę nowa, coraz mlodsza publiczność . Opera chyba nigdy nie była tak popu larna 

1ak teraz. Jest tak dzięki innym mediom - te lewizji, rad iu oraz kinu. 

Z pewnością udzial w tym mają t akże aktorzy, którzy odpowiednio wyg lądają i poruszają s ię, jednym slowem nie 

przypomina ją aktorów z dawnych czasów. Opera nie jest już tylko wydarzeniem wokalnym, jest spektaklem , przed
stawieniem. 
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Jednak wciąż jest bardzo wyszukaną i drogą rozrywką. Nie jest dla mas. Czy myślisz, że to się zmieni? 

Opera prawie zawsze byla ekskluzywna Może w XIX wieku bylo 1nacze1 i wszyscy szli zobaczyć nowe dzielo 

Verdiego Wtedy byla tan ia i, co za tym idzie, popu larna. Jednak w warunkach dwudziestowiecznych opera iest 

sztuką dla koneserów Trzeba o nie) coś w1edz1eć. trzeba być świadomym tego, co s i ę zobaczy, poznać kontekst 

1 zrozumieć ięzyk. Nie ma w t m nic zlego. po prostu tak to funkC]onuie. 

Oczywiście. opera powinna być dostępna dla kazdego - p rzec ież to iest teatr 1 rozrywka, Die Jak to osiągnąć? Przy

gotowanie przedstawienia jest bardzo kosztowne 

Dziwne jednak )6St to , że reżyserzy coraz bardzie) ekspe ryment uj ą z formą, a publiczność pozostaje wciąż konser

watywna. To bardzo interesujący paradoks Wstrząsnąć lu dżm i, wzbudz ić w nich gniew. sprowokować do dyskusji 

- tak trzeba. Gdyby ta rewolucja, o której mówimy, nie m1ala miejsca, myślę że opera bylaby teraz martwa. Musiala 

s i ę zmien ić. Mus1ala przejść metamorfozę. 

Czym jest dla ciebie publiczność? Czy chcesz jej przede wszystkim zapewnić dobrą muzykę , czy też zagrać 

na ich emocjach i zmusić do myślenia? 

Chcę przekazywać ope rę w 1asny 1 1ednocześnie mocny sposób Chcę pozbyć s ię wszystkiego, co przeszkadza 

w czystym przekazie. Chcę dotrzeć do serca opery i trafi ć do ludzi. 

Katia Kabanowa to opera ekspresjon istyczna, wstrząsająca i pelna emocji Jeśli widzami się nie poruszy, nie wstrzą

śn i e . zarówno estetycznie, jak I emOCJonalnie, to znaczy, ze twoja praca iest nic nie warta. 

Chodzi o to, aby to doświadcze nie przenioslo widza tam, gdzie ieszcze nigdy nie byl Na tym polega moie zada

nie. dlatego zaimuję s ię tym, czym się zaimu1ę To jest uczciwy sposób na przedstawienie Janać':ka Nap ięcie w 

odbiorze musi być bardzo silne. tak uwazal sam Janaćek. On nie nap i sał pięknego, romantycznego 1 sielankowego 

dz i eła. To, co stworzył jest pelne emocji. przemocy, jest w pewnym sensie sch izofreniczne. To jest najbardziej eks

presjonistyczne dzielo Janać':ka 

Czy kiedykolwiek myślałeś o tym , aby zostać reżyserem filmowym? Nie kusi Cię , aby zrobić film , który 

mógłby trafić do masowego odbiorcy? 
Marzę o tym, aby dorwać s i ę do kamery. Bardzo chc1albym zrea l izować film na podstawie Kalii Kabanowe; 1 dotrzeć 

z nim do szerszej publiczności . Chcialbym zrobić dlugometrazowy film, tak jak Buzz Luhrmann zrobił Romea 

1 Julię. Większość film ów operowych jakie powstaty. zostalo zrob ionych przez Franco Zef 1relliego na stara modlę. 

Oczywiście. bardzo chcialbym zrobić fi lm, ale 10 się raczej nie stanie ze względów finansowych . Niemniej 1ednak 

zreal1zowalem parę produkcji dla telew1zi1 i bylo to dla mnie bardzo satysfakcionu 1 ące • 

Rozmawiał Marcin Krasnowolski 

Warszawa, kwiec1eri 2010 
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Bamila Sttisslova 
ostatnia muza 

Kobieta, która wywarta największy wpływ na twórczość Leosa Janacka, miała ciemne oczy 

i czarne, kędzierzawe włosy jak Zefka z Notatnika zaginionego, była młoda, i niewinna jak Katia 
Kabanowa, energiczna i pełna witalności jak Lisica z Przygód Lisiczki Chytruski i oszałamiająco 
piękna jak Emilia Marty w Sprawie Makropulos. Była też pierwowzorem tych postaci. 

Zrządzeniem losu tę tak ważną dla swe1 twórczości kobietę pozna! Janaćek będąc 1uż twórcą do1rzałym. 1ednak 

dopiero zdobywa1ącym petne uznanie - wlaśnie sukces odniosla 1ego koleina, ale pierwsza tak dobrze przy1ęta 

opera. Jenufa. Być może więc Kamila Stósslova byla tylko katalizatorem, czegoś co 1uż w kompozytorze do1rzalo 

1 potrzebowało 1edynie te1 iskry, która poruszy emoc1e i pozwoli w pelni rozwinąć talent. a moze rzeczywiście byla 

źródłem twórcze1 inspirac11 i bez 1e1 ciemnych oczu i tagodnego charakteru, nie powstałaby żadna z tych oper. 

Małżeństwo Janaćka ze Zdenką Schulzową nie bylo udane - w domu panowała napięta atmosfera. kompozy

tora zafascynowanego słowiańszczyzną i rosy1ską kulturą, irytowata mówiąca słabo po czesku zona. Cieniem na 

związku położyla się śmierć obydwojga dz1ec1 Janaćków- najpierw w 1890 roku zmarl niespełna dwuletni syn Vla

dimir. a potem. w 1903 roku. ukochana córka Olga. 

Ponadto Zdenka Janaćkowa źle znos1la zdrady swego męża - glośny 1 namiętny romans z Kamilą Urvalkovą czy 

Gabrielą Horvathovą Ten drugi doprowadzi! Ją do próby samobó1czą po które1 nastąpi! ostateczny, choć niefor

malny rozpad małzeństwa. 

Kiedy Janaćek w 1917 roku - spędza1ąc. 1ak m1al to w zwyczaju. kilka letnich tygodni w uzdrowisku Luhaćovice, 

spotka! mlodą zonę antykwariusza z Piska, czeską Zydówkę - Kamilę Stósslovą - zakocha! się po raz koleiny. 

Kamila miala dwadzieścia pięć lat, a mistrz ponad sześćdziesiąt. Relac1ę. 1aka powstała pomiędzy tym dwojgiem. 

trudno Jednak nazwać romansem. Wszystko wskazuje na to, ze Stósslova nie kochala kompozytora 1 pozostała 

wierna mężowi, ogranicza1ąc się do bycia muzą, inspirac1ą interlokutorką -- 111ezbyt zresztą swe1 roli świadomą 

Początkowo zna1omość ze Stósslami miala inny charakter - David Stóssl podczas wo1ny odbywa! sluzbę wo1-

skową i wykorzystu1ąc swoie możliwości pomaga! Janaćkom, zaopatru1ąc ich w braku1ące produkty żywnościowe. 

W zamian, po zakończeniu wo1ny i powstaniu Czect-i oslowac1i, Janaćek ułatwił mu uzyskanie pozwolenia na pozo

stanie w granicach republ1k1 - David, urodzony we Lwowie, byt obywatelem obcego państwa. Czy mąż Kam1l1 by! 

świadom 1ednostronności uczuć kompozytora do żony. czy tolerował ten afekt ze względu na znakomitość nazwi

ska - według Janaćkowe1 Stóssl uważa! zna1omość z je1 mężem za ogromny zaszczyt - faktem jest, że nie mamy 

żadnych informac1i o tym, by to trwa1ące jedenaście lat uczucie bylo żródlem nieporozu mień między Stósslami. 

Wraca1ąc 1ednak do lata 1917 roku w Luhaćovicach - Janaćek spotka! Kamilę w lipcu. a juz w sierpniu. zain

spirowany jeJ cygańska-żydowską urodą, powróci! do opublikowanego rok wcześniej w brneńskich wydaniach 

„L1dovych novin" cyklu wierszy Spod pióra samouka. Była to ponoć prawdziwa historia zaginionego mlodzieńca, 

odtworzona na podstawie znalezionych w 1ego notatniku wierszyków - otóż pozna! on Cygankę - czarną Zetkę, 

która uwiodla go i doprowadziła do porzucenia domu 1 rodziny na zawsze. Czarnooka 1 czarnowlosa Kamila stala 

się inspirac1ą dla postaci czarne1 Zelki. I tak ostania miłość Leośa Janaćka przyczynila się do powstania cyklu 

pieśni Notatnik zaginionego. 

Kole1nym dzielem, którego glówna bohaterka czerpie z Kamili 1est Katia Kabanowa. W l1śc1e do V1ncenca Cervinki, 

autora czeskiego przekladu Burzy (dramatu A. N Ostrowskiego. na podstawie. którego powstalo libretto do Katti 

Kabanowej) pisal Moja Katia wyrasta z niej, z Kami/il Opera będzie jednym z najczulszych mych dziel. 
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Po Kabanowej powstaly 1eszcze dwie opery, których glówne postaci wzorowane są na Kamili Stósslove1 - przy

na1mnie1 na takiej Kamili, 1aką byla ona w wyobrazeniu zakochanego kompozytora. Są to wspomniane wcześnie1 

- Lisica z Przygód Lisiczki Chytruski 1 Emilia Marty ze Sprawy Makropulos „Zaslugą" Stósslove1 1est nie tylko inspi

rowanie mistrza, lecz także unikatowa dokumentac1a pracy twórcze1 w postaci przechowane1 przez nią, niezwykle 

bogate1 korespondenci i - ponad siedmiuset listów. 1ak1e Janaćek napisat do swe1 muzy. 

Ostatnia dekada życia kompozytora byla niezwykle owocna 1interesu1ąca1eśli chodzi o poszukiwania twórcze - się

gną! do źródla. 1akim by! morawski folklor, a nawet zwróci! się z prośbą do Edmunda A. Cyklera - amerykańskiego 

stypendysty czechoslowackiego mi111sterstwa oświaty, o przestanie mu książki z melodiami murzyńskimi. 

Ta niesamowita witalność, optymizm spraw1ly, że w Brnie nazywano go ,.młodym starcem" Być moze siłą napę

dową tych ostatnich lat bylo coraz mocnie1sze uczucie milości, nieodwzajemnione1 wprawdzie, ale 1ak widać 

da1ące1 Janaćkowi poczucie szczęścia i spelnienia. Zresztą mimo braku zaangazowania uczuciowego to wlaśnie 

Kamila Stósslova towarzyszyla kompozytorowi w ostatnich dniach i minutach życia. 

w ostatnim dniu lipca Janaćek wraz z Kamilą i 1e1 mężem oraz ich 1edenastoletnim synem wy1echal1 do letniego 

domu kompozytora w Hukvaldach. Po kilku dniach Stóssl wy1echal. a 1ego zona 1 syn zostali. Janaćek by! w świetne1 

formie, kipial energią Niestety, tydzień po przyjeżdzie przeziębi! się szuka1ąc syna Kamili, który zabłądził w czasie 

spaceru. Zaniedbane przeziębienie doprowadziło do kompl1kac1i zdrowotnych - grypy, a następnie zapalenia pluc, 

oslabione serce nie wytrzymało i w niedzielę 12 sierpnia 1928 roku Leoś Janaćek zmarl w szpitalu w Ostrawie. 

Przed śmiercią podyktował czuwa1ące1 przy nim Kamili testament, zapisując 1e1 między 1nnym1 dochody z oper 

Katia Kabanowa oraz Z domu umarlych. 

15 sierpnia odbył się niezwykle uroczysty pogrzeb kompozytora. a dwa lata później 12 kwietnia 1930 roku miala 

mie1sce - równiez w Brnie - premiera jego ostatniego wielkiego dzieła Z domu umartych. 

Kamila Stósslova mimo tak znaczne1 różnicy wieku przeżyła Janaćka zaledwie o siedem lat. W 1935 roku, w wieku 

czterdziestu trzech lat zmarla na raka. Nieśmiertelność zyskała dzięki muzyce, które1 byla inspirac1ą A niezwykły 

zbiór listów jakie przez lata pisal do swe1 Butterfly jeJ wielbiciel, 1est n1ezgłęb1onym źródłem 1nformac1i dla badaczy 

twórczości Leośa Janaćka, ale też 1est świadectwem piękne1 miłosnej historii. 

Marta Sobolska 

Na podstawie 
Jaroslav Vogel - Janaczek, Polskie Wydawniclwo Muzyczne Kraków 1983 
lntimate Letters. Leos Janaćek Io Kamila S!osslova, Edilet and lranslaled by John Tyrre ll , Faber and Faber. London 1994 

Przeklad. Anna Tenczyriska 
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Listy Leosa Janacka do jego muzy, Kamili Stósslovej, 
z komentarzem profesora Johna Tyrrella. 

Cek 
• • 

Brno, JO listopada 1919 
C::,uje._ sie._, jakbym stał na rozstaju dróg. Gdybym był szcze._śliwy i zadowolony, wiedział
bym, jak ukryć sie._ w moim małym domku i powiedzieć „adieu" temu małostkowemu 
światu, który otacza mnie teraz w Konserwatorium . 
Potrzebuje._ jednak urozmaicenia, aby -::,apomnieć o moim wyobcowaniu - i potrzebuje._ 
jakichś dochodów. 

Trzymam sie._ wie._c tego - a Ty widzisz mnie w zawieszeniu przez kolejny rok. Gdybym tylko 
mógł rzucić sie._ w wir komponowania i zapomnieć o sobie. 

Janaćek wyraźnie miał już dość nauczania. Szkołę Organową w Brnie zarozył prawie czterdzieści lat wcześniej i, 

po utworzeniu Czechosłowacii. zapam i ętale walczy\ o przeksztarcenie 1e j w finansowane przez państwo konser

watorium. Wciąż był dyrektorem. ale pode1mowano j uż zaku lisowe próby usunięcia sześćdziesięc 1op ięc 1o l etn iego 

Janaćka ze stanowiska. a w następnym roku akademickim zostal . zgodnie z planem. zwolniony Akceptacja zmian 

nie przyszla mu latwo. chociaż większa ilość wolnego czasu. który mógr przeznaczyć na komponowanie, jest 1edną 

z bardz1e1 prozaicznych przyczyn wielkie1 aktywnośc i twórcze1 Janaćka w podeszłym wieku. Zastanawia1ące . że 

list ten nie zawiera żadnych sugesti że komponowanie, w którego wir chciał się rzucić, Jest na wyc iągnięcie ręki. 

Miesiąc wcześn1e1 nap1sal do Adolfa Cervinki. prosząc o pozwolenie na napisanie opery na podstawie jego tłuma
czenia sztuki Ostrowskiego pod tytułem Burza. Adolf Cerv1nka okazał się być nie tym Cervinką, o którego chodz1lo, 

a wlaśc1wa osoba, Vincenc Cervinka, byla podobno gdzieś na Atlantyku w drodze powrotne1 z Ameryki . Dziesią
tego listopada Janaćek otrzyma! wiadomość od Frant1śka S Prochazka (Jednego z niezliczonych librecistów Bro

ućka ) . że podrózu1ący Cerv1nka nie wróci przed Bozym Narodzeniem. Natomiast Kamila Stósslova adresatka listów 

Janaćka . dostała r nformacię o 1ego irytaCJi spowodowanej niemożnością rozpoczęcia pracy do tego czasu. Mogla 

to jednak być szczęście w nieszczęśc i u . W tym samym miesiącu . w którym z n 1 ecierpliwośc 1ą czeka! na powrót 
Ć:ervinki. Janaćek odwiedził operę : 
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Brno, 5 grudnia 1919 
Właśnie wróciłem z teatru . i1'.Ystawiali Batrflay [Butterfly - oryginalna pisownia Jarnicka, 
przyp. red.] , jedną z najpie._kniejszych i najsmutniejszych oper. Cały czas miałem Cie._ 
przed oczami. Batrflay jest taka mała i ma czarne włosy. Ty nigdy nie mogłabyś być tak 
nieszcze._śliwa jak ona. 
Jestem bardzo poruszony tą operą. Kiedy zacze._to ją wystawiać, pojechałem zabaczyćją 
do Pragi. Nawet teraz wiele fragmentów głe._boko mnie wzrusza. 

Janaćek zwykle nie pisał w taki sposób do Kamili Stósslovej o dziełach, które usłyszał. W tym przypadku zauważył 

podobieństwo (nawet 1eśl i nikt inny go nie dostrzega!) między drobną Madame Butterfly a pulchną Kam i lą Wydaje 

s i ę , że coś jednak rezonowalo w jego u myśle. Miesiąc póżniej skontaktowal się z Ć:ervinką . uzyska! 1ego zgodę 
i po kilku dniach zasiadl do pracy, nadając bohaterce kruchość . którą dostrzega! zarówno w Butterfly, 1ak 1 Kamil i. 

Brno, 9 stycznia l 920 
Zacząłem pisać nową opere._. Główną postacią jest kobieta, łagodna z natury. Wzdraga sie._ 
na samą myśl [o krzywdzie, o niegodziwości]; łagodna bryza mogłaby ją porwać - cóż 

dopiero burza, która sit;_ nad nią zbiera. 

Brno, 23 lutego 1920 
Pracuje._ z radością i wytrwałością nad moją nową operą. 
Powtarzam sobie cały czas, że główna bohaterka, młoda kobieta, ma tak łagodną nature._, 
iż boje._ sie._, że gdyby oświetlił ją pełen blask słoneczny, to roztopiła bysie._, tak, nawet roz
puściła. Wiesz, taki łagodny i dobry charakter. 

Slowa, którymi opisał swoją nową bohaterkę, są podobne do tych, którymi określał w tym czasie Kamilę Stósslovą 

Jesteś wciąż matym dzieckiem, które cafl; czas chce [być] pod kloszem. zawsze glaskane, rozpieszczane (Brno. 

2 lutego 1920 r.) Może Janaćek sądzi !. że owe napomknienia o wpływie Pani StóssloveJ na jego utwór będą je1 

schlebiać. Jeś li na to liczy!, to czekalo go rozczarowanie 1 szybko nauczył się zachowywać swo1e myśli dla siebie. 

Następną więc rzeczą . której Kamila Stósslova dow1edziala się o operze. było to . że zostala „zakończona ": 

Brno, 6 marca 1921 
Po okresie niezwykle wyte._żonej pracy sko11czyłem moją najnowszą opere... Nie wiem, czy 
nazwą ją Burza czy Katerina. Przeciwko Burzy przemawia argument, że istnieje już opera 
pod tym tytułem; przeciwko Katerinie to, że pisze.. wyłącznie opery „ kobiece''. Jen ufa -
Katerina. Najlepiej, gdyby zamiast tytułu były trzy gwiazdki. 

Janaćek. 1ak zwykle . przedstawił sprawę zbyt optymistycznie . Pierwszą wers1ę dzieła zakończy! tuz przed Bożym 

Narodzeniem 1920 roku, a to, o czym oznajmi! Kamili , byto ukończeniem pierwszej korekty. Po parotygodniowej 

przerwie Janaćek rozpaczą! jednak ostateczną korektę, którą opatrzy! datą 17 kwietnia. Do tego czasu zdecydowal 

J UŻ, Jaki tyt uł nadać nowe1 operze. Burza kojarzylaby się w1ększośc 1 Czechów z operą Fibicha inspirowaną sztuką 

Szekspira. Ponieważ obaj kompozytorzy mieli 1uż na koncie operę o tym samym tytule - Sarka. tytul pierwsze1 

opery Janaćka, był zarazem tytulem najbardzie1 znane1 opery Fibrcha - należalo tym razem uniknąć podobne1 

sytuac1i. Argument dotyczący „oper kobiecych" byl wyraźnie mnie1 istotny (po Katii powstaly dalsze opery „kobiece" 

- wprawdzie nieco nietypowe, jak Przygody Lisiczki Chytruski czy Sprawa Makropulos). Bardziej poważne obiekcje 

wiązaly się z tym, ze imię bohaterki, po rosy1sku pisane „Katerina" może wywolywać sko1arzenia z jeszcze bardziej 

sławną Katarzyną Katarzyną Wielką Skąd zatem wzięla się owa „Kat1a'', pod którym to imieniem znana Jest glówna 

bohaterka? Kilka tygodni póżniej to samo pytanie zadal Ć:ervince. który zasugerowal dodanie również nazwiska. 

co pozwoliłoby rozwiązać problem tytułu raz na zawsze. Wieści o Katii Kabanowej zdominowaly korespondencję 

Janaćka przez kilka kolejnych miesięcy 
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Brno, 23 maja 1921 
Katia Kabanowa, moja nc~jwie._ks::.a opem, be._d;:,ie H>ystawiona w Brnie, a może nawet 
w Prad::.e. Chociaż nie::.byt tubie._ praską opere._. [. .. ] 
Cóż moge._ powied::.ieć o sobie? Wies::., wymar::.Jifem świat dla siebie, w moich kompo
::.ycjach żyją drod::.y mi !ud::.ie tak, jak ja sam bym chciał. Ws::.ystko to tylko W)'1nyślone 
s::.c::.e._ście. 

Dla Ciebie pmwd::.iwa radość, prawd::.iwe s::.c::.e._ście i uśmiechy, pr::.ynajmniej c::.asami. 
A dla mnie? Kiedy ko/u:::.e._ d::.ieło - nawet te._ drogą Katię Kabanową - robi misie._ smutno. 
Jakbym ro::.stawał sie._::. kim.\' mi bliskim. 

List ten, wyraźniej chyba niż wszystkie inne, pokazuje, że komponowanie bylo dla Janaćka sposobem uc1eczk1 od 

niepowodzeń 1 frustracji, 1ak1ch doświadcza!. Inną ważną rzeczą którą wy1awił, zaprasza1ąc Panią Stósslovą na 

premierę, była myśl. ze 1e1 przyw1ązan1e do męza bylo inspirac1ą opery. 

Wspominał ich pierwsze spotkanie w lipcu 1917 roku, kiedy to coroczny wy1azd Janaćka do Luhaćovic, moraw

skiego kurortu. zbiegł się w czasie z przy1azdem Państwa Stósslów David Stóssl był wtedy w wo1sku 1 mógl sobie 

pozwolić 1edynie na krótkie wakacie z żoną pozostawia1ąc 1ą w Luhaćovicach samą z 1e1 nowym przyjacielem 

Leosem Janaćkiem. 

Brno, 29 paźd::.iernika 1921 
Pr::.yjedź na premiere._ do Brna: ws::.ystko wska::.uje na to, że be._d::.ie pie._kna. 
Wies::., kiedy po::.nałem Cie._ w Luhacovicach podczas wojny, po raz pienvs::.y zobac::.Jifem, 
jak morno kobieta może kochać swojego me._ża - pamie._tam te ł';,y w Twoich oczach - wła

śnie to ::.ainspirowało mnie do podje._cia tematu Katii Kabanowej i jej skomponowania. 
·z apras::.am Cie._ wie._c, tera::., kiedy praca ::.ostała zako11czo1w. 

Niestety, premiera w Brnie odbyła się (23 listopada 1921 roku) bez udziału kobiety, która stała się dla nie1 inspirac1ą 

Nie przeszkodzilo to Janaćkowi przesłać jej partytury wokalne i kiedy w następnym roku ukazała się drukiem. 

Brno, 25 lutegol 922 
Mas::. 11 ·ie._c Kat i ę Kabanową . Pisząc te_ opere._, musiałem -::.nać wielką, nie::.mier-::,oną miłośc'. 
Ł::.y spływały po Twoich polic::.kach, kiedy wspominałaś swego me._ża w te pie._kne dni 
w Luliać"ovicach. To mnie porus-yło . I kiedy pisałem te,_ opere._, Katia Kabanowa w moich 
myśluch ::.aws::.e miała Twoją twarz. . Jej uczucie poszło inną drogą, ale mimo wszystko 
hyła to wielka i pie,_kna miło.~ć! 

Duzy zawód sprawił mu fakt, że Stósslovej potrzebne byto przypomnienie kilka tygodni później (Czy nie możesz 

nawet powiedzieć dziękuję za Kalię?), aby odpisała mu z podziękowaniami. List od Kamili pełen by! opisów spraw 

domowych i wyraźnie wskazywał na nieświadomość zaszczytu, 1aki 1ą spotyka!. Związek między dzielem a 1ego 

inspirac1ą był 1ednak dla Janaćka zbyt silny, by mógł ulec zerwaniu. i powracał Jako temat wielu póżnie1szych listów. 

Hukvaldy, 24 lipcal 924 
Katia to była.\: Ty u mego boku. Czarna Cyganka w moim Notatniku zagm1onego - to 
nawet bardziej byłaś Ty. To dlatego jest tam taki żar uczuć. Taki żar, że gdyby zajął nas 
oboje, ::.ostałyby tylko popioły. Na szc::.e._.\:cie, płone,_ tylko ja - a Ty jesteś uratowana. 

Brno, 12 styc::.nia 1928, nocą 
Moja droga Kamilo. 
W sobotą 21 stycznia ::.amier::.am pr::.yjechac' do Pragi na to pr::.edstawienie Katii Kabano
wej w Teatr::.e Niemieckim . 
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Wiesz, że to Twoje dzieło. Każdy fragment mówiący o miłości inspirowany jest Tobą, 
Twoim ciepłem. Nawet wtedy, gdy znaliśmy sie._ bardzo słabo - czułem już, że jestem tak 
blisko::. Tobą złączony. 
Być może przyjade,_ do Pragi dzień wcześniej, w piątek. 
Na pewno be._de,_ czekał na Twój przyjazd. Poprosze.. o loże,_, żebyśmy mogli słuchać w spo
koju. A później pogadać gdzieś o wszystkim. Wie._c [przyjedź] koniecznie! Tylko sie._ nie 
rozchoruj! Nie było dzisiaj listu od Ciebie. Be._de._ czekał na niego jutro. 

I w końcu, na kilka miesięcy przed śmiercią Janaćka, Kamila Stósslova usłyszala dzieło, dla którego stała się inspi

racią a kompozytor z dumą siedział obok nią Niewątpliwie, podobałoby mu się jeszcze bardziej, gdyby przyszla 

bez swojego męża Davida. To musiata być dla nich wszystkich dziwna sytuac1a: sluchanie opery, którą Janaćek 

napisał na podstawie opowieści o romansie zamężnej kobiety. w roli której widzial Kamilę, natomiast nieobecnego 

Davida Stóssla w roli słabego męza, a siebie w roli 1e1 kochanka. W czasie swo1e1 kolejnej wizyty w domu Kamili 

w Pisku, Janaćek w końcu podpisał partyturę, którą z taką nadzie1ą wysyłał sześć lat wcześniej, da1ąc 1e1 tyn1 

samym 1edną z na1pięknie1szych dedykacji, 1akie kiedykolwiek napisal. Całkowicie usuną! też z 1e1 historii męża 

zwraca1ąc się do Kamili 1e1 panieńskim nazwiskiem, Neumannova: 

Dedykacja Jandcka dla Kamili na egzemplarzu Katii Kabanowej, 12 Lutego 1928 

Pani Kamilo! 
Wydar::.yło sie._ to w świetle letniego sł01ica. Stok b)if ciepły, kwiaty, niemal mdlejąc, kła
niały sie._ ku ziemi. 
To wtedy w mojej głowie pojawiły sie._ pierwsze myśli o tej nieszcze._snej Katii Kabanowej 
- o jej wielkiej miłości. 
Ona woła do kwiatów, ona woła do ptaków - do kwiatów, by sie._ jej kłaniały, do ptaków, 
by jej ::.aśpiewały ostatnią pie Hz miłości. 
„Przyjacielu", powiedziałem do profesora Kurza, „Znam cudowną damą, cudownym 
sposobem jest ona przez cały czas w moich myślach. Moja Katia rośnie w niej, w niej, 
Pani Kamili Neumannovej/ To be._dzie jedno z moich najbardziej uczuciowych dzieł!" 
I tak sie._ stało. Nie znałem większej miłości niż ta, która była w niej. Jej dedykuje._ ten 
utwór. Kwiaty, kłaniajcie sie._ jej; ptaki, nigdy nie przerywajcie waszej pieśni o wiecznej 
miłości! 

Dr Leos Jandcek 

Tłumaczenie na angielski i komentarz: John Tyrrell 

Przekład: Anna Tenczyńska 
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John Tyrrell 

Utwór płynął 
spod mojego pióra jak 
piękna rzeka Wołga ... 
Szósta opera Janaćka, Katia Kabanowa 

Trzy spośród swoich najsłynniejszych oper Janaćek napisał pomiędzy 65 a 71 rokiem życia, 
praktycznie jedną za drugą. Pozwolił sobie na bardzo niewiele przerw w komponowaniu 
i dopiero po ukończeniu tej niezwykłej serii, na którą złożyły się Katia Kabanowa, Przygody 
Lisiczki Chytruski i Sprawa Makropulos zrobił sobie roczną pauzę, podczas której napisał 
dzieła nieoperowe jak Sinfonietta i Msza glagolicka. Ów sześcioletni okres koncentracji na 
operze , a także fakt, że intensywnie szukał tekstu do nowego spektaklu, zanim jeszcze zakoń
czył poprzedni , świadczą o pewnej niecierpliwości, z jaką pragnął ukończyć te prace , zrozu
mialej u kompozytora, którego wcześniejsze opery były przez tak długi czas odrzucane i który 
dopiero niedawno odnalazł swoją publiczność. Patrząc na tę serię, można podziwiać wytrwa
łość kompozytora a także jego sprawność. Janaćek odkrył w końcu własną metodę 
i rytm pracy. 

Najpierw długo szukał nowego tekstu. Moglo to trwać nawet kilka lat. ale nawet, gdy 1uż pod1ą1 decyzję. 1akaś 

1ego część opierala się wyborowi i udawal , że nie ma pomysłów na następne dzielo. W mojej glow1e jest pusto 

1ak po pozarze. Nie wiem, za co się wziąć - nieszczerze pisal Janaćek do Maxa Broda 10 stycznia 1922 roku, trzy 

tygodnie po tym, 1ak rozpoczął pracę nad Przygodami Lisiczki Chytruski. Czyn1l również próby skierowania swych 

myś l i w stronę nowej atmosfery. Przygotowując s i ę do pracy nad Lisiczką . napisał na przykład szereg artykulów do 

gazet, opisujących naturę i zwierzęla, często ilustrowanych muzycznymi zapisami śpiewu ptaków czy dżw1ęków 

natury, takich Jak szemrzące strumienie czy echo w 1askini Póżniej jakieś zdarzenie uruchamialo law i nę . W przy

padku Katii Kabanowe; bylo to wystawienie Madame Butterfly Pucciniego. 5 grudnia 1919 roku, zaraz po powrocie 

z przedstawien ia Janaćek napisal do swojego przy1aciólki, Kamili S t óss l ovą Wystawiali Batrflay [Bulterfly - oryg i

nalna pisownia Janaćka, przyp.red .] jedną z na;piękniejszych 1 na1smutniejszych oper. Cafy czas miatem Cię przed 

oczami. Batrflay 1est taka mata i ma czarne w/osy Ty nigdy nie mogla byś być tak nieszczęśliwa ;ak ona. Ta mała iskra. 

podobieństwo między Butterfly i Kamilą, stala się teraz insp1rac1ą do 1ego nowe1 opery, poszerzając tym samym 

grono delikatnych 1 kruchych bohaterek Butterfly-Kamila o postać Kat ii Kabanowei Z czasem Butterfly zniknęla 

z pola widzenia, pozostawiając proste równanie Kamila = Kalia Kiedy pisatem tę operę, musialem znać wielką, nie

zmierzoną m!lość · wyzna! późn ie 1 Janaćek. - Łzy splywaly po Twoich policzkach. kiedy wspominalaś swego męża 

w te piękne dni w Luhaćovicach. To mnie poruszy/o. I w czasie komponowama tej opery zawsze przymierza/em Twój 

obraz do Kalii Kabanowej. 
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Kalia Kabana . E gflsn Tounng Opera, 
Londyn. marzec 2009 

Janaćek zaczyna! pracę. mając przed oczami wybrany tekst. Zapisywat lę operę w pelneJ partyturze bardzo szybko 

- w zasadzie byl to rodzaj improwizacji. W przeciwieńs twie do Jenufy nie bylo tu żadnych wstępnych szkiców ani 

planowania motyvvów. Janaćek po prostu pisal. W efekcie powslal spójny zarys, którego logika muzyczna byla jed

nak momentami dość niepewna. To byl iego sposób na poznanie ogólnego ksztallu i potencialu materialu. Od tego 

etapu do ostalecznego rezultatu byla 1eszcze daleka droga, a to. co napisal, Jedynie w przybliżeniu przypominalo 

ostateczną wersię. PóżnieJ następowal proces poprawiania, trwający niemal tak dlugo, Jak pisanie pierwszej wersi1 

Janaćek wyrzucał większość motywów a te które zostaly oraz nowe rozciąga! w dluższe fragmenty przy pomocy 

typowe1 dla niego techniki wariacji. 
Napisanie pierwszego szkicu opery zaimowalo zwykle do roku , z przerwą na dlugie letnie wakacje. I tak na przyklad, 

pracę nad Lisiczką rozpoczą1 22 stycznia 1922 roku , a przed letnią przerwą ukończył prawie dwa akty. We wrześniu 

i - po niezwykłym jesiennym zrywie - zakończy! pierwszą wers1ę opery 25 pażdz1 ernika W przypadku Katii Kaba

nowej daly są podobne. ale pojawiaJą pewne interesu jące różnice Prace rozpoczęly się kilka tygodni wcześn i ej, 

5 stycznia 1920 roku. Przed wyjazdem na letnie wakacje dotarl 1ednak Janaćek ty lko do końca aktu pierwszego. 

Wolniejsze tempo wy1aśnić można innymi zobowi ązaniami kompozytora (wciąz by! dyrektorem konserwator ium 

w Brnie) i gorszym stanem zdrowia (w czasie noworocznego wypadu do Pragi przeziębi! się i zachorowal na grypę, 

która nie chciała minąć). Przede wszystkim iednak iego czas i uwagę pochlania! napięty harmonogram prób przed 

światową premierą Wypraw pana Broućka, która miala odbyć się w Pradze. Ta problematyczna opera spotkala się 

z wrogim przyięciem obsady 1 pomimo dyplomatycznych oraz muzycznych zdolności dyrygenta, Otakara Ostrćila, 

nie odniosla wielkiego sukcesu , kiedy w końcu, po wielu opóżnieniach , została wystawiona 23 kwietnia. Janaćek 

spędził wiele czasu na próbach w Pradze i komponowanie iego nowei opery, Kalii Kabanowe;, nie posunęlo się do 

przodu do maja 1920 roku . Akt pierwszy zostal zakończony 1 li pca 1920 roku , dwanaście dni przed rozpoczęciem 

corocznych wakacji w morawskim kurorcie Luhaćovice. 
We wrześniu Janaćek wróci! do Kalii Kabanowej. Latem zm1enila s i ę 1ego sytuaCJa. Nie byl JUŻ dyrektorem konser

watorium w Brnie , dlugie letnie wakacie znacząco poprawily stan jego zdrowia, nie bylo prób Broućka, rwaf się więc 

do pracy. Pierwszą wers1ę aktu drugiego rozpocząt 14 września 1 zakończy! zaledwie miesiąc póżnieJ, 15 paździer

nika. Akt trzeci ukończony zostal dzień przed Bożym Narodzeniem. 24 grudnia (Janaćek lubi! wyznaczać sobie 

terminy). Po krótkie1 świąteczno-noworoczne1 przerwie Janaćek zabral się za poprawianie opery. Poszlo to 1eszcze 

szybcią Zakończenie pracy nad operą obwieści! Kamili Stbsslove1 7 marca 1923 roku, ale faktycznie drobnych 

poprawek dokonywa! 1eszcze przez miesiąc . ostatecznie kończąc 1e 1 7 kwietnia, dzień przed dlugo przesuwaną 

premierą innego dz1ela, powstalego również dzięki inspi racji osobą Kamil i, Notatnik zaginionego (równ ież ważny 

„termin"). Z godną podziwu szybkości ą Teatr Narodowy w Brnie skorzysta! z okazji wystawienia światowej premiery 

(co nie bylo im dane w przypadku Broućka) . Mimo „świeżości" dziela i mimo tego, że potrzebne do przedstawienia 

materialy, w tym partytura wokalna, 1eszcze nie powstaly. opera zostala wystawiona przed końcem roku , 23 listo

pada 1921, i przy1ęto 1ą entuz1astycznie 
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W l iśc ie do Vincenca Ćervink 1, czeskiego tl umacza Burzy Ostrowskiego, na podstawie której Janaćek nap i sał 
ope rę, stw i e rdz ił , że nad Kalią Kabanową pracował z lubością i szybko . Praca szla mu w 1stoc1e duzo latwiej n iż 

w przypadku poprzednich oper, takich 1ak Jen ufa , Przeznaczenie i Broućek. Wszyslkie trzy były wielokrotnie popra

wiane, a prace nad dwoma z nich, Jenufą 1 Broućkiem , za1ęly autorowi po dz i es i ęć lat na każdą Bylo to spowodo

wane m i ędzy innymi tym, że libretta do Przeznaczenia oraz Broućka stwarzaly wyiątkowe problemy i Janaćek zdal 

sobie sprawę. że latwiej byłoby mu napisać je samemu. W przypadku Kati1 Kabanowej powrócił więc do metody 

wypracowane i przy tworzeniu Jenufy, 1 po prostu zaadaptował sz t ukę . Przy Jenufie nie miał t rudnośc i z vvyc i ęc 1 em 

fragmentów nieistotnych dla libretta 1 zachowaniem nienaruszonei struktury dz i eła. trzy akty sztuki Gabr ie li Pre1s

sovej stanowiły podstawę trzech aktów opery przy czym akty obu utworów zaczynały się i konczy ły w tych samych 

miejscach. Dwadz ieścia lat póżnieJ. pisząc Katię Kabanową. czu ł się znacznie pewnie1 i pos nąt się dalej. Sztuka 

zosta ł a oparta na klasycznej strukturze pięc ioaktowe i . którą Janaćek z ręczn i e zam ien ił na trzy akty, po dwie sceny 

Choc iaż dwa ostatnie akty sztuki Ostrowskiego ła two bylo p rzerob i ć na dwie sceny trzeciego aktu opery, inne doko

nane p rzez kompozytora zmiany przekraczaly g ranice aktów i scen. Tak więc intymna scena druga aktu pierwszego 

opery (kiedy to Katia otwiera swoje serce przed Warwarą) byla u Ost rowskiego drugą połową aktu pierwszego 

1 dzia ł a się na zewnąt rz. Oddzie la j ąc ją 1 um iejscawiając wewnątrz domu , Janaćek wzmocni! 1e1 intymną 1 klau

strofob i czną at mosferę. Ponadto dolączył do niej wyjazd Tichona z początku drugiego aktu sztuki Ostrowskiego 

To kluczowe wydarzenie sta ł o s i ę punktem kulminacyjnym aktu (u Ostrowskiego było ukryte w jego środku ). 

a napięc i e zostało wzmocnione dz 1 ęk 1 mistrzowskiej kombinacji z łowróżbnych motywów muzycznych. które co raz 

mocniej domi n u ją w miarę z bliżania się sceny do konca. 

Cóż mogę powiedzieć o sobie? Wiesz, marzę o świecie 

dla siebie - w którym bliscy mi ludzie żyją w moich 

kompozycjach , tak jak ja sam bym chciał - wszystko 

to czysto wymyślone szczęście. 

Dla Ciebie prawdziwa radość, prawdziwe szczęście , 

uśmiechy, przynajmniej czasem. 

Ale dla mnie? Kiedy kończę dzieło - nawet tę drogą 

Kalię Kabanową - jest mi z tego powodu smutno. 

Jakbym rozstawał się z kimś mi drogim. 

Praca nad dwiema wcześnie jszym i eksperymentalnymi operami nauczyła Janaćka także innych rzeczy, na przyk ład 

docenienia wartości motywów rem in i scencyłnych prawie calkowic1e nieobecnych w Jenufie. Wzorując s i ę na Bro

ućku , Janaćek zastosowar teraz statyczne rem iniscenc je, by latwie1 scharakteryzować Warwarę i jej beztroski świat. 

Podobnie ośm i o minutowy temat na ko tly. który można us łyszeć w piątym 1 szóstym takc ie uwertury, powraca przez 

caly czas . p rzedstawiając to, co wielu komentatorów uznaje za uderzenia młota przeznaczenia. Istota i sposób 

użyc i a tych dwóch motywów reminiscencyjnych są znaczące. Obydwa są niezmienne, bo to . co przeds taw i ają, 

wydaje się niezmienne „przez11aczenie" i charakter Warwary. G łówna bohaterka jest iednak przedstawiona w spo

sób znacznie bardziej subtelny, raczej za pomocą pewnego rodzaju muzyki l1ryczne1. niz za pośrednictwem kon

kretnego tematu. Muzyka Kat i1 ost ro kontrastuje ze z lowrogą muzyką je j teśc 1owe1 . Kabanichy, k t óre ł li nia wokalna 

iest poszarpana, kanciasta i asymetryczna (linia Kat ii jest natomiast gładka i regularna) , a t owa rzyszące jeJ akom

paniamenty są przesycone n iepokojącym i wspólbrzmieniam1 (podczas gdy muzyce Kal ii towarzyszą zazwyczaj 

harmo111e późnoromantyczne). Podejśc i e to daje natychmiastowe i vvyrażne kon trasty, takie 1ak ten m i ędzy piervv

szymi partiami kazdej z kobiet 
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Katia Kabanova. English Tounng Opera. 
Londyn, marzec 2009 

Być może chcąc ut i e rdz 1 ć się w tym nm"'Ym symbolizmie, Janaćek poczul potrzebę dodania uwertury. Nap isał 

wprawdzie osobne uwertu ry do swoich trzech pierwszych oper, ale ta do Jenufy, zostala usunięta przed pierwszym 

wykonaniem, a w dwóch kolejnych operach, Broućek oraz Przeznaczenie, pojawiły s i ę jedynie krótkie. wprowadza

jące nastrój prelud ia , po których następowała od razu pierwsza scena. W Kalii Kabanowej uwertura przechodzi 

wprawdzie w p i erwszą scenę, ale to część uwerturowa ma znaczącą rolę 1 wyznacza porządek muzyczny utworu . 

Diegetyczne partie popisowe - na przykład piosenki . które mogą być śp i ewane na sce nie 1 w życiu codz iennym -

zna l eżć można JUŻ w Jenuf1e, ale jedynie w partiach ch óralnych. Wyzwolenie. którym dla J anaćka wydaj ą się być 

jego eksperymentalne opery, dało mu przyzwolenie na użycie takich parti i również w przypadku so li stów Tak więc 

Kudriasz śp iewa na początku drugiej sceny drug iego aktu stroficzną piose n kę , której towarzyszy nawet udawany 

akompaniament gitarowy Oczywiście, inspiracja dla tej piosenki pochodzi ła ze sztuki Ostrowskiego , ale wydaje s ię, 

że konwencia ta przypadł a Janaćkowi do gustu i wykorzysta ł J ą w swoich póżnie1 szych operach . I n ną konwencią. 

która u legła wyrażnej zmian ie w stosunku wcześniejszych oper, byfo podejśc i e Janaćka do chóru , po który s ięgal 

do te j pory chętn i e i bez oporów Natomiast w Kalii chór prawie nie występuje. Na l eży wprawdzie przyznać, ze nie 

ma zbyt wielu okaz1i do wykorzys tania go, gdyz większość scen ma m1ełsce w pomieszczeniach i b ierze w nich 

udział jedynie kilka osób. Partie chóru są rzad kie 1 niewarte zapam i ętania, a Jedynym wyj ątkiem jest scena burzy, 

podczas której Kal ia dokonuje publicznego wyznania. Ale tym, co z o l śn iewającym skutkiem Janaćek wprowadza 

w lej operze jest pozascen iczny chór „psychologiczny " W swo ich wcześniejszych operach używał chórów poza

scenicznych dla ukazania dystansu. W Kalii Kabanowe1 i ko le1nych operach chór zna1duje s i ę poza scen ą, ponie

waż śp iewający nie są ludźmi . Są „głosam i Wołgi " (Kalia Kabanowa), „g łosam i lasu " (Lisiczka Chytruska), „rzeczami 

i cieniam i" (Sprawa Makropulos). W Katu Kabanowe1 ów chór spoza sceny dźwiękami , które nie są mają kształtu 

s łów wzywa Kati ę ku zgubie potęg ując peł ną nap ięc i a atmosfe rę . 

Janaćek pracowal nad t ą ope rą z przyjemnośc ią. Proces komponowan ia byt dosyć krótki; pomija jąc jed noaktówkę 

Początek romansu , jest to . obok Z domu umarfl;ch, nałszybc i e j napisana opera Janaćka . Jednak o ile praca nad 

Z domu umarlych byla d la niego coraz większym c ięza rem . którego z przy jemnością s ię pozbył, to Katię Kabanową 

przykro bylo mu konczyć. • 

Prof. John Tyrrell , wykła d owca na uniwersytetach w Card iff 1 Notting

ham. Redaktor m. in. The Musical Times i The New Grove Diclionary 

of Music and Musicians. laureat British Academy Research Fellowship 

(1992) . Jest Jednym z nawybilniejszych na św i ec i e znawców muzyk i 

czesk iej. a w szegó l n ośc i twórczośc i Leosa Janacka. 
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BYŁ &!~!~'lAJOMY !fw/!~~~f. 
USMIECHNĄl::.EM Slf NA WIDOK SĄSIADOW, K TORZY ROBILI PRZYGOTOWANIA DO 
SWIĄTECZNEGO POSll::.KU 1 lYCZYl::.EM TYM OBCYM LUDZIOM WSZYSTKIEGO 
NAJLEPSZEGO. 

A COl TO ZA POSMUTNIAŁY JEGOM05C. W SWETERKU; CZY I JEMU UDZIELI!:. Sii; 
NASTROJ DZISIEJSZEGO DNIA? 

NIEKTORZY TAK Wt.A5NIE STAJĄ NIERUCHOMO I PATRZĄ PRZED SIEBIE, A W 
KĄCIKACH UST MAJACZY IM CIEKI NIEWESOt.EGO U5MIECHU. SĄ TO PRZEWAlNIE 
JEDYNACY, KTORZY ZRAZILI DO SIEBIE LUDZI I NA STARE LATA WSPOMINAJĄ 
DOM RODZINNY. 

POPATRZYl::.EM NA RECE TEGO CZl::.OWIEKA, A SZCZEGOLNIEJ NA OCZY. NAGLE, 
JAKBY POD WPl::.YWEM PIERWSZEJ GWIAZDY, MflCZYZNA ZACZĄI::. SPIEWAC., 
Z POCZĄTKU CICHO, MOlE ZE SKROMNOSCI, A P02NIEJ PEl::.NĄ PIERSIĄ. 

SIEDZI KATIA NA SKRZYNI I DUSZA JĄ BOLI~ 
JAKlE KOCHAC MA MflA, GDY SERCE SWA~ 
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BIEGAl:.A DO CERKWll, KIEDY PANNĄ BYl::.A 
A WCZESNIEJ, W 2RODEl::.KU NOZKI SOBIE MYl::.A 

CO ROBIC DZIEWCZYNIE, GDY INNEGO 
KOCHA 
SIEDZI KA TIA NA SKRZYNI I CICHUTKO 
SZLOCHA 

.lABIERZ MNIE, TICHONIE NA TARG 
DO KAZANIA 
BO MNIE DUSZA BOLI 
OD TEGO SZLOCHANIA• 

POZNAl::.EM BEZ TRUDU. BYl:.A TO .KA TIA KABANOWA• LEOSA JANACKA ZE 
Sl::.YNNĄ, BRAWUROWĄ PARTIĄ KABANICHY W DRUGIM AKCIE, KIEDY DO NOG 
PADA JEJ PODCHMIELONY KUPIEC DIKOJ. MEZCZYZNA ZACZĄl::. IMITOWAt USTAMI 
TRĄBKI, PUZONY I FAGOTY, A KIEDY DELIKATNIE UDERZA!::. JEZYKIEM 
O PODNIEBIENIE, NIE MIAl::.EM WĄTPLIWOSCI, ZE TO POCZCIWY 
KUDRIASZ SPACERUJE Z GITARĄ, KTOREJ SPIEWNE TONY 
ROZBRZMIEWAJĄ W NOCNEJ GES TWINIE . 

TY SOBIE KUDRIASZU GRASZ TAM ZA OGRODEM 
A Gl::.UPIA WARWARA KUSI DZIEWCZE Ml::.ODE 

OJ KOCHASZ, KATIE~KO, A SERDUSZKO BOLI 
BOS U KABANICHY I MEZA W NIEWOLI 
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MElCZYZNA SPOKOJNIE, JAK CHl:.OP IDĄCY ZA LEMIESZEM POPYCHA!:. DO 
PRZODU KOLEJNE PARTIE ARCYDZIEl:.A JANA(KA I WRESZCIE, W DUCHU 
LIBRETTA, ROZD2WIECZAl:.Y SIE TONY PONURE, A NAWET PRZYKRE. ZNIKNEl:.Y 
STACATTA I FURMAROLE, A ICH MIEJSCE ZAJEl:.Y PONURE PASAlE UTRZYMANE 
W TONACJI CIS-MOLOWEJ LACRIMOZY. CAl:.OSC. ZWIE~CZYl:.O COS 
W RODZAJU PEl:.NEGO REZYGNACJI KLĄSKANIA, KIEDY RODZINA I PRZYJACIELE 
WYl:.AWIALI Z RZEKI CIAl:.O NIESZCZESLIWEJ. Ji 

i,.J lj--f f.r 
r lJ r ~rlJ tn -r r-

Maciej Sie ń czyk (ur. 1972) - polski r'jsownik. 11uslrator lwórca . om1ksów. Związany z m1es 1ęcznik1 em Lampa galerią Raster 
oraz m1es1ęczn1kiern Exklusi Ziluslrol'<al min. lrz ks1ązk1 Doroty Maslo vsk1ej, Fi/Ir Ad ma W1edemanna : anow1eme 
Lubiewa M1chala Wilkowskiego W 2005 r ydal ł asrtą książkę Hydriola, a w 2009 r drugi album Wr1ąlkun 35 



Kazimiera Szczuka 

Matka upiór, żona trup 
Przerabiając XIX-to wieczną sztukę Aleksandra Ostrowskiego Burza na libretto opery, 

Janaćek pisał do swojej ukochanej, Kamili Stósslovej, że zawsze widzi ją przed sobą, 

że to ona jest Katią. Kamila, młoda żona antykwariusza z Piska, nie popełniła jednak 

samobójstwa. Zamiast tego zachowała setki listów kompozytora, umożliwiając potomnym 

wgląd w jego motywacje i proces tworzenia. Stała się - inaczej niż literackie heroiny 

- panią sytuacji; depozytariuszką tajemnic i władczynią pisanego słowa. Mniej w tym 

wszystkim winy i kary, więcej zdrowego rozsądku. Ale też czasy byty już nieco inne, 

w latach dwudziestych XX wieku historie o uśmiercanych cudzołożnicach pasowały 

bardziej do opery niż do życia. 

Kamila zapewne uznala swą rolę muzy za godną sublimaCJę milosnego tró1kąta. Czy J8dnak tragedia pobozne1 

i udręczone1 Katii Kabanowej, zdane1 na laskę zlej teściowej i ukarane i samobójczą śmiercią, nie nasycala szczegól

nego rodza1u fantazji Janaćka? Czy nie czerpal zmyslowe1 satysfakCJi z rozpalenia, a następnie uśmiercenia mlodeJ 

piękności, z rozpętania żywiolów poządania i samodestrukc1J7 Lew Tolstoj, tworzący niegdyś obraz „bezwstydnie 

obnażonych" zwlok Anny Karen iny do tego stopnia rozzlościł tym poetkę Annę Achmatową, że nazwała go „brud

nym starcem" Szczególy samobó1stwa Anny określiła Achmatowa jako „prosektorium na kolei" Wywalanie przez 

kompozytora starego motywu wiarołomne i żony każe nam myśleć o całym gatunku dziewiętnastowiecznej powieści 

o cudzotóstwie. Jakie są ukryte powiązania kobiecego pożądania ze śmiercią? Jaka jest rola topionych, trutych czy 

roz1eżdżanych przez koła pociągu powabnych kobiecych cia!? Czy istnie1e (to może na1ważnie1szel) długie trwanie 

tego, co feministyczna pisarka Erica Jong nazwała „strachem przed lataniem"? 

Współczesna badaczka kultury, Elizabeth Bronfen, twierdzi, że splątanie śmierci z seksualnością i kontemplowanie 

martwych kobiet to tak wszechobecny motyw malarstwa, powieści, dramatów i oper, iż można uznać go wręcz za 

klucz do nowożytne1 męskiej wyobraźni. Ofiara z mlode1 i piękne1, skazone1 wlasnym pożądaniem kobiety dla dzie

więtnastowiecznego artysty nieodmiennie stawała się warunkiem stworzenia dzieła sztuki. Martwa piękność albo 

byla tematem dzieła, albo stanowila element biografii, punkt przelomowy, kiedy to po śmierci dziewczyny dokonać 

się mogła żałobna sublimacja pożądania w kreac1ę. Elegi1na muza - ofiara, aniol, a zarazem przeszkoda pokonana 

na drodze do wyższych wymiarów istnienia, patronowała pisarstwu Allana Edgara Poe, J J Rousseau, Prospera 

Merimee i wielu, wielu innych. Ofelia, Carmen, Karenina, Halka - w kulturze represjonu1ące1 seksualność kobiet 

staly się figurami uśmierconego pożądania. Anielskie czy demoniczne, pelne slodyczy albo grozy, nieodmiennie 

kończyły jako powabne trupy. W realistycznych powieściach obycza1owych uśmiercane w finale bohaterki - Tess 

d'Urbervilles Thomasa Hardy' ego, Elfi Briest Theodora Fontane'a, Emma Bovary Gustava Flauberta, Ewa z Ozie1ów 

Grzechu Zeromskiego byly - pośrednio - oskarżycielkami systemu podwójnej moralności i opres1i kobiet w ogóle. 

„ Upadek", zapoczątkowany przez pierwsze dreszcze zdawal się 1eszcze w świecie Tolsto1a przestrogą konieczną 

dla trwania społecznego kontraktu między piciami. Fontane i Hardy to moraliści prze1ęci wspólczuciem. Kobiety 

ich czasów nierzadko karano społeczną śmiercią za na1blahsze, choćby calkiem przelotne i niedopowiedziane, 
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winy seksualne. W tym czasie mężczyżni, 1ak Stiwa Obłoński z Anny Kareniny, Alec Stokes-d'Urberville, niezliczeni 

bohaterowie Balzaka, Zoli, Prusa, Zapolskiej, mieli praktycznie nieogra111czony dostęp do cial kobiet - baletnic, 

aktorek, prostytutek, slużących, mężatek. „Z tym trzeba skończyć, 1eśli je1 nie chce pan zgubić" - przestrzegają 

zakochanego w Kat1i Kabanowe1 Borysa. Uwiedzenie męzatki. czy choćby próba jej uwiedzenia to przestępstwo 

grożące zgubą Je1 - kobiety, bo przecież nie uwodziciela. Zdarzalo się, że on giną! w po1edynku, 1ak kochanek Effi, 

prusk1e1 arystokratki z pow1eśc1 Theodora Fontane·a. Zawsze J8dnak sluszną drogą upadłej kobiety bylo takie czy 

inne samounicestwienie. 

Ale litość czy moralny protest to nie wszystko. Powieść o cudzolóstwie, przez badaczy literatury traktowana jako 

osobny podgatunek. 1ak powieść edukacy1na czy rozwo1owa, podszyta 1est prefreudowską atmosferą niesamowi

tości, Jaką purytańska kultura XIX wieku roztaczala wokót wypartej i repres1onowane1 seksualności kobiet. Freud 

nazwie kobiecość „czarnym lądem", e111gmą niezgłębioną dla same1 kobiety, w męskocentryczne1 kulturze trakto

wane1zawsze1ako przedmiot badań, obiekt pożądania czy siedlisko grzechu. Na przelom1e XIX i XX wieku wątki te 

kulminu1ą i eksplodu1ą w wyobrażeniu kobiety- histeryczki, które1 popędowość przybiera postać kontrolowanego 

przez męzczyznę-lekarza spektaklu symptomów plynących z pobudzonego ciala. 

Jest w opowieści o upadłej kobiecie i sadyzm, i poczucie niemożliwości zintegrowania 

tożsamości płci. Jakby - zgodnie z późniejszymi, paradoksalnymi formułami psycho

analityków - relacja heteroseksualna mogła być tylko najniższą formą uganiania się 

za nieskończonością. Albo sposobem daremnej ucieczki od samej, zmaterializowanej 

w akcie seksualnym, grozy istnienia. To poczucie fatalizmu i destrukcji, skażenia, 

zniszczenia kobiety przez popęd i seks wynikało po części z urazu wpajanego przez religie 

i autorytety moralne. 

Ukrywalo również kwadraturę koła wszelkiej ludzk1e1 seksualności, 1e1 skończony, a zarazem nieskończony charak

ter, fundamentalne wzaiemne niedopasowanie płci. Wiele z tych psychoanalitycznych przeczuć i intuicji uosabiają 

bohaterki tekstów pisanych przez męzczyzn - narcystyczna marzycielka Emma Bovary, demoniczna Carmen 1ako 

spętane i unicestwione libido zmilitaryzowanego mężczyzny czy wreszcie Karenina - pokusa i wyrzut sumienia, 

moralistka i „kurtyzana" Dramat ten, 1ak można sądzić, nie 1est 1ednak tylko wynikiem purytańskiej obses1i, choć 

na pewno 1e1wyn ikiem1est śmierć czy samobójstwo dziewiętnastowiecznej bohaterki. Wirginia Woolf, Erika Jong, 

Sylwia Plath, Zeruya Shalev, Olga Tokarczuk, Doris Lessing, Rachel Cusk, Margaret Atwood czy Marlene Streeruwitz 

- a można by Jeszcze długo wymieniać na1wybitnie1sze współczesne pisarki - wszystkie one zaświadczają swoimi 

tekstami, że pełna emancypacja płci iest wciąz daleko przed nami. Problem przemieszczania, wykorzenienia sek

sualności kobiety, niemożność realizac1i wyzwoleńczego pro1ektu trwa w świecie 1aki znamy, tworzonym z jednej 

strony przez fundamentalizmy religijne, z drugiej - przez zachodnią kulturę fetyszyzaCJi i uprzedmiotowienia 

Max Brod napisał o Kalii Kabanowej Janaćka, że to koleina, czytelna wersja opowieści o cudzołóstwie, że Kalia to 

rosy1ska pani Bovary. Kalię od Emmy miala różnić pobożność, przeciwstawiona hedonizmowi francuskiej bohaterki. 

Opowieść o Katii to opowieść o grzechu milości, nie związana, wedlug Maxa Broda, z upadkiem finansowym. 

Co jednak wyraziście zdaJ8 się je łączyć, to rodzaj histerycznej, pochodzące1 od seksualności niezgody na życie 

w zamknięciu, na trwanie w roli wiernej gospodyni czy - 1ak Katia - domowego popychadła. W schemacie powieści 

o cudzołóstwie tró1kąt, ztożony z żony, męża i kochanka eksploduJ8 pod wpływem odrzucenia przez żonę niewoli -

zakochania, ucieczki, zatracenia. Nie przypadkiem po1awia się na samym początku libretta motyw lotu - Kat1a jest 

spętana, uwięziona. Nasza heroina 1est 1ak kwiatek, ptaszek, laleczka. Marzy, aby „pofrunąć 1ak ptak", skarży się, 

że „zwiędła" „Mówię o tym, dlaczego ludzie nie lata1ą 1ak ptaki? Wiesz, czasami wyda1e mi się, że 1estem ptakiem. 

Tak mnie kusi, żeby pofrunąć! Chcę spróbować!" Woda, którą dawniej, w panieństwie, myła się z rana i podlewała 
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kwiatki powraca pod postac ią burz 1 - oczywiście - odmętów Wołgi , w kt óre nies częsna s i ę rzuci „S toję nad 

p rzepaścią " - powie Kalla. odgadując grozę nieskończoności seksualnego pragnienia. Określaj ą 1 ą zyw1oty powie

trza 1 wody. związane z Io em 1 opielą. Rylm nadchodzące1 bur z wypowiedzieć ma wstrząsy kobiecego poząda

nia. a zawodzenie choru 1ego niedefin1owalność, niewyrażalność i - w końcu - des trukcyiność. Ten uprzykrzony, 

przerysowany motyw kob1ece1 śmierci z miłości doskonale tlumaczy s i ę wlaś n1e w o erze. 1ako gatunku z defintCji 

,martv ym". „poronionym" - 1ak p i szą S l avo1Ż 1żek 1 Mladen Dolar w Drugiej śmierci opery. 

Niczego nie skrywając, odchodząc od realizmu czy indywidualizmu, jest opowieść o Katii 

Kabanowej czytelna jako mroczna opowieść o „spazmach emancypacji ". Ale i o ukrytej 

sile sprawczej tego świata - potwornej matce, niczym smok wawelski zmuszającej syna 

do złożenia ofiary z młodej żony. 

To wlaśn1e motyw edypalny c t1 qć zawłaszczenia syna przez matkę. pozostania dla niego obiektem erotycznym. 

doprowadza dziewczynę do samobójstwa. T1chon - mąz uw1ęz 1ony 1 wykastrowany przez wlasną matkę . nie jest 

w stanie ant zaspoko1c. a111 obronić zony Seksualna rywailzaqa m1ędz matką a synową przybiera w ustach starei 

Kabanichy obsceniczny. 111emal obląkańczy charakter , .. Juz davvno zauwa1ylam. że żona jest c1 milsza niz malka1 

Od tej chwili coś s ię ożen ił. 111e kochasz mnie tak 1ak da nie( - oskarża syna Pamiętajmy, ze ma ona rown1ez 

władzę ekonomiczną , korit rolu je i zarządza ma1ątk1em . decydu1e o interesach. „Kaban1cha. oblud111ca . zebraków 

ob ziela jafrn0żną a domo vników zębam i by rozszarpala· - mówią o nieJ Kabanicha to bestia. monstru r kastru

jące , wyda1ące sprzeczne rozkazy 1 domaga1ące się ofiar. Silę tego - groteskow go w istocie - przeryso"' ania 

llumaczy M x Brod pochodzeniem libretta. Kupco a-wdowa uosabiać miala okrutne i obludne ob licze cara Idąc 

jednak śladem Freuda 1 jego uczniów. wici imy we wszechwladnei. upiornej matce powtarzający s i ę wizerunek 

superego które panu1e calkow1cie nad seksualnosc1ą mężczyzny-syna , stając się przyczyną jego bezwoln8J. .nie

męskie( postawy. a zarazem wypartej nienawisc1 do kob iet. W t n sposób patriarchat. okreslany 1ak ,Prawo Ojca", 

zasada symboliczne1 wladzy decydująca o uprzyvvilejowanej pozycji męs k iego poządania 1 podporządkowaniu 

kobiety - zamaskowany zostaje tako domena straszl1v1ych matek. wywo łu jących vojnę 1 ni enawiść między piciami. 

Taki świat, gdzie 01ciec jest nieobecny - Kabanow 111e zyje - syn wykastrowany. a matka rozszalała . to świa t uzasad

niający mizog 1n1ę. Sw1at ekscyt u 1ący s ię całopalnymi ofiarami z kobiet skladanym1 dobrowol111e na ołtarzu m 1łośc1. 

Janaćek . idea li zując Kalię . domaga s ię od 111e1 m iłosnego szal eństwa i widowiskowej samozatraty. bo druga strona 

, kob iecości " w tym świec i e 1est dla niego źród lem strachu i nienawiśc i. Slusz111e zatem twierdzi Elisabelh Bronfen . 

że kontemplacja martwe1 kobiety okazuje się bezpieczną fantazją erotyczną. w które1 groza 1 szaleństwo płynące 

z męskich lęków kastracyjnych zostają niejako zdeponowane w unieruchomicr·yrn. podporządkowanym i niezagra

żającym pięknym trupie. Kat1a i Kabanicha to dwie strony trnumalycznej Innośc i kobiecej pici Kobiela-ofiara jest 

"tym ujęc i u 1edynym mozllwyrn ob iektem męskiej adorac1i • 
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Stefan Chwin 

Samobójstwo w wodzie 

ŚmiBrć w płynących wodach. Tonąca DfBlia. John EvE!rE!tt Millais. 

Są tacy, którzy patrząc z mostu, nie mogąc oderwać oczu od glębi. którą mają pod sobą Coś nieprzeparcie 

ciągnie ich w dól. W sztuce europe1skie1 marzenie o śmierci w wodzie dochodzilo do glosu wiele razy, znajdu1ąc 

sugestywny wyraz zarówno w literackich, jak i malarskich wizjach, które stawały się czasem prawdziwymi ikonami 

nowoczesne1 kultury. Raz przybierało ono formę marzenia o śmierci w wodach plynących, przejrzystych, rozświe

tlonych promieniami slońca, innym zaś razem formę marzenia o śmierci w wodach stojących, czarnych i mętnych. 

sprowadza1ących myśl o nocy, w której człowiek może się roztopić na zawsze. 

Istotną rolę w obrazach samobójstwa w wodzie odgrywalo także przeciwstawienie natury 1 cywilizacji. Marzono 

o umieraniu w morzu, w rzekach i stawach, jeziorach i strumieniach, ale czasem marzono też o umieraniu w antycz

nej albo nowoczesnej lazience, lśniące1 od niklu i porcelany, w wannie z gorącą wodą, która pobudza krążenie krwi, 

utatwia 1e1 wyplynięcie z zyl i lagodzi ból przegubu rozcinanego żyletką Z tego rodzaju wizjami łączyły się zróż

nicowane fantazmaty ruchu: skok do morza z wysokiego brzegu, śmierć podczas wchodzenia do rzeki, powolne 

tonięcie w jeziorze, zasypianie w wodzie. 

Najslynniejsze obrazy śmierci w plynących wodach powstaly wokól tematu samobójstwa szekspirowskiej Ofelii. 

Temat ten fascynował wielu europe1sk1ch artystów XIX 1 XX wieku 

Samobójstwo Ofelii namalowane w 1852 roku przez angielskiego malarza z Bractwa Prerafaelitów, Johna Everetta 

Milla1s, stalo się 1edną ze klasycznych ikon modern1styczne1 kultury śmierci, chociaż sarn autor należal 1eszcze do 

epoki romantyczne i 1 myślal jej kategoriami. Stworzona przez niego wiz1a samobójczyni tonącej w wodach strumie

nia wplynęla zarówno na wyobrażn1ę drug1e1 polowy XIX wieku 1ak i na wyobrażnię wieku XX, a nawet. 1eśl1 brać 
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pod uwagę choćby slynny suicydalno-akwatyczny teledysk Kylie Minogue, także na wyobrażnię początków wieku 

XXI. Nie jest łatwo pow1edz1eć, dlaczego w europejskiej wyobrażni przez cale dziesięciolecia ten wlaśnie obraz 

zachowa! swoją symboliczną moc. 

Kiedy M1llais malowal Ofelię, miał 23 lata. Jego modelką była Elisabeth Siddall, którą odkrył jeden z prerafaelitów, 

przyjaciel malarza, Walter Deverel. Wedle niektórych przekazów ta piękna kobieta, przyciągająca uwagę wielu 

artystów, popeln iła samobójstwo w roku 1862, przedawkowuiąc laudanum. Chętnie portretowana przez Deverella, 

Hunta i Dante Gabriela Rossettiego, zostala w roku 1860 zoną tego ostatniego. Pozowata do Ofelii leżąc w m1edzia

ne1 wannie, pod której dnem płonęly lampy oliwne, żeby woda nie stygła. Mllla1s kupił dla nie1 w sklepie ze starzyzną 

starą suknię wyszywaną srebrem i w takiej wlaśnie ozdobnej, haftowane1 sukni ułożył 1ą w wodzie. Scenerię do 

samobójstwa Ofelii namalowal nad rzeką Hogsmill. ale na swoim obrazie obok ciala tonące1 samobójczyni przed

stawił syntezę natury, nie trzyma1ąc się kurczowo przyrodniczych realiów Brzegi strumienia, w którego wodzie unosi 

się c1alo szekspirowsk1e1 samobójczyni, są porośnięte kwiatami z różnych pór roku, co m1alo nadawać jego w1z11 

szczególny, uniwersalistyczny charakter 

Millais przedstawi! Ofelię jako topielicę niesioną przez przezroczystą wodę wiejskiego strumienia. Wbrew prawdzie 

nauk przyrodniczych, które nie pozostawia1ą żadnych zludzeń co do tego, 1ak c1alo topielicy wygląda naprawdę po 

śmierci, na jego obrazie ciato samobó1czyn1 nie ma na1mniejszych skaz, obrzęków. opuchnięć czy zsinienia skóry 

typowych dla śmierci w wodzie. Urzeczony ideą ciała zanurzonego w plynne1 przezroczystości, Millais nie chcial 

przedstawić kobiecego ciala 1ako c1ala zanurzonego w grząskiej masie blotnistych wodorostów (takie ujęcia Ofelii. 

po1awily się dopiero w sztuce XXI wieku). W jego wizji cialo Ofelii zostało wtopione w kryształ prze1rzyste1 wody tak. 

by nie pojawily się na nim nawet na1mniejsze oznaki fizycznego rozkładu. 

Nie wiemy. czy Milla1s przedstawił Ofelię tak, 1ak mogta ona wyglądać chwilę po samobójczym skoku do wód stru

mienia, kiedy to natura nie zd ązyla jeszcze rozpocząć swOjeJ niszczycielskiej pracy. czy racze1 chcial stworzyć sym

boliczną wiz1ę śmierci „ocala1ącej" człowieka z upokarzające1 zalezności od bezwzględnych praw natury. Być może 

myślal o 1ednym i drugim. W 1ego wizji samobó1stwo Ofelii stalo się „piękną śm1erc1ą", w paradoksalny sposób kon

serwu1ącą urodę topielicy. W krystalicznej toni strumienia cialo Ofelii wygląda tak 1akby plynęło w przezroczystej, 

szklane1 trumnie. Oglądamy bardziej mityczną ks1ęzniczkę zdąża1ącą do państwa cieni niż zwyklą kobietę, która 

po prostu wpadla do strumienia, zachlysnęla się wodą 1 urnarla. Woda, która unosi cialo Ofelii - choć ciemnie1ąca 

przy dnie - ma w sobie zywiol światła. Śmierć topielicy Milla1s oczyścił z wszelkiej naturalistyczno-przyrodniczej 

grozy. To raczej sen w ob1ęciach ruchomego, przezroczystego żywiolu. W malarskiej w1z1i śmierć i rozklad zostaly 

rozdzielone na zawsze. 

W krystalicznym, ruchomym żywiole cialo samobó1czyni wygląda 1ak ornament na wzorzystej tkaninie natury. 

Ozdobne l1śc1e tataraku i różnobarwnych kwiatów, otacza1ące c1alo umarleJ, zmieniają je1 samobójstwo w piękny 

spektakl wyzwol enia się czlowieka z brutalnych konieczności biochem11 umierania. Rozlużnione ciało zna1duje 

wytchnierne w płyn ne1 kolysce, wodnym łożu. Samobójczyni śpi z otwartymi oczami. Choć 1e1 cialo zna1duje się pod 

wodą, twarz i dlonie wysta1ą ponad powierzchnię, na chwiejnej granicy między wodą i powietrzem, życiem i śmier

cią, światem ludzkim 1 światem natury. W u1ęc1u Milla1s oba te światy - świat natury i świat umierającego ludzkiego 

życia - w chwili samobójczej śmierci przesta1ą być sobie wrogie, tylko plynnie przechodzą 1eden w drugi. Kwiaty 

rosnące nad wodą przechodzą w kwiaty z rozsypanego bukietu Ofelii, te zaś upodabnia1ą się do haftów na 1e1 sukni. 

Mil lais namalował swó1 obraz przeciwko obrazowi natury tworzonemu przez nowoczesne przyrodoznawstwo, który 

go przeraża!. Jeśli fizyka 1 chemia w drugiej polowie XIX wieku przedstawialy śmierć jako rozpad złożonej całości na 

elementy proste, on przedstawi! śmierć 1ako wyzwolenie się ciała z tyranii praw materialnego świata. W jego spój

ne1 wizji znalazła sugestywny wyraz póżnoromantyczna filozofia umierania, obecna w malarstwie i literaturze tego 

okresu. Nowoczesny mit samobójstwa 1ako „piękne1 śmierci" znalazt tu 1edną z na1wspanialszych konkretyzac11. Na 

obrazie Milla1s samobó1stwo obdarza um1era1ącego czlowieka spoko1em i opromienia go blaskiem nieskazitelnej 

formy, niepodatnej na zniszczenie. Metaforą wizualną tego spokoju jest piękne, rozlużnione cialo martwej kobiety 

niesione przez plynny zywioł. Niepełne zanurzenie Ofelii, Jej rozchylone nad wodą usta i dłonie wysuwa1ące się 

spod powierzchni w na poly religijnym, na poly milosnym geście poddania się - wszystko to symbolizuje niemal 

erotyczne oddanie się naturze, która - taką sugestię Milla1s wpisał w swo1ą wiz1ę - choć zabija. zabi1a łagodnie, 

zmienia1ąc śmierć w wodną podróż na tamtą stronę. 

Wiz1a samobójstwa w wodzie, którą stworzy! M1llais, byla glosem w wo1n1e na symbole, 1aką sztuka europejska 

toczyła wokól samobó1stwa (i szerzą wokół śmierci) w polowie XIX wieku. Swoją akwatyczną symbolikę umierania 

angielski prerafaelita zwracał przeciwko scjentystycznej kulturze śmierci, charakterystycznej dla społeczeństwa 

przemyslowego, z którego duchem na wielu ptaszczyznach angielscy prerafaelici toczyli gwaltowny spór Indu

strialny scjentyzm ukazywal śmierć jako zdarzenie czysto medyczne, utożsamia! ją z biochemicznym procesem 

nieodwracalnej, szybkiej destrukc11 zwtok, ciało sarnobóJCY zaś - podobnie 1ak ciala wyrzutków spoleczeństwa. 
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bezdomnych 1 morderców - chęt ni e wysylal do szpitalne) kostnicy. gdzie pilni adepci medycyny kroili ie skalpelami 

na marmurowych stolach. traktu jąc zwloki samobóJCY podobnie 1ak Lwloki zbrodniarza. niczym edukacyjny, ano

nimowy preparat przyrodniczy pozbawiony 1m1en1a, nazwiska 1 twarzy, który potem można bylo NYStawic na wi dok 

publiczny w m1e1sk1ei „mordze' ku uciesze przypadkowych idzów, chętnie odwi e dza 1ących to straszne m1eisce 

w niedziele . 

W kullurze wieku XIX symboliczny obraz samobójstwa iako „p ięknei śm ie rci" w plynących wodach, tak sugestywnie 

wykreowany przez Millais. mial t eż i inne warianty, których wymowa zbliżala s ię do sensów iego wizji Obok Ofel11 

z obrazu angielskiego prera faelity (a także innych obrazów szekspirovvskie1 samobó1czyni z upodobaniem malo 

wanej przez artystów z tego kręgu) w europejskiej wyobrażn1 przelomu XIX 1 XX wieku ważne m1e1sce za1ęla slynna 

N1ezna1oma z Sekwany, paryska topielica uznawana za samobó1czynię, które1 gipsowa maska pośmie r t na stala 

się rodza1em rel1kw1i w tysiącach domów na pólnocy Europy 1 jednym z na1slynnie1szych rekwizytów dziew1ętnasto

w1eczne1 kultury śmierci Obraz samobójczyni , które1 cialo wydobyto z Sekwany, przeszedl do kultury popularnej 

1ako symbol ś mierc i uwydatn i aiące1 spokojne piękno martwą kobiecej twarzy Podobnie Jak na obrazie Milla1s 

śmierć samobójcza paradoksalnie - wbrew prawdzie nauk przyrodniczych - ocalała tu doskonałą melan cho lijn ą 

f ormę kobiecego ciala. 

Obrazy , . p ię knego c ia ł a' w płynących wodach - Ofelia Mil lais i Niezna1oma z Sekwany - staly się w kulturze prze 

lomu XIX i XX wieku symbo l1cznym1 przec1w-obrazam1 ludzkich zvvlok wystawianych w m1eisk1ei kostnicy, ktorei 

wizja prześladowała wyobraznię artystów. Byly t akże zwrócone przeciwko represyinei polityce symboliczne1 pań

stwa, medycyny i prawa, zm 1erza1ące1 do moralnej degradacji samobójcy. Śmierć w krystalicznym strumieniu. czy 

w mityczne) rzece przec ina1ącei Paryz , która ciało topielicy zmieniała w posąg o zagadkowe), bialeł urodzie. prze

ciwstawiano anonimowe), fizJologicznei „ śmierci szpitalnej" powszechnej w nowoczesnym spoleczeri stwie przemy

slowym . Krystaliczna woda, w które1 unosi się ciało samobójczyni na obrazie Millais. stavvala się w malarskiej w1z1i 

symbolicznym przeciw-obrazem płynów śm1erc1 zmedykalizowanei chloroformu, eteru, środków dezynfekcy1nych, 

cuchnącego rekwizytorium szpitalne) fiz jologi i um ierania. które w wyobrażnr prerafaelit ów budziło lęk i odrazę. Fan

tazmat pięknej. samobó1cze1 śmierci w plynących , przezroczystych wodach, u ję t ych w ozdobną ramę roślinności 

wszystkich pór roku, a więc śmierci wynoszące1 czlowieka ponad „brudny" czas „przemysłowe j'' teraźnie1szości, 

stawał się malarską polemiką z wi zją „śmierci odebranej" czlowiekowi przez nowoczesną cywi l izaqę , w które1 w 

coraz większym stopniu „osobiste" umieranie bylo zawlaszczane przez bezduszne 1nstytuc1e publiczne, „prze

myslowe" szpitale. za1mu1ące się zawodowo masowym przenoszeniem ludzi na tamten świ at. Millai s przedstawi! 

samobójstwo Ofelii 1ako śmierć „odzyskaną ', prawdziw ie wlasną, zindywidualizowaną, pelną symbolicznych zna

czeń i piękną, kierując swo1ą w1 zię przeciwko wiz11 śmie rci skolonizowane1 przez szpital, kostn icę. armię 1 nowocze

sną technologię vvo1ny Pośrednio zaprzecza! tez darvv1nowsko-pozytyw1styczne1 wizji przyrody, która u mieszczała 

ludLkie cialo w przestrzeni walki o byt. Dawal sugestywny obraz intymnego kontaktu martwego ciala z n i eskażonym 

- i artystycznie ozdobnym - żywiołem natury, wolnym od ścieków przemyslowych i zatrutego powietrza fabryk, 

„\NYdz1elin" monstrualnego wielkiego Miasta, którego wiz1a dręczyla prerafaelitów 1 Baudelaire'a. autora slawneJ 

Padliny. 

Śmierć w czarnych wodach. łlanały Wenecji. Poe, Wiertz, Wat. 

Przeciwstawnym wobec obrazu samobójstwa w Jasnych, plynących wodach stał się w XIX wieku obraz samobój

stwa w wodach stojących i czarnych. Znalazł on na1bardzie1 chyba sugestywną, symboliczną wi z 1ę w twórczości 

Edgara Allana Poe i w kulturze tego okresu zaznaczy! swoją obecność równie silnie 1ak „Jasna" w1z1a „piękne1 

śmierci" w wodach ruchomych 1 przezroczystych. 

Jeśli niektórych przyciąga prze1rzysta toń rzeki, strum1en1a, stawu czy basenu, są tez 1 tacy. których fascynu1e 

dopiero toń nieprzezroczysta, prawdziwa glębia , której twardego dna nie można dosięgnąć ani stopą, ani spoj

rzen iem Ci, marząc o śmie rc i. marzą o zapadaniu się w ciem ną, wodną otch l ań, całkowitym zn knięc iu martwego 

ciała w czarnej mieszan inie wody 1 mułu Śmie rć marzona tym trybem przypomina alchemiczną prze mianę. Tak 1ak 

substancje podlega1ące ta1emniczemu procesowi transmutac1i rozpuszczają się w naczyniu alchemika, tak w czar

nych, stoiących wodach , inacze1 niż w płynących wodach strumienia, które samobójcę „zamraza1ą" w nienaruszo

ne1 formie, c1alo wchlo n ięte przez wilgotny zywiol roztapia się w materię grząską, mulistą, nie pod lega1ąc przy tym 

procesowi gnicia. Je śl i woda rnityczne1 rzeki przecina1ące1 Paryż konse rwu1e cialo Niezna1omej z Sekwany, nada1ąc 

mu twardość bialego marmuru, czarne. sto1ące wody tę marmurową formę ma1ą vvchlonąć i rozpu ścić bez śladu. 

Wyobrażn ia europe1ska w drugie1 połowie XIX wieku chętnie wędrowała po tak rysu1ących s r ę im aginacy1nych kra

inach cza rnej , wodnej śmierci. Symbolicznym peizazem tanatycznego marzenia stał się obraz Arnolda Boeckl1na. 

przedstawia 1 ący samobójstwo 1ako podróż lodz1ą na Wyspę Śmierci, wznoszącą się nad zastygłą, ciemną ta fl ą 
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morza wiecznego spoko ju. Fantazmat samobó1stwa w czarnych, stojących wodach wyrasta! z pragnienia calkow1-

te1 anihilac1i Zrodzilo go nie tylko pragnienie śmierci. ale i nowoczesny strach przed zmartwychwstaniem 

Są ludzie. których fascynu1e myś l o samobójczej śmierc i w czarnych kanalach Wenec1 1. Miasto to w wielu dzielach 

europe1skie1 sztuki występu1e 1ako miasto ś mierci . t a kże śm1erc1 samobó1cze1 Szlak przetarl tuta1 nie tyl ko Tomasz 

Mann ze swoim Aschenbachem Podązylo tym szlakiem wie lu europe1 sk1ch artystów. wśród nich także Aleksander 

Wat. w którego twórczośc i marzenie a calkowitym „roztopieniu s ię " w czarnei. wodne1 top1eii, s1ln1e powiązane ze 

strachem przed możliwością zmartwychwsta 1a c1al, powracało nie jeden raz. lącząc się z obrazami zaglady bied

nego. obolalego ludzkiego istnienia w czarnej wodzie weneckich kanałów Kto marzy o takim samobóJstw1c , 1edzie 

do Weneq i nie po to. by przepłynąć gondolą Charona na tamten świat. lecz by z ni knąć bez ś l adu, to znaczy prze

stać i stn i eć calkow1ci e, bez żadne1 nadzie i na zyc1e po drug1e1 stron ie. Śm ie rć tak reżyserowana przez wyob raź
nię stanowi dokladne p rzec iwieństwo śmierci Ofelii z obrazu M1lla1s . Chce być nie tylko defini tywna. lecz 1 1avvnie 

, czarna" i .brudna" Kto marzy o takiej śm i e rci, pragnie u mrzeć nie po to , by stać się po drugiej stronie 1a śnie1szym. 

iepszym, oczyszczonym. zbawionym, doskonalszym. lecz po to. by zab i ć siebie ostatecznie, na zawsze. Wizia 

czarnych, st o1ących wócJ , wypełnia1ących kanaly Wenecji sprzy1a temu marzeniu. 

Weneckie kanaly ś mierc i , mieszanina morza i ścieków, wzniosła rzeka Styks, opływająca starozytne miasto I rów

nocześnie oleisty rynsztok, w którym umiera s rę z rozpaczy lub na śmie rt el ną chorobę nieu leczalnej m<Clancholi i, są 

zaprzeczeniem swobodnego oddechu 1 slonecznego światła. które wypeln ia symboliczną przestrzeń samobójstwa 

Ofel ii na obrazie M1 1la1s. Prerafaelicka samobo1czyn1, z twarzą uni es i oną nad povv ierzchnią strumienia, nawet po 

śm 1e rc 1 zdaie si ę oddychać swobodnie, zawieszona na g ranicy m iędzy przezroczystą wodą a krystalicznym powie

trzem tak 1akby chwycenie oddechu rozchylonymi ustami by ł o dla nie1 równie latwe za źyc1a jak i po śmierci . Sto-

1ące wody Wenecji od bie ra1ą samobójcy oddech natychmiast. Oczy Ofelii są otwarte. Do g ł ębi, w które j unosi się 

zanurzona topielica z obrazu M1lla is. przenika świ atlo. Oczy i usta czlowieka tonącego w weneckim kan ale zalepia 

natychmiast blotna ciemność. Ofelia umiera w slonecznym środku dnia Porą samobójstw w czarnych, weneckich 

wodach 1est gtęboka noc. czas, w którym czerń wieczornego powietrza stapia s ię z czarną mate rią morza. Symbo

licznym pejzażem samobójstwa w Wenecji iesl gra śliskich świateł na powierzchni kanałów, węzowe odbic ia latarn i. 

mąco ne ruchem czarnego wiosła Charona, który stoi w gondol i w biał e 1 masce weneckiego karnawału i nikogo nie 

przewozi na drugą stronę. 

W kulturze romantycznej marzenie o samobójstwie jako zupelne1 an ihilaCJi w czarnych. stojących wodacl1, to rewers 

romantycznego marzen ia o n i eskończoności. Jeśli chrześc 11aństwo mówi nikt z nas nie 1est w stanie zabić siebie 

do końca, bo nawet jeś l i siebie zabqesz, to 1 tak będziesz wieczn ie żyć , czy tego chcesz, czy nie c cesz . Duszy nie 

można zabić, nigdy więc nie umrzemy, nawet 1eś li zycie sobie odbierzemy. Wyrokiem Boga skazani na n ie ś miertel-
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ność. nie 1esteśmy w stanie zabić siebie do końca. Miody Mickiewicz był przerażony tą myślą, czego dowodem są 

1ego wczesne wiersze, zwtaszcza Zeglarz. Stary Mickiewicz, zafascynowany ideą „skazania na n ieśmiertelność", 

patrzył na sprawę 1naczą W Zdaniach 1 uwagach z głęboką satysfakcją pisał, że po śmierci nigdy nie umrzemy, 

bo z woli Boga w 1ak1e1ś formie będziemy istnieli zawsze. 

Marzenie o śmierci w czarnych. stojących wodach 1ako zupelne1 anih1lac1i ciala (i calkowitym zn i knięciu duszy) było 

w kulturze wieku XIX antytezą roma11tyczne1 dumy z nieśmiertelności człowieka. 

Wyobraźnia romantyczna pragnęla nieskończoności , ale pragnęla też radykalnego przeciwieństwa nieskończono

ści Znala tez strach przed skazaniem na nieśmiertelność. lęk przed wymuszoną nieśmiertelnością 1ak1e1 wedle 

prawd religii czlow1ek nie może uniknąć bez względ u na to, czy trafi do Nieba czy Piekła. Strach ten znalazt wyraz 

w sztuce romantyczne1 w stale powracającym motywie „pogrzebanego za zycia" Wizja czlowieka. który przed

wcześnie zlożony do grobu. budzi się („zmartwychwsta1e") w trumnie, przerażony, że nie zdązyl umrzeć do końca. 

prześladowala romantycznych artystów Wyobraźn ię romantyczną niepokoilo pytanie, 1ak odróżnić śmierć osta

teczną od stanów pogranicznych. które śmierć ude rza1ąco przypom1na1ą. choć śmiercią nie są Stany letargu. 

„kamiennego" snu z którego mozna po dtug1m czasie „zmartwychwstać" w zasypane1 ziemią trumnie, albo 

w zamurowanej cmentar11e1 krypcie. fascynowaly pisarzy i malarzy. 

Zafascynowany horrorem przedwczesnego pogrzebu by! Edgar Allan Poe. W n1alarstwie XIX wieku na1bardz1e1 

chyba sugestywnie wyrazi! paniczny lęk przed byciem pogrzebanym za życia. przerazenie więc czlow1eka „pocho 

wanego zywcem w grobie". belg1jsk1 malarz romantyczny. Antoine Joseph W1ertz , który 1ako Jeden z nielicznych 

potrafi! wyjść poza kanoniczne dla kultury europejskiej obrazy śmierci, takze kanoniczne obrazy samobójstwa. Jeśli 

większość wizji samobójstwa w sztuce przedromantyczne1 koncentrowała się na przedstawianiu chwili poprzedza-

1ące1 samobójstwo, Wiertz na 1ednym ze swoich obrazów ośmielił się pokazać moment, w którym pólnag1 mężczy

zna strzela sobie z pistoletu prosto w usta (Samobójca. 1854). Wiz1a samobójstwa w 1ego twórczości byla równo

cześnie silnie związana z radykalnym sprzeciwem wobec kary śmierci. W 1852 roku Wiertz namalowal wstrząsa1ący 

tryptyk Osia/me wizje i myśli odciętej glowy, przedstawiając psychiczną „zawartość" glowy skazańca ścinanego 

na gilotynie. W epoce romantyczne1 utrzymyvvafo się pode1rzenie, że śmierć na gilotynie nie 1est wcale śmiercią 

natychmiastową i ostateczną, że - przeciwnie - ścięta glowa, odrąbana 1uz od c1ala. spadając z szafotu i tocząc 

się po ziemi. zanim zaśnie na wieki, przez Jakiś czas myśli. czu1e i przeżywa straszliwe koszmary. Przerazony bez-
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duszną machiną śm ie rc i masowej. „przemyslowego" morderstwa politycznego z epoki terroru RewoluCJi Francu

sk1e1 W1ertz przec iwstawi! smierc1 na gilotynie samobójstwo jako śmierć skra1nie zindywidualizowaną i niezawislą 

Za1nsp1rowany opowiadaniem Wiktora Hugo Ostatni dzień skazańca (1828), pokazal egzekuc1ę z punktu widzenia 

ofiary Namalowal t eż por tret śc ięte] glowy skazańca w makabrycznym zbliżeniu (Zgilotynowana glowa, 1855). na 

którym ludz ie zebrani na placu egzekuq i z lapczywą ciekawością przyglądali się twarzy ściętego przed chwilą czlo

w1eka. pragnąc „zobaczyć" pośmie rtne, kolata1ące się w jego gfowie uczucia 1 myś l i Fascynac1a stanem niedoko

nanej, niepelne1 śm ie r c i. wyrasta 1 ąca z pode1rzenia. że zwloki zmarlego człowieka mogą przez 1ak1ś czas po zgonie 

odczuwac 1 myśleć. doszla t eż do glosu w obrazie Wiertza Przedwczesny pogrzeb (1854). którego bezpośrednią 

1nspiraqą bvlo slawne opowiadanie Edgara Allana Poe z 1850 roku pod tym samym tytufem 

W polskie j lite raturze romantycznej fantazmatycznym obrazem lęku przed samobójstwem niepelnym, bezskutecz

nym. które mimo ponawianych prób nie może zako1'iczyć się definitywną śm1erc1ą to znaczy lęku przed niemozno

śc1ą zupelnego zab1c1a siebie. a więc przed skazaniem na nieśmierte l ność. stala się slynna scena z Dziadów części 

IV. w które1 Gustaw-samobójca przeb ij a się parokrotnie nożem i ani umiera. ani pozostaje przy życiu, 1stnie1ąc 

w sposób paradoksalny 1ako „żywy trup " zawieszony w strefie pośredn iej między życiem a śmiercią 

Lęk przed śmie rc i ą rnezu pelną, rnedokończoną 1 bezl itosnym skazaniem na nieśmiertelność. które1 się nie pragnie. 

znany J UŻ romantykom. choć przetworzony w symbol icznych formach nowoczesnego 1ęzyka poetyckiego, doszedl 

tez do glosu ze szczególną silą w póżne1 twórczości Aleksandra Wata w okresie poprzedzającym 1ego samobój

stwo. Lęk ten ści ś l e w1ązal się z poetycką wizją „czarnej" Wenecji jako mie1sca upragnione1 śmierci. Jeśli w liście 

z 18 wrześ n ia 1949 roku do 011 Watowej Wat przedstawiał Wenec1ę 1ako mie1sce energetyzu1ące i „ra1 dla snoba". 

a Włoc l1 y 1ako , akumulator energii". 1uż 29 września 1949 roku określał Wenec1ę 1ako „starą niebezpieczną czarow

nicę któ ra zasiad la na rnorzu". zaś w fazie zaognia1ącej się choroby bólowe i obraz weneckiej śmierci zlączyl z pra

gnieniem zupelne1 ani h!laqi. Wenec1a przeobrazała się w 1ego wierszach w Wenec1ę czarnych sto1ących wód, sym

boliczny obraz mie jsca , gdzie można całkowicie zniknąć, uwalnia1ąc się ostatecznie od dotkliwego bólu istnienia. 

W finale zycia p rześ ladowal Wata obraz Jezusa, którego rany na rękach 1 nogach przebitych gwoździami nie go1ą 

się nawet po zmartwychwstaniu. Byla to koleina wers1a tematu lęku przed skazaniem na bolesną nieśmiertelność, 

który dochodzi! do glosu w akwatycznych wiz1ach z poezji „weneckiej" Wat, który pod koniec zycia silnie zbl1zyl się 

do zydowsk1e1 symboliki. pozostawał wciąz przy Jezusie, ale wlaśnie Jezusie. który także po swojej śmierci i zmar

twychwstaniu nie przesta1e cierpieć i w miasteczku Emaus pokazuje uczniom swoie niezagoione. wciąż 1ątrzące 

się rany. Obraz Boga-czlowieka, któ1y nawet po śmierci 1 zmartwychwstaniu nie może się wyzwolić ze swego czlo

w1eczego cierpienia. stawa! się formą symboliczne1 autoidentyfikaCJI poety, wyrasta1ące1 z lęku przed moz l!wośc1ą 

zmartwychwstani a cial. Takie byly sensy wiersza W Wielki Piątek, który Wat napisat 8 czerwca 1967 roku. póltora 

miesiąca przed samobójstwem.· 

Wszystkie te gwaltowne doświadczenia tanatyczne1 wyobrażni zbliża1ące1 się do samobójstwa rozgrywaly się na 

antypodach kojącego obrazu samobójstwa Ofe l1I , tak 1ak 1e przedstawi! w roku 1852 angielski prerafaelita John 

Everett Millais. 
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Akt I 

Publiczny park na wysokim 
brzegu Wolgi; rozlegly widok. 
Na prawo dom Kabanowów. 
Ławeczki przy drodze w parku. 
Krzewy. Popoludniowe slońce. 

KUORIASZ 
(Siedzi na laweczce 1 patrzy na Wołgę.) 

Cudownie! 
Naprawdę . trzeba rzec. cudownie I 
(Glasza przycl1odz; z domu 
Kabanowów) 
Glaszo ' Popatrz. 
Juz wadzieśc ia p ięć lat 
pa rzę codzie inie na Wolgę 
1 nie mogę się napatrzeć . 

GŁASZA 
I co z lego? 

KUDRIASZ 
Nadzwycza1ny w1dok1 Tak piqknie l 
Dusza s ię cieszy. 

GŁASZA 
Wielkie mi coś ' 

KUDRIASZ 
Rozkosz I A ty tylko - . wielkie mi coś ' " 

Mialab ś się rzypat rzeć jakie p iękno 

1est ukryte w naturze ' 
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GŁASZA 
A juśc i ' Jak z Tobą rozmawiać ' ? 

Ty 1esteś nauczyciel. 
chemik, mechanik' 

KUDRIASZ 
Popatrz. któż to tam tak 
wymachuje rękoma1 

GŁASZA 

To Oikoj. klóc1 się L bratankiem. 

KUDRIASZ 
Ale sobie z a!azl m1e1sce1 

GŁASZA 
Ten sobie wszędzie znajdzie m1e1sce 
Wpadl mu w ręce Borys Grigoriewicz 

KUDRIASZ 
Jeżdz1 na nim 1ak na lysej kobyle' 
Jak y się z ł ari cucha urwal. 
(01koj i Borys podchodzą. Glasza 
biegnie do domu. Kudriasz idzie do 
parku} 

KUDRIASZ 
Z jdi"my mu z drogi 1 
Jeszc1.e by s ię prLyczepil ' 

DIKOJ 
(do Borysa) 
Darmoz1adzi 1 

Przyszedłeś tu bąk i zbijać? 

Wynos s ię ' 

BORYS 
Co mam w domL1 do roboty? 
Jest święto. 

DIKOJ 
Znalazlbyś robotę gdybyś chciall 
Powiedzialem ci już raz 
dwa razy. trzy razy· 
„ Ze1dż rni z oczu I Zejdź m1 z oczul 
Ale wszystko na nic 
Za malo masz mie1sca? 
Gd1ie s ię me ruszę. 
wszędzie cię spotykam. 
Tfu' Przeklęty' Czego u stoisz? 
Mówię do ciebie . czy nie? 

BORYS 
Przecież slyszę' Co mam robić? 

DIKOJ 
Zebyś przepad!' 
(Do Gtaszy, która stoi przed progiem 
domu Kabanowóvv.} 
Patrzcie. jak się czepia ezie 1eka' 
Jest gospodyni w domu? 

GŁASZA 

Jest w parku 
(OikOJ spluwa 1 idzie do parku) 

KUDRIASZ 
(PodchodZJ do Borysa) 
Jakie pan ma z nim s rawy? 
Jest dla mnie nie po1ęte . ze pan chce 
żyć u niego i znosić ob Igi. 

BORYS 
Wcale nie chcę i 

Muszę I 

KUDRIASZ 
Ale dlaczego pan musi, 
1eśli wolno spytać? 

BORYS 
Dlaczego m1albym nie odpowiedzieć? 
Czy pan znal mo1ą babcię? 

KUDRIASZ 
An f 1 sę Micha1 lownę? 

BORYS 
Ona nie lu Ila tary. 
Dlatego. że się ozen1I 
ze szlachcianką. 

Z tego powodu 2:yl1 Moskwie . 
Mama opowiadała. 

że nawet lrry dni 
nie byla v stanie 
wyt rzymać z rodziną. 

KUDRIASZ 
Szkoda slów' 

BORYS 
Ws1ystko jej się wydawalo lak dz1k1e' 

KUDRIASZ 
Musialby się czlow1ek 
dlugo przy . C?aj ć . 

BORYS 
Rodzice nas w Moskwie 
dobrze wychowal i, 
niczego nam nie skąp il i 

Mnie umieśc i li w akadem11 handlowej. 
a siost rę na pens1i 
I n gie oboie umarli na cholerę. 
a 1a z s iostrą zost aliśmy sierotami. 
W koricu uslyszalem 
że babcia też umarla 
1 zos awila testamen , 
żeby nam wujek 'A'Yp łac 1I .aszą część. 

kiedy będziemy pelnole 1 
Pod jednym arunkiem 

KUDRIASZ 
Jakim? 

BORYS 
Ze będziemy go traktować 
z poważaniem. 

KUDRIASZ 
To parisl--1e sprawy kiepsko sto1ą ' 

BORYS 
Gdybym byl sam. 
zostaw1lbym wszystko i wyjechal. 
Ale siostry m1 żal. 
Juz p1sal . zeby przyjechala. 
tylko rodzina mateczki 
nie jej puśc1la , 

Co by to bylo za zycie dla nie1 tuta1 
Strach pomyśleć. 

KUDRIASZ 
O tak' Co za grub1an;n 1 

(Glasza zbliża się 

do przychodzącej Fiekluszy) 
A to co? 
Nie wychodzą 1uz ludzie 
z wieczorne1 mszy? 
No to z Bogiem, 1a tez pójdę . 

BORYS 
Zaczeka1' 
Zaczekar 1eszcze1 
Zgub1lem swo1ą mlodość 

O. zgubllem swo1ą mlodość l 

Wiosenne lata. tylko cierp1en1e. 
tylko cierpienie ' 
A radość życia? 
Szukaj 1ej w blednącej jut rzence . 

FIEKŁUSZA 

(do Glaszy) 
Piękne to. moja kochana1 
Piękne. wspaniale' 
Co tu mówić?! Co tu mówić? I 

Jak bogobojni 1 szczodrzy są 
ci Kabanowow1e' 

BORYS 
Kabanowow1e?1 
(Fiektusza wchodzi z Glaszą do domu) 

KUDRIASZ 
Kabanicha to obludnica. 
Zebraków obdziela 1 a l muzną. 

a domown1kOw zębami by rozszarpala. 

BORYS 
Chodze jak nieprzytomn . 
Po co m1 to 1eszcze? 
Zakochać si ę . po co?1 

KUDRIASZ 
Kogo pan kocha? 

BORYS 
Męzatkę ' 
O. tu akurat idzie z mężem 1 teściową 

Czyz nie iestem glupcem? 
Nie 1estem głupcem? 

KUDRIASZ 
Trzeba z tym skończyć . 

J eżeli nie chce pan jej zgubić 

BORYS 
Popatrzm y sobie na nią zza węgla I 
(Chowa się z Kudnaszem za róg dom 
Z przeciwne1 strony p rzychodzi Kat1a, 
Warvvara. Kab nicl1a z Tichonem.) 
A potem i dź do domu. 
Chal Cha l C al 
(Zmka razem z Kudriaszem za domem) 

KABAN I CHA 
(do Tichona) 
Jeśli chcesz· yć posluszny matce, 
pojedziesz na targ do Kaza111 a. 
Tam. gdzie zawsze 1eżdzil 01c1ec 
I to dzis1a1 ! 

TICHON 
Jakbym mógl . 
mateczko. nie usluchać? 

KABAN I CHA 
Uw1erzylabyrn ci. 
żebym na wlasne oczy nie widziala 
1 na wlasne uszy nie slyszala . 
JUŻ dawno zauważylam . 

że zona 1est ci milsza n1z matka' 
Od te1 chwil i. coś s i ę ożeni! . 

nie kochasz mnie, tak jak dawniej. 

Tl CHON 
A w czym to się przejawia? 

KABAN I CHA 
We wszystkim i 
Czego nie zobaczę oczyma, 
serce dopow1e1 

TICHON 
Alez mateczkol 
Co wam przychodzi do glowyi 

KATIA 
Ola mnie, mateczko. 
jesteście Jak matka rodzona . 
Co wam przychodzi do glo"'IY? 
A Tichon mamę też bardzo kocha 

KABAN I CHA 
Tyś powinna mi lczeć , 

powinnaś m 1lczeć l 

Nikt c ię nie pyta!. 
Nie broń go. 
Przec1e1 ci go nie zjem 
przecież to móJ syn . 

WARW ARA 
Znalazla sobie miejsce 
na swo1e kazanie. 

KABAN I CHA 
Cóześ tak na mnie nask czyta? 
Na poka1? 
Żeby wszyscy w id 1elt. 
1ak męza kochasz? 

KATIA 
Tego m1 mama móv 1 ć nie musi. 
Po co mnie obrażać? 

Za co mam cierpieć? 

Czy przy ludziach, 
cz bez ludzi , zawsze jestem 
jednakowa 
(Wchodzi do dom().) 

KABAN I CHA 
Waz.na osoba 
Od razu się obrazila. 
(do Tichona) 
Możeś ty nawet kocha! ma kę 
dopóki byleś sam, 
ale teraz . kiedy masz zonę .. 

TICHON 
Jedno drugiemu nie przeszkadza, 
obydwie kocham. 

KABANICHA 
Matkę a zo ę wy i enileś? 

No i 1ak ma s ię ciebie bać , 

kiedy wedlug ciebie 
z żoną trzeba się obchodzić lagodn1e. 
Nawet J6J 111e pogrozisz? 
Nawet gdyby miala kochanka? 

TICHON 
Ależ mateczko, 
przecież mnie kocha' 

KABAN I CHA 
To tez nic nie znaczy? 
Nawet je1 nie zbesztasz? 

TICHON 
Ależ mateczko I 

KABAN I CHA 
I 1a mam to znosić? 

Tl CHON 
Na Boga1 

KABAN I CHA 
Dureń jes teś l 

Dla grzechu stworzony 1 
Idę do domu. 
(Wchodzi do srodka.) 
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Tl CHON 
(do Warwary) 
No i w1dz1sz . wszys1ko przez nią. 

WARWA RA 
Cóż ona temu winna? 
Matka na n i ą napada. ty tez? 
I potem jeszcze mówisz. ze Ją kochasz. 
Co tak przestępu1esz z nog i na nogę? 
Z oczu c1 czytam. 
co byś chcial uchlać s1ę1 
(Tichon zataczając się. 
odchodzi bez stawa.) 

Zal mi jej. Oczywi śc ie . że żal. 

(Przy wejściu do domu Tichon nie jest 
pewny czy wejść.) 

Kocham 1ą. 
Dlaczego nie m1alabym 1e1 kochać? 

Pokój w domu Kabanowów 

KATIA 
Wiesz co mi przyszlo na myśl? 

WARWARA 
Co? 

KATIA 
Dlaczego ludzie nie latają? 

WARWARA 
Nie rozumiem o czym mówisz 

KATIA 
Mówię o tym. dlaczego ludzie 
nie l a ta 1ą tak jak ptaki? 
Wiesz . czasami wyda1e m1 s ię , 

że jestem ptakiem 
Tak mnie kusi, zeby pofrunąć l 

Chcę spróbować ' 
(Próbuje latać.) 

WARWA RA 
Co wyrab1asz?1 

KATIA 
Jaka 1a bylam swawolna I 
Ale u was zupelnie zw1ędlam. 

WARWARA 
Myślisz , że tego nie widzę? 

KATIA 
Ach. bylam zupelnie inna1 
Zylam sobie. jak ptaszek na wolnośc i 

niczego nie prag nąc1 
Mateczka nie domyślala się. 
co m1 w duszy gra, 
ub1erala mnie jak lalkę1 
Wiesz, jakie bylo 
moje panieńskie zyc1e? 
Zaraz ci opowiem. 
Wstawalam raniutko 
Kiedy bylo lato . szlam do źródel ka 

i myłam s ię. 

Potem przynos 1lam wodę 
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i podlewalam wszystkie, 
wszystkie kwiatki w domu. 

WARWARA 
Przec1ez 1 u nas 1est tak samo1 

KATIA 
Potem sztam do cerkwi. 
Straszl iwie lubilam c l1odz1ć do cerkwi 
Czasami wydawalo mi s i ę. 

ze wstępuję do ra1u. 
Nikogo nie widzę. nie slyszę . 

o czasie zapominam. 
nawet jak s ię koriczy nabo1er·'.stwo. 
Mateczka m1 mówila. 
ze wszyscy na mnie patrzyli. 
co s ię ze mną dzie1e1 
I wiesz. 
kiedy byl sloneczny dzieli 
kopula cerkiewna 
rzucala na z iemię taki snop światla . 

i dym w nim p lynąl. 

niczym j ak i eś obloki, 
1 zdarzalo mi się widzieć w tym świetle 
lat ające an1oly. które śp 1ewaly 

A ja padam na kolana 1 szlocham. 
I sama nie wrem. 
czemu s ię modlę 1 placzę 
Tak mnie tam znajdowali . 
A 1ak1e sny mr s ię śnily. jak ie sny1 
Widz1alam wysokie. zlote świ ątynie 

1 góry, 1 drzewa 1 czulam s i ę. 

1akbym fruwata, wysoko latala . 
i wszędzie śpiewa1ą glosy, 
nie wiedzieć czyje I 

WARWA RA 
Kat1a . co się z tobą dzieje? 

KATIA 
A cyprysy pachną i 

WARW ARA 
Co c1 jest? 

KATIA 
Czuję ze 1 a kiś grzech popelnię1 

Jakbym stala nad przepaśc i ą. 

ktoś mnie do niej popycha!. 
a ja nie mam się czego uchwycić . 

WARWARA 
Co ci jest? 
Jesteś zdrowa? 

KATIA 
Zdrowa .. 
Wolafabym być chora 
Jakieś dziwne marzenie 
chodzi m1 po glowie 
i nie mogę myśli pozbierać. 

Język miele wyrazy 
a w glow1e mam co innego. 
Jakby mi szatan do ucha szep1al 
same takie niedobre sprawy 
I w nocy„. 

WARWARA 
O czym śnisz? 

KATIA 
Warjo l Nie mogę spać 
Wciąż slyszę w uchu jakiś szept; 
ktoś tak p1eszczotliw1e 
do mnie przemawia 
1akby goląbek grucha!. 
1akby mnie ktoś obejmowal 
tak gorąco . lak gorąco. zarliwie 
i prowadzi! mnie gdzieś a ja idę. 
idę - za nimi 
Ale po co ci to mówię? 

Tyś przecie panna1 

Ale po co ci to mówię? 

Tyś przecie panna1 

WARWARA 
Opowiadajl Jestem gorsza od ciebie. 
Gorsza od c1eb1e1 Mówi 

KATIA 
Ale co tu mówić? Wstyd m1. 

WARWA RA 
Nie masz s i ę czego wstydz 1 ć1 

Ja cię sąd zi ć nie będę. 
Sama jes1em grzeszna. 

KATIA 
Przeciez to st raszny grzech, 
ze kocham innego 
Co zrobię? 
Gdzie s ię podz1e1ę? 

WARWARA 
Może będziesz mogla go zobaczyć? 

KATIA 
Nie. nie. nie nie . r11e1 
Co knu1esz? 
Niech Bóg uchowa l 

WARWARA 
No cóz? 
(Wchodzi Tichon, Kalia go obejmu1e.) 
Zwariowalaś? 

(Wybiega.) 

KATIA 
Tichonie. T1chon1e. nie wyjeźdża11 

(Wchodzą Gtasza 1 Fiektusza niosąc 
bagaże.) 

FIEKLUSZA 
(do Gtaszy) 
Na dlugo wyjeżdża? 

GŁASZA 

Nie na dlugo 
(Wychodzą .) 

KATIA 
T1chon. nie wy1ezdza11 
Goląbeczku rnó11 
Nie wy1ezdza11 

TICHON 
Nie mogę , Kat10 1 
Jak mam nie wyjezdzać , 

skoro mateczka mnie wysylal 

KATIA 
No to zabierz mnie ze sobą l 

Zabierz mnie1 

Tl CHON 
Nie mogę1 

KATIA 
Dlaczego 11ie możesz? 

Czyzbyś przcstat mnie kochać? 

Tl CHON 
Kocham cię l 

Ale z tak1e1 niewoli 
czlowiek ucieklby nawet 
od na1piękniejsze1 kobiety 
A 1ez li C?low1ek ma cale życ ie prLełyć 

w ten sposób, ucieknie 1 od zony1 

KATIA 
Jak mam cię kochać , 

kiedy mówisz takie slowa? 

TICHON 
Slowa 1ak slowa1 Kto cię tam wie? 

KATIA 
(Placze.) 
Gdzie ja s ię biedna podz 1e1ę? 
Kto m1 pomoże? 

TICHON 
Przestan i 

KATIA 
(Podchodzi do męza i przytula się.) 
T1 chon. goląbeczku l 

Gdybyś zostal 
albo wz1ąi mnie ze sobą , 

tak bym c ię kochala 
tak bym c ię p1eśc 11a 1 

Tichon, d la kogo rnrne tu zostawiasz? 

TICHON 
Nie rozumiem erę Kat101 
Nigdy nie można slówka 
z ciebie wydobyć, a teraz? 1 

KATIA 
T1cl1on, dl kogo mnie tu zostawiasz? 

Tl CHON 
Przec ież wiesz, że nie można inaczej. 
Nic nie poradzę . 

KATIA 
Tichon. stanie się tu 
nieszczęśc ie bez. c1eb1e1 
Stan ie s ię nieszczęści e. 

W taki m razie wiesz co? 
Zażąda1 ode mnie 
1ak1e1ś straszliwej przysięg 11 

Tl CHON 
Jak1e1 przys ięg i? 

KATIA 
A takie) zebym 
podczas twojej n1eobecnośc1 . 

pod zadnym pozorem. 
z r11k 11 n obcym nie rozmawiala. 
nikogo obcego nie w1dywala 
i rne wazyla s ię myśleć 

o nikim innym, oprócz ciebie 

TICHON 
Ale po coz to? Po cóż to? 

KATIA 
Dla spoko1u mo1e1 duszy. 
zlituj się nade mną 1 

TICHON 
Jak mozesz za siebie ręczyć? 

KATIA 
(Pada na kolana.) 
Zebyn 01ca. ani matki 
więcej nie zobaczyla: 
żebym bez pokuty umarla. 1ezeli 

Tl CHON 
(podnosząc Ją) 

Co to 1est? Co robisz? 
Grzech tak mówić 

KABAN I CHA 
(za sceną) 
Juz czas . T1chonie. 
(Wchodzi.) 
No. wszystko gotowe, 
konie już czekają 

Tl CHON 
Tak. rzeczywiśc i e 1uz czas . mateczko. 

KABANICHA 
No 1 co tak stoisz? 

TICHON 
Co mama ieszcze kaze? 

KABAN I CHA 
Nie wiesz co się należy? 
Nakaz zonie 1ak s ię ma sprawować. 
kiedy będziesz nieobecny. 

TICHON 
Przec1ez cl1yba sama wie . 

KABANICHA 
Nie usprawiedl1wia1 1e11 
Szybko. rozkazu1 żebym i 1a to slyszala . 
a potem. po powrocie spytasz J ą , 

czy wszystko wypelnila. 

Tl CHON 
Sluchaj mateczki 1 

KABANICHA 
Powiedz, zeby nie byla ordynarna i 

TICHON 
Nie bądź ordynarna .. 

KABAN I CHA 
Zeby szanowala t eśc iową . 

jak rodzoną matkę . 

TICHON 
Szanuj . Ka110. mateczkę 
1ak rodzoną matkę . 

KABANICHA 
Żeby nie siedz1ala 
z zalozonym1 rączkam i . 

TICHON 
Za1m11 si ę 1akąś robot ą. 
kiedy mnie nie będzie 

KABAN I CHA 
Zeby s ię nie gapila 
prze okno. 

TICHON 
Ale mateczko l 

KABANICHA 
No 1uż 1 

Tl CHON 
Nie patrz przez okno 

KABAN I CHA 
Żeby s ię nie oglądala 
za mlodzieńcami 

Tl CHON 
Mateczko. na mily Bóg l 

KABANICHA 
Nie oc i ąga1 s1ę 1 

Zawsze lepiej 
wszystko powiedzieć wyrażn i e l 

Tl CHON 
Nie og lądaj s ię za mlodziericam1. 
(Kali jes zalamana.) 

KABAN I CHA 
No i teraz porozmawiajcie 
ze sobą sami I 
(Wychodzi) 

TICHON 
Gniewasz s ię na mnie? 

KATIA 
Nie. Bóg z Iobą l 

KABAN I CHA 
(Wraca, a razem z nią przychodzą 
Warwara 1 Gtasza.) 
No. Tichon, czas 1uż . 

Jedź z Bogiem& 
(Siada) 
Siada)Cle wszyscy1 
Więc z Bogiem. 
(Wstaw. wszyscy wstają. 
T1chon podchodzi do matki) 
Do nóg, do nóg I 
(wskazując na ziemię) 

TICHON 
(Schyla się do jej nóg 
potem ca/uje matkę.) 
Żegna) mateczko l 
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KABANICHA 
Pożegnaj się z żonąl 
(Katia rzuca mu się na szyję) 
Bezwstydnico I 
Z kochankiem się zegnasz? 

Tl CHON 
Żegnaj siostrzyczko. zegnaj Glaszol 
(Szybko wybiega) 

Akt li 

Kącik do pracy w domu 
Kabanowów. Zbliża się wieczór. 
Kabanicha, Katia, Warwara 
wyszywają. 

KABAN I CHA 
Tak się chwal1laś jak męza kochaszl 
Kazda inna porządna żona. 
jak wyprowadza :;1qzu na drogę, 
póltorej godziny lamentu1e. 
leżąc n3 ganku. 
Ale c1eb1e to nie rusza. 

KATIA 
Nie ma po coi Nie ma po coi 
Nawet tego nie umiem. 
Dlaczego by się ludzie 
ze mnie mieli śmiać? 

KABANICHA 
Gdybyś kochala męża, 
tobyś się nauczy1a1 
A kiedy nie potrafisz. 
przynajmnie1 byś spróbowala 
Zawsze przyzwoiciej 
Świat jest teraz pelen intryg i niezgodyl 
ldęl Nie przeszkadza1c1e m11 
(Odchodzi. ) 

WARWA RA 
(Poprawia chustkę na glowie.) 
Pójdę się przejść. 

Glasza pościeli nam w ogrodzie. 
Za chruśniakiem 1est furtka; 
mateczka Ją zawsze zamyka na zamek 
i klucz chowa .. 
Chowa I Zabralam ten klucz 
podlożylam inny. zeby nie zauwazyla. 
Jeżeli go zobaczę, powiem. 
żeby czeka! przy furtce 
(Podaje klucz Kalii) 

KATIA 
Po co to? 
(Nie bierze klucza) 
Nie trzeba I Nie chcę i 

WARW ARA 
Ty go nie chcesz, 
ale mnie się moze przydać. 
Weź go, przecież cię nie ugryzie I 

KATIA 
Coś ty nabroila, kusicielkol 
Czy tak mozna? 
Jesteś szalona. doprawdy szalona I 
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WARWA RA 
Nie l ub i ę za dużo gadać 
Nie mam nawet teraz na to czasu. 
(Szybko odchodzi) 

KATIA 
(Patrzy na klucz) 
No proszę! Nieszczęśc1e1 
Tutaj jest to ni eszczęśc i e l 

(Podbiega do okna) 
Wyrzucić goi 
Rzucić daleko do wody. 
Żebym go nigdy nie znalaz1a1 
Pali mnie w rękę 
1ak rozżarzony węgiel. 
Ktoś 1dziel 
(Szybko chowa klucz) 

KABAN I CHA 
(za kulisami do Oikoja) 
Jeze li z czymś przyszedleś. 
mów 1asno1 Nie krzycz I 

KATIA 
Nie. nie ma nikogo. 
Serce we mnie zamarlol 
Nie, nikogo nie mai 
Ale się przestraszylaml 
I klucz schowalarn 
Jak widać, sam los tak chcel 
A 1aki w tym grzech. 
kiedy na niego tylko popatrzę. 
być rnoze z daleka. 
Być może z nim porozmawiam. 
to chyba też nie będzie nieszczęśc1e1 
Co ja mówię. dlaczego się oszukuję? 

Choćbym miala umrzeć, 
muszę go zobaczyć I 
Tylko zobaczyć I 
Niech będzie, co ma być. 
zobaczę Borysa1 
Ach, żeby juz byla noc I 
(Zaklada chustę i wychodzi.) 

(Kaban/cha wchodzi ze św1atlem 
do poko1u. za mą wchodzi Oikoj. 
Wnęka ciemna, oświetlony pokój.) 

DIKOJ 
Żadne1 sprawy nie mam. 
jestem tylko podchmielony i tyle 

KABAN I CHA 
To idź spać I 

DIKOJ 
Ale dokąd mam iść? 

KABAN I CHA 
Do domu I Gdzie byś chcial iść? 

DIKOJ 
Ale 1a nie chcę do domu I 

KABANICHA 
Powiedz mi, czego ode mnie chcesz? 

DIKOJ 
Zaraz pow1em1 

Żebyś mnie skarc1la, 
zebyś moje serce uspoko1la 
Ty Jedna w calym mieście 
znasz mnie na wylot. 

KABAN I CHA 
Znów żąda li od ciebie pie niędzy? 

DIKOJ 
Oddam, oddam1 
A nie oddam I 
Ktoś bąknie przy mnie o pieniądzach -
od razu czu1ę ogień w trzewiach. 

KABAN I CHA 
Nie masz nad sobą nikogo starszego. 
dlatego sobie pozwalaszt 

DIKOJ 
Zamilcz kumo1 
Kiedyś - w w1elk1m pośc i e -
bylem u spowiedzi i pościlem . 

bytem u spow1edz1 1 pościlem, 
a tu jakiś duch nieczysty 
naslal na mnie chlapa. 
Wozi! drzewo 1 przyszedl po pie niądze 

Diabel go przyslal w taką porę, 
zebym zgrzeszyli 
I zgrzeszyleml 
Zwymyślalem go, omal nie pobilem 
Widzisz 1ak1e mam serce 
(Siada bliżej Kabanichy.) 
Później go prosilem o przebaczenie. 
do nóg mu si ę klanialem. 
Widzisz gdzie mnie serce prowadzil 
Widzisz gdzie mnie serce prowadzi! 
(Pada do nóg Kabanichy) 
W biocie mu do nóg pad Iem 1 
W bloc1e1 Och I 
(blaga/nie) 

KABANICHA 
(Odtrąca O/koja) 
S1ada11 Nie dręcz s1ę1 
Ale pam1ęta1 o dobrych obyczajach. 
dobrych obyczajach 1 

(Noc, jar zarośnięty krzakami, na górze 
plot ogrodu Kabanowów 1 furtka. 
Kolo plotu prowadzi ścieżka.) 

KUDRIASZ 
(Wchodzi z gitarą.) 
Nie ma nikogo i 
To sobie zaśp1ewa1rny, 
żeby szybciej plynąl czas. 
,.W ogródku dziewczyna 
już rankiem chodzila. 
swoje lica piękne w potoku oglądalal 
Przychodzi tam do niej 
przychodzi do niej śliczny mlodzieniec. 
Drogie podarki 1ej przynosi. 
Za ziole dukaty wybiera prezenty, 
spódniczki albo chusty, 
albo buciki z sobola ... · 
Co robi, że tak dlugo nie idzie? .. 
(Siada) 
„EJ pójdę 1a mlodziutka. 
zobaczyć targ i co mi się będzie 

podobało kup i ę po drodze. 
AJ kupię ja mlodz1utka. 
dwie pachnące mięty 

Wsadzę 1e obie obok swojej chaty 
Nie depcz ich. ladny mlodz1eńcze , 

pod mo1m1 oknami 
Nie dla c1eb1e 1e sadz1lam 
i podlewalaml " 
(Przychodzi Borys, 
Kudnasz go spostrzega) 
No proszę. też s ię tu Jąkal 

BORYS 
Czy to pan . Kudriaszu? 

KUDRIASZ 
Tak. to 1a. Borysie Gr1gorjew1czu l 

BORYS 
A po co pan tu przyszed!? 

KUDRIASZ 
Ja? Widocznie mam powód 
Bez powodu bym nie przychodzili 
A pana co tu sprowadza? 

BORYS 
SluchaJ Kudriaszl 
(Rozgląda się dookola ta1emmczo.) 
Ja tu muszę zostać. 
Nie przychodzlibym. 
gdyby mi ktoś nie kazaP 

KUDRIASZ 
A kto panu coś kaza!? 

BORYS 
Jakaś dziewczyna zatrzyrnala mnie 
na ulicy i powiedziala. 
ze mam tu przy1ść. na ścieżkę, 
przy ogrodzie Kabanichy 

KUDRIASZ 
Przec1ez ostrzegalem pana, 
że ta m1lość jest bez sensu i 

BORYS 
I to mnie wlaśnie męczy. 

KUDRIASZ 
To kocha pan tę męzatkę? 

BORYS 
Tak 

KUDRIASZ 
Czy pan chce ją zgubić? 

BORYS 
Proszę cię, nie strasz mn1e1 

KUDRIASZ 
A ona pana kocha? 

BORYS 
Nie wiem I 
Raz 1ą widział em u wu1a 
Czasami spotykam j ą w cerkwi. 
Acl1, Kudr1asz. zebyś widzial, 

1ak ona się modli 
1ak1 ma wtedy anielski uśm i ech' 

Twarz 1ej prom1enie1e świ atlem' 

KUDRIASZ 
To jest na pewno Kabanowa. 

BORYS 
Tak, ona 

KUDRIASZ 
No proszę. proszę I 

WARWARA 
(Wchodzi p rzez furtkę i śpiewa.) 
Za rzeką. za rzeczką rnó1 Wania stoi. 
Za rzeką. za rzeczką mój Wania stoi 

KUDRIASZ 
(idąc w kierunku Warwa(\;) 
Towar kupu1e dla swo1e1 carewny. 
Towar kupuje dla swo1e1 carewny 

WARWA RA 
Moze 1estem dziewucha 
z izby biednej. 
Moze jestem dziewucha 
z izby biedne1 

KUDRIASZ 
Ale m1lość zrobila carewnę z c1eb1e. 
Ale rnilość zrobila carewnę z ciebie. 

WARW ARA 
(Schodzi w dól po śC1eźce. twarz 
zasiania chustą: zbliża się do Borysa) 
Ty. mlodz1eńcze, czekaj1 
Doczekasz się czegoś. 
(do Kudnasza) 
Chodźmy nad Wolgę 
(Wychodzą) 

BORYS 
Jaka noct Pieśni ! Schadzkal 
Idą radośni. przytuleni do siebie. 
A 1a czekam. 
Tylko na co czekam? 
Nie wiem, a nawet wyobrazić sobie 
tego nie umiem I 
Serce mi wali. 
Nie wiem. co 1ej powiedzieć 
O. tu idz1e1 
(Katierina schodzi po ścieżce.) 
Czy to pani, Katier1no P1etrowna? 
Nawet nie wiem, jak pani dziękować .. 
Zeby pani wiedziała, 
(Chce ią wziąć za rękę.) 
jak panią kocham 
jak panią kocham I 

KATIA 
(nie podnosząc oczu) 
Nie dotykaj mnie 
ach. nie dotykaj mnie I 
Idź precz ode mnie I 
Przec1ez wiesz. ze tego grzechu 
nie da się zmyć, nigdy go nie zmażę 
Jak kamień przygniata m1 duszę. 
jak kamień I 

BORYS 
Niech mnie pani nie odpędza 
nie od pędza od sieb1e1 

KATIA 
Dlaczego przyszedleś dlaczego? 
Wiesz. ze jestem zamęzna , 

przeciez muszę żyć ze swoim mę1.em 
az do śmierci. 
Co za los dla s1eb.ie gotu j ę? 

Chcesz mnie zgub1c 1 

BORYS 
Jakże bym rnógl panią zgubie . 
skoro kocham pan i ą bardziej 
n1z wszystko na śvv1ec1e 

Skoro kocham panią bardziej 
niż wszystko na świecie 

KATIA 
Chcesz swo1e1 zguby. naszej zguby? 

BORYS 
Chcę tylko pozwolenia1 

KATIA 
Dom rzucilam, 
w nocy za tobą przyszlam .. 
Jestem bezwolna! 
Gdybym miala wolę 
nie przyszlabym za tobą I 
Nie widzisz tego? 
(Podnosi oczy 1 patrzy na Borysa.) 
Teraz twoja wola panuje nade mną1 
Nie widzisz tego? 
(Rzuca się Borysowi na szy1ę.J 
Życie mojel 

BORYS 
Życie moje I 
(Trzymają się w objęciach.) 

KATIA 
Teraz chcialabym umrzeć .. 

BORYS 
Po co umierać. 
kiedy zycie jest tak piękne? 

KATIA 
Nie. ja nie mogę żyć I 

BORYS 
Nie mów tak. 
Nie męcz mnie. 
Żal m1 ciebie. 

KATIA 
Nie ma po co mnie żalować. 
Nikt nie 1est winien, 1a sama. 
sarna za tobą przyszlarn 
Nie l1tu1 się nade mną. 
mozesz mnie zgubić, 
niecl1 wszyscy wiedzą. 
wszyscy wiedzą. co ja rob1ę1 

BORYS 
Po co o tym myśleć, 
po co o tym myśleć I 
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KATIA 
Kiedy d la cieb ie zgrzeszylam. 
dlaczego mam nie cierpieć? 

(Obejmu1ą się gwaltownie.) 

WARW ARA 
(Wraca z Kudriaszem.) 
No jak. doszl i śc ie do porozumienia? 

BORYS 
Dosz l i śmy. 

WARW ARA 
To i dźcie się prze1ść l 

Wania was zawala jak będzie trzeba. 
(Borys 1 Kalia wychodzą.) 

KUDRIASZ 
(do Warwary) 
Aleśc ie wymyś liły tadną rzecz i 
Wylaz1ć przez furtkę ogrodową 1 

(Siadają na kamieniu.) 

WARWARA 
To wszystko ja . 

KUDRIASZ 
To jes t eś cala ty 
A mateczka s i ę nie polapie? 

WARW ARA 
Skąd. nawet 1ej to 
na myśl nie przyjdz1e1 
I pierwszy sen bywa bardzo twardy. 

KUDRIASZ 
Ale jednak. 
nagle może ją diabel obudzić 

WARW ARA 
No i co? Furtka z podwórza 
jest zamkn ięt a od zewnąt rz. 

Postuka ... i odejdzie. 
Rano 1e1 powiem , żeśmy twardo spaly. 
A poza tym Dikoj 1est u niej z wizytą 

Tacy g rubianie i zgadzają s ię' 

BORYS 
(za sceną) 
Znalem cię od zawszel 

KATIA 
(za sceną) 
Znalam cię od zawszel 

WARWA RA 
Zresztą Glasza pi lnu1e. 
Jakby co - krzyknie. 

BORYS 
(za sceną) 
Wyda1e mi s ię , ze poszedłbym za tobą 
na kraniec światal 

WARWARA 
W końcu z ryzykiem s ię trzeba liczyć . 

Nie zdązysz pomyś leć 

1 nieszczęście gotowe' 
Która teraz może być godzina? 
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KUDRIASZ 
Pierwsza 

WARWARA 
Skąd wiesz? 

KUDRIASZ 
Stróz nocny kolatal 

KATIA 
(za sceną) 
Zycie moje. 
na koniec świata poszlabyrn za tobą I 

BORYS 
(ze sceną) 
Zycie mo1e1 

WARWA RA 
Już czas1 Zawota1 ich ! 

BORYS 
(za sceną) 
Na koniec świata , życ ie rno1e1 

KUDRIASZ 
„Już czas do domu. do dornu. 
Już czas do domu do domu. 
A 1a do domu nie pójdę' ' 

BORYS 
(za sceną) 
S lyszę. 

KUDRIASZ 
(Idzie z Warwarą po ściezce do góry) 
,,Przechadza1 s ię. dziewczyno, 
do wieczora. 
AJ le-li, le-11 , le-li. do wieczora' 

WARWARA 
„A 1a jestem dziewczę mlode, 
wolę chodz.1ć do rana. 
Aj le-11. le- 11 , le-11 , 
do ranka, do rana." 

KUDRIASZ 
„A kiedy zorza wstawala 
dopiero do dornu wrócilam. 
Aj le-li , le-li , le- li , 
dopiero do domu wrócilam." 
(Wbiega1ą Katia z Borysem) 

WARWARA 
(Wola do nich.) 
Pożegnac i e się w końcu? 
(Katia odchodzi sama do góry. 
Borys zostaje sam na dole.) 

Akt Ili 

Z przodu galeria, sklepienie starej, 
rozpadającej się budowli. Trawa 
i krzewy. Za lukami budowli brzeg 
i widok na Wolgę. Szaro, jak przed 
deszczem. Pod wieczór. 

(Kulig/n z Kudriaszem spacerują galerią.) 

KULIGIN 
Kropi I 

KUDRIASZ 
Będz i e burza1 

KULIGIN 
Dobrze. że mam s ię gdzie schować ' 

KUDRIASZ 
A ilu ludzi spaceru1e po bulwarze ! 

KULIGIN 
Zaraz deszcz ich tuta1 przygon i I 
(Pod lukami galeni vbiega1ą 
spacerowicze.) 

KUORIASZ 
Kupcowe są wyst rojone 

KULIGIN 
No proszę! Tu byly j akieś malunki I 

M1e1scami to jeszcze znać 
(Ogląda1ą śCJany.) 

KUDRIASZ 
Tu byl pożar. 

KULIGIN 
Czy to jest Gehenna, piekielny ogień? 

KUDRIASZ 
Po pozarze nikt tu nic nie naprawia!. 

KULI GIN 
Ludzie róznych stanów 
w ten ogień padają 

KUDRIASZ 
Tak. bracie mi1y1 

KU LIGIN 
Ludzie różnych rang. 

KUDRIASZ 
Tak bracie, dobrze zrozumialeś 

KULIGIN 
Murzyni też I 

KUORIASZ 
Tak. Murzyni t eż! 

DIKOJ 
(Wchodzi; wszyscy klaniają się .) 

Zmoklem do nitki' 

KUDRIASZ 
Saw1ele Prokof1ewiczu1 

DIKOJ 
Odczep s ię ode mnie1 Odczepi 
Co się na mnie pchasz? 
Może z tobą wcale gadać nie chcę? 
Prosto z mordą się pcha 
do rozmowyi 

KUDRIASZ 
Burze zdarza1ą s i ę tu dosyć często. 

DIKOJ 
Bzdura i 

KUDRIASZ 
Piorunochronów nie mai 

DIKOJ 
Bzdura I 
I cóz to te two1e pioru nochrony? 

KUDRIASZ 
Stalowe i 

OIKOJ 
I co jeszcze? 

KUDRIASZ 
Stalowe pręty' 

DIKOJ 
Slyszalem. że prę ty 

KUDRIASZ 
Zaloży s ię pręty 

(Pokazuje w jaki sposób.) 

DIKOJ 
No 1 co dalej? Co dalej? 

KUDRIASZ 
Nic więcej I 

DIKOJ 
(Podkasuje rękawy) 
A co to Jest burza 
według two1ego rozumu , no? 

KUDRIASZ 
Elekt ryczność I 

DIKOJ 
(Tupie.) 
Co za elektryczność. 
1aka elekt ryczność? No proszęl 

Czy nie jes teś zbój? 
Burza to 1est kara dla nas, 
kara boska za nasze przewinien1a1 
A ty chcesz jak im i ś prętami , 

czy roznarni bronić się przed nią? 
Co ty 1esteś? Czyś ty Tatar? 
Tatar? Gadaj I Tatar? 

KUDRIASZ 
Saw1ele Prokofiewiczul 
Wasza wielmoznośćl 
01erzaw111 powied z1al 
„Me ciało w proch się rozsypuje, 
a umysł gromom rozkazu1e1 " 

DIKOJ 
Państwo szanowni , co on mówi? 
Trzyma1c1e goi 
Tego fałszywego proroka I 
(Zwraca się do ludzi 
stojących kolo niego.) 
Na darmo, szubrawcy, 
człowieka do grzecl1u namaw1acie1 

(do Kudriasza) 
Już nie pada? 

KUDRIASZ 
Wydaje mi się . ze nie . 

DIKOJ 
„Wyda1e s i ę I" 

Idź 1 popatrz1 

„Wydaje m1 s1ę1 " 

(Oikoj wychodzi, za nim wszyscy 
Pod sklepienie wchodzi Warwara 
i wi;gląda na zewnątrz.) 

KUDRIASZ 
(z tylu} 
Przestalo padać. 
(Wchodzi Borys, 
zatrzymu1e się przy Kudriaszu.) 

WARW ARA 
(Daje znaki Borysowi) 
Tss i Tss i Wydaje mi s i ę. że to oni 

(Borys podchodzi.) 
Co zrobimy z Kat1er1ną? 

BORYS 
A co się stalo? 

WARWARA 
Będz ie nieszczęściel Na pewno1 
Mąz powróc1I, wiesz o tym? 

BORYS 
Niewiern i 

WARW ARA 
A Kat1a nie 1est sobąl 

BORYS 
Ach. to już 1ej ni e zobaczę I 

WARWA RA 
Ach 1y1 Pos łuchaj mniel 
Drży cala. 1akby 1ą febra t rzęslal 
Jest blada. błąka się po domu. 
jakby czegoś szukałal 
Oczy ma szalone l 
Dzis1a1 ra no zaczęla pl akać, szlochać 
„Ach kochan11 
Co ja mam zrobić?" 
Nie wiadomo co wymyśl i. 

BORYS 
Boże, co tu robić? 

WARWARA 
A mówię c i, rzuci się na podłogę 
1 wszystko rnęzowi powie. 

BORYS 
Czy to możliwe? 

WARWA RA 
Jeżeli chodzi o n ią 

wszystko jest mozliwei 
Mateczka już wszystko zauwazyla. 
Ciągle na nią krzywo patrzy, tak patrzy, 
iak żmija, a ona s ię czuje coraz gorzej I 
Idą tul I mateczka z n1mil Ukryj sięl 
(Borys z Kudriaszem idą w gląb sceny 
W dali grzmi.) 

KATIA 
(Wbiega, chwyta Warwarę za rękę 
i kurczowo ją trzyma.) 
Ach. Warwaro1 
To mnie zabije I 

KOBIETA 
(z tlumu) 
Jakaś kobieta s ię strasznie bo 11 

WARWARA 
(do Katii) 
Przes t ań. przestani 

CHÓR 
(basy) 
Co jest komu sądzone. 

to go nie ominie i 
(tenory) 
Zobaczcie t ę pięknośc i 

WARWARA 
Bądż dzielna i 

KATIA 
Nie mogę i 

WARWARA 
Opam1ęta1 s i ę l 

KATIA 
Serce mnie boli I 

KUORIASZ 
(Borys stoi za nim.) 
Czego s ię pani boi? 

CHÓR 
Hej. Krasawico! 

KUDRIASZ 
Każdy kwiatek się raduje 
a pani się chowa? 

KATIA 
(widząc Borysa) 
Czego on 1eszcze chce? 
(Przytula się do Warwary 1 szlocha.) 
Mało mu tego? 
Malo mu tego. że się tak męczę? 

WARWARA 
Uspokój się , k lęknij, pomódl się. 
(Wchodzi T1chon, Oikof. Kabanicha.} 

DIKOJ 
(do Kabanichy, wskazując na Kalię) 
Co ona moze mieć 
za szczególne grzechy? 

KABAN I CHA 
Nie wiadomo co komu w duszy gra. 

KATIA 
(Nagle pada na kolana.) 
Mateczkol Tichoniel 
Zg rzeszyłam przeciwko Bogu . 
przeciwko wami 
Grzesznica 1estem1 
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Czyż nie przys1ęgalam , 

(grzmot w oddali) 
ze nawet nie spojrzę na nikogo. 
kiedy cię nie będzie? 
A wiesz co 1a. rozpustna. 
bez ciebie zrob1lam? 
ZaraL pierv1szej nocy .. 

Tl CHON 
Milcz. nie trzeba' 

WARWARA 
Ona nie wie. co gada 

KATIA 
uc1ektam z domu„ 

KABANICHA 
No mów. mów, k1ed juz zaczęlaśl 

KATIA 
... 1 calych dziesięć nocy 
spęd1ilarn 1 nim. 

KABAN I CHA 
Z kim? 

DIKOJ 
Z kim? 

KABAN I CHA 
Z kim? 

WARWA RA 
Przec1ez ona klarn1e. nie wie co mówi I 

KATIA 
Z Borysem Grigorjewiczeml 
(Uderzenie pioruna. Kat1a pada 
zemdlona na ręce męża.) 

KABANICHA 
Doczeka l eś s i ę, synku I 

TICHON 
Kat1erino1 
(Uderzenie piorunów Katia 
przytomnieje, wyrywa się Tichonow1 
1 biegnie w stronę nadchodzącej burzy. 
Wszyscy wyb1ega1ą.J 

Opuszczone miejsce na brzegu 
Wolgi. Zmierzch przechodzi w noc. 

Tl CHON 
(Wbiega Glasza z latarnią, rozgląda się.) 
Ach, Glaszal 
Czy rnoze być coś gorszego? 
Zatluc ją za taką rzecz - to malol 
Mateczka mówi ..żywcem 1ą zakopać. 

zeby swo1ą winę zmylal" 
Ale ja ją kocham; 
żal mi 1e1 nawet palcem t knąć 

GŁASZA 
(Wybiega za Tichonem.) 
Katierino' 
(Znika Wchodzi Kudnasz, 
za nim Warwara.) 
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WARWARA 
Zamyka mnie na klucz, męczy mnie. 
Pow1edzialam jej: 
„Nie zamyka1cie mnie' 
Będzie gorze11 
Będzie gorze11" 
Naucz rnnie 1ak teraz żyć. 

KUDRIASZ 
Jak żyć? Uciekniemy' 

WARWARA 
Uciec? 

KUDRIASZ 
Do Moskwy? 

WARWA RA 
Do nowego, radosnego zyc1a1 
(Szybko wychodzą.) 

TICHON 
(z glęb1 sceny) 
Katierina1 

GŁASZA 
(z głębi sceny) 
Katienna1 

KATIA 
(Wchodzi wolno z przeciwnej sceny.) 
Niel Nikogo tu nie mai 
Co on. biedny, teraz robi? 
Zobaczyć go 1eszcze, 
pożegnać się z nim. 
a potem mogę umrzeć! 
Przecież nie będzie m1 lze1 
Sama siebie zgubi lam, 
honor zdeptalam! Taki 
Dla mnie hańba . 

dla niego upokorzen1e1 

KULIGIN 
(w pobliżu za sceną) 
La-la-la-la-la-la ... 
La-la-la-la-la- la .. 
(Przechodzi kolo Kat1enny patrzy na nią.) 
La-la-la .. 

KATIA 
(Kuli się.) 
Czy pamiętam. 1ak ze mną rozmawia!? 
Jak s ię l i t ował nade mną? 
Nie pamiętam' 
Ach , te noce, 1akze są c 1ęzkie 1 

Wszyscy idą spać tak beztrosko . 
I 1a i dę. 

Ale tak, jakbym do grobu się kladla. 
Straszno w ciemnościach I 
Jaki ś halas1 

CHÓR 
(z oddali, bez tekstu) 

KATIA 
A ... To śp 1ew1 

CHÓR 
(z oddali, bez tekstu) 

KATIA 
Jakby kogoś grzebali' 
Czlow1ek s ię cieszy, 
kiedy jest w końcu poranek1 
(Przechodzi ktoś pijany, patrzy na nią.) 
Dlac1ego tak na mnie pat r1ą? 

Powiada1ą. ze dawniej 
takie kobiety zabi1ano1 
Wzięliby mnie 1 wrzuci li do Wolg11 
Ale nie - zyJ. zyjl ży1 zy1 1 
I męcz się ze swoim grzechem i 
Przecież juz się namęczylam 
co niem1ara1 
Jak dtugo mam 1eszcze c ierp ieć? 

Po co mam teraz zyć? 
Po co? Po co? 
Niczego nie pragnę. 
Życie m1 niemile . 
Nawet to Boże światlo mi niemile. 
Ale śmierć nie przychodzi. 
Pragniesz je1 ona nie przychodzi. 
Cokolwiek zobaczę , cokolwiek uslyszę 
- tu. tu mnie zawsze boli I 
(Pokazuje na serce.) 
Może 1akbym mogła zyć z nim, 
moze wtedy by bylo radośniej . 

Jak ja za nim tęskn ię ' 
Jeżeli c ię juz nie zobaczę to niechbyś 

mnie choć z daleka uslyszall 
Wiatry swawolne! 
Zanieście mu mo1ą ża losną tęsknotęi 

Ach, ludzie, 1ak tęskn1ę1 
(Staw na brzegu.) 
Zycie mo1e. radości mo1a. duszo moja, 
jak bardzo cię kocham1 
(Wchodzi Borys z początku me widzi 1e1.) 
Odezwij sięl 
Odezwij s1ę1 

BORYS 
Przeciez to 1e1 gtosi 

KATIA 
Odezwij się. ach. odezwij' 
(Biegnie do Borysa .) 

BORYS 
Katiol 
(Padają sobie w objęcia.) 
Zobaczyłem cię jednaki 

KATIA 
Zobaczylam c ię 1ednak1 
(Placze, przyculona do /ego p1ers1 .. 
W końcu opamiętu1ą się.) 

BORYS 
Bóg nas polączy11 

KATIA 
Nie zapomnialeś o mnie i 

BORYS 
Jak bym mógł zapomnieć? 

Jak myśl1 sz?1 

KATIA 
Nie. nie' Nie to chcialam powiedzieć. 
Nie gniewasz s ię na mnie? 

BORYS 
Dlaczego miatbym s i ę gniewać? 

KATIA 
Nie chc1alam cię skrzywdz 1ć 1 

Nie wiedzialam co rob i ę , 

kiedy wszystko wydalam. 
Ale nie. ale nie I 
Chcialam o czym innym mówić . 

(Szybko przytommew) 
Co będziesz robić? 
Jak twoje sprawy? 

BORYS 
Wuj mnie wygania aż na Syberię ' 

Do sklepów w Kiachc1e' 

KATIA 
Zabierz mnie ze sobąl 
Ach n1e1 
Jedź z Bogiem, nie martw s ię o mnie. 

BORYS 
Ja 1estem wolny jak ptak 
Nie o mnie chodz11 
Co będzie z tobą? 

Co teściowa? 

KATłA 

Torturuje mnie, zamyka .. 
Wszyscy na mnie patrzą 

śmieją mi się prosto w oczy. 
ciebie mi wypominają . 

BORYS 
I CO tWÓJ mąż? 

KATIA 
To Jagodny, to się gniewa 
Pi1e1 Bije mnie' Ale nie. 
Ciągle mówię nie to i 
Chc1alam c1 co innego powiedzieć 
Tęskn1lam za tobą 
i znów cię zobaczyłam 1 

Zaczekaj, zaczekaj , 
co 1a ci chcialam powiedzieć „ 

W glow1e m1 się mąci .. 

BORYS 
Na mnie 1uż czas i 

KATIA 
Nie mogę sobie nic przypomnieć 

Zaczeka1 zaraz ci powiem1 
Jak pó1dz1esz drogą. 
każdemu zebrakowi da11almuznę. 
nie om11a1 ani jednego i 

CHÓR 
(Śpiewa jakby Wotga wzdycha la - coś 
między samogloską „u " i „o".) 

(Jest ciemno.) 

KATIA 
Niech popatrzę na ciebie ostatni raz i 

CHÓR 
(tak samo jak poprzednio) 

KATIA 
Co to śpiewa1ą? 

CHÓR 
(tak samo) 

KATIA 
Bóg z tobą I 
No i dź juzl Bóg z tobą I 

BORYS 
Gdyby ludzie wiedzieli. 
1ak ciężko się żegnać I 

CHÓR 
(lak samo) 

BORYS 
Z jakim trudem się zegnam i 
Z 1akim trudem się żegnam' 
(Odchodzi.) 
Z jakim trudem I 

KATIA 
Jeszcze gdzi eś śp1ewa1ą1 

(Zbliża się na skraj brzegu.) 
Ptaki przylecą na grób, 
pisklęta się im wylęgną 
kwiatki rozkwitną czerwone, 
niebieskie, zólte . 
Tak cicho jest, tak pięknie 1 

Tak p 1 ęknie1 

A 1a muszę umrzećl 
(Krzyżuje ręce, skacze do rzeki.) 

KULIGIN 
(na drugim brzegu) 
Jakaś kobieta skoczył a do wodyl 

PRZECHODZIEŃ 
(na drugim brzegu) 
He1. dajcie łódkę ' 

DIKOJ 
(Wbiega z latarnią.) 
Kto to wola? 

GŁASZA 

Hej. dajcie lódkę l 

TICHON 
0 1 ludzie , lud21e1 
(Z różnych stron wbiegają ludzie 
z /alarmami.) 
To na pewno ona 1 
(Kaban/cha wchodzi, 
zatrzymuje Tichona.) 
Puśćcie mniel 

KABANICHA 
Nie puszczę! Nie warto siebie gub1ćl 

Tl CHON 
Wyście ją zgubili , 
wy, wy, tylko wy sama1 

KABAN I CHA 
Coś ty' 
Rozum straciłeś? ! 

Nie wiesz z kim mówisz? 
(Oikoj przynosi martwą Ka cię .. 
Kladz1e 1ą na z1em1ę.) 

DIKOJ 
Macie tu waszą Kat1erinę1 
(Odchodzi poruszony) 

Tl CHON 
(Pada na c1alo Kalii, szlocha.) 
Katiol Kat10 1 

KABANICHA 
Dzięki wam, dzięk i , 

dobrzy ludzie za pomoc1 

(Klania się na wszystkie s/rony.) 

CHÓR 
(jak przedtem, bez stów) 

KONIEC 

Przeklad Jitka Stokalska 
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TOMAS HANUS 

Dyrygent. Studiowal pod kierunkiem Jiriego Belohlavki 

w Akademii Muzyczne1 1m Janaćka w Brnie. W 1999 roku 

zwycięży! w M iędzynarodowym Konkursie Dyrygentów 

w Katowicach . Od 2001 roku . kiedy to zadebiutowal dyry

gu1ąc orkiestrą w przedstawieniu Czarcie} ściany Smetany 

- regularnie wspólpracuje z praskim Teatrem Narodowym. 

Ostatnio pracowal na tej scenie nad inscenizaqą Sprawy 

Makropu!os. W 2003 roku asystowal Jifiemu Belohlavce przy 

inscenizaqi Kalii Kabanowej Janaćka w Firiskiej Operze Na

rodowej , a nastep111e poprowadził orkiestrę podczas wzno

wienia tej opery w 2005. Od 2007 roku . przez dwa sezony 

byl dyrektorem muzycznym opery w Brnie. W Operze Pary

skiej uczestniczy! w premierze Sprawy Makropulos w reżyserii 

Krzysztofa Warli kowskiego w 2007 roku, a dwa lata później 

poprowadzi! wznowienie tej inscenizac ji . W sezo111e 2009/10 

debiutował w monach1jsk1e1 Bayensche Staatsoper pod

czas wznowienia Jenufy Jancićka Jako dyrygent pracowal 

ostatnio z Orkiestrą Opery Stuttgarckiej. z Praską Narodo

wą Radiową Orkiestrą Symfoniczną podczas Festiwalu Pra

ska Wiosna. z Noord Nederlands Orkest. Ulster Symphony 

Orchest ra. Wspólpracuje regularnie z wieloma ork1estram1 

czeskimi, rn i11 Praską Orkiestrą Symfoniczną. Orkiestrą Fil

harmon11 w Zlinie. Dyrygowal też BBC Symphony Orchestra. 

Nider landzką Orkiestrą Rad iową, Is landzką Orkiestrą Sym

foniczną oraz Orkiestrą Winterthuru w Tonhalle w Zurychu. 

W przeszłości vvystępowal również z. Orkiestrą Fest iwalową 

i pianistą Louisem Lor11e'em podczas nowojorskiego Mostly 

Mozart Festival, Orkiestrą Symfoniczną z Gil.vie (Szweqa), 

Filharmonią Warszawską. Orchestra I Pomerigg1 Musicale 

z Mediolanu, nowo utworzoną orkiestrą Festiwalu w Mont

zburgu, którego dyrektorem artystycznym jest Jan Vogler. 

Dokona! wielu nagrari z Fi l harmonią Praską i Paristwową Or

kiestrą F i lharmoniczną w Brnie. nagrywa też dla Czeskiego 

Radia Ostatnio nagra! symfonie Viktora Ullmanna z Praską 

Orkiest rą Symfoniczną FOK, współpracował ze slawnym1 

czeskimi solistami przy nagraniach dla Lotos Records. 
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DAVID ALDEN 

Rezyser. Jeden z naibardziej wptyvvowych 1 1 nteresu1ących 

twórców operowych na świec i e. Urodzi! się w Nowym Jor

ku. studiowal na Uniwersytecie w Pensylwan11 Do najslyn

niejszych inscenizacji Aldena nalezą La Ca/Isto (debiut 

w Covent Garden) i Herkules zakochany Caval l1ego (Ope

ra Niderlandzka) Koronac1a Poppei Monteverdiego (Gran 

Teatre del L1 ceu w Barcelonie). Jenufa Janaćka (English 

National Opera), Peter Grimes Brittena (przedstawienie. 

za które otrzyma! prestiżową nagrodę South Bank Show 

Award) . Przygody Usiczki Chytruski Janaćka (Grange Park 

Opera ,) Simon Boccanegra Verdiego (Grecka Opera Naro

dowa). Turek we Wtoszech Rossin iego z Christine Schci.fer 

w partii Fiorill i (debiut w berlińskiej Staatsoper Unter den 

Linden), operę Radamisto Haendla w Santa Fe Opera 

z Davidem Danielsem (dyrygował Harry 81cket), Powrót Ulisse

sa do ojczyzny Monteverdiego (Walijska Opera Narodowa) 

Za rea lizację Jenufy wystawioną w English National Ope

ra (póżnie J również w Houston Grand Opera i Washing

ton National Opera) otrzymał Nag rodę 1m Oliviera (2006) 

Jego długoletnią wspólpracę z Bayerische Staatsoper 

uhonorowano Bawarską Nagrodą Teatralną Wyrezysero

wat ponadto Salome Richarda Straussa (Litewska Opera 

Narodowa) , Dziewicę z jeziora Rossiniego (Monachium). 

Powrót Ulissesa do ojczyzny dla Duńskie j Opery Kró lew

sk1e1. A/cynę Haendla (berlińska Kom1sche Oper). Rodelindę 

Haendla w San Francisco Opera. Wraz z bratem. Chri stophe

rem Aldenem, reżyserowat wykonania pólsceniczne trzech 

oper duetu Mozart - Da Ponte z Chicago Symphony Orche

stra pod dyrekc1ą Daniela Barenboima. Ostatnio zrealizowal 

Medeę w Koryncie Mayra w Theater SL Gallen. Anodante 

Haendla (Oviedo). Łucję z Lammermoor i Kalię Kabano

wą Janaćka dla English National Opera Dz1e1a w reżyserii 

Aldena wystawiały najbardz1e1 renomowane teatry operowe, 

m.1n Metropolitan Opera. Lync Opera of Ch icago. Santa Fe 

Opera. San Francisco Opera. Washington National Opera. 

Houston Grand Opera . Dallas Opera, Welsh National Opera. 

English National Opera. Opera North, Scott1sh Opera. Opera 

Niderlandzka. Komische Oper Berlin, Opera Kolońska. Ope

ra Frankfurcka, De Vlaamse Opera. wiedeńska Volksoper 

oraz New lsrael i Opera Gośc1I takze na wie lu festiwalach. 

m.1n Spoleto Festival w Stanach Zjednoczonych i American 

Music Theatre Fest1val Niektóre jego 1nscen1zac1e zare1e

strowano na DVD. m in. Powder Her Face Thomasa Adesa 

zrealizowaną podczas Aldeburgh Fest ival . Ariodante Haendla 

wystawioną w English National Opera a także wystawiane 

z Bawarską Ope rą Narodową Rodelmdę oraz Rinalda Haen

dla ' Tannhausera Wagnera. Alden ma na swoim koncie rów

nież realizacje lilmowe i telew1zy1ne - wyrezyserowal m.1n 

Podróż zimową Schuberta z Ianem Bostridge'em i Juliusem 

Drake'em. Siedem grzechów gtównych Weilla, Koronaqę 

Poppei w wykonaniu Welsh National Opera oraz fi lm doku

mentalny o Verdim dla BBC. Był tez rezyserem światowego 

tournee zespolu Pet Shop Boys. 

CHARLES EDWARDS 

Scenograf. Ukonczyl Central School of Art and Design 

w Londynie. Jego prace można og lądać w Europie 1 Stanach 

Z1ednoczonych. Tworzy scenografie 1 przygotowuje reżyserię 

świateł przy produkcjach takich reżyserów, 1ak David 

1 Christopher Alden. Jean-Claude Auvray, Robert Carsen, 

Tim Hopkins. Inga Levant. David McVicar. Stephen Med

calf 1 Stein Winge. Jego prace pokazu1e telewizja angielska. 

Real1zowal swo1e projekty przy następu1ących produkcjach: 

Elek/fa Straussa (byl również reżyserem). Faust Gounoda 

(Monte Carlo. Li lle. Triest), Werther Masseneta (Royal Opera 

House Covent Garden), dla English National Opera: Katia 

Kabanowa Janaćka ( również Warszawa i Lizbona), Łucja 

z Lammermooru Donizettiego ( także w Góteborgu), Jenufa 

i Sprawa Makropolous Janaćka (równiez Praga), Tosca 

Pucciniego (równiez dla Opera Australia), Radamisto Haend

la, Love Life Wei lla 1 Oli Thee I sing Gershwina (Opera North 

w Leeds). Elektra Straussa (Welsh National Opera). Tru 

badur Verdiego (Opera North 1 Dublin Grand Opera/Opera 

lreland) , śarka F1b1cha, lampa Herolda,// piccolo Marat Mas

cagan1ego (Wexford Festival) Pracował równiez przy takich 

spektaklach, 1ak Jenufa Janaćka (Houston Grand Opera). 

Wozzeck Berga (Dallas Opera 1 Lyr1c Opera Chicago) , Ka

lia Kabanowa Janaćka i Makbet Verdiego (Houston Grand 

Opera 1 Lyric Opera Chicago) , Trubadur Verdiego (równ ież 

Metropolitan Opera i San Francisco). Billy Budd Brittena 

1 Sprawa Makropulos Janaćka (Lyric Opera Chicago), Salome 

Straussa (Saarbrucken), Wolny strzelec Webera (Metz) , 

Parsifal Wagnera (Graz). Tamerlana Haendla (Komische 

Oper. Berlin). Wesele Figara Mozarta (Genewa. Gran Teatre 

del Liceu Barcelona. Grand Theatre de Bordeaux, Thea

tre des Champs-Elysees, New lsraeli Opera i Long Beach 

Opera). Umarle miasto Korngolda (również Paryż, Chatelet) , 

Aty/la Verdiego (Opera National du Rh1n, Strasbourg, Liege 

1 Tel Awiw), Eugeniusz Oniegin Czajkowskiego (Mannheim), 

Borys Godunow Musorgskiego (Stuttgart), Moc przeznacze 

nia Verdiego (Royal Danish Opera), Katia Kaba nowa Ja naćka 

i Werther Masseneta (New lsraeli Opera) . Rigoletto Verdiego 

i Orfeusz i Eurydyka Glucka (English Touring Opera). Król Edyp 

Strawinskiego i Dziewczyna z Nawarry Masseneta (Palace 

Opera. London) , L'asseedio d1 Calais Donizettiego (Guildhall 

School of Music & Drama) . W 2001 debiutowa! jako rezyser 

przedstawieniem Cosi fan tutte Mozarta (Mld-Wales Opera) . 

Następnie wystawił Króla Edypa Strawińsk iego (Opera North) 

i Elektrę R. Straussa (Royal Opera Covent Garden, 2003 

1 2008). Był równi ez reżyserem i scenografem Marii di Rohan 

Donizett iego (Wexfmd Festival 2005) i Turando t Pucciniego 

(Re1sopera, 2006). a także Rigoletta Verdiego (Opera North, 

2006 i 2007). 

59 



JON MORRELL 

Scenograf i pro1ekt a111 kost1umow Ukończy ! Centra l School o f Art and Design w Lon
dyn ie Real izowal swo1e prace przy nas1ępu jącycr1 o perach Medea w Koryncie Mayril 
(Tneatre St Gallen Szwa1cari a kostiu my), Ifigenia na Taurydzre Glucka (S aatsoper 
Hamburg), Partenope Haend la (Eng lish National Opera, kostiumy. nag roda La ren
ce 'a Oliviera dla na1lepszej premiery operowej) . Werther Masseneta [V1l111us Conoress 
Hall. scenografia). Łaskawosć Tytusa Mozarta (Teatro Regio d1 Torino). Turandot P-ucci 
n1ego (Norrlands Opera, Szwec1aJ Amoly w Ameryce Eótvósa (Le Chatelel , kost ium ). 
Jenufa Janaćka (Houston Grand Opera. kostiumy. nagroda Laurence'a Oli ·era d la 
najlepsze1 premiery ope owe!), Opowiesci Hoffmanna Offen acha (Saarland1sches 
Staatstheater). Tosca Pucciniego (Opera Australia, Opera North, kostiumy) . Derda
m1a Haendla (Opernhaus Halle) . Cyganena Puccimego (English National Opera. 
kos tiumy) . Falstaff Verdiego (Scl11 llerthea1er NRW, Wuppertal ), Cendrillon Masseneta. 
Lohengrin Wagnera i Wesele Figara Mozarta (Staatslheater Darmstadt) , A yl/a Verdiego 

(Opera Nati onal Du Rh 1n, kostiumy), Arabella R Straussa (Opera Nort h, kosti umyl , Owie wdowy Smetany (City of Birmingham 
Tou ring Opera), Norma Bel liniego (Gran Teatre del Li ceu Barcelona i Grand Theat re de Geneve kostiumy) Jazon Cavalliego (Spo· 
lelo Fes t1 val USA. kostiumy) , Wozzeck Berga (Dal las Opera, kos tiumy) Ka t1a Kaoanowa Jarnicka (ENO, Dallas Oper i Houston 
Grand Opera. kostiumy). Portret Dor;ana Graya Liebermanna (Opera de Monie Carlo), Faust Gounoda (City of Birn1ngham Touring 
Opera), ŁuCJa z Lammermooru Donizetliego (The Welsh National Opera. Houston Grand Opera, kostiumy) , Die Gezeichneten 
Schrekera (Zurich Opera . kos tiumy). Gianni Schicchi, Siostra Angelika Pucciniego (Norr lands Operan, Szweq a). Edyp Enescu (Folk 
Ope an. Szwec ja). Carmen Bizeta (National Tounng Theatre, Szweqa) Projektowa ł równiez d la przedstawień baletowych: Night 
Sw1mm111g Inio Day (Scott1sh Ballet). 32 Cryptograms (Scott1sh Ballet). Rush (San Francisco Ballet) . Carm 1a/ of Animals (New York 
City Balie), Thts House Will Bum (Royal Ballet Covent Garden), Sawdust & Tm el (Royal Balie. Sadlers Wells1. W/1en We Stop Ta l
king (Dance B1 tes Tour), Two Part lnvent1on (Royal Ballet Covent Garden, kos rumy) Room of Cooks (Dance 8 1tes Tour, kostru y) 

TYC TM. FB. (Het Nationale Ballet). Virtual Reality (London Contemporary Dance Theatre, Kost iumy), Moulhlul (Stockholm Modern 
Dance Theatre). Projektowa! takze dla teatru dramatycznego i telewizji 

BOGDAN GOLA 

Chórmistrz. dyrygent i oedagog. Debiutowa! w Operze S ląsk1e 1 w Bytomiu (1977-82) . 
Potem k1erowal chórami Filharmonii im Józe a Elsnera w Opolu Zespolu P1esm 
1 Tańca „Ś ląsk " Akademii MuzycLne1 w Katowicach oraz Chórem Teatr W1elk1ego 
w Warszawie Jest twórcą Zespołu Muzyki Dawne1 All Antico (1976-86) peqal1Lu 1ą
cego się w wykonawstwie muzyki dawne) a t akże Chóru Polifonicznego Sacn Con

centus . dz1 ala1ącego w latach 1993-98 przy Warszawskim Towarzystwre Muzyc?nym 
Z tym os tatnim zrealrzowal cyk l nag rań arch iwalnych dla TVP2 pt „Brzmienie sacrum 
- polska muzyka sakra lna ' K1°rowany przez mego w latach 1984-95 1 ponownie od 
1998 roku Chór Opery Narodowej zdobyl sobie trwale uznanie krytyki i pub l 1cznośc1 

w kra1u 1 za gran icą Dzi ęk i wzbogaceniu repenuaru cl1óru o lrczne dziela oratoryjne 
1 symfomczne , zespól odnosi znaczące sukcesy nie tylko na scenie operowe1. lecz 
także na es tradach koncertowych Poziom artystyczny chóru dokumentu1ą liczne 
nagrania fonograficzne i lelew1zyjne zrealizowane przez wytwórnie : EMI. Polskie 

Nagrania. CD ACCORD, Schwann Koch lnlerr ational, Studio Ber in Classic, CPO, a takze TVP ZDF, 3SAT. ARTE 1 Polskie Radio 
Bogdan Gola wspólpracu1e regularnie z zespołami chóralnymi 1 f1lharmonicznym1 w kraju. W sworch programach koncertovvych 
dyryguje w1elkim1 dzielam1 oratory1nymi. Często s ięga po stare i zapomniane partytury muzyki polskie) Równolegle z pracą rly
s lyczną prowadzi dz1atal nosć pedagogiczną. k t órą rozpoczą t w 1979 roku w Akad m11 MuLycznei 1m Karola Szymanows 1ego 
w Katowicach. Od 1986 roku 1est pracownrk1em naukowym Akadem 11 Muzyczne1. dziś Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Cho· 
pina w Warszawie W latach 1998-2004 byl prodziekanem Wydz1a1u EdukaCjl Muzyczne1. obecn ie kieruje Kat edrą Dyrygen ury 
Chóralną W 2001 roku otrzyma! t ytu ł naukowy pro fesora sztuk muzycznych Laureat srebrnego medalu Zas lużony Kulturze „Glor ia 
Arti s" 
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ADAM SILVERMAN 

Rezyser św1a tel. W konu1e pro1ek1y d la opery. teatru . a ta kże do '" darzeń tanecz
nych. Do na1waz111e1szych produk 1i , w których bral uoz ial nalezą Nabucco Verdiego 
(Re1 sopera, Holandia) , Herkules zakoc,~any Cavallego (De Nederlandse Opera). 
Tannhauser Wagnera (San Franc isco Opera). Orfeusz Mon eve1diego (Glimmerglass 
Opera), Jenufa J n ćka ( asil ing ton Opera) Zamek księcia Sinobrodego Bartóka, 
Oczekiwanie Schonberga. Beatrycze i Benedykt Berlioza (Chicago Opera), Aida 
Verdiego (Deutsc e Oper Ber lin) . Obrót śruby Brittena, Borys Godunow Musorg 
skiego, Partenope Haendla. Łucja z Lammermooru Donizett iego. Jenufa Janaćka , 

Sprawa Makrop los Janaćka . Zygfryd agnera (English National Opera). Salome 
Richarda Straussa Li tewska Op ra Narodowa, Obrót sruby Bnttena (Teatr Maryjski 
w Sankt Petersburgu) , James. Son of James. The Flowerbed. The Bull 1 Giseffe Keegan
Dolana (Fa ulous Beast Dance Theatre) Der Schatzgraber Schrekera (Oper Frankfu t). 
Dama pikowa Cza1kowskrego (Bayerische Staatsoper) Orfeusz Monteverdiego, lme
neo Haendla (Gl1 mmerglass Opera ) Tra viata Verdrego (New lsraeli Opera) , Bral udz1al 

w premierach F1 e Gold R1ngs (Alrne1da Theatre) , musicalu Piękna 1 Bestia dla Royal Shakespeare Company, A Day 1n rhe Oea/11 of 
Joe Egg Nicholsa na Broadwayu Ostatnie produkcje Io Peter Grimes Brit ena (English National Opera). śmierć; w Wenecji Brittena 
(Hamburg), Sprawa Makrop fos Janaćka (Opera Praska) , Dido Queen of Carthage Marlowe· a. 

MAXINE BRAHAM 

Choreogra f, reżyser ruchu scenicznego Po zakończeniu m1ędzynarodowe1 kariery 
tancerki . Maxine zoslala choreogra fką oraz rezyserem teatralnym 1 operowym Jest 
autorką choreograf11 m.1n. do spektakli Peter Grimes Bnttena (English National Opera, 
nagrodzony London South Bank Best Opera Award 2010) . Otello Verdiego (Dal las 
Grand Opera), Manon Lescaut Pucciniego (Teat ra Reg10 d1 Parma), Susannah Floyda 

(nagroda The lrish Times dla na11 epszej proctukCll operowej, 2006), Księzniczka 
Bramb1/fa Hoffmanna 1 Westalka Spontiniego (Wexford Fest1val Opera). No Mean City, 
Kopciuszek Ross iniego 1 Pożądanie w ciemu wiązów O' Neilla (Citizens' Theatre. Glas
gow), Armida Glucka 1 Kandyd Berensteina (Buxton Fes11 val Opera), Trav1ata Verdiego 
(Malmó Opera) . Romeo i Julia z w1osk1 Deli usa 1 Carmen Bizeta (nagroda wlosk1ch 
krytyków muzycznych w 2005 r, Teatra Lirico d1 Cag liari) Rigofetto Verd iego. Wesele 
Figara Mozarta, Kalia Kabanowa Janaćka (Scotti sh Opera). Przygody L1s1czk1 Chytruski 
(Queen Elizabeth Hall , Londyn) . Eugemusz Oniegm Cza1kowsk1ego (tournee Scottish 
Opera), Placyl< Goldoniego, Rmaldo Haendla, Trzewiczki Cza1kowskiego 1 Śniezka 

(Guildhall) oraz do czterech nowych przedstawień operowych wystawianych przez Studio Opery Wspólczesnej ENO. Maxine pel
nita obowiązki dyrektora ruchu scenicznego podczas prac nad wystawieniem oper Mozarta Don Giovanni i Wesele Figara podczas 
festiwalu operowego w Glyndebourne oraz Makbeta Verdiego (Scott1sh Opera) Wyreżyserowa ła inscenizację Don Juana Mozart a 
(Ci tizens' Theatre Glasgow) Doktor Mlfacte Bizeta podczas festiwalu operowego w Wexford; Kopciuszka (OperaFour, Londyn). 
San Frans1sco Xavier - europe1ska premiera niedawno odkryt e1 nie1nane1 dotąd opery barokowej (Notting am Baroque Opera 
Fest1val), The Strangler podczas Barbrcan 's Mart1nu Festiva l, Londyn, Jazz Rigoletto i The Hoxton Hairdresser (English National 
Opera), Placyk Goldomego i pokazy operowe w Royal Scottish Academy of Music and Drama 1 Roya l Co llege of Music. Pelnila obo
wiąz ki wicedyreklora oraz dyrektora ds. choreografi i podczas prac nad wystawieniem czterech oper: Nabucca Verdiego (holen
derska Natronale Reisopera ). Makbeta Verdiego (nagroda Manches ter Eveni ng News dla najlepszej produkcj i operowej w 2008 
r oraz nagrody TMA dla najlepsze1 opery, 2008), Madame Butterfly Pucciniego (Opera North ) i O/el/a (Dallas Grand Opera) Była 

asysten t ką Charlesa Edwardsa, który wyreżyse rowal Turandot (Nal1onale Reisopera) 1 Manę d1 Rohan Donizettiego (Wexford Fest1 -
val Opera) Wspólpracowala z wieloma św1atowe 1 slawy reżyserami operowymi Ma tez w swoim dorobku os rągnięc1a związane 

z mekonwenc jonalnyrn1 projektami. np Cybergeneration przedstawienie pokazywane na M 1ęd narodowym Festi alu w Bel·aście 

oraz Conference of the Birds , przeds1aw1ema z pogranicza teatru 1 opery przygotowanego na fes tiwal teatrolny LI FE. Ma na koncie 
róv.in1ez role kinowe w Dumie 1 uprzedzeniu oraz w Poszukiwaczkach zlota. 
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ALEKSANDER TELIGA 
(D1·01) 

Bas. Pol k1 śp i ewak, Lahc,:any do czolówk1 europe1sk1cn solistów. W lrakc1e 25 lat 
pracy artystyczne1 gosc1ł na wielu znanych scenach leatratnych . min w· Gran 
Teatro La F nice (WeneC)a). Roy I Theatre Dublin, Tea ro Nac1onal d Sao Carlos 
(Lizbona). Opera Praska. Staatsoper Berlin. Opera National de Lyon. Teatra Comu
nale di Bologna loch Jako jedyny polski artysta zaśp iewał 1rzydz1eśc 1 sześc 

razy a scenie med1olansk1e1 La Scah Występowa1 w gronre ś vialowej s ławy sp1e
v ków rn 1n Eleny Obrazcowe1 Dm1 rrja Chworostowsk1ego. Kurta Ry la. Paola 
Gavanellrego. Dagmar Schell nb rger. Dan1ella Dess1 Giovanniego Bartol1rnego 
Za pufprtem towarzyszyl i mL1 na1 b itnie1si d rygenci naszych czasó fad1mir 
Jurowsk1, Jurit T1merkanov. Daniele Gat r Daniel Barenborm . Kazushi Ono, Aleksander 
Anis1mo Po raz pierwszy na scenie Teatru ielk1ego - Ope arodowei s tąpif jako 
Gurnern;inz w operze Richarda Wagnega Parsifal w 1993 roku 

RAFAŁ BARTMIŃSKI 
(Borys) 

Tenor Ukończył katowicką Akademię Muzyczną w klas ie prof Eugeniusza Sąsiadka 

Jest !aurea em Konkursu Wokalnego 1m Ady San 1·; owym Sączu . a w 2001 roku 
został u nany za najbardziej obiecującego polskiego tenora podC?as M ięd1ynaro o
wego Konkursu Wokalnego un St. Moniuszki w Warszawie (nagroda pozaregulami
nowa) W szóstej edycji tego konkursu otrzyma! li nagrodę w kategorii głosów męskich 

oraz nagrody speq alne (2007) Po studiach ar ysta związał się z Warszawską Oper 
Kameralną gdzie debi utował 1ako Leńsk i w E geniuszu Omegm1e Cza1kowskiego Rolą 

Don Luigira w Podrazy do Reims Rossiniego zadebiutował na scenie Teatru W1elk1ego 
- Opery Narodowej. Występu je tu jako. Byczyslaw w Królu Ubu Pendereckiego, Cza
plicki w Damie pikowej Czajkowskiego, Posłaniec w Aidzie Verdiego. Tambourmajor 
w Wozzecku Berga, Parp1gnol w La Boheme Pucciniego, Szalona w Curlew River 
Brittena, Tarnino w spektaklu W kra inie czarodzie1sk1ego fletu Mozana, Norman w Łucji 
z Lammermooru 1 Gennaro w Lukrec11 Borgii Donizettiego. Ma rówrnez w repertuarze 

partie : Tarnina w Czarodz1e1sk1m fleete i Don Ottavia w Don Giovannim Mozarta oraz Nemonna w Napoju milosnym Donize t1ego. 
Od 2006 roku sta le współpracuje z Operą Wrocławską Nemorino w Napoju milosnym Donizettiego, Pasterz w Królu Roge
rze Szymanowskiego. Gabriel w Ra1u utraconym Pendereckiego. Stefan w Strasznym dworze Moniuszki. W ezonie 2009/ 10 
dokonał nagrania partu Franka w operze Fils Moniuszki pod dyrekqą Łukasza Borowicza na i nauguraqę sezonu ar . -
styc7 ego Polsk1e1 Orkiestry Radiowej (t ransmisja w Programie 2 Polskiego Radia) Na zaproszenie m estro Antoniego 
Wita 1 Filharmonii Narodowej uczes niczyi w nagraniu Kosmogonii Pendereckiego 1 I// Symfonii Szymanowskiego W listo
padzie 2009 artysta zadebiutował 1 moskiewskim Teatrze BolsLOj jako Tamburmajor w Wozzecku Berga w no e1 produk
CJi Dm1tra Tchern1akova. Artysta stale współpracuje z na1lepszymi polskimi ork1estrarnio r ilharmon1am1, m in Filharmo
nią Narodową, NOSPR-em Polską Orkieslrą Radiową, Orkies i rą Akademii Beethovenowskiej, Orkiestrą Sinfonia Varsov1a . 
F ilh armon ią Krakowską, Sinlon1ą Viva Tomasza Radziwonowicza. Występu1e gośc i n nie na wielu polsk ie scenac t1 ope
rowych (Gdańsk, Kraków Poznań) Bierze także udział •1 na1waznie1szych festiwalach muzycznych w Polsce i Europie 
Wystąpił gości nn i e w spektaklu Ses1a castingowa w rezyse rir Krzysztofa Zanussiego zrealizowanym dla Teatru Telewizp. 
Artysta jest pod opieką wokalną Les ł awa Pawluka i Janiny Anny Pawluk 
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JITKA ZERHAUOVA 
(Kabanicha) 

Mezzosopran Solistka Teat ru Narado ego w Brnie. Śp iew operowy studio
wala pod kierunkiem prof Jarm1ly Kratki w Akademrr Muzycznej im Janaćka. 

Tuż po uk ńczeniu stud1ó otrzyma!a angaż do Teatru Poludniowocze
sk1ego w C eskich Budziejowrcac Od 1982 roku jest solistką Słowack iego 

Teatru Narodowego w Br tystaw1e występu1e również w Teatrze Narodowym 
w Pradze. ale od 1983 roku w:;pólpracu1e głównie z zespoi m operowym tea1ru 
w Brnie. Z po,.. odzen em wykonuje panie t ytułowe w utworach wszystk ich epok - od 
baroku po współczesny dramat muz czny Jej występy koncertowe obejmuią pelne 
rec itale so lowe. ale rówrne1 part ie altowe ' kantatach 1 oratoriach. Brała tez udz1a1 
w audycjach radiovvyc l1 i elew1zY111ych oraz nagrani eh. Jej talent został zauwazony 
na wielu m iędzynarodowych konkursac1·1 Otrzymała wyróżnien i e na Konkurs ie Pra
skiej Wiosny 1986: była hnalrstką 32. Concours ln1ernat1onale de Chant w Tu luzie 
( 1986) M iędzynarodowego Konkursu lnterpretaqi im Czajkowskiego w Moskwie 

(1986) 1 Konkursu Pieśni w Wiedniu 1988 roku. Ocln iosła ł ez wielki sukces poclczas europejskich f1nalów Konkursu Pavaro t1ego 
w Modenie (1988) Występowała gościnnie we Włoszecl1 Niemczech. Austrn . Belgi i. Holandn. Greci 1. Franq. Hiszpan11 . Bulgaru 1 
Ros11 Śpiewała w moskiewskr Tea trze BolSZOJ w so 11skiej Op r7e Narodową w przedstawieniach operowych w Wilnie. Oviedo. 
Florenc11 . Luksemburgu . Ludw1gshafen 1 Innych miastach Europy 

PAWEŁ WUNDER 
(Ti clio n) 

Tenor Urodził się w Kazachstanie Naukę śpiewu rozpoczynał w Szkole Muzycznej im 
Piotra Czajkowskiego w Alma-Acie W 1987 roku rozpoczą l studia na wydziale wokal 
nym Konserwatorium im N1kola1a Ri mskiego-Korsakowa w Sankt Petersburgu, które 
ukończy ! w 1992 roku Debiutował jeszcze iako student w latach 1991 -93 był związany 

byl kolejno z: Operą Wrocławską , Operą Krakowską (1993-2000) i Operą Narodową 

w Ostrawie (2000-01) . Wspó!pr cuje t eż regularnie z Innymi teatrami muzycznymi 
w Polsce 1 za granicą Na zaproszenie Opery w Tel Awiwie wykona! partię Heroda 
w operze Salome Richarda Straussa (2008) Występował tez w Belgii, Czechach, 
Danii. Francji, Holandii . Niemczech r na Węgrzech W bogatym repertuarze ope
rowym artysty znalazl się takie partie, 1ak Don Jose w Carmen Bizeta, Lenski 
w Eugeniuszu Omeginie r Herman w Damie pikowej Czajkowskiego. Canio w Pajacach 
Leoncavalla. ro le tytułowe w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha i w Królu Ubu Pen
dereckiego, Pinkerton w Madame Bv tterfly , Cavaradossi w Tosce i Calaf w Turandot 

Pucciniego, Bachus Ariadnie na Naxos 1 Herod w Salome Richarda Straussa, Radames w Aidzie . Riccardo w Balu maskowym, 
Manrico w Trubadurze ; Ismaele w Nabuccu Verdiego, Loge w Zlocie Renu Wagnera i Max w Wolnym strzelcu Webera Wystę

pu1e też z powodzeniem w repertuarze oratory1nym (Polskie Requiem Pendereckiego. Requiem Dvoraka 1 Requiem Verd iego). 
Śpiewa ponadto utwory neapol i ta ńskie, Czajkowskiego. Dvoiaka, Szasta ow1cza 1 innych kompozytorów. W Teatrze Wielkim 
- Operze Narodowej wykona! parli t yt ulową w operze Ubu Rex Pendereckiego (2003) . Heroda w Salome Straussa (2004). Hermana 
w Damie p1kowe1 Cza1kowsk1ego {2004). Hau manna w Wozzecku Berga (2006) Monostatosa w Czarodzie1sk1m flecie Mozarta 
12006). w 2007 roku wys 1 ąp 1 1 w p czwórnej roli jako Andres. Cochenrlle. Frantz 1 Pitich1nacc10 w Opowieściach Hoffmanna Offen
bacha. a w 2009 roku 1ako Szujski w nowej inscenizacj i Borysa Godunowa Musorgskiego. 
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WIOLETTA CHODOWICZ 
(Kat1a) 

Sopran Absolwentka vvroctawsk1e1 Akademii Muzyczne1 im_ K. Lip1riskiego w kla
sie spie u prof Agaty MlynarskieJ Zade iutowala w poznańs kim Teatrze W1elk1m 
w 2002 roku 1ako Hrabina w vVeselu Figa~- Mozarta. w la ach 2003-08 jako solistka 
Op ry Wrocla 1skiej kreowala astępu1ące part ie: Pam1nę w Czarodzie1sk1m flecie 
Moza ta. Fior 1lig i w Cosi fan tu te Mozarta, Mimi w Cyganerii Pucciniego. t ytu lową 

Halkę Moniuszk. M1cael Carmen Bizeta . Agathe w Wolnym strzelcu Web ra 
tyt ułową Hagit Szymanowskiego. F re 1ę w Zlocie Renu Wagnera. Helmw1ge w WaJ
k1111 Wagnera Tj u lowa part ia w Hale Mon1uszk1 byla debiutem artystk i na sceni 
Opery Narodowe1 w Warszawie (2004) . Kolejne je1 kreac1e na tej sc nie. to : Mari a 
w Wozzecku B rga (2006) oraz Donna Anna w Don Giovannim Mozarta (2006). 
Za os1ągnięc 1a artystyczne w sezonie 2005/06 ot rzymata Wroclawską Nag rodę 
Muzycz ną w kategorii „Osobowość Twórcza·· Repertuar koncertowy artystki 

obejmu1e takie dziela, 1ak Requiem Faure. IX Symfoni van Beethove a Te Deum Brucknera. Requiem Verd iego. li/ Sym 
fonia . P1esri o nocy " Szvmanowskiego, 111 Symfonia .P1es'11 zalosnyc /1 Góreckiego, li Symfoma Mahlera. Vier le1zte Lieder 
R. Straussa Występowała na wielu prest1zowych es t1walach muzycmych . ak1ch. 1ak Young Euro Classic w Be1hnie. Festiwal 
Ludwiga van Beethovena w Warszawie, Mus1ca P Ionica Nova we Wrocławiu. W 2008 roku wystąpiła z Pol ską Orkiest rą Radim ą 
pod batutą Łukasza Borowicza w Stud1L. Koncenowyrn 1m. W Lutostawsk1ego. gd?1e wykona ta ty tułową par ię w koncerloweJ wers I' 
opery Maria Siatkowskiego Rok 2009 przy 1 ·st artystce występy w Operze Narad we1 v Pradze (Tatiana w Eugeniuszu Onieginie 
Cza1kowsk1ego 1 t ytułową rotę Rusa/ce Dvoraka) oraz na scenie Wetsh Nat ional Opera w Cardiłf (Maria w Wozzecku Bergai 
W 2010 roku wystąp1la w lódzkim Teatrze Wielkim w premierze Rusalk1 Dvofaka (parl!a ty tułowa) 

KAROL KOZŁOWSKI 
(Kudriasz) 

Tenor. W 2007 rok u onczyl z wyróznieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku w kla 
sie Stan Jawa Daniela Kotlińsk iego. Jest równiez absolwentem wydz1a1u rzeżby ASP 
w Warszawie. Ił.' 2005 roKu otrzyma! li nagrodę na Międzynarodowym Konkursie 
Wokaln m Har,cea Darclee (R munia) . Na profesJOnalnej scenie śpiewa! juz jako stu
dent (Don Curzro w Weselu Figara Mowr a w Operze Baltyck1e1. 2003). W ramach 
Sezonu N a P:>lska '· we Francji w 2004 roku wystąpi! w wersalskim Theatre Mon
tans1er 1ako Oe~alus w Apollu i Hiacyncie Mozarta. Śpiewał obok Sylvii Geszty na 
festiwalu Mus1ca Mallorca na Majorce oraz jako tytulowy Serse w operze Haend la 
podczas Bergedorfer Mus1ktage w Hamburg-Bergedorf W 2006 roku ponownie 
wystąpi! na desf.ach Opery Baltyckie1 jako Mozart w operze Rimskiego-Korsakowa 
Mozart 1 Salieri Z ork i estrą Opery na Zamku w Szczecinie wykonał Pieśm Hafiza Szy
manowskiego (2 07) . a w roku 2009 wys tąp1 t 1ako Damazy w koncertowym konaniu 

opery Moniuszki Straszny dwór wieńcząc m sezon artys yczry Opery 1 Filharmon11 Podfask1e1 Współpracowa z Orkiestrą Sin fonia 
Varsov1a . Polską Fi lharmonią Kameralną-Sopot . Ork iestrą Ka'11eralną Hanseatica. Wroclawską Ork iestrą Kameralną Leopold1num. 
W latach 2007-09 był soli stą Opery roctawskie1. w klóre1 zadebiutowa ł jako Alfred w Zemście metoperza Johanna Straussa 
1 wykonywa! part ie Tarnina w Czarodziejskim flecie Mozarta. Hrabiego Almavivy w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Cass1a w Otellu 
Verdiego 1 Archanioła w Ra1u ulracon m Pendereckie o. W 2009 roku zadeb i utowa ł w Teatrze Wielkim - Operze Narodowe1 1ako 

i ellozzo w Lukrecji Borgii Domzett1ego , gdzie występuje r::iwn iez jako Grześ w Strasznym dworze Moniuszki , Misa:! w Borysie 
Godunowie Muso'gs -iego I Mlod stuga v Elektrze Richarda St raussa. 
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ELŻBIETA WRÓBLEWSKA 
(Warwara) 

Mezzosopran Absolwentka Akadem1· Muz czne1 1m Fryderyka Chopina w Warsza
wie w klasie prot Krys tyny Szostek-Radkowe1 (2005. dyplom z wyróżnieniem) . Jest 
lau reatką M1ęd yuczelnia e o Kon ursu Polskiej P ieśni Artystyczne] w Warsza
wie (200 1). Konkursu Wokaln go w Duszrnkach-Zdro1u (2002. 11 nagroda, p1erw
sze1 nie przyzna , . w ka egorii ora or ' in - pieśniarsk i ej oraz nagroda specjalna), 
a takze nagrody spec1alne1 w Konkursie Sztuki Woka lnej 1m. Ady Sar i w Nowym 
Sączu . Brala udz1al w kursach m1sirl owsk1ch prowadzonych prLez Te resę Ber
ganzę . Alberto Zeddę . Rockwella Blake 'a . Podczas Rossini Opera Fest1val w 2003 
roku uczestniczyla w kursie Accadem1a Ross 1niana w Pesaro. a nast ępnie wystą

piła w Podróży do Reims Od 2003 roku 1est soli s tką Warszawskie1 Opery Kame
ral nej, gdzie debiutowala iako Arsace w Semiramidzie Rossiniego, za co zostal 
vvyrózniona agro ą 1m Andrze1a Hiol skiego w kategorn „debiut operowy sezonu 

2002/03" Na scenie Warszawsk1e1 Opery Kameralne1 występu1e w operach Mozarta Jako Dorabella (Cosi tan tutle}. Annio 
(La ctemenza di Tito ). Ramiro (La finta g1ardmiera). Ascan10 [Ascanio 1n Alba). Farnace (M1tndate. re di Pomo). a takze jako Rosina 
w Cyruliku sewilskim Rossiniego. W Teatrze 1elk1m - Operze Narodowe j śpiew la jako Della w Podrózy do Reims Rossiniego, 

Guwernantka w Damie p1kowe1 Cza1kowsk1ego. w Magicznym Oorem11<u Ptaszy skie1 (par 1 ty tu łowa) . Annina w Tra v1acie Ver
d iego. Współpracuje z Teatrem W1elk1m w Poznaniu, gdzie śp iewa par t ię Jad" ig1 w Strasznym dworze 1 Cheru 1na w eselu Figara 
Mozarta , a takze z Operą Śląską w Bytomiu. gdzie występu1e w tyt ulowe partii męskiej N Orfeuszu 1 Eurydyce Glucka. Wykonu1e 
równieL muzykę oratoryjną m 1n twory Bacha, Caldary, Haendla, Mozarta, Rossiniego) oraz h rykę 1oka l 'lą kompozytorów ool
skich i zagranicznych. Występowala przed pubhcznośc1ą Francji . Szwa1car ii , Niemiec. H1szparn1, Wioch . Finland ii , Czech Rosji , 
Libanu. Korei Japonii . Stanów Zjed 1oczonych. 

MICHAŁ PARTYKA 
(Kullg1n) 

Baryton. Absolwent Akademn Muzyczne j 1m. lgnvcego Jana Paderewskiego v Pozfła

niu w klasie śpiewu solowego Jerzego Mechlińskiego (dyplom z wyróżnieniem) Laureat 
konkursów wokalnych Od 2009 roku wspólpracu1e z Atelier Lyrique Opera National de 
Paris . Bral udzia ł w wielu pro1ektach , w Polsce 1 za granicą W 2007 roku występowal 

w salach koncertowych Niemiec 1 Szwajcarii wraz z orkies t rą prowadzoną przez Marka 
Tracza. Uczestniczy1 w wielu prawykonaniach polskie1 muzyki barokowej z orkiestrą 

Accadem1a dell'Arcad1a. Współpracu je z Operą Ś ląską. gdzie występuje w sceniczne1 
wersji kantaty Carmina Burana Carla Orffa. W 2009 roku zosta l zaproszony przez prof 
Francisco Ara1zę do udz1alu w V edycji koncertu Classic Night w Zurychu Wspólnie 
z Operą na Zamku w Szczec in ie pod dyrekqą Warci sława Kunca dokona! nagrania 
opery Flis Moniuszki (partia Jakuba}. W repertuarze ma partie w takich operach. Jak 
Carmen Bizeta (Escam1llo). Don Pasquale Donizettiego (Malatesta), Don Giovanm 

(rola tytulowa) oraz Wesele Figara (Hr;:i b1a) Mozarta, Eug ni1 sz Oniegin Cza1kowsk1ego {Oniegin) . The Beggar's Opera Brittena 
{Lockit). Mirando/ina Marllnu (Cavaliere) . Verbum nobile (S anislaw). Halka (Janusz). Flis (Jakub) Moniu zk1. Wykonuje również 
partie z wielu d21e1 O'atoryino-kantalowych. Brat udzial licznych kursach m1st rzowsk eh. m 1 . p ro f. Janusza N1zio lka pro f. Teresy 
Zylis-Gary. prof Heleny Łazar skiej . prof. Klausa Hagera , prof. Renato Brusona oraz Sylvie Vatayre 
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MAGDALENA IDZIK 
(Glasza) 

Mezzosopran. Jest absolwentką Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie w klasie sp1ewu so lowego prof Malgorzaty Marczewskiej. Studia 
kontynuowata w Medio lanie poo 1erunkiem V1tt or10 Terranovy i w Londynie u Joy 
Mammen Otrzymala stypendium Promocia Ta lentu przyznawane prz.ez Fundację 

Ewy Czesze1ko-Sochackiej W 2001 roku u kończyla we Wloszecll Akademię Ros
s1niowską pod k1erunk1em znakomitego dyrygenta Alberta Zeddy Na scen ie Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowe1 zadeb1utowala w spektaklu Śpiewnik domowy Sta
nislawa Mon1usz.k1 w reżyserii Marii Foltyn W swoim bogatym repertuarze artystka 
ma wiele partii mezzosopranowych. w takich operach, 1ak m.1n .. Eugeniusz Oniegin 
Czajkowskiego, Jaś 1 Malgosia Humperdincka, Straszny dwóć Hrabina Moniuszki. 
Wesele Figara Czarodziejski flet Mozarta, Krakowiacy i Górale Kurpińs k i go, ŁuCJa 
z Lammermooru Donizettiego. Magiczny Doremik Ptaszyńskiej, Janek Zele ńsk1ego, 

La rondine, Madame Butterfly Pucciniego. Podróż do Reims Rossiniego, Salome Richarda Straussa, Carmen Bizeta. Rigoletto 
Verdiego. Sp1ewala takze rolę Hudel w musicalu Skrzypek na dachu. Rol ę Maddaleny w Podróży do Reims kreowala także w Pesaro 
na zaproszenie Rossini Opera Fest1val. Z zespotern Opery Narodowe1 uczestniczyla w występach goscinnych na Cyprze. w Japonii 
i H1szpan11. W repertuarze oratory1no-kantatowyn1 1 piesniarskim wys tępowala w kra1u 1 za gran ic ą (m 1n w Amsterdamie, Brukseli , 
Kolonii , Luksemburgu. Paryżu. WalenCji. Novvym Jorku. Toron to i Tokio) Wspólpracowala z tak1m1 dyrygentami. jak Lukasz Boro
wicz, Tomasz Buga1. Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, M1chal Nestorowicz. Marcin Nalęcz-N1e s iolowsk i , Tadeusz Wojc iechowski. 
Miroslaw Jacek Staszczyk, Alberto Zedda, Marcello Rota. Will Crutchfie ld, Antonino Fogliani. Valery Gergiev, T1z1ano Sevenni 
Ważnym wydarzeniem w karierze śpiewaczki byt udzial w wykonaniu Reqwem Mozarta podczas uroczystego koncertu dla kró
lowej belg1jsk1ej Fabioli w piątą rocznicę śmierci króla Baudouina Wystąp1la w slynnym koncerc ie galowym Andrea Bocellego 
w Teatrze W1elk1m w Lodzi Wzięta takze udz1al w koncercie poświęconym pamięci Giuseppe Sinopoliego (Piza) oraz w uroczystej 
gali Gwiazdy dla Europy pod batutą argentyńsk11~go tenora 1 dyrygenta Jose Cury W 201 O roku wystąpiła jako Powiernica w Elektrze 
Richarda Straussa wyrezyserowanej przez Willy ego Deckera w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. 

ANETA LUKASZEWICZ 
(F1ekłusza) 

Mezzosopran. Absolwentka warszawsk1e1 Akademii Muzyczne) klasie prof Jerzego 
Artysza (dyplom z wyróżnieniem). Stypendystka Ministra Ku ltury W czasie studiów 
wykonywala dz1ela oratoryjne Bacha, Haendla, Vivaldiego, Pergolesiego, Mozarta, 
Rossiniego, Momuszk1, Szymanowskiego , Mahlera Wspólpracowala z orkiestrami 
Filharmonii B1atostock1e1, Koszal1ńsk1e 1 . Świętokrzyskiej, Dolnośląsk1e1 , Orkiestrą 
Kameralną Polskieg o Radia Amadeusz pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, Polską 

Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Sinfonia Varsov1a, Concerto Avenna, Koncertową Orkie
strą Wojska Polskiego, Nową Orkiestrą Kameralną, a także z Filharmonią 1m. R Trau
gutta. Występuje również w repertuarze kameralnym i piesniarskim W swoim dorobku 
ma nagrania płytowe (monograficzne nagranie dziel Stanislawa Moryto - wykonala 
Rapsod na mezzosopran 1 orkiestrę, 2001). Wzięta udziat w koncercie i nagraniu Malej 
Mszy Uroczystej Rossiniego u boku Janusza Olejniczaka (2005) W 2008 roku ukazata 

się 1e1 pierwsza plyta solowa, na której znalazly się cztery cykle pieśni Stanisława Moryto (nominacja do nagrody Fryderyka) 
W repertuarze operowym debiutowała na scenie kameralnej Teatru Wielkiego - Opery Narodowej partią Filipiewny w Eugeniuszu 
Onieginie Czajkowskiego - studenckim przedstawieniu macierzystej uczelni (2001) Byt a takze Cornel ią w Juliuszu Cezarze Haendla 
Marceliną 1 Cherubinem w Weselu Figara Mozarta, Volp1nem w Aptekarzu Haydna. Lolą w Rycerskości wieśniacze} Mascagniego 
Od 2004 roku solistka Warszawskiej Opery Kameralnej W repertuarze ma partie w operach Monteverdiego - KoronaCja Poppei 
(Amor i Dam1gella) . Powrót Ulissesa do 01czyzny (Melanto), Mozarta - Cosl Ian tutte (Dorabella). Łaskawosć: Tytusa (Annio) . wystę · 

powala również jako Giuhetta w li finto Stamslao (Un g1ono d1 regno) Verd iego, Karolka w Jenufie Jan · ćka oraz Jona w Promete
uszu Matuszczak Z zespotern Warszawskiej Opery Kameralnej występowata także w Szwajcarii, Hiszpanii 1 Japonii. Wlię la udzial 
w wykonaniu Magnificaty Bacha u boku slynnej Emmy Kirkby (2007). 
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WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 
Asystent dyrygenta WOJCIECH SEMERAU-SIEMIANOWSKI 

Asystenci reżysera BEATA REDO-DOBBER, DONNA ST IRRUF: KAROLINA SOFULAK (PWST Kraków) 

Asystenci scenografa LILIA OSTROUCH, WA D A RADWAN-RICHARD, TIJANA TYSKI 

Dyrygent chóru M l ROSLAW JANOWSKI 

Pianiści-korepetytorzy solistów MAŁGORZATA SZYMAŃSKA 
Pianiś ci-korepetytorzy chóru EWA GOC, WIOL ETTA ŁUKASZEWSKA 

Konsu l!ac1e 1ęzykowe JITKA STOKALSKA 

Inspic jenci TERESA KRASNODĘBSKA, ANDRZ EJ WOJT KOWIAK 

Kierown ictwo prod ukCji dekoraCJi 1 kostiumów MARIUSZ KAMIŃSKI 
Kierow nictwo obsl u gi sceny ROBERT KARASIŃ SKI, A NDRZEJ WRÓBLEWSKI 

Realizacja światel TOMASZ MIERZWA, STANISLAW ZIĘBA 

Suflerz y JAN MŁODAWSKI. BARBARA SKOWR ONEK 

Przygotowanie pol ski eg o tekstu na tablicę świe tl ną KATARZYNA FORTUNA 

wedlug przekładu JITKI STOKALSKIEJ 

Emis1a tekstu na tablicy świetlne1 KATARZYNA FORTUNA 

Dżw1ęk IWONA SA CZUK, ADAM CIESIELSKI 

Dyrek or techniczn y JANUSZ CHOJECKI 

Koordynac1a impre saryjna ANNA SAPIE GO 
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CUKIERNIA CAFE DELIKATESY NOWY ŚWIAT 35 
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www.ams.com.pl 

• Mecenas Kultury 2006 Jako lid er w bra nż y rekla m y zewnęt rzn ej staramy s ię łączyć 

wielkie możliwośc i ze szlachetnymi celami. Regularnie inspirujemy 

i realizujemy programy z zakresu Społecznej Odpowiedzialno

śc i Biznesu. Dz i ękuiemy za przyznane nan1 wyróznien ia i zapew

niamy, ż e będziemy wspie rać pols ką k ultu rę 

• Tytuł Business Superbrand 2007 

• Sponsor Roku Arts & Business 2007 
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FUNDACJA 



W rogranire wyf..orzvstano 

tetan hwin amobóistwo 1ak d sw1aclczenie 1vyobraLrn 

vdnwnrc lwClTYTUL Gdarisk2010. s 119 131 

Jol111 Tyr el lnt1rnate Letters Leoś Ja aćek to Kamila Srosslovi:i Edited and translated b)' Jo~1r Tyrret 

Fab8 and Faber London 1 99~ 

Zd1ęc1a 

L;orb1s Forum. E "'a KrasL eka [s r 1 . 18 1 J, .J ivlu ltarzy1isk. sir. liO) A Sunrykć! (sir. o-Il 

ora1 z p ywAtnvcl1 zb1oro v artvstow ;:irciliwur -eat1u N1elk1ego - 0 1,erv Naro<lowej 

Patroni men1a lnr premier 1 

1~m11n : 1.1 sens Forbes • Gazeta.pl Warszawa 

Patr0111 rneclialnr Teatru Wi el~rego Opery Narodowej 

ams 

Sporsor 1 wykonawca plakatów afiszów Teatru Wielkiego Opery Narodowej 

OpidCO anie programu Marta Sobalska 

Kierownik Dz i ału Literackiego Marcin Fedisz 

spótprac;a redakcy1na Iwona Siekli cka 

Proiekt graficzny 1ealrzacia Adam Żebrowski I M iłosz Kaliński . Jacek Wąsik 
PrCIJekt płdkatu okladk Adam Żebrows ki 
Druk Spot Color 

Wvdawca Teatr Wie lki - Opera Narod owa. Wmszawa 2010 
Cena15z1 
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