


POZ n arf 
Szanowni Państwo , 

u progu tegorocznego sezonu letniego na kulturalnej mapie Poznania POJaw1a1ą się coraz to nowe iniqaty
wy z obszaru niemal wszyst ,ich dz1edz1n sztuki, ukazu1ące nie do końca jeszcze od ryty potenqal naszej 
mie1skiej przestrzen1. Potwierdzeniem tego dzia ł ania jest pro1ek Teatru Wielkiego im S tani sława Moniuszki. 
w ramach którego zaplanowano wystawienie w zabytkowych przestrzeniach Starej Gazowni opery Giaco
mo Pucciniego - Cyganeria. To pelne ekspresji i sugestywności dzieło , w niepowtarzalny sposób zainaugu
ruje cyk l plenerowych przedstawień zamykających kole1ne artystyczne sezon , a J ednocześnie otw i erają 

cych czas letnich prezentaq1, czas przede wszystkim intensywnego dziania s i ę festiwalowego w naszym 
mieście. Nie bez powodu Cyganerię odna1dą Państwo w programie tegorocznego ,maltafest1val poznań 
2010'. 

Premiera sztuki planowana na 25 czerwca br to w rzeczyw1stośc1 wyjątkowa szansa na spotkanie z 1edną 
z najbardziej melodyjnych romantycznych oper, zapada1ących w pamięci nawet najwykwintniejszego me
lomana. To również osobliwa onfrontacja z reżysersko-scenograficznym debiutem Agaty Dudy-Gracz. tó 
ra z ogromną odwagą wpisała to XIX-wieczne dzieło w 1ndustnalną przestrzeń Starej Gazowni. 
Z nieu. rywaną, przyznaię. niec1erpl1woscią 1 c1ekawosc1ą czekam na to wydarzenie - nietuzinko e, t o
rzone przez najwyższe1 klasy artystów międzynarodowego formatu, w t m również Chór 1 Orkiestrę Teatru 
W1elk1ego 1m Stanisława Moniusz i oraz Poznańs 1 Chór Ch l op1ęcy pod dyrekcją Jacka Sykuls iego. Wielką 
s tra lą byłoby przeoczenie d zie ł a , ramach którego róznorodność nastro1ów przeplata się z pasją, h is torią 

oraz nieocenionym unsztem muzyczno-teatralnym wykonawców. 
Mam rówrnez nadzieję, 1z taka da ka walorów zintegrowanych w jednym spektaklu stanie się mil wym 
krokiem w staraniach Poznania o prestiżowy t tul EuropeJSkieJ Stolicy Kultury 2016, na dlugie lala kształtu1ąc 
myślenie o operze jako jednym z na1cenn1e1szych żródeł wiedzy o tradycji 1 rodzącei się z JeJ inspiracji sztuce 
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THANATOS 

moje imię nie ma znaczenia 
tak jak i twoje 

Is 

dzieci za szybko przestają być dziećmi 
- dorosłość nie jest warta tego pośpiechu 

nie ma dwóch takich samych śmierci 
i żadna nie 1est lepsza od drugiej 
choć każda jest nieunikniona 

;estem z tobą od dnia twoich narodzin 
i zabiorę cię, kiedy skończy się twój czas 

nie wszystkie słowa są warte zapamiętania tak 
1ak nie wszystkie chwile są warte przeżycia 

jestem wielbicielem proporcji 
drażni mnie wszelki nadmiar, dlatego zsyłam .... 
cierpienie na tych, którzy zaznali zbyt wiele 
radości i daję zapomnienie tym, o których 
nie pamięta/ Bóg 

dla ciebie mam kieszeń pełną słodyczy, 
- tak szybko przestałaś być dzieckiem, 
że nie zdążyłaś poznać ich smaku 

w drugiej kieszeni mam sny, na które 
zabrakło ci czasu 
a które nie wyśnione odbierają sens 

umieraniu 

a ja przecież muszę mieć sens 
nawet jeżeli cale twoje życie było 
pomyłką 

Jestem pretensjonalnym gadułą, wiem. 
Ale korzystam z okazji, bo tak lubię rozmawiać 
z tymi, którzy za chwilę już nic nie będą 
pamiętać, że wolę dać im jeszcze trochę czasu, 
byle tylko wygadać się do końca ... 

ONA 

Mam swoje prawdziwe imii:; Ale kogo to obchodzi. 
Prawdziwe imiona są banalne. Wii:;c za każdym razem 
wymyślam inne, łatwe do zapamii:;tania dla każdego, kto 
chce sii:; zabawić. Wszystkie pasują do tresowanego 
psa . czyli do mnie. Pysia, Misia, Bela, jak sobie życzysz 
kowboju Było mini:;+o i już nie wróci, a kto sii:; smuci ten 
niech zanuci. 

Umieranie nie jest takie eleganckie 
Jak w filmach. 
Umieranie śmierdzi 1 boli. 
Umieranie jest fizjologiczne 
1 bardzo mało bohaterskie. 
Moje umieranie trwa już jakiś 
czas, a jego powody są z gatunku 
sercowych. 

Nie udało mi sii:; z nim oswrnć. Nie udało mi sii:; z nim 
pogodzić. 

Pewnie powinnam sii:; przygotować ale nie wiem Jak. 
Tak siak na opak w mojej głowie jeden cr1lopak 
Każdy dzień jest ostatni A upływ czasu odmierza 
fizjologia 
Widzi:; dziwne rzeczy Takie, które może zobaczyć tylko 
zdychaj ący pies 
Widzi:; ś l ady tych co JUŻ nie żyją i ich samych błąkających 
sii:; pomii:;dzy tymi, co Jeszcze tu są .. przez jakiś czas. 



Widzę Cię . 

Jesteś żonaty? Nie? A kim jesteś? Dziadkiem Mrozem? 
Złudzeniem optycznym? 
Masz ognia? Masz. A papierosa masz? Bo ja nie mam . 
Kim jestem? Nikim. A ty? .. Jesteś posiadaczem ognia 
i papierosów to j u ż coś. 

Nie, nie spieszy mi się 
Tak, mam ochotę się zabawić. W sumie, poza 
zabawianiem s ię nic innego nie robię . 

Nie musisz gasić światła , nie jestem wstydliwa. 

Jeszcze mamy czas, prawda? Jeszcze zdążę cię 

pokochać .. 

Obiecaj , że się we mnie zakochasz. I że będziesz mnie 
kocha ł już zawsze. Zawsze. Do śm i erci .. 

ON okazał się osobą przewidującą - zabrał ze sobą koc 

ON i DNA są poza czasem. ONA teraz ciągłe s i ę śm i eje . 

ON też s ię śmieje , ale nie tylko do NIEJ. Taszczą przez 

scenę choi nkę. ONA ją stroi. Dla NIEGO. 

Powiedz. zawsze mnie będz iesz kochaf? Zawsze? Sta le? 
Do korica życia? 

A moze powinniśmy pomalować całą choinkę na 
fiole towo? Podobają ci się fioletowe choin i? 

Szły diabły przez piek ło, o holender 1ak tu ciepło 
Wszystkie diabły pozdychały, tylko jeden zosta ł mały1 

Obiecaj, że nigdy nie przestaniesz mnie kochać. Ob1ecaj1 

wesol eh Świąt. mój ukochany1 

ON 

Świat składa się z poranków i nocy. 
Czasem pojawia się ktoś i trzeba 
z tego korzystać, 
zanim wyjdzie i już nie wróci. 
Najlepiej jest uprzedzić jego zniknięcie 
i odejść, zanim otworzy oczy. 
Nie wolno się przyzwyczaić. 

~~nie wolno uwierzyć . 

Nie wiem skąd przychodzą obrazy i zdarzenia, 
w których bior ę u dz i a ł . 

Rano zawsze bud zę się z twarzą wciśniętą 

w podłogę i zimnymi rękami . 

Budzę się sam. 
Obecność drugiego człowieka mogłaby sprawić , 

że uwierzyłbym w to co niemozliwe. 

To. co dzieje się pod moimi powiekami jest o wiele 
ciekawsze niż to, co widzę po ich otwarciu. 
Rzeczy i stość, w której zyje, rwi si ę i nie ma żadnej 

c i ąg ł ości. Myślę, że to dobrze, bo istnienie ci ągłośc i 

mogłoby sprawić , że pamiętałbym to, czego pamiętać 
nie chcę. To ja wybieram sceny, które chcę przeżyć 
i odrzucam te. których przeżyć nie powinienem. 
Sam decyduję o starne mojego umysłu. 

Moje s rce służy iuz tyl o do bicia. 

Ciało kobiety jest jednym wielkim szustwem 
Parę razy już dalem się zwieść ale to b Io dawno temu 
Prawda jest taka, ze. 

si 

. .. że wszyst o co mi się przydarza, 
jest chwilowe 

że jestem wstydl iwym efektem 
kopulacji dwojga ludzi, którzy nie mieli 
sobie nic do powiedzenia 

że nigdy nikomu do niczego nie byłem 
potrzebny 

że siły wyższe nie istnieją 

że nie ma Wiary, adz1ei i il ości 

że re lig ijność wynika ze strachu 
a wiara z niewiedzy 

ze wszystkie wielkie idee konczą s i ę 

klęską 

ze czlo 1ek o okrutne bydle, 
któr żyje ylko dla s1eb1e 

a miłość iest chwilową chorobą 

... 

u yslu, z k ó rą rzeba się rozprawić 

zanim ona rozprawi s ię z obą 

Kilka razy zdarzyło m1 się o tym 
zapomrneć . na pare. godzin czy lat 
A kiedy sobie przypominałem, to było 
już za późno. 

Teraz bardzo się pilnuję 1 moie 

nieszczęscie ma charak er 
umiarkowany. 

Wiem, że ty mi się śnisz . 

Dlatego wolę się obudz i ć 

zanim zrobisz to za mnie. 



MIMI 

To prawda, że mnie nigdy nic nie wychodzi. 
że wszystko leci mi z rąk 

To prawda, że Jestem sama sobie winna. 
To prawda, że nikogo nie mam 
i nikomu na mnie nie zależy bo 
zniszczyłam Ze zawsze coś zniszczę 

potłukę 

splamię 

podrę 

zrzucę 

zapomnę 

zgubię 

zepsuję 

wypaplam 
nie zauważę 
zaprzepaszczę 

zawiodę 

rozczaruję 

zagapię się 

zaniecham 

potłukłam 

splamiłam 

podarłam 

rzuciłam 

zapomniałam 

zgu biłam 

zepsułam 

wypaplałam 

nie zauważyłam 
zaprzepaściłam 

zawiodłam 

rozczarowałam 

zagapiłam się 

zaniechałam 

Nie przywiązujĘ wagi do swojego ciała. 
Ono przecież i tak umiera. Ono nie ma dla mnie 
żadnej wartości. OddajĘ je w1Ęc każdemu, 
kto m1 siĘ spodoba bez żalu i wstydu. 

Oo myśli o śmie rci rnozna się przyzwycza ić . 

Ja bym tylko chciała żeby mnie 11ie bol ał o 
I chc ia łabym mi ł o spędzić CZAS, który mi pozostał. 

CZAS Ludzie, którzy nie wiedzą , kiedy um rą nie rozum ieJą 

znaczenia tego s łowa . 

Ja wiem, kiedy u mrę umrę ,w krótkim CZ11SIE' 

Chcę więc, żeby ten „krótki CZAS'' był dobry i zebym 
umieraj ąc nie narobila zbyt d u żego bałaganu. 

al 

RODOLFO 

Gdyby ktoś chciał poznać czlowieka ży1ącego w cieniu, 
to zapraszam 
C złowiek z cienia to Ja 

mniejszy - gorszy - ten drugi - ten z tyłu 
- ten za tym, na kogo warto patrzeć 
- mniej ważny - mniej interesujący - kolega 
wiesz kogo - współlokator - ktoś, kogo 1m1Ę 
zawsze wylatuje z pamiĘci - a nazwisko 
z niczym siĘ nie kojarzy 

Teraz ŻYJĘ w cieniu MARCELLA. 
MARCELLO - bożyszcze kobiet, legenda tutejszej bohemy, 
malar z, performer i geniusz1 
A tak naprawdę - dupek. GnóJ Buc. Niedomyty, nieogolony 
pijaczyna, który wszystko oblewa f a r bą i nazywa to w i e l ką 

sztuką Egzaltowany megaloman. Szuja. Brudas i niechluj, 
nie znający się na niczym i nie zainteresowany niczym „ 
z wyją t k iem własnych genital iów. 

A Ja, cóż. Ja Jestem poe tą Złym poetą 

W p r zeci wie ńst wie do boskiego MARCELLA Jestem 
absolutnie świadomy swrnch moż liwości 

Nigdy nie nap i sałem dobrego wiersza. 
Nigdy nie nap i sałem niczeg o, co m iałoby jak1 kol iek sens. 
Umiem rymować I ty le. 
Rymuję więc od lat. Moje rymy są tak beznadzieJne Jak 
otaczająca mnie rzecz yw i s t ość . 

Nie widzę sensu ani mojej egzystenqi ani egzystencji 
w ogó le. 
Moim Jedynym zajęc i em Jest wegetaqa 
A Jedynym zwycięstwem prawid łow y stolec 
Nie chce mi się Nie widzę powodu. 
Nie ma znaczenia kto z kim i dlaczego. 

Kiedyś było inaczej ale • co było i nie Jest nie pisze s ię w rejestr" 
Kiedyś byłem zakochany i „zostałem olany". 
Kiedyś m iałem pracę, teraz „ się nie bogacę'. 

Kiedyś bywałem szczęśliwy, ,dzisiaj jestem prawdziwy." 

Lubię skopać boskiemu MARCELLOWI dupę. Lubi ę 1ego 
konsternaqę i głupawy uśmiech oznaczający, że rzeczywistość 
znowu go przerosła i że „stary, nie wiem co jest grane". 
Lubię słuchać bełkotu COLLINA, któremu dragi przeżarły mózg 
a ciało coraz częściej odmawia posłuszeństwa. Nie Jest ani 
dobry ani zły, ani głupi ani mądry ... Jest snem o samym sobie, 
pozbawionym Jakichkolwiek pretensji do świata. 
Szanuję SCHAUNARDA. Pracuje Jako męska dziwka 1 Jest 
uczciwym człowiekiem. Nie udaJe kogoś innego niż Jest 
i zawsze dzieli się tym co ma. Jest nieszczęśliwy 
a ze swojego nieszczęścia nie robi widowiska. 
la robię widowisko. ChcĘ, żeby wszyscy widzieli że Jest mi żle 
i żeby im to przeszkadzało. Zeby miel i problem 
jak ze mną postąpić i czuli s i ę zobowią z am Zebym był dla nich 
jak pr zysłowiowy wrzód na tył ku . 

Jestem niezadowolony. 
Jestem drażliwy. 

Jestem pasożytem . 

Nie potraf ii:; robić niczego poży tecznego . 

WykorzystuJe innych ludzi i na nikim mi nie z a l e ży. 

Nie l ubię siebie. 
I jestem tego wszystkiego świadom. 

Czasem się tylko zastanawiam, czy zawsze tak będzie? 
Na to wyg l ą da ... no chyba, ze zdarzy s i ę cud. 
Ale cuda nie są dla ludzi 
A J UŻ na pewno nie dla takich miernot Jak Ja 



MARCELLO 

Jestem po prostu fantastyczny. 
Nie mówię tego głośno ale taka jest prawda 

Duze formaty buchające kolorem i ekspresJa tak 
nowatorska, że o n i muszą mnie ignorować , bo inaczej 
musieliby spa li ć wszystk ie galerie sztuki spółczesnej 

Wiem. że o n 1 robią wszystko, żeby świat mnie 
nie zauważył. Czekają az umrę, żeby mnie od ryć 

pośmiertn i e i zbić fortu nę na moich obrazach i legendzie 
niezrozumianego za życia geniusza I dzie kochają takie 
histor ie. Bohema, awangarda, bieda i wielka sztuka. 
Ale ja się nie dam tak łatwo pogrzebać. A jeże l i będę 

mi ał umrzeć to na złość i m spalę wszystko co 
namalowałem ... i pozostawię po sobie samą tylko legendę . 

Moja legenda nie ogranicza siE; jednak tylko 
do sztuki; są jeszcze kobiety. Po mojej 
śmierci setki kobiet bE;dą wyć z rozpaczy ... 
bo ja jestem bożyszczem kobiet. 
Nie mówiĘ tego głośno ale taka 1est prawda 

Miałem więcej kobiet ni ż jakikolwiek inny mężczyzna byłby 
w stanie sobie choćby wyobrazić . 

I one wszystkie mnie kochaly choc i aż ja nie kochałem 
żadnej z nich. 
Nie mówię tego głośno ale taka jest prawda. 

Nie kochałem żadnej .. 
z wyjątkiem MUSETTY. 

MUSETTA jest jak choroba. opętanie . kara. 
Ja wiem ze ka z dy musi nieśc swój krzyż. a ja muszę 
nieść MUSETTĘ. 

Ona jest zła. Zepsuta. Sprzedajna. 
1 ał Ją tu kazdy, kto ma t rochę forsy ... a on zawsze 

w końcu szła za tym, co raktował Ją najgorzej. Kto nią 
poniewiera ł naJ ba rdz1ą. czyli zawsze w końcu szła za 
mną. To prawda, że mam c i ężką rękę ale to ona mnie do 
tego p rowokowała. Dręczył a mnie tak długo a ż w końcu 
przestawałem nad sobą panować .. 
A potem nie mogłem sobie ybaczyć. I całowałem jej 
pobite ci a ł o i bła gałem żeby mi wybaczyła. 

Ona wybacza ła i zabawa zaczynała s ię od początku . 

A potem nagle z nikała , tak jakby jej nigdy nie było . 

Za kazdym razem wyłem za nią jak pies. Zapijałem się 
i stacza łem coraz niżej ł iedy byłem juz na samym dnie, 
pojawiała s i ę znowu. u boku kolejnego sponsora 
Za każdym razem przysięgałem sobie, że JUŻ nigdy 
więcej , że to był osta tni raz . ze tym razem nie u legnę ... 
i za każdym razem pozwalałem jeJ wróci ć i wszystko 
z aczyna ł o s ię od początk u 

MUSETTA znik nęła pa r ę miesięcy temu Powoli podnoszę 
się z kol an i znowu zaczynam malować . J uż nigdy nie 
pozwolę jeJ doprowadzić siebie do takiego stanu. Swoje 
serce zapakowałem w gazetę i wyrzuciłem przez okno. 

Maluję . Zyję. Pij ę. Bawię się i poz ałam się uwiełbiac 

ENTUZJASTKOM SZTUKI WSPÓŁC ZESNEJ , 
Dziewczyny, kochajcie ar tystów! Kocha1c1e sztukę' 
Kochajcie mnie' 

MUSETIA to przeszlość . 

Jestem wolny ' 
Nie mówię tego głośno ale taka jest prawda. 

MUSETTA 

Za sze śm iej ę s ię z męsk ich żartów, choć kompletnie 
ich nie rozumiem. 

Zawsze uśmiecham się do innych kobie t, choć one nie 
uśmiechają się do mnie 
Zawsze mam co robić . 

Nie mam złych humorów ani depresji. P róbowałam , bo to 
dzisiaj tak ie ,na czasie", ale mi nie wychodzi 

Kocham artystów i fi lmy o wielkiej miłości . 

Kocham s i ę bawić i tańczyć i biegać nago po pokoju. 
Kocham męzczyzn. ich zapach. ich s i łę i zuchwałość. 
Kocham ich, kiedy s i ę śmieją, kiedy się bij ą i kiedy tak 
na mnie patrzą . że aż mnie wierci w brzuchu. Kocham, 
kiedy mnie śc iskaj ą i powtarzają w kółko to samo. albo 
kiedy sap i ą i dyszą i tak się męczą a potem są spoceni 
jak myszy' Kocham swoje ciał o ... i nie jestem w tym 
odosobniona Wiem. że oni wszyscy mnie po rze bują i „ 
nawzaiem możemy sobie prawić tyle radości A potem 
prz noszą mi prezenty. I czasem, kiedy jest już po 
wszystkim, płaczą. Oni są tacy niecierpliwi„ 

l 

In 

Nie lubiE; nosić majtek. 
Nie lub1E; „ludzi z problemami", bo chcą tylko 
na siebie zwrócić uwagĘ. 

Nie lubię jeść ryb i słuchać długi ch 
przemówień. 

Nie lubiE; mojej matki 1 nie chc E; jej pamiĘtać. 
Nie wierzę w piekło. 
Wiem, że zawsze bE;dĘ młoda . Tak jak wiem, 
że są kobiety, które zawsze były stare. 

Nigdy mi niczego nie brakowało . Zawsze miałam to, co 
chcia łam , ale nigdy nie dostałam niczego za darmo. 
Nawet jako dziecko mus iałam płac i ć: 

Dostaniesz la lkę jak zaśp i ewasz piosenkę 

Dostaniesz ciastko, jeże l i zmówisz paciorek 

Im byłam starsza, tym bardziej zmien iały się ceny 
Podnos iłam spódnicę w zamian za kolorowe wstążk i . 

Zamy kałam oczy i l i czyłam do 30, kiedy niecierpliwe ręce 
wujków wciskały się między moje nogi. Potem e same 
ręce wk łada ły mi do buzi cukierki. 
Trzymałam się mocno ściany próbując ut r zymać 

równowagę, kiedy mili panowie zarzucal i mi sukienkę 
na głowę i po stęk iwa li cicho. Potem zawsze były 

i k iaty i błyszczące spinki i różne inne rzeczy, któr 
chciałam mieć . 

Z czasem nauczyłam się .hoinośc1'. ie zawsze biorę coś 
w zamian. Czasami miewam ,gest'. 
Oczyw iście, są rzeczy, których mieć nie mogę. 
Ale nie godzę się z tym łatwo . 

No i jest jeszcze MARCELLO. 
Mój najw1ększ błąd . 

Moja Jedyna miłość . 

Mo1a choroba. 
I moJa sm1erc Bo on mnie kiedyś za ije. I wiemy to oboje 

Ale ja nie narzekam. Ja - MUSETTA - jestem zawsze 
radosna. Ja - MUSETTA - potrafię się cieszyć zyc1em. 
Jakie by nie bylo. 



wem. ze się tu marnuię. 
Powinienem być gdzieś indz1ei. 

Na prz.y\dad w No ym Jorku 
Cncia\bym rn1esz.kać w No yrn Jor u. 

10 rnepra da. ie luclz.ie wsz.ędz.ie są ta y ami 

Są ludzie lepsi i gorsi Ale najgorsi są tu. 

W Nowym Jor u by\byrn Qeiern. 

1uta1 1estern ciotą . 

W owym Jorku kaida BriQet Jones cnciala b się 
ze mną przyjażnić 1uta1 daię dUPY w · mierdzącycn sz.cz.ynarni zaulkacn. 
a za zarobione pieniądze kupu\ę sobie przyjażn 
rneudaczrnkó 

W Nowym Jor u m1albyrn apartament, do torego 

zapraszalbym 1udz1 sztuki. 

1utai m1esz am w starei przyczepie z uóiką artystów, 

któr m na11ep1ei cnodzi picie wodki 

W Nowym Jorku. kazdY dzień bylbY 1ntW 

\utai z.mienia się tYlkO pogoda. 
Cieka e. ze z.awsz.e zrn1en1a się na gorsze. 

sz.ystkO ma swól czas a ja pilnuję , ieby ten czas 

by\ jak na1 rótszy. rót 1 stosune . 1<.rót 1 sen. rótkie ance. rótk1 mrnans 

1<.rotk1e z. cie .. marn nadzieję . 
umieranie tei po inno być rótkie i cnc'lalb rn go nie 

zauwaz.yć Pac\11 - i po wsz.ystkirn. ,--
\ 

Mam nadzie\E:. ż.e Boga nie ma. 
Bo ież.e\I iest. to moż.e sit:: oKazać, 
ż.e nie lubi geióW 
i po smierci też. bgdg mia\ przesrane. 

,Lecę bo cncę, ol je. 
Lecę , bo czemu nie. 
Nie parni tai więcej slóW. 
A tu wsta1e nowy now .. ' 

A 1ak się komuś nie podoba. to mech nie patrz . 

Ja nikomu nie mówię 1a ma zyć. 
Ja. w oc!róz.n1eniu od was wszystk1cn. 1estem sz.częśllwY 
Moje życie jes takie j k h , iak prz.esta1e takie byc 
to po jednei ścieżce szystkO Nraca na swoje miejsce. 

.sc'letvnk , sc1ez.ka aż będę niebieska. 
A moz.e b1ala, bo tak bym wo\a\a.' 

zapowiadalem się dobrze i mia Iem , iść na ludz.1' . 

oczko w Q\owie mamusi i duma tatusia. 
Ale coś poszlo nie tak i ich zloty cn\opczyk raz.lecia\ się 
na 1eawalk1 na drugim roku studiów: wydzial !iloz.olii 
o Boże jaka szkoda jak moQIO do tego do1ść: taki zdolny 

i kto by prz.ypuszcz.aL 
,synu, dlaczego')' 
Ni pamiętam Nie cncę pamiętać 
Nie pamięta rnoia QIO a 1e pamiE!\a moje serce. 

,A dusz.a st1 uta prz.y leja się do buta 
I nikt iei nie pyta cz.emu 1est zgnita.' 

Na 1uctz1 nie w sz.edlem. ~ ysz.ecl\ern z.a to z. domu 

i nigdy tam nie ocę 



Mówią, że jestem ćpunem a ja mam to gdzieś. 

,Fruwam po niebie coraz b l iżej siebie." 
ie pamiętam imion ludzi z którymi mieszkam. 

Mam nadzieję , że mój mózg w końcu się podda i umrze 
tak jak wcześniej zrobily to wszystkie inne organy. 

Umieranie to dług i i czasoch łonny proces. 
Ale ja znam sposób żeby go sobie uprzyjemn ić. 

ALCINDORO 

Jak s i ę c zł owiek zakręci to zawsze da sobie radę . 

Zawsze można coś kupić , sprzeda ć, opchnąć tu i tam. 
Trzeba tylko m ieć swój rozum, wiedzieć co i 1ak. 
A Ja to wiem. 

Czas też można kupi ć, trzeba tylko wiedz ieć od kogo. 
Aja to wiem. 

Ja swoje lata mam i swoje przeżyłem 
ale jestem jeszcze niezły byk: i w mordĘ 
potraf1Ę dać i kob1ec1e tak dogodzić, 
że potem ledwo chodzi. 

Na śmieciach się znam - GOMIND SENSEI czy jakoś tak, 
to po j8ponsku PAN ŚMIECI. Ja jestem PA EM ŚMIECI. 
Surowce wtórne, sortowanie, wy óz, odzysk i takie tam. 
Mam ludzi, co potrafią wyszperać na wysypisku takie 
cuda. ze się we lbie nie m1eśc1 . Stare radia też da się 
nap rawić a żelastwo to po prostu zyła zlata. Właściwie 
to ze wszystkiego da s i ę wycisnąć pieniądz, trzeba tylko 
wiedzieć jak. 
Aja to wiem. 

Niedł ugo będę mieć wlasn hurto nię a wtedy to mi j u ż 

ni t nie podskoczy. 

I ważne j st. zeby wyg lądać Jak człowiek . I ciuchy mieć 
takie, żeby było widać, że się jest kimś a nie tak im 
gołodupcem, jak ci tutaj Szmaciarze. A opalenizna 
od razu pokazuje szystk1m, że jesteś człowiek 
europejsk i. Więc na solarce nie ma co oszczędzać. 
bo bez inwestyqi to nic z tego nie będzie. Trzeba tylko 
wiedzieć . co iest waż ne. 

Aja to wiem. 

I kobietę trzeba mieć , taką żeby ludziom galy wychodzily 
z orbit jak ją zobaczą. 

Ja si ę na kob ietach znam Wiem czego im trzeba i umiem 
je tak zak ręc i ć , że mi Jedzą z ręk i . Nawet te najlepsze„. 
... Jak MUSETTA. Prawdziwa artystka. Wszyscy Ją tu znają, 

bo co wieczór tańczyła u ,Mamusa' na barze. Na rurze 
też potrafi ale mówi, że nie lubi. A w ogóle to mówi, że 
lubi śpiewać tylko, że dzisiaj takie czasy, że ludzie wolą 

patrzeć ni ż słuchać. Teraz MUSETTA ańczy tylko dla mnie. 
Skończyly s ię publiczne popisy. o, chyba, ze od czasu do 
czasu .. a co, niech sobie ludzie popatrzą Jaką ALCI~ ODRO 
ma kobietę ~ 

Bo ALCINDORO wie co i jak. 
Bo ALCINDORO to gość, tóremu ni t nie podskoczy. 
Bo ALCINOORO to jest I< toś . 

Bo ALCINDORO potrafi trzymać wszystko za pysk. 
I nie ma. że się komuś coś nie podoba1 Bo ALCINDORO 
ma sposoby, na takich dupków co to nie w iedzą z kim 

I 
trzymać 

Bo ALCINDORO s oje przeżył i teraz JUŻ nie pozwoli żeby 
mu ktoś podskoczył . 

Bo kazdy musi wiedzieć gdzie jest jego m1e1sce 
ALCINOORO wie. gdzie jest Jego miejsce. 

Ja jestem ALCINDORO i swoje wiem. 
Ja to wiem. 

BENOIT 

Co u mnie? 
Stara bieda. 
Od zawsze ta sama. Bo nigdy nie by ł o dobrze. Bo dobry 
Bóg nie lubi takich jak ja. 

Fak t - lata lecą i człowiek powinien j u ż coś z tego życ i a 

mieć. Powinien ale nie ma. 
Bo co niby ma? 
4 stare przyczepy kempingowe, które wynajmuje łajzom 
i ćpunom za ps ie p i eniądze 

telewizor, co ma tylko 2 programy 
starą żonę, która nigdy nie była ładna . i chyba zawsze 
była stara 
bezsenność i myśli, za które idzie s ię do piekła 
żylaki odbytu, wieczną zgagę i kwaśny oddech 
bolesne poczucie, że Bóg mnie nie lubi i cokolwiek nie 
zrobię i tak nie zdobędę jego sympatii 

NajgorzeJ Jest oczywiśc ie rano. Boli mnie głowa, 
... 

bolą mnie bebechy, boli mnie dusza. W lustrze w łazience 
czeka na mnie odbicie własnej strasznej mordy. 
W kuchni czeka wrzaskl iwe babsko, które zawsze jest 
niezadowolone. I wszędzie pełno wszystkożernych 
bachorów ... wiecznie chorych i Jakiś takich koślawych 
czekają tylko żeby wykraść mi z kieszeni te pa rę groszy, 
które udaje mi się wydusić z lokatorów 
Nie ma się czemu dz iwić , w końcu skoro Bóg mnie nie lubi 
to dlaczego mia ł yby mnie l ubić własne dzieci? 
Nawet pies mnie nie lubi i czeka tylko, żeby wb i ć mi zęby 
w nogę. Skulem mu za to mordę parę razy ale to nic nie 
pomogło; dalej iest wredny. 

Nie tw ierd zę, że Jestem porządnym 
człowiek i em. 

Jestem tak i jak si ę da 
w tych warunkach. 
Bo jaki może być czł owiek, 

którego nie lubi Bóg? 

Lub i ę się napić. 

A niby czemu nie? 
A co Ja mam z tego życia 
poza tym? 
Jak s i ę człowiek napije to dusza 
w nim wyje jakby trochę mnią. 

Lubię baby. 
A najbardziej młode siksy, te co s i ę 

tak śmieją niewiadoma z czego 
i chętnie roz kładają nogi przed 
każdym, kto postawi im „drinka" 
Lub i ę czwartą nad ra nem .. 
o tej porze śmietniki wyglądają 

Jak góry skarbów ... 

Nie bojĘ siĘ śmierci . 

BojĘ siĘ umierania. 
Boję się być zdany na łaskĘ 
innych ludzi„. bo nic gorszego 
od "innych ludzi" nie może 
mi siĘ przydarzyć. 
No bo co może siĘ przydarzyć 

człowiekowi, którego Bóg 
nie lubi? 



ONA stoi sama na pustym placu. Patrzy w niebo. Zaczyna śpie

wać, ale jej nie wychodzi. Zaczyna jeszcze raz Głos więźnie jeJ 

w gardle. Znowu próbuje śpiewa ć I znowu jej się nie udaje. Nie 

może złapać powietrza. Próbuje 1eszcze raz. Nagle gdzieś z tylu 

sceny dobiega gwizdanie (a może nucenie?) Na wielkieJ płac h c i e 

mate r ia łu wiszące1 nad sceną powoli ukazuje się twarz - THANA

TDS gwiżdże (a może nuci?) Światło na scenie gaśnie, widać tyl

ko tę twarz coraz większą i większą tak 1akby przybliżała się, 

żeby lepieJ zobaczyć tego kto na nią patrzy. Nagle gvvizd się ury

wa. Projekcja gaśnie równocześnie z zapaleniem światła sceny. 

ONA i THANATDS sto1ą naprzeciw siebie. THANATDS przykłada do 

ucha złożone dłonie, słucha: scenę wypełnia dźwięk szybko bi

jącego serca. THANATDS odsuwa ręce od ucha bicie serca 1est 

mnieJ sł yszalne. Znowu przysuwa dźw i ę k ponownie wype lnia 

scenę. ONA chce coś powiedz i eć ale nie może wydobyć g ł osu. 

THANATDS wyc iąga z kieszeni cukierka i rzuca nim w głąb sce

ny tam gdzie rzucił zapala się światło oświet1a1ąc sto1ącą w nim 

MIMI. Śpiew MIMI zastępuje JEJ słowa ... Kiedy ONA słabnie MIMI 

- milknie. ONA znowu próbuje coś powiedzieć. THANATDS rzuca na

stępnego cukierka po drugieJ stronie sceny światło wydobywa 

Stojącą w nim MUSETTĘ . MUSETTA śpiewa o tym co ONA chcia

łaby powiedz i e ć. Trzy kobiety wykonu1ą ten sam gest. światło 

ośw i e tl a1 ące MIMI i MUSETTĘ gaśnie gwałtownie kiedy JEJ skoń

czył y s ię słowa, które jeszcze trzeba wypowiedzieć TH ANATDS 

zaczyna rzucać cukierki w różne strony sceny Miejsce, w któ

re r z ucił ożywa1ą zaczyna1ą się 1 arzyć swoim światłem ukazując 

zgromadzone tam postaci i szczątk i scen z przeszłości; resztki 

śpiewu, śmiechu , życia .. okruchy przeszłości, zjawy, sny, których 

JUŻ nie ma i być może nie było nigdy. , amus', przyczepa MAR

CELLA i RODOLFA, pogrzeb BENOIT, przyczepa MIMI i jej stoisko ze 

sztucznymi kwiatami, plac budowy z podchmielonymi PORTIE

RAMI, rusztowania i zam i eszkujących je KLOSZARD ÓW - wszyst

ko to rozpala się i gaśnie na przemian, w rytmie wyznaczonym 

przez ruch THANATDSA; by nagle gwałtownie się zatr zy mać. 



THANATOS robi gest i nad sceną na tej samej płachcie, gdzie jeszcze przed 

chwilą była jego twarz, pojawia się twarz JEJ i napis SEN PIERWSZY THANATOS 

wykonuje następny gest wszystko ożywa . THANATOS zaczyna śpiewać 

Po chwili Wszystkie światła z wyjątkiem jednego gasną A w tym jednym świe

tle stoi ON. w przeciwieństwie do innych postaci ON JĄ widzi Patrzą na siebie. 

Na wszystkich bilbordach rozkwitają kwiaty. 

~kJ- ;,~r,,a'ZPJ 
św1at1/powoli wydobywJ orkiestrę - orkiestra wydobywa muzykę. Po lewej stronie 

sceny, na rusztowaniu przed starym bilbordem miota się w twórczym szale MARCEL-

LO - malarz awangardowy. Chlapie farbą na ogromną powierzchnię papieru rozcią

gniętą na metalowym stelażu i czuje, że jest lepszym wcieleniem Jacksona Pollocka. 

Cały umazany, ma silną potrzebę uwielbienia. Uwielbienia tego dostarczają mu dwie 

ENTUZJASTKI SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ, wydające z siebie jęki zachwytu i ekstazy po każ

dym jego kolorystycznym ataku na obraz. Jest też piwo, skręt, wkręt i artystowskie lał. 

Na starej wersalce u podnóża rusztowania, półleżąc spoczywa RODOLFO - poeta mier

ny ale za to bardzo płodny_ Patrzy w niebo i pluje na gwiazdy w geście protestu przeciw 

spodleniu świata _ A to trzeba przyznać; nikt nie pluje tak daleko jak ON. 

THANATOS znika jakby go nigdy nie było . ONA podchodzi do przyczepy i patrzy 

(),~,!~:l~i~lu mie1scach na raz. Scena zapelnia sie tute1szą cyganerią tymi. co 
żyją (albo tak im się tylko wydaje) i tymi, co j uż dawno umarli i nie mają co do tego żadnych 

wątp liwości. Umarli widzą żywych , żyw i nie widzą umarłych, ONA widzi jednych i drugich. 

Rusztowania zamieniaJą się w knajpy, burdele i szulernie_ Zapalają się neony i choinkowe 

lampki. Wszędzie kwitnie handel a kupić, jak wiadomo można wszystko. 

Powszechna radość jest panicznie ostateczna. tak Jakby ten bal mia! być ostatni. 

Ostatni i wyśn i ony, jak wszystko inne. 

W tłumie widać MARCELLA i dwie ENTUZJASKI uwieszone na jego szyi_ COLLINE monologuje do 

wypchanego lisa, SCHAUNA RD targuje się SPRZEDAWCĄ BALONÓW i w końcu kupuje wszystkie . 

Za nimi sunie RODDLFO z uwieszoną na nim MIMI i coraz bardziej żałuje, że zabrał ją ze sobą MIM! 

co chwi lę zauważa coś ciekawego i ciągnie go ze sobą , żeby ,t eż popatrzył'. NIEOKIELZNANI PER-

FORMERZY wciągają na scenę ogromną instalację, niezrozum i ały 

przez nikogo ARTYSTA AWANGARDOWY podpala fortepian, NOWA 

SALOME t ańczy taniec siedmiu zasłon a RZEŹBIA RZ INSTALATOR 

zaskakuje wszystkich swoimi rzeźbami i czeka na bulwersację 

zgromadzonych. Przez scenę przechodzi grupa WESELNIKÓW 

z najd ziwn iejszą PARĄ NOWOŻEŃCÓW, jaka można sobie wyobra

zić_ ZWYKŁY MĄŻ zwyczajnie, jak co dzień tłucze swoją ZWYKŁĄ 

ZONĘ a obok siedzi ZWYKLE DZIECKO i nie robi nic_ Po scenie krą

ży HODOWCA DRZEW i ciągnie na wózku wielki bezlistny kasztan. 

Jego POMOCNIK w przebraniu królika pomaga jak może i ma już 

dość. 

~ f-{"1-d(),k, }k,~f-~s 

( . .)Z gleb i sceny wy1eżd,l:~~=~ p~'!~: '1' 
0 

NATOS w zabawnym kapeluszu na głowie z napisem „Parpignol". 

... Wraz z jego wjazdem muzyka powoli zamiera. Wokół wózka wy

pełnionego słodyczami gromadzą się dzieci: niektóre z nich są 

chore bądż kalekie, zaś te które poruszają się o własnych si

łach noszą ślady zbyt ciężkiej ojcowskiej ręki. Pomiędzy dzieć

mi jest też paru dorosłych, którym z dzieciństwa pozostało już 

tylko umiłowan i e słodycz y. Muzyka cichnie zupeł nie Ludzie na 

placu n ieświadomie rozstępują się przed cuk ierkowym konduk

tem_ Wszędz ie panuje absolutna cisza słychać tylko skrzypienie 

przemieszczającego się wózka i szurania dziecięcych nóg. 

ONA odrywa się od NIEGO. ON zachowuje się tak jakby ONA cały 

czas siedziała obok. THANATOS rozdaje dzieciom lizaki i nicze

go nie chce w zamian. Kiedy wózek znalazł się na środku sce

ny światło nagle gaśnie. Po chwi li znowu się zapala - scena jak 

na początku ONA stoi naprzeciw TH ANATOSA, wokó ł nie ma niko

go TH ANATOS słucha bicia JEJ serca i daje Jej jeszcze czas ... Po 

czym gasi światło jednym machnięciem ręki_ w ciemności sły-



chać wgo pogwizdywanie (a może nucenie?). Uruchamia 

się muzyka, zapala świat ł o , wszystko wraca do życia . Wo

kó ł wózka PARPIGNOLA znowu kł ębią się dzieci. DNA siedzi 

obok NIEGO i nie chce pamiętać , że przed chwi lą był a gdzie 

indziej. 

Śnieg pada, czas płynie a świat się zmienia. 

Muzyka jest i znika - strojenie instrumentów, cytaty, ul. 

Instalacja zostaje wystawiona na sprzedaż. Zaczyna się 

pr zebudowa rusztowań. Śnieg przestaje padać , a nad „Ma

musem" pojawia się nowy neon. Przez scenę przetaczaj ą 

s i ę ś l uby, pogrzeby, chrzciny. ALCINDORO że n i s i ę z jed ną 

z ENTUZJASTE K SZTUKI WSPÓ ŁCZESNE J , MUSETTA z MAR

CELLEM wciąż rozstają się i g odzą, przy akompaniamen

cie krzyków i dewastaCJi, jedną z ich przepychanek mija 

skromny kondukt pogrzebowy z trumna BENOIT. CDLLINE 

odprowadzany przez przyjació ł rusza w świat w to arzy

stwie dwóch pokaźnych walizek. SCHAUNARD odchodzi 

od KRÓLA NOCY, który popełnia efek towne samobójstwo 

Na pogrzebie SCHAUNARD dos aje histerii, z której wycią 

ga go PRZYSTOJNY IN WE STOR. ASYS TENTKA I paraduje po 

scenie w zaawansowanej ci ąży i niem1los1ernie pomiata 

PARTNEREM w INTERESACH żonatego juz ALCINDORA. MIMI 

i RDDDLFO ja os ciągle są razem choc1az to wbrew logice 

i zdrowemu rozsąd kowi. MIMI ze swojej przyczepy zrobi 

ła stoisko z wieńcami pogrzebowymi i kazdą wolną chwilę 

spędza na wyrabianiu do nich kwiatów. 

Na środku placu rozpoc yna się budowa czegoś - czego, 

nie wiadomo. Pr zed budową pojawia się szlaban i budka 

portiera. PORTIERÓ V 1est dwóch i nudzą s1i:; niemiłosiernie. 

MARCELLO stoi na rusztowaniu przed świeżo wyremonto

waną fasadą ,Mamusa' i tworzy ko lejne arcydzieło . 



Puccini. Poważny młody człowiek siedzący w skupieniu z ołówkiem w rE;ku nad arkuszem nutowe
go papieru rozłożonego niczym biała serweta na czarnym fortepianie. Właśnie ożywają bohaterowie 
nowej opery„. 

Nie, zacznijmy od początku, tym razem t rzymając s ię faktów. 

Puccini. Bardzo mało poważny miody człowie k właśnie sta ł się szczę śliwym posiadaczem wiejskiej willi w Torre del Lago, nie

wielkiej mieścin i e położone) nad jeziorem Massaciucoli nieopodal Pizy. Było to moż l iwe dzięk i (także Finansowemu) sukcesowi 

Jego ostatniej opery Manon Lescaut. Willa tętniła zyciem i to bynaimniej nie muzycznym. Osto1ę znależ l i tu okoliczni malarze, ale 

przede wszystkim liczne było to OJarzystwo ... leśników, bowiem Puccini poś ię c i ł się w Torre swoJeJ najw ięrszeJ pozamuzycz-

nej pasji - polowaniu. Poświęcił się jeJ z takim oddaniem. że nie mia ł d l ań znaczenia fakt. iż nie posiada pozwolenia na broń , ani 

że poluje r1 ie na swojej ziemi. Tymczasem na wspomnianym już fortepianie k urzyły się zapisane pierwsze stronice opery La 

lupa (W1lczyca) opartej na mrocznym dramacie Gio anniego Vergi. Do s półki z La lupa kurzyły się też pier wsze szkice do ope-

ry, której pomysł dojrzewa! wraz z przygotowaniami do premie

rowego wystawienia Manon Lescaut Do dramatu Vergi Pucci

ni nie mia! serca, a do drugiego pomysłu , naz anego roboczo 

La boheme (jak1z dlugi żywot mają rozwiązania tymczasowe!) 

- Fundamentu jaki stanowi hbretto. Z czystym sumieniem prze

niósł więc miejsce swojej działa lności w przybrzeżne szuwa

ry, siejąc paplach wśród miejscowego dzikiego ptactwa. Taki 

stan rzeczy bardzo niepokoi ł Gu110 R1cordiego, wydawcę i przy

jaciela kompozytora. Na niewiele zdaly się listy słane do Torre 

del Lago, w których - w chwilach krańcowe1 rozpaczy - Ricor

d1 wyrazał nadzieję, że znajdzie się w ońcu jakiś nieobłaska

wiony przez Pucciniego leśniczy, który umieśc i niezdyscypl i

nowanego !owczego tam, gdzie iego miejsce, czyli za ratkami. 

,Każę c1 tam posłać fortepian i może wtedy, zamiast uganiać 

się za dz1kim1 bestiami, ustrzehsz Jakąś melodię' - p1sal dopro

wadzony do os tatecznośc i . Znal JUZ Jednak Pucciniego na tyle, 

by w1edz1eć , ze jego bezczynność nie był a Jedynie efektem lek

komyślności. Puccini bez libretta był zwycza1nie bezradny. 

... 
„Muzyka? Jest bezuzyteczna, gdy nie mam li
bretta. Moją wielką słabością jest to, ze potra
f1E; komponować tylko wtedy, gdy moje postaci 
poruszają SIE; na scenie. Gdybyż dano mi ta
lent symfonika' Mógłbym przynajmniej oszu
kać czas„. 1 publiczność. Kiedy siE; urodziłem, 

łaskawy Bóg dotykając mnie swym palcem, 
rzekł: Pisz dla teatru. Zwaz - tylko dla teatru. A ja 
wykonałem to najwyższe polecenie." 

Należało zatem zacząć od sensownie skonsLruowanego tek

stu. a do tego zadania niezbędni byli zawodowi literaci. Luigi llhca 

1 Giuseppe Giacosa pracowali Już p1zy Manon Lescaut 1 świet

nie s ię uzupełniali pomimo rózn1cy charakteró . lllica miał gło 

wę pelną pomysł ów, ale JUZ nie przeimowal się szczegółami 

ich realizacji. natomiast Giacosa swoim umysłem dramaturga 

nadawał owym pomysłom sceniczny szlif, ze stoick im spoko

iem znosząc wybrzydzania Pucciniego, Ricordiego I ,ulepsze

nia' lllikl. 

Podobno to Puccini pierwszy zetkną ł się z powieścią Henri Mur

gera i ży o się nią zainteresowal. Czytywał wówczas bardzo 

dużo 1 to w celach jak najbardziej praktycznych chodziło oczy

wi ście o pomysły do kolejnych oper. Podobnie rzecz się miala 

z przedstawieniami teatralnymi, takze poza granicami ojczy

steJ Italii i brak znajomości obcego Języka nie byl tu bynaJmrnej 

przeszkodą. Puccini wyznawał bowiem zasadę, że J eżeli jest 

w stanie śledzić przebieg akcji, nie rozum i ej ąc ani słowa, to 

sztuka świetnie nadaje się na libretto operowe (tak było w przy

padku Toski) 

Wspomniana powieść Murgera ukazywała s1e pod koniec lat 

czterdziestych XIX wieku w odcinkach (Scenes de la boheme) 

w dzienniku .Le Corsa1re'. Pózniej autor, do spółk i z Teodorem 

Barriere, przerobił ją na pięcioaktową sztukę wystawianą pod 

ty tu lem La vie de boheme. Wersja odcinkowa powieś ci została 

takze przeredagowana i ukazała się pod znanym dziś tytułem 

Scenes de la vie de boheme. 

Praca nad librettem nie tyle postepowała, co ślimaczyła się -

ostateczna wersJa wyklarowała się dopiero po trzech latach, 

podczas gdy sama muzyka powstała w ciągu ośmiu m1es1ecy. 

Puccini zasadniczo był ograniczony tekstem 1 to zarówno ieśli 

chodziło o partie poszczególnych postaci, jak i rozplanowanie 

calośc1 opery. 1111ca, po przeczytaniu powieści, rozpi sa ł akCJę 

na„. 20 aktów, które trzeba było - bez uszczerbku dla akq1 -

zredukować do czterech, podobnie jak I lość postaci ograniczyć 

do niezbednych, często łącząc kilka ,dusz' w Jednym ciele (Jak 

przypadki Mim1J Potem pr zyszła kolej na prac~ nad rytmem 

poszczególnych strof czy POJedynczych wersów. Puccini zazy

czył sobie, by literaci, pisząc tekst alea Musetty z li aktu, za

sugerowali się rytmem słów ,cocorico, coconco. bistecca• (ku-



kuryku, kukuryku, befszty ). I ta dz1ęk1 tej drobiowo-wo ł owej 

sugest11 wzruszamy się d ziś przy ,Quando me n' o - quando 

me n'vo - solella' Kiedy praca nad librettem została definityw

nie zakończona, G1acosa podsumo al ją słowami : „Zużyłem 

wiĘcej papieru na kilka scen La boheme, niż na 
którykolwiek z moich dramatów." 

Puccini, pochłonięty pracą nad losami czwórki przy1aciół, na 

dobre rozstał się z pomysłem opery opartej na dramacie Ver

g1. Czas jej poświęcony nie był jednak zupełnie stracony, bo

wiem skomponowane już fragmenty znalazły się w Cygane

m (np. ,Ne1 cieli bigi' L początku I aktu) Takich autozapożyczeń 

Jest zresztą w operze w1ęcei: otwierający I akt motyw instru

mentaln pochodzi ze skompono anego jeszcze na studiach 

Capriccio Sinfonico, natomiast w finałowym kwartecie w Hl ak

cie pobrzmiewa echo pieśni Sole e amore. R1cord1emu ta ie ,od

świeżanie' skomponowanych 1edyś melodii nie bardzo przy

padło do gustu. Niemiłosiernie Nytykal je Pucciniemu, az ten 

poddał s1 ostatecznie, ale dopiero w historii o ,małeJ Japo

neczce' Choć . . Jeden. jedyny raz ośm1ełił się jeszcze cytować 

sam siebie, ale na rozpoznanie tego cytatu przez publiczność 

licz I po1awia się on w Jednoaktówce li Tabarro (Płaszcz) w par-

t1i sprzedawcy piosenek, który opo iada dzieje Mim1, pła t ając 

w tę historię jej moty z Cyganem. 

Uporawszy s i ę z materią tekstu literackiego, Puccini musial 

zmierzyć się z kole1nym wyzwaniem. Wszak Rudolf i s ólka są 

mieszkańcami Par ża, którego kompoz tor nie miał do tej pory 

szczęścia zobaczyć. Malo tego - chodzilo o muzyczne sportre

towanie mie1sca tak niepo tarzalnego, Jak Dzielnica Lac1ńs a 

(li a t) Jak Zyje brać studencka. przyszli podopieczni Muz roz

maitych, pamiętał z czasó studiów w Mediolanie. Jedna 

Mediolan lat osiemdziesiątych XI stulecia to nie o pół 1eku 

wcześniejszy Paryz. W sukurs prz szedł nieoceniony R1cordi, 

tóry z przepastnych archiwów swojego wydawnictwa wydo

był kiika perełek pochodzących z tamtych czasów, m.1n marsz 

grany prze orkiestrę dętą , którego autorstwo przypisuje się 

Gretry'emu Ale cytaty 1 stylizacje to zaledwie margines tkanki 

muzyczne] Dużo większą rolę odegrały tu yobrażnia 1 1ntuiCJa 

muzyczna kompozytora (zwraca u agę zwłaszcza znakomite 

rozplanowanie part11 chóralnych i wykorzystanie w nich głosó 

dziecięcych), docenione, zresztą przez samych Francuzów 

Claude Debussy, który nie by ł admiratorem wspolczesne1 mu 

opery włoskiej, mia! powiedzieć. 1z nie zna nikogo, kto by opi

sał Paryż Ludwika Filipa tak dobrze, 1ak Puccini La boheme. 

Dość spomnieć , że • 1951 roku świętowano tysięczne pary

skie przedstawienie Cyganerii. 

Pod koniec 1894 roku prace na part turą by! JUŻ na tyle za

awansowane. ze Ricord1 począł rozglądać się za wykonawcami 

głównych parti i. Zadanie to, brew pozorom. nie bylo proste. 

Puccini chciał mieć na scenie nie ylko perfekcyjnych wokalnie 

śpiewaków, ale a kże doskonałych aktoró . A Cyganerta w ma 

ga rzeczy najtrudniejszej: rozbawienia widza dowcipem słow

nym 1 sytuacyinym, ze swei strony oferując adekwatną ilustra

qę muzyczną Wys arczy wspomniec trawiony ogniem akt za 

aktem rękopis dramatu Rudol fa (, .. byl pelen ognia i blasku 

ale krótki ... ' I akt). żarty z wyimaginowanego wystawnego obia 

du u króla, tóry to pos1le s lada się z„ solonego śledzia, bo 

ł osoś, pstrąg 1 języ k papugi (I ) są byt tuczące (IV akt), czy ba-

1eczny zarobek Schaunarda, tory swo1ą wirtuozowską grą miał 

wykończyc papugę pewnego Anglika (I akt) Puccini lącz tez, 

szczególnie w akcie f1nalowym w aru Coll1ne'a Vecch1a z1marra, 

d a plany: komiczny arst ie literackie) (płaszcz iest przed

miotem lirycznei 1nwokaci1) · tragiczny w wars wie muzycznei 

(marsz zalobny) Gdyby nie przejmu1ące zakończen ie opery, 

można by włożyć Cyganem; między dzieła om1czne 1 zestawić 

ją z prześmiesznym Giannim Sch1cchi. Być może doszła tu do 

głosu . nieiedno rotnie wyrażana w listach do R1cord1ego, tęsk

nota Pucciniego za stworzeniem komedii 

Tymczasem w Torre del Lago kw1tlo zyc1e towarzyskie Gro 

no artystyczno-leśnicze powiększał o się , okupując r a zmia

nę s toły i kanapy. Rozgardiasz panujący w will i zdawał się 

nie przeszkadzać kompozytorowi, b wal nawet pomocny, 

gdyz cz łonkowie Klubu Cyganerii (bo tak s1eb1e nazwali, a na

wet opracowali dosyć osobliwy statut) na pamięć znali libret

o i chętnie ,podrzucali' tekst, gdy wymagały tego okoliczno

ści . Grubo po północy towarzystwo rozchodzi ł o się do domów 

1 dopiero wtedy Puccini zasiada! do pisania muzyki przezna

czone] dla iego ukochanej postaci, dla Mim1 Deli atna i spra

gniona miłości, będąca .samą poezją' - jak mówi o niei Rudolf 

- ,Jest w1atem zgasłym przez ubóstwo' JeJ przec1w1eństwo to 

Musetta, ktoreJ ,przeznaczeniem iest być liściem na wietrze'. 

,To drapieżny pta , tórego ulubionym pokarmem iest serce' -

gorzko zauważa Marcello w li akcie. 

Mimi i Musetta to dwa oblicza kobiecej natury, 
która tak bardzo pociągała Pucciniego i Jedno-



cześnie dwa typy heroin, z Jakimi styka się widz 
w jego operach. To właśnie za nie będzie uwiel
biany przez publiczność pod każdą szerokością 
geograficzną. Ich arie będą śpiewać dorastające 
panny, a bulwarowe orkiestry stworzą własny 
repertuar oparty na tematach Mimi czy Musetty. 

Puccini co jakiś czas pojawia s i ę u R1 cord iego, by spólnie de

batować nad potenqalną obsadą ,Ferrani (M1mi) j st do ra. 

Musetta znakomita () Moim zmartwieniem jest Gorga (Ru· 

dolf) 1 Wimant (Marcello). Ten pierwszy ma niezły głos. ale nie 

jestem pewien, czy go nie straci ... Baryton to ezie viek pełen 

dobrych chęc i , ale kiepski z niego ak tor, („) a opera ta opiera 

si ę na wyrazistej grze aktorskiej. A poza tym jego glos jest zbyt 

chropawy, zaś Marcello to gentelman w każdym calu . Krótko 

rzecz ujmując - [Wi lmant] tu nie pasuje. Zobacz my, co zde· 

cyduje Ricord1.' W innym liś ci e donosi: ,Harujemy jak woły. Za· 

pewniam Cię , ze or kiestraqa iest znakomita Istne cacko. Wró· 

zę operze ogromny sukces, o ile śpiewacy nie sknocą swoich 

part11 Musiałem przetranspono ać calą partię tenora. Mam 

nadzieję , że teraz wszystko będzie jak nalezy. Wilmant iest cią 

gle jak drewno, ale \lllca wciąz ma nadz1e1ę nauczyć go poru

szać się po scenie nieco mnieJ niezdarnie. Reszta · bez zarzu

tu. A orkiestra' Toscanini jest niezrównany.' Arturo Toscanini to 

1eszcze 1eden niewątpl iwy atut premierowego przedstawienia. 

Owudz1estoośm1oletn1 dyrygent towarzyszył operom Puccinie

go od pierwszej Le V1//1 do ostatniej, rnedokończonei Turandot 

świetnie rozumiał wszel 1e niuanse pucc1rnows ich partytur: 

c1eniowan1a dynamicznego, nagłej mi ny tempa i nastro1ó , 

a w ońcu dialogu 1 uzupełniania się orkiestry i głosów wokal· 

nych. R1cordi pisał pewnego razu zirytowany do s ego pupila: 

,W Twojej partyturze pełno iest wszelkiego rodzaju mozllwych 

1 niemożliwych oznaczen. To 1stn las najrozmaitszych p - pp 

- PPPP albo f - ff - /ff - ffff , zwolnień lub przyspieszen. Dyry-

genc1 ędą rwać włosy z głowy'. Puccirn odpisał: ,Co do tych 

ws ystkich pp i ff w partyturze, to są tam one dlatego, że - jak 

powiada erd1 - dla niektórych piano rozpoczyna s ię dopiero po 

trzech p'. Dla Toscaniniego każde z owych p czy f mi ał o zna

czenie, dlatego niemiłosiernie katowal zespół orkiestrowy tu· 

ryńsk iego Taetro Regio, zasłu żen i e zyskując miano ,tyrana i de

spoty' Nie da się u kryć , efekt l e k kości i z mienności nast rojów 

w operach Pucciniego możltv. y 1est do osiągnięc ia jedynie dz1ę

k1 żelazn ej dyscyplinie orkiestry i niewzruszonej konsekwencji 

dyrygenta az do ostatnich, dramatyczny h akordów 

Premiera mia ła miejsce l lutego 1896 roku we wspomnianym ju ż 

Teatra Regio w Turynie. OyrekCja eatru była podwó1nie prze1ęta, 

bowiem przebudowano salę , by poprawić jei akust ykę, zmienia· 

no także ośw1ellen1e sceny. Wszystko zdawało się spr zyjać do· 

bremu p rzy1ęc1u opery przez publ i czność i krytykę . Ta pierwsza 

nie zawiodla, natomiast żurnaliści. Jak z vykle, byli podzieleni 

w ocenach nowego dz ie ła kompozytora. Jedni chwalili ,dobre 11-

bret o, bogactwo nastro1ów. rys komediowy 1 war t k ą a kCję' (,La 

Perse eranza'), inni zaś konstato ali, że ,paleta Maestro Puc

ciniego me rozkwitła jeszcze pełnią barw 1 daleko jeJ do dosko

nałości, a La boheme nie można zaliczyć do arcydzieł '. kompo

zytorowi zaś radzono. by w przyszłości nie zabierał się za ta 

,wymagając temat' (,Corriere della Sera' ) Te krytyczne uwa

gi nie zniechęciły jednak innych teatrów i w oleice czekały jUZ 

Rz m, Neapol 1 Palermo. w tym ostatnim premiera miała się od

być ł3 kwietnia (piątek) 1896 roku. Miał Ją poprowadzić Leopol

do Mugnone, drugi obok Toscanirnego ullib1ony dyrygent Pucet

niego Mugnone. przesądny 1ak większość riy tów, oczekiwał 

la iny nieszczęść. Zaczęło się rnedobrze· rozpoczęcie pre

mierowego przedstawienia opożnialo ie. bo .. ,zapodział się• 

gdzieś oboista. Zniec1erpliw1ern Sycyl11czycy zaczęli gwizdać, 

ale kiedy oboista w końcu się odnalazł i kurtyna poszła w górę, 

począwszy od polew pierwszego a tu entuziazm widzów r ósł 

z każdym taktem. Efekt byl taki, ze po wybrzmieniu ostatnich 

akordów publiczność nie zam1erzala opuścić sal i. Mugnone 

mus ia ł więc ponownie stanąć za pulpitem i z połową składu or

kiestrowego (druga udała się ju ż do domu) bisować ostatni akt. 

Dodam t lko, że Rudolf wystąp ił w na pól zmytej charak teryza

CJI i bez peruki, zaś Mimi pr ezen towa ła wcale elegancki strój, 

w Jakim przyszła do teatru . 

Po Italii przyszedł czas na Europę , by wspomnieć ty lko Opera

Comique w Paryżu (1898), czy Covent Garden w Londynie (1899) 

i resz tę świata od Buenos Aires, Meksyku i Stanów Zjednoczo

nych (gdzie była wystawiana po angielsku), poprzez Aleksan· 

drię, Maltę aż po Zagrzeb. Sam Puccini bardzo chętnie pomaga! 

w przygotowaniach do kolejnych wystawień tej i następnych 

swoich oper w różnych za k ątkach ś ia ta. Nie m i ała dlań zna

czenia ani ranga teatru, ani wi e lkość miasta. Bardzo zależało 

mu na tym, by nawet w najmniejszej miejscowośc i jego uko· 

chane ,dzieci', 1ak często nazywa! swoje opery, nie były wysta

wiane po partacku 

Na premierowym przeds awiernu w Turynie zabra k ł o jednej. 

waż ej dla kompozytora postaci: Ruggiera Leoncavallo. Pan 

wie przyjaźnili się do momentu. gdy całlciem przypadkowo oka

zało się , że obaJ pracują nad tym samym pomysłem zainspi

rowanym pow1eśc1ą urgera. Obaj przypisywali sobie prawo 

pierwszeństwa do tematu Leoncavallo k lął się na wszystkie 

świę tośc i , ze przeciez to on przedstawi l 1ak1ś czas temu Puc

ciniemu libretto własnego autorstwa, które ten od rzucił. Puccini 

zaś t w1erdz1ł, że nie pamięta zadnego libretta Wkrótce spór się 

zaogrnl 1 przeniósł na lamy ,li Secolo' 1 ,Corriere della Sera' Na 

niekorzyść Pucciniego przema iał fakt. 1ż po raz drugi w krót-

1m czasie znalazł się w podobnie niecreka 1ej sytuaqi. lde -

tyczna historia dublo ania temat miała m1e1sce przy Manon 

Lescaut, bowiem pow1eśc1ą Prevosta zainteresowany był ta ze 

Jules Massenet. I tak oto obok d óch Manon po stały też d ie 

Cyganene Zagabywany o bliżn1acze opery Puccini, nie zmie

szany, stwierdził, ze ,kobieta taka Jak Manon może mieć ię-

cei. niż Jednego kochanka'. Być może dotyczyło to także Mimi i Mu

setty„. A moze po prostu brala górę przekorna natura kompozytora 

i upierał się tym bardziej, im więcej przeszkód stawało na dro

dze do rea lizacji upatrzonego pomysłu . W kolicu kilkakrotne opra

cowywanie tego samego tematu nie było ani czymś nowym, ani 

ni ezwykłym w św i ec i e operowym. Cyganeria Leoncaval la z jego 

własnym librettem zagościła na scenicznych deskach rok po 

Puccin1owskiej premierze i cie s zyła się umiarkowaną popularno

ścią i to nie wśród włoskich , ale wiedeńskich melomanów, a to za 

sprawą Mahlera, który, mówiąc oględnie, nie przepadał za Puc

cinim. Próby Jej wskrzeszenia w neapolitańs kim Teatra San Car-

lo (1957) i w weneckim Teatra La Fenice (1990) były także mało 

udane. Wydaje się, ż e z czasem publiczność sama wyłoniła 

zwycięzcę tego dziwnego konkursu. 

Cyganeria to pierwsza opera, w którei znać JU Ż pewną rękę mi

st rza . To stopień do coraz pełniejszych 1 ciekawszych brzmieli 

w Tosce i przymiarka do cudownie melodyjnej Madame Butler· 

fly Tak jak we wszystkich póżniejsz ych dz ieł ac h, słowo pocią

ga za sobą muzykę , dyk tuje orkiestracj ę, tempo i dynamikę, 

a czasem każe śpiewakom na moment zapomnieć o melodii, 

bo jak tu śp iewać, gdy tuż obok umiera ukochana Mimi . raz 

z o r k ies trą falu1ą nastroje, rozpa lają s1e namiętnośc i , by po 

chwili przygasnąć pod ciężarem rzeczywistości. Wzniosło ść: 

1 patos mieszają się z komizmem. Jak w życiu . 

„Ten wasz wielki Puccini - miał powiedzieć kie
dyś Oscar Wilde - on jest Alfredem de Musset, 
który pisze nuty zamiast słów.'• 



Luiza, m iesz kająca na głębokiej francuskieJ prowincji, bohaterka pow1eśc1 

Balzaka Dwaj poeci, 1ak1mi słowami zachęca swojego młodego przyjaciela 

1 początkującego poetę, Lucjana, by opuścił miasteczko i udał s ię do Paryża : 

,Można się czuć dobrze jedynie wś ród rów n eh sobie, szędzie indziej jest 

tylko męka. Nie pozwól myślom twoim pleśnieć na prow1nCJi, spoufal s ię 

szybko wielkimi l udżmi . którzy będą kiedyś yrazem XIX wiek r. Zbliz się 

do dworu i do władzy. Godności ani zaszczyty nie przy1dą szukać talentu. 

który kwasi się w ma łym miasteczku.· 

Oszołomiony zrazu niezwykłą dla niego propozycją Luqan za

cz yna wyobrażać sobie Pary ż jako Eldorado artys tów, miejsce 

ich triumfu i zaszczytów, które w marzeniu przybiera postać 

utopii całkowicie odmiennej od prowincjonalnej codzienności. 

Młody poeta pozwala swoim myślom na swobodny bieg ,Tam 

wszystko uśmiecha się geniuszow i. Tam nie ma ani zazdro

snych szlachetków si lących się zatrutymi słówkami upokorzyć 

pisarza. ani tępej obojętności dla poezji. Stamtąd tryskają dzie

ł a poetów; tam płaci się je i stawia na świeczn i ku." Protekcja 

wielkiej damy, jaką w oczach młodego poety była Lui za, miała

by dopeł nić triumfu zdobywającego Paryż artysty. 

Losy ambitnych 1 utalentowanych młodzieńców przybyłych do 

stolicy kulturalnej Europy - Pa r yża, Balzac p r zedstawiał wie

le razy, w różnych powieściach, wiele też razy pokazywał. że 

idylliczna z perspektywy prowincji stolica odsła ni a swoje bez

względne i niszc zące oblicze. Inaczej jednak być nie mogło. 

pragnienie wolności i sławy nieuchronnie wypycha ł o utalen

towanych młodzieńców z ich sielskich, prowinqonalnych za

kątków prosto w paszczę metropolii Życie w stolicy, które p!1'

winquszy p r zyp raw i ało o nieustanny zawrót głowy, rodziło też 

nostalgię za porzuconą a rkadią dziec i ństwa . prowincji, rodzin

nego domu. Literatura francuska ierwszych dziesięcioleci XIX 

wieku pełna jest takich obrazów, i takich postaci, jakie Balzac 

zawarł w Dwóch poetach ambitnyct1 młodzieńców wspomina· 

jących na paryskim bruku idy llę dziecinstwa, lub zaprzedanych 

nowemu, wspan1a ł mu życiu bez pamięc i o pozostawionych 

daleko od Paryża bliskich. świadczy o tym proza najwybit

niejszych autorów tamtego czasu - Chateaubrianda, Nervala. 

Stendahla Ujęte historycznie i soq ologicznie zjawisko migraqi 

z prowincji do wielkiego miasta pokazuje, że proces ten na do· 

bre roz iną l się na począt ku XIX wieku, raz z uprzemysłowie

niem 1 wielkimi ka mpaniami wojennymi. Poec i, malarze, muzycy 

byli częśc ią tego procesu, ich tak ze wzywał do stolic p rzemysł , 

co prawda nie zbro1eniowy czy włók ien niczy, ale swoisty ,prze -

mysi' kultury, którą właśnie wtedy zaczęły naznaczać wyraź 

nie procesy komercjal izaqi i anonimowośc i - sztuka stopniowo 

przechodz iła we władanie nieznanego osobiśc ie artyśc i e czy

telnika czy słuchacza koncertu, dyrektora teatru lub właścicie

la galerii, z którymi najczęścieJ twórcę łączyło tylko honorarium 

zebrane ze sprzedaży biletów do sa li koncertowej lub z prenu

meraty rozpisanej na książkę przez zapobiegliwego wydaw

cę . Sam artysta zresztą coraz trudniej znajdowa ł mecenasów 

w dawnym stylu, hojnych panów o wysoko wyrobionym guś

cie, Jak roiła sobie jeszcze wychowana na prowincji 1 w istocie 

nie znająca wielk iego świata Luiza z pow ieści Balzaca. W rze

czywistości najczęście1 spotykał na swej drodze świeżo wzbo

gaconego, sytego mieszczucha, oczekującego, by sztuka była 

uprzyjemnieniem i ozdobą życia , w żadnym wypadku sądem 

nad nim czy poważną dysput ą. Nasz artystycznie uzdolnio

ny przybysz z prowincji musiał też oczyw i ście natrafić na pra

sę, której rola w życiu kulturalnym społeczeństwa wzrasta na 

początku XIX wieku niezmiernie - gazety nie tylko przynoszą 

naj świeżs z e wiadomości; one us t a l ają mody i fe r ują wyroki. 

kształtują tzw. opinię publiczną w stopniu nieporównanie szer

szym, n iż kilkadzi es i ą t lat wcześn iej Rodzi s ię nowy rodzaj po

średnika między artystą a publicznością, jest nim redaktor ga

zety, krytyk i prawodawca gustu. który skutecznie zastąpił w tej 

roli gospodarza salonu, a t akże mecenasa sztuki w dawnym 

stylu, który co prawda stawia ł ar t y ś cie o kreślone wymagania, 

gdyż finanse al jego twórczość . ale sam odznacz ał się wyro

bionym gustem i respektowa ł ar ys yczny geniusz Wyzwolony 

spod władzy mecenatu, często też daleki od ,dworu i ładzy', 

artysta 1omantyczny, bo o nim przecież tu w istocie mowa, od

czuwał w tych zm1en·onych warunkach Jednocześnie osamot

nienie i wolność, doświadczał goryczy p ł ynącej z braku zain· 

teresowania 1 zrozumienia, ale też mógł p ławić si ę w poczuciu 

nieograniczonej, pozbawionej wszelkich więzów i zal eżności 

swobody twórczej. 



Mozna wyobrazić sobie możliwe wersie dalszych losów Lucja

na w Paryżu lat 20. XIX wieku dostawszy się w orbitę ,dwo

ru i władzy" staje się znanym pisarzem - rojalistą, lub porzu

ca mrzonki o sztuce i zostaje szanowanym urzędnikiem. lub ... 

dołącza do grona artystów biorących udzia ł w słynnej premie

rze Hernaniego Victora Hugo, wraz z Teofilem Gautier. Jako gorą

cy zwolennik romantyzmu w sztuce. Wchodzi więc , być może, 

w znakomite środowisko wybitnych i znanych artystów, ogła

sza swoje poematy w naibardzieJ poczytnych gazetach, wyda

je wysokonakładowe książki. .. I żyje jak inni ówcześni artyśc i , 

trochę zwyczajnie, trochę teatralnie, odróżniając się stroiem, 

fryzur ą i sposobem bycia od miesz czańskiej reszty sp ołe

c zeństwa. W opinii tych ostatnich jest cyganem, człowiekiem 

o nieustabil izowanej egzystencji 1 wolnej wyobrażni, który co 

prawda gorszy, ale te ż trochę pociąga i fascynuje. Opromienia 

go pr zecież ranga sztuki rozumianej, na romantyczną modłę, 

jako odblask boskiego natchnienia i wyraz absolu tnego pięk

na. Jego dramaty wystawiają najlepsze teatry, na koncertach 

gromadzi się grono znawców oraz aspir uiących do znalezienia 

się w tym kręgu snobów, wielkie damy t raktuj ą go jako ozdobę 

swoich salonów Z r eg uły nie cierpi też niedostatku, choć chęt

nie styl1zu1e się na czł owieka zyjącego z wyboru poza ,normal

nym" społeczeństwem, z jednej strony demonstruje wobec 

niego naznaczoną poczuciem wyzszości rezerwę , z drugiej -

przyimuJe od niego pensje, honoraria, redakcje ... 

Jakkolwiek potoczyłyby się losy Luqana. to ten urodzony około 

roku 1800 poeta i marzyciel mógłby stać s i ę - w sensie pokole

niowym - oicem któregoś z bohaterów Scen z zycia cyganerii 

Henry Murgera, publikowanych na ł amach paryskiego czasopi

sma ,Corsaire' (1 846-1 849) swoistych obrazków prozą przed 

stawiających św ia tek cyganerii artystycznej współczesnego 

autorowi Paryża. Murger, urodzony w 1822 roku (zmarł w 1861) 

tą pub l ikacją zyskał rozgłos , wzmocniony dodat owo przerób

ką iego prozy na pięc i oaktową komed ię , wystawioną po raz 

pierwszy w teatrze w roku 1849. Już po śmierci Murgera sce

ny z życia paryskiej bohemy dostąpił y wielkiej popularnośc i za 

sprawą Cyganerii Pucciniego (1896) 

Czterei bohaterowie opowieśc i Murgera, czy li Aleksander -

malarz i muzyk w jednej osobie, malarz Marceli, bibliofil i poli

glota Gustaw oraz Rudolf - poeta i redaktor gazety o tytule 

.Przepaska Iris' najpewniej urodzi li się w Paryżu , choć ich ro

dzinna i środowiskowa przeszłość - inaczej niż w przypadku 

poety stworzonego przez Balzaka - zdaie się nie mieć więk

szego znaczenia. Wielkie miasto jest ich naturalnym światem . 

w którym bytują bez nostalgii za prowincją. Tę ostatnią zna

ją o tyle, o ile wypraw iają się na podmiejskie majówki, które 

dają co prawda mile odetchnienie od miejskiego tłumu , ale ni

komu nawet na myś l nie przychodzi, by opuścić Paryż na za

wsze, w imię Jak ichś wiejskich wywczasów. W tym względz ie 

ta grupka artystów z połowy XIX stulecia Jakże żywo przypo

mina upodobania prz yjaciół Apoll inaire'a, dla których wieś była 

tyleż upragn ionym miejscem zabawy, co r az iła .zbyt świeżym' 

powietrzem, a nawet ,nien turalnie' świezym nab iałem ... Przy

kład ten pokazuje, że towarzystwo spor tretowane w Scenach . 

jakkolwiek poddane prawom li terackiej fikcji, służyć może jako 

swoisty dokument spolecznego 1 mentalnego procesu orga

nicznego związywania się artysty z miastem, procesu tr wałe

go, zaznaczaiącego s ię już wyrażn ie w czasach Murgera. Paryż 

iego bohaterów to przestr zeń ulic, gmachów, parków, kawiarń 

i ubogich poddaszy, które artyśc i zamieszkują , i z których wy-
. . I 

praw1aią s i ę w poszukiwaniu p i e n i ędzy i doświadczeń. Poznaią 

się przypadkiem, wędrując po ulicach 1 kawiarniach. zbyt bied

ni, by pozwolić sobie na obfity posi łe k , wiecznie zad łużeni 1 na 

wpó ł bezdomni Przypadek sprawia, ze znaidują się w jednym 

mieszk niu, z którego Aleksander został yrzucony za długi , 

choć pozostaw ił w nim meble. zaś nowy naiemca, Marceli, nie 

pos i adaj ąc mebli, wprowadził się z dekor qą teat raln ą przed

stawiającą wspaniałą osiadłość ... Dz1s1eiszy czytelnik w ich 

spotkaniu z naleźć może analogię z fabułami ,kina drogi", tyle 

ż e zamiast przestrzeni wyrysowanej przez kilometry autostrad 

młodzi Pa ry ża nie doświadczają przestrzeni zaułków i ulic przy

pominających bardziej może labirynt. niż otwa rt ą perspekty~ 

niezmierzonej wędrówki Róż ni charakterami, ale podobni pasją 

tworzenia i wolą pozostania w orbicie sztuki, młodzi bohatero

wie Murgera widzą w swoim spotkaniu rodzaj egzystencjalnej 

kon ieczności: ,pomyśle li tedy, że spotkanie ich to coś więceJ 

niż banalne qui pro quo przypadku" 

Teatralność życia jakie wiodą tylko po części iest wyborem i ge

stem ludzi wewnętrznie wolnych, bowiem .teatr' wchodzi w ich 

codz i enną egzystencję w sposób ty leż komiczny, co dojmu

jący - to wspomniana ju ż dekoraCJa teatralna zamiast me

bli, to spódnica aktorki służąca za domowe okrycie Aleksan

dra Przymus, który według słynnej i odnoszącej się do innych 

zgoła realiów maksymy Goethego, ,rodzi pomysłowość', w ich 

przypadku spr zężony iest z autentyczną biedą, chronicznym 

brakiem najpotrzebniejszych przedmiotów i akcesoriów, jed

nak energia i wyobraż nia młodych ludzi sprawiają , że istot-

nie owocuje on pomysłowością: w znalezieniu fraka na eleganc

kie wyjście. w nonszalanckim obnoszeniu dwóch różnych butów, 

w wielu innych zachowaniach i gestach, które sprawiają, że opo

wieść Murgera ostatecznie nie jest ani społecznym rachunkiem 

krzywd, ani smutną skargą: Przeciwnie - iskrzy się humorem 

i dowcipem sytuacyjnym, emanuie energią i zaufaniem do ży

cia i ludzi. 

Młodzi adepci sztuki są wobec siebie niezwykle lojalni i po

mocni nie tylko w rozwi ązywaniu kłopotow fin ansowych. ale 

także sercowych, o których za chwi l ę. W skrajnych sytu

acjach rezygnują nawet z tego, czemu poświecili życie - oto 

poeta Rudolf pisze dla zarobku nudny traktach o piecach 

i kominkach, a zapalony bibliofi l Gustaw pozbywa się swo

ich najcenniejszych słowników, gdy trzeba pomóc przyja 

c iałom. Co wię cej, ich skrajnie biedne i zarazem ekscen

tryczne życ i a staje się obiektem pożądania człowieka 

żywiącego jakieś artystyczne aspiracje, ale zbyt nieśmia

łego i niepewnego siebie, by samodzielnie dać im upust. 

To Barbemuche, który pragnie brać udz iał w posiedze-



niach i dysputach ,cyganó '. i którego c1 ostatni poddają wy

myślnym próbom, t ro ct1ę bi zeński m, wzorowanym na ,po

ważnych ' r ytuałach wtaiemniczenia w ekskluzywne i wyniosłe 

ś rodow is a, ni to rycerzy, ni to sekty. Barbemuche ostatecznie 

nie zostaje w świecie poddaszy i t orzonej na nich sztuki, ale 

jego przypadek pokazuje doskonale. w jakim stopniu ,cyganie" 

mogli być pociągający dla ludzi ,normalnych'. gdyż inspirowali 

w nich tęsknotę za innym zyciem. spontanicznym i pozbawio

nym banału codz iennośc i , a przy tym jakoś tajemniczo zorga

nizowanym Artyśc i Murgera, młodzi ludzie żyj ą cy w połowie 

XIX wieku nie zabiegają o możnych protektorów z wielkiego 

świata, choć oczywiśc i e poszukuj ą zamówień dla swych prac 

malarskich. Ich modele nie należą jednak do ,dworu i władzy", 

mieszkają za przysłowiowym rogiem ulicy i na l eżą na przykład 

do cechu cuk ierników ... Można by rzec, że czterej przyjaciele 

z opowieśc i Murgera nie mają JUŻ złudze1\ tak żywych w poko

leniu ich literackich OJCÓW, zaś wysokie id eały sztuki - nie bez 

żartu i rozbawienia - l o kują obok koegzystencji z ludźmi pozba

wionymi wyzszego gustu i artystycznych marzeń. Jest w t'łffi 

fakc ie coś głęboko ludzkiego, mo · e zgoda na świ at, w którym 

obok ,ducha' istnieje także ,materia', jest jednak i coś przejmu

ją co smutnego, gdyż nonszalancka błazenada pokrywa tez go

rycz bycia ,nadprogramowym aktorem w trupie'. według od

noszącego s ię do kondycji dzie ię t nas towiecznego artysty 

stwierdzenia Norwida . 

W świecie artystów istnieją także kobie ty - Laura, Aniela, Mu

zeta, Femc1a. Zuzanna. M1m1, i inne, tylko incydentalnie prze

wijające się na kartach powieści. Młode Paryżank i , pe ł n e uro

ku nieposkromionego etyk1e ą, żyiące miłosną p rzygodą , która 

niek iedy przeradza sil') głębokie uczucie, czute i niewierne, 

uczestniczą w zyc1u ,cyganów' i porzuc ają Ich dla lepszych wi

doków na dostat ią prz szłość . Zwiedziona mirażem bogact a 

Mim1 rne przestaje przec1ez kochać Rudolfa. porzuca go i znów 

nawiedza. Wreszcie wraca po raz ostatni i zniszczona choro

bą umiera. To literackie prototypy uwiecznionych w sztuce, ale 

występujących także w realnym życiu artystów modelek , akta 

rek małych teatrzyków, szansonistek. Pełno ich w operetkach 

Offenbai;:ha i dramatach Victor1ena Sardou, przewijają się przez 

pracownie malarzy i r ze źbiar z y Czy był y też dla artystów mu

zami? Z pewnośc i ą . pr zecież to Mim1, co prawda już umarłej , 

Rudoll zawdzięcza zdo lność do nap1sa n1a lirycznego poematu, 

prawdziwego dz ieła poezji. Niewiele jednak łą czy je z kobietami 

przynoszącymi natchnienie literackim ,ojcom' ich ukochanych, 

nie są ani wykształcone, ani wzniosłe, nie wymagaJą te ż od ar

tysty ofiar i ustawicznego doskonalenia s ię Raczej bawią się 

w dom, niż błądzą myślam i po bezkresach poezji, p rędzej uciek

n;:; na inne poddasze, niż pozwolą wciągnąć si ę w dyskusję 

o wiecznych zadaniach sztuki i jej sług . Dysponują za to wdzię

kiem. sprytem i niezwykłą umiejl')t nością wykorzystania chwi

li, najmniejszego bodaj mgnienia powodzenia i szczęści a . Jeżeli 

w ię c stanow ią inspiraqę dla uprawianej przez swoich wybran

ków sztuki, to dzieje się to nie poprzez wskazywanie im jak ichś 

nadziemskich ideałów. ale za sprawą chwilowego roz świetla

nia ich życ i a urodą czy piosenką Nale · ą do cyganerii, bo natu

ralnie wtapi ają się w rytm JeJ ż ycia naznaczony chw il owośc i ą, 

sentymentalny i bła zeński jednocześnie, nie - mieszczańsk i , ale 

pozbawiony wy wrotowego programu wobec mieszczańskiego 

porządku. Dopiero opera sprawi, że ,cyganie' staną s ię melo

dramatyczni, targani wielkimi namiętnośc i ami . pa etyczn i. 

W powieśc i Murgera bardzie] przypominają beztroskie ptaki wiel

kiego miasta. wolne, choć oswojone, gotowe w ażdej chwili 

zlecieć się lub r ozproszyć . A także goto e na zmianę stylu ży

cia - może na dostatnią k latkę? - jak Marcel z kart powieści , któ

ry w jeJ zakończeniu konkluduje , Godzę się chętnie spog l ądać 

w przesz łość , ale niech to będzie przy bu elce prawdziwego 

wina i w wygodnym fotelu. L ubię J UŻ tylko to, co dobre.'• 



Reżyser, historyk sztuki. Absolwentka Historii Sztuki na Uni

wersytecie Jagiellońskim oraz Reżyserii Dramatu w Państwo

wej Wyższej Szkole Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Kra 

kowie. 

Swoje reahzaCje reżyserskie i inscenizacyjne prezentowała 

na licznych scenach - Abelard i Heloiza Rogera Vaillanda, Ca

ligula Alberta Camusa, Galgenberg inspirowany sztukami Mi 

chele de Ghelderode i wielomiesięczny projekt Improwizacje 

w Teatrze Słowackiego w Kra-kawie; Balkon Jeana Gene

ta, Otello - wariacje na temat i Według Agafii na podstawie 

Ozenku Gogola w Teatrze Jaracza w Łodzi; Romeo i Julia Wil 

liama Szekspira w Teatrze Stu w Krakowie; Wybrani wg Pa

rawanów Geneta w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego 

w Ka liszu; Kain Lorda Byrona w Teatrze im. Witkacego w Zako

panym; Woyzeck Georga Buchnera, Kreatura wg Wspomnień 

Johna Murrela, Nierządy wg Balkonu Geneta na scenie krakow

skiej PWST; Prze(d)stawienie wg Merlina czyli ziemi jałowej 

Tankreda Dorsta w Teatrze Studio w Warszawie. 

Jest autorem scenografii do operetki Loteria na męzów Karola 

Szymanowskiego w rezyserii Józefa Opalskiego i spektaklu ży

cie w teatrze w reżyserii Marcina Kużmińskiego w Teatr ze Sło

wackiego w Krakowie oraz spektakli: Nocne sekrety nietoperzy 

w reżyserii Józefa Opalskiego w Teatrze Stu w Krakowie i Na

prawiacz świata Thomasa Bernharda w reżyserii Lecha Pisko

rza w Teatrze Starym w Krakowie. 

Dwukrotnie została uhonorowana nagrodą krakowskiego śro-
. I 

dow1ska teatralnego im. Ludwika Solskiego „Ludwik' za sce-

nografię do Naprawiacza świata i Abelarda i Heloizy, otrzy

mała Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 

reżyserię Galgenbergu, tytuł Primus Inter Pares Uniwersyte

tu Ja giellońskiego dla najwybitniejszych absolwentów, na

grodę Prezydenta Miasta Krakowa, Złoty Laur za Mistrzostwo 

w Sztuce nadawany przez Fundację Kultury Polskiej 

Absol1.<Ventka Akadem ii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w War

szawie w klasie dyrygentury prof Antoniego Wita. Trzykrotnie bra

ła udział w kursach dyrygenckich dla wyróżniających się studentów 

dyrygentury, prowadząc Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego 

Radia w Katowicach. 

Od 2001 prowadzi działalność koncertową, występując gościnnie z or

kiestrami filharmonicznymi w kraju oraz w prestiżowych salach za gra

nicą (m.in. Konzerthalle w Bambergu, Konzerthaus we Freiburgu, Casino 

w Bazylei) z programami symfonicznymi jak i operowymi. 

W 2002 związała się z Teatrem Wielkim w Poznaniu. Premiera Fau

sta Antoniego Księcia Radziwiłła, wraz z Adamem Hanuszkiewiczem 

i Franciszkiem Starowieyskim, była Jej debiutem na poznańskiej sce

nie operowej. 

Na swoje/ drodze współpracowała również z Mariuszem Trelińskim 

(Andrea Chenier Umberto Giordano), Grzegorzem Jarzyną (Gosi fan 

tutte Wolfganga A. Mozarta) oraz solistami: Małgorzatą Walewską, 

Agnieszką Wolską , Piotrem Nowackim, Dariuszem Stachurą. 

Premiera opery Wolny strzelec Carla M. von Webera i baletu Sen 

nocy letnie) Feliksa Mendelssohna pod jej kier'l.wnictwem muzycz

nym zainaugurowała VI i VII Fest iwal Hoffmannowski w roku 2006 

i 2007. W Teatrze Wielkim w Poznaniu dyryguje ponadto spektakla

mi operowymi, m.in. Cosi fan tutte WA Mozarta, Graczami Dymitra 

Szostakowicza I Krzysztofa Meyera i Nabucco G. Verdiego, w Ope

rze Krakowskiej gościnnie dyryguje Don Giovannim WA. Mozarta 

Wraz z Wiesławem Ochmanem przygotowała cykl koncertów .Pol 

scy tenorzy pamięci Jana Kiepury" prezentowanych w warszawskiej 

Filharmoni i Narodową 

W sierpniu 2008 zdobyła 11 nagrodę na IV Międzynarodowym Kon

kursie Dyrygentów Operowych „Luigi Mancinelli' w Orvieto we Wło

szech . Od 2009 r. pełni funkcję pierwszego gościnnego dyrygenta 

Klassik Radio w Hamburgu. Prowadzi również działalność pedago

giczną, prowadząc zajęcia ze studentami na Akademii Muzycznej 

im. Il Paderewskiego w Poznaniu. 



Choreograf. rez yser ruchu, solistka baletu Teatru Wielkiego w Lodzi. twórca i kierownik pierwszej 

w Polsce grupy baletowej tańca rozrywkowego i współczesnego „Le So leil", wykładowca (reży

seria ruchu i ruch sceniczny) w Pańs twowej Wyższej Szkole Filmowej. Telewizyjnej i Teatralnej 

im. Leona Schillera w Łodzi. 

Jest absolwentką Państwowej Szkoły Baletowej w Bytomiu. Całą ka r ierĘ sceniczną związała 

z ł ódzką sceną baletową, gdzie w latach 1958-1982 była jedną z czołowych solistek. Wsławiła siĘ 

zwłaszcza w rolach o zaciĘciu aktorsk im i charakterystycznym. Współpracowała z wieloma wy

bitnymi choreografami, m.in. z Kurtem Joossem. Erichem Walterem i Borisem Ejfmanem. 

Wcześn ie rozpoczĘła praktykĘ choreografi cz ną, pracując poc zątkowo głównie dla telewizji 1 fil

mu. Szczególną popularność na ogólnopolskiej antenie telewizyJnej zyskały jej rewie choreogra

ficzne z cyklu Dobry wieczór, tu Lódź , Piosenki (ilmu oraz choreografie spektakli teatru telewizji. 

Współpracowała jako choreograf z teatrami dramatycznymi i operowymi Bytomia. Krakowa. Lo

dzi i Warszawy NajwiĘksz ą jej samodzielną produkcją była inscenizacja Pana Twardowskiego Lu

domira Różyc kiego na scen ie Teatru Wielkiego w Lodzi (1985). Zyskała tam rów n ież uznanie jako 

choreograf produkcji operowych Fausta Gounoda i Króla Ubu Pendereckiego. W Teatrze Wielkim 

w Warszawie pr zyg otowała choreograf 1 Ę do dwóch spektakli operowych Carmen Bizeta w reży
serii Lecha Majewskiego (1995) i Balu masko ego Verdiego w reżyserii Waldemara Zawodz 1 ńs kie

go (1998) oraz do spektaklu Zabawa tancerska Kur pi ńskiego (2007) 

Reżyser świateł. Stud.iowala WiedzĘ o Teatrze w Akademii Teatral

nej w Warszawie i FilologiĘ Polską na Uniwersy tecie Warszawskim. 

Od 2002 roku Jest stałym asystentem Krzysztofa Warlikowskiego 

~.in . przy spektaklach Dybuk, Klum, Anioły w Ameryce, (A)pol/onia 

i najnowszym Koniec. Scenariusze Pod różując z tymi spektaklami 

praco ała w ponad 40 teatrach na całym świecie. 

Ostatnio wyreżyserowa ła świa t ł a do spektakli Przypadek Iwana Ilji

cza w reżyser i i J. Orłowskiego i Kotka na rozgrzanym. blaszanym da

chu w reż. M. Bogajewskiej w Teatrze Jaracza w Lodzi oraz Nadob

nisie i koczkodany w rezyser ii A. Nawojczy a w PWST w Kr akowie. 

Współpracuje z Agatą Dudą-Gracz przy spektaklach Według Agaf1 i 

w Teatrze Jaracza w Łodzi , . ..rewolucy1na - koncert galowy na GalĘ 

XXXI Przeg lądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu , Inferno. Nowy 

przekład na festi alu Gorzkie Żale 2010 w Warszawie. 

W planach ma opracowanie reżyserii św iateł do spektakli Makbet 

w reżyserii R. Klijnstry (lipiec 2010) oraz świ~tokradzt wo w reżyser i i 

A. Dudy-Gracz (listopad 2010) w Teatrze S ło 1ackiego w Krakowie. 

Na stałe związana z Nowym Teatrem Krzysztofa Warl ikowskiego. 



skrzypce I Piotr Kostrzewski, Gil?dy Jędrzejczak , Eliza Schubert-Pietrzak 

Magdalena Olech, Andre Kasztelan, Dezydery Grzesiak, Małgorzata Hadyńska 

Maria Ma uszewska, Małgorzata Wnęk, Katarzyna Janda-Daw1dz1uk, Aleksandra Lesner 

Agata Kabac ińska. Urszula P1etz. Sylwia Kaczmarek-Subera, Anna MachOwska 

skrzypce li Tomasz Żelaśkiewicz, Ryszard Chm1e1ewsk1, Wiesia Ziółkowski , Monika Dworczyńska 

Maria Murawa-Frask . Dawid alczak, Maria Bawolska-Dastych, Joanna Modzelewska 

Olga Hala. Maria Radziszewska, Krzysz tof Maslyk 

altówki Łukasz K1erończyk, Dominika Sikora. Ryszard Hoppel. Agnieszka Kubasik 

Remigiusz Strzelczyk, Wojciech Gumny, Bogumi ła Kostek. Jędrzej Kaczmarek 

wiolonczele Dorota Hajzer, Krzysztof Kubasik, Andrzej owicki, Aleksandra Awtuszewska 

Aleksandra Jóżwiak . Marta Łupacz . Agata Maruszczak. Arkadiusz Broniewski 

Mateusz Slojewsk1 

kontrabasy Donat Zamiara. Ryszard Kaczanowski. Jerzy Springer. Stanisław Binek 

Michał Francuzik, Tomasz Grabowski 

harfa 

flety 

oboje 

klarnety 

Paulina Kost rzewska 

Karolina Porw1ch. Sl?bastian Łukaszewski. Brygida G iazdowska-B1nek 

Maciej Piotrowski, Agnieszka Gandecka 

Mariusz Oz1edziniewicz. Wiesław arkowsk1, aria Pasternak. Piotr Furtak 

Kazimierz Budzik, Sławomir He1nrychowsk1, Kr zys z toi Mayer. Tomasz Golińsk I 

fagoty Dariusz Rybacki. Joanna Kołodziejska. Andrzei Jó efowicz, Błażej Pasternak 

waltornie MikołaJ Olech, Jakub Adamek, Ewa Szychowiak, irosław Sroka 

Emilia Dobrzyń, Joanna Kubiś , Damian lotycz 

trąbki f. ac1ej Słom1an , Sylwester Szychowiak, Leszek Kubrak. Henry Rzeżnik 

puzony Zbigniew Starosta. Piotr Banyś. Piotr Nob1k. Tomasz Stanisławski 

Tomasz Kaczor. Mirosław Milkowski 

tuby Jacek Kortylewrcz 

perkusja Piotr Kucharski, Piotr Sotkow1cz. Aleksandra Szymańska 

Małgorzata Bogucka-Miler, Piotr Szulc 

instrumenty 

t!1 r k., ~sf-r ~lawiszowe Krzysztof Leśn i ewicz 

soprany 
Samara Bajon 
Ewa Boguszewska 

agdalena Bruszyriska 
Izabella Błasiak 
Irina Flhppovitch 
Anita Furgol-Kownacka 
Barbar a Grzywacze ska 
Małgorzata Hadrych 
Barbara Jędrychowska 
Joanna Kleinszm1dt 
Joanna opeć-Hoffmann 

inga Krasows a 
Agnieszka Lubawy-Lehmann 

Anna Muraszko 
Iwona euman 

Joanna Otto 
Karolina Ratajska 
Bozena Szczerba! 
W1eslawa Urbaniak 

alty 
Udra Brych 
Joanna Chmielnicka 
Malgorzata Frąckowiak 
Urszula Klaw1ter-Maniecka 

arta Kostancrak 
Danuta ulcent y 
Irena Masie! 
atarzyna Drzechows a 

Beata Kulpa-Owczare 
E a Pszczółka 
Lilla Suszka 
Jolanta Snuszka 
Violetta Zawadzka 
Krystyna Zakrzewska Gumna 

Monika Matusza 
Et 1ra Radz1-Pacer 
Jad .1ga Wlekhńska Lukaszewska 
Sylwia Zwierzyńska 

tenory 
Krzysztof Buchwald 
Michał Gumienny 
Jarosław Gwoździk 

Slawomir Lebioda 
Rafał a1ęgoW!lk 1 

Jan Manta1 
Jerzy Manta1 
Mac1e1 Marcinko ski 
Przemysław Myszkowski 

Dariusz Nowak 
Krzysztof Piernik 
Piotr Płonczak 

Robert Pucek 
Sebasuan Radecki 
Dariusz St rę 
Paweł Sza1ek 
Tolisław Wiśniewski 

Jan Wawer 

basy 
Lech Algus1ew1cz 

... Piotr Bróżdz1 le 

Adam Glapiak 
Jarosła Górczak 
Arkadiusz Hlrsch 
Krzysztof jahns 
Wojciech Jurga 
Andrze j Just 
rzysztof iedrowski 

Bar llomieJ Kornac i 
Tomasz ostanc1ak 
Kazimierz Kulczyńsk i 

Paweł Matz 
Krzysztof apierała 

Witold Nowak 
Romuald P1echock1 

Romuald Rohde 
Piotr S oluda 
Piotr Urbania 

Mana K1elan 

Lidia Zwoli ńska 

Oomirnka Babiarz 

Paulina Golak 

Anna Gumna 

Marika Kucza 

Paulina Ma1da 

Katarzyna Samól 

Zuzanna Perszewska 

Beata Maciaszczyk 

Diana Ga1ownik 

Ekaterina K1taeva 

Hinako Sakuraoka 

Krystian Augustyn 

Artur Furtacz 

Arkadiusz Gumny 

Bogdan Jabłoński 

Michał Kaczmarczyk 

Tomasz N1ezborala 

Andrzej Płatek 

Marcin Rolczyński 

Oleg Stankov 

Jakub Starzycki 



dyrektor Michał Znaniecki 

I zastępca dyrektora Ryszard Markow 

z-ca dyrektora ds. muzycznych Mieczysław Nowakowski 

kierownik baletu 

kierownik chóru 

kierownik literac i 

kierownik techniczny 

kierownik 

Organizacji Pracy Artystycznej 

kierownik Biura Obsługi Widzów 

główny księgowy 

zastępca gló nego księgowego 

impresariat 

produkqa artystyczna 

Jace Przybylowicz 

Mariusz Otto 

Micha ł l Stankiewicz 

Jacek Wenzel 

MacieJ Wieloch 

Andrzei Frąc owiak 

Ewa Olczak 

Oorota Wen .el 

Katarzyna lisz owska 

Michał Grudzińs k i 

kierownik Służb Pracowniczych Graz na Kastro 

kierownik administracji Hanna Maląg 

inwestyqe Norbert Sobczak 

radca prawny Agniesz a Brzozowska-Wilczek 

archi urn 

przygotowanie solistów 

asystent choreograla 

inspektor bale u 

akompaniatorzy baletu 

pedagog baletu 

inspiqenci 

suflerzy 

Tadeusz Boniecki 

Olga Lemko, anda Marzec 

Barbara Odwrot. Olena Skrok 

Małgorzata Polyriczuk-Starida 

AndrzeJ Plate 

Grazyna Lewandowska 

Magdalena aryniak 

Uran Azymov 

Oanuta Kaźmierska , Wiesława Wiza 

Ryszard Dluże icz, P el Kromolic 1 

Janusz Temnickl 

Magdalena Gluszyriska. Wad1m Zorin 

1erowni produkq1 

pracownia scenograficzna 

realizator światła 

scena 

dekoratornia 

Zbigniew Łakomy 

Czesia Pietrzak 

arek Ryd1an 

Oanusz Michalski 

R bert N1edrich 

perukarni Ewa iedż 1edż 

garderobiane Ewa Wo er 

malarnia Jacek Wysocki 

pracownia krawiec a damska Krystyna Jędrycz a 

pracownia krawiecka męska Grażyna Tum1daJ 

modystki Elzbieta Bogusławska 

pracownia obu nicza Kazimier L Mikołajczak 

ślusarnia Roman Deruck1 

stolarnia Mare Kwia kowsb 

redakqa 

i opracowanie programu 

pro1ekt graficzny 

fotografie 

1chal J Stank1ew1cz 

Blanka Tomaszewska I renommed1a pl 

Katarzyna Zalewska I catennazalews a.com 

na okładce wykorzystano fragment plakatu autorstwa Mariusza Grzegorzka 

teatr wielki w poznaniu 

ul. Fredry 9; 61-701 Poznań 

tel 61 65 90 200 

opera@opera poznan pl 

www.opera.poznan.pl 

Andrzej Kosendiak 

Paul McCreesh 
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