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Powieść Niebezpieczne związki Pierre' a Choderlosa de Laclos' a 
stala się literacką inspiracją dla powstania baletu pod tym samym 
tytułem. Jego autorem jest Krzysztof Pastor, dyrektor Polskiego 
Baletu Narodowego, rezydent choreograf Het Nationale Ballet 
w Amsterdamie. Artysta, którego spektakle od lat podziwia 
publiczność baletowa w całej Europie. Choreograf posiadający 
bardzo rzadką zdolność budowania scenicznej dramaturgii za 
pomocą języka tańca. Dramaturgii , bez której trudno byłoby 
oddać klimat powieści de Laclos'a. Czy można jednak korzystając 
wyłącznie z możliwości ekspresji ludzkiego ciała nakreślić 
sylwetki bohaterów Niebezpiecznych związków? Krzysztof Pastor 
swoim spek taklem udowadnia, że można . W wykreowanych 
plastycznych obrazach taniec trojga głównych odtwórców jest 
osią dramaturgiczną tego wyjątkowego spektaklu. Klimat baletu 
uzupełnia muzyka łotewskiego kompozytora Artursa Maskatsa. 
Partytura Niebezpiecznych zwiazków została przez niego umieję
tnie poddana historycznej stylizacji. Podobnie jak współczesna 
oprawa plastyczna autorstwa Anny Pitchouguiny i Jana Polivki, 
którzy w symboliczny sposób nawiązują do epoki de Laclos'a. 
Premiera Niebezpiecznych związków jest dla tancerzy Teatru 
Wielkiego w Poznaniu pierwszym spotkaniem ze sztuką choreo
graficzną Krzysz tofa Pastora . Sztuką dojrzałą i wysublimowaną. 

Jacek Przybyłowicz 

'f:l 
•' TEATR W IELKI 

~STANI SlAWA MON IUSZ KI 
POZNANIU 

dyrektor Michał Znaniecki 

Niebezpieczne zwi ązki 
choreografia 

tof Pastor 

balet w dwóch aktach 
na podstawie powieściPierre'a Choderlosa de 



real izatorzy 

obsada 

choreografi a 

Krzysztof Pastor 
kierownictwo muzyczne 
Agnieszka Nagórka 
libretto 

muzyka 

Arturs Maskats 

Arturs Maskats, Krzysztof Pastor 
scenografia 
i reżyser i a św ia teł 

Jan Polivka 

przekaz choreograficzny 
solistów 
Aleksey Avechkin 

świa tła 

Marek Rydian 

Markiza de Merteuil 
Natalia Trafankowska 
Agnieszka Wolna 

Wicehrabia de Valmont 
Dominik Muśko 
Dymitr Tenytskyy 

Madame de Tourvel 
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AKTi 

Prolog 
Markiza de Merteuil i wicehrabia de Valmont w towarzystwie swoich służących przygotowują się 
do balu. Oboje należą do wyższych sfer i zawsze są mile widziani na ważnych przyjęciach . Markiza 
i wicehrabia , dawni kochankowie, są przyjaciółmi i sprzymierzeńcami, jednak utrzymujące się 
między nimi napięcie i ciągła rywalizacja świadczą o tym, że nie są oni sobie obojętni. 
Merteuil i Valmont zwracają swą uwagę na osobę Cecile de Volanges, młodej cnotliwej dziewczyny 
pochodzącej z arystokratycznej rodziny. W towarzystwie matki przygotowuje się ona do balu, podczas 
którego ma odbyć się jej debiut. 

scena 1 
Towarzyska elita, wśród której znajduje się markiza de Merteuil i wicehrabia de Valmont, spotyka 
się na balu. Cecile przybywa z matką. Ta przedstawia ją mężczyźnie , którego wybrała dla niej na 
męża . Kiedy markiza de Merteuil dowiaduje się, że mężczyzna, który kiedyś ją porzucił ma poślubić 
Cecile, postanawia zemścić się z pomocą Valmonta. Wicehrabia, znany ze swoich miłosnych podbojów, 
ma uwieść niewinną dziewczynę. Markiza tak aranżuje sytuację, że Valmont z dziewczyną zostają 
sami. Mimo pewnych obaw, stanowcze i uwodzicielskie zachowanie Valmonta budzi w Cecile 
ciekawość. 

c 
scena 2 
Markiza de Merteuil jest sama. Podczas procesji obserwuje panią de Tourvel, która w przeciwieństwie 
do towarzyskiej i wylewnej markizy jest osobą cnotliwą, skromną i pobożną. Valmont dołącza do 
procesji i wraz z Merteuil postanawiają uczynić z pani de Tourvel swoją kolejną ofiarę i zniszczyć 
jej nieskazitelną reputację. 

scena 3 
Na wsi trwa dzień świąteczny. Pani de Tourvel bierze udział w uroczystościach. Valmont, zachowując 
się pobożnie, dołącza do niej, licząc, że zwróci na niego uwagę. Po ceremonii wszyscy udają się na 
zabawę, podczas której Valmont kieruje swoje zaloty do wielu pań jednocześnie. W pewnym momencie 
stara się wciągnąć Tourvel do zabawy i ją oczarować . Ona jednak odrzuca jego zainteresowanie 
z obawy o swoją reputację. Na końcu uroczystości pojawia się markiza de Merteuil obserwując 
i oceniając sytuację. 

scena 4 
Najnowsza ofiara knowań markizy de Merteuil i wicehrabiego de Valmont, kawaler Danceny, przygo
towuje się do swojego pierwszego balu. Merteuil i Valmont usiłują zwabić mężczyznę w sieć intryg. 

scena 5 
Podczas balu Danceny poznaje Cecile i zakochuje się w niej. Ich radość zakłóca pojawienie się 
Merteuil i Valmonta, którzy mają inne plany wobec młodych kochanków. Zmysłowy taniec kobiet 
uczestniczących w balu zachwyca Valmonta, który flirtuje z każdą z nich. Ostatnią jest Cecile, którą 
Merteuil popycha wprost w ramiona wicehrabiego. Z początku dziewczyna opiera się kuszeniom 
Valmonta, ostatecznie jednak im się poddaje. W tym samym czasie markiza uwodzi kawalera Danceny. 
Kiedy kobiety powracają Valmont ponownie znajduje się wśród nich. Odchodzi dopiero gdy pojawia 
się pani de Tourvel. 

scena 6 
Tourvel spotyka się z Valmontem. Ich pierwotnie chłodną i powściągliwą relację stopniowo wypiera 
coraz większa namiętność. Tourvel ulega w swoich postanowieniach i jest gotowa poddać się wice
hrabiemu . Podarowuje mu najcenniejszą dla niej rzecz - różaniec, którym zamierzała zmienić go 
w prawego człowieka. Pojawia się Merteuil, która z niezadowoleniem przerywa tę intymną scenę. 
Valmont zmuszony jest wybierać między dwiema kobietami, między cnotą a zepsuciem. Chcąc 
wywołać w wicehrabim zazdrość , Merteuil flirtuje z Dancenym. Prowokacja wywołuje zamierzony 
skutek, Valmont zostawia Tourvel i wychodzi z Merteuil. 

AKT II 

Prolog 
Merteuil i Valmont przygotowują się do balu, który okaże się być ich ostatnią i najważniejszą konfrontacją. 

scena 1 
Wszyscy wsłuchują się w dźwięki muzyki. Na pierwszym planie rozgrywają się kluczowe sceny 
między markizą Merteuil, panią de Tourvel, Cecile, kawalerem Danceny i wicehrabią de Valmont. 
Kiedy goście wychodzą , Valmont zostaje sam z panią de Tourvel i uczucie między nimi ożywa. Ich 
spotkanie ponownie zostaje przerwane przybyciem markizy i innych kobiet, z którymi Valmont 
rozpoczyna zabawę. Kiedy Tourvel znów się pojawia, ona Valmont, Merteuil rozgrywają ostateczną 
bitwę. Pierwsza poddaje się Tourvel, Valmont odchodzi od niej. Widząc, że wicehrabia stracił miłość, 
markiza pragnie rozkoszować się pełnią zwycięstwa. Kiedy Valmont prosi ją aby z nim została, 
w ramach nagrody za współudział w intrygach, markiza upokarza go i odrzuca. Do Valmonta dociera, 
że on sam stał się jedną z ofiar intryg markizy de Merteuil. Co więcej, uświadamia sobie, że na 
zawsze utracił jedyną prawdziwą miłość - panią de Tourvel. 

scena 2 
Kolejny bal rozpoczyna się triumfalnym monologiem Merteuil. Kiedy Danceny przybywa razem 
z innymi gośćmi, rozpoczyna z markizą erotyczną grę. Valmont, który także chce się do niej zbliżyć, 
po raz kolejny zostaje odrzucony. Z rozpaczy wyzywa kawalera Danceny na pojedynek, pozwalając 
mu na zadanie śmiertelnego ciosu. W ostatniej chwili swojego życia Valmont przekazuje kawalerowi 
Danceny różaniec, symbol miłości pani de Tourvel. Chce aby dowiedziała się , że zawsze nosił go 
blisko swego serca . 
Zabawa na balu trwa. Tourvel pojawia się między gośćmi i zbliża się do ciała Valmonta, niewymownie 
cierpiąc. Widzi swój różaniec i umiera z rozpaczy obok ukochanego. Kiedy Merteuil widzi Valmonta 
i Tourvel połączonych po śmierci, uświadamia sobie pustkę swojego zwycięstwa i ma poczucie 
całkowitej klęski. Zostaje na zawsze wykluczona z towarzystwa. 
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l<rzyszt0f Pa 
Paweł Chynowski 

Choreograf i inscenizator, dyrektor Polskiego 
Baletu Narodowego i stały choreograf Het Natio
nale Ballet w Amsterdamie. Jego nowe prace od 
dwudziestu lat pojawiają się regularnie w repertu
arze Holenderskiego Baletu Narodowego. 
Wykonywane były także przez znane zespoły 
baletowe w Belgii , Izraelu, Niemczech, Polsce, 
Szwecji , Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech, 
na Litwie, Łotwie i Węgrzech, w Stanach Zjedno
czonych, Kanadzie, Hongkongu, Australii i Nowej 
Zelandii. Pojawiały się w programach prestiżowych 
festiwali w Amsterdamie, Hadze i Edynburgu. 

Jest wychowankiem Państwowej Szkoły Baletowej 
w rodzinnym Gdańsku . Kończąc ją kreował już 

rolę Królewicza w Królewnie Śnieżce Witolda 
Borkowskiego na scenie Opery Bałtyckiej. 
Zaangażował się jednak do Polskiego Teatru Tańca 
w Poznaniu pod dyrekcją Conrada Drzewieckiego 
(1975) , gdzie w krótkim czasie okazał się jedną 
z czołowych młodych indywidualności artystycz
nych i podniesiony został do rangi solisty. Tańczył 
we wszystkich baletach Drzewieckiego; był m.in. 
solistą w jego słynnym Krzesanym Kilara i Chłop
cem w pamiętnej choreografii III Symfonii „Pieśń 
o nocy" Szymanowskiego; objął też główne partie 
w Nocy rozjaśnionej Sandora Tótha i Ustach intym
nych Pavla Smoka. „Praca z Conradem Drzewieckim 
- wspomina po latach - była ważnym okresem 
w moim życiu. Dla osiemnastolatka spotkanie 
z tak wielką indywidualnością artystyczną i zupeł
nie inną formą tańca stanowiło przygodę i wyz
wanie. Czułem się nawet dumny, że tańczę w tym 
zespole". 

W poszukiwaniu nowych doświadczeń, po czterech 
latach przeniósł się do Teatru Wielkiego w Łodzi. 
Zajął tam pozycję pierwszego solisty baletu i objął 
główne partie: Alberta w Giselle, Księcia w Dziadku 

do orzechów, Wacława w Fontannie Bachczysaraju , 
Królewicza w Królewnie Śnieżce i inne. W lutym 
1982 roku wyjechał z kraju do Niemiec, gdzie 
podjął na krótko pracę w zespole baletowym 
Theater Hof. Po roku podążył jednak dalej do 
Francji i został solistą Le Ballet de !'Opera w Lyonie 
pod dyrekcją Gray'a Veredona. Pozostał tam przez 
dwa sezony, występując m.in. w baletach Veredo
na , Kurta Joossa i Hansa van Manena. „Dopiero 
wtedy zrozumiałem, że tancerz jest w stanie tego 
samego wieczoru bardzo dobrze interpretować 
różne techniki tańca: balety klasyczne, modern, 
czy każde inne. Wówczas było to dla mnie szoku
jące, bo w Polsce nie było to takie oczywiste. Poza 
tym w Lyonie prawdziwym odkryciem był dla 
mnie Maison de la Danse, w którym seriami odby
wały się spektakle baletowe i teatru tańca. Te 
przedstawienia działały mocno na moją wyobra
źnię i uświadamiały mi bogactwo możliwości 
sztuki tanecznej". 

Zainspirowany bujnym życiem festiwalowym 
lyońskiego ośrodka baletowego, żądny dalszych 
inspiracji dla swych zainteresowań choreografią, 
postanowił przenieść się ostatecznie do Holandii, 
emanującej na całą Europę niezwykłą kreatywno
ścią w dziedzinie baletu współczesnego . W 1985 
roku dołączył do słynnego Het Nationale Ballet 
w Amsterdamie i pozostał tam przez następne 
dziesięć lat. Spełniły się jego zawodowe marzenia: 
„Holandia była miejscem, gdzie należało się 
znaleźć: Kylian i Nederlands Dans Theatre oraz 
Holenderski Balet Narodowy z trzema choreografa
mi, Rudim van Dantzigiem, Hansem van Manenem, 
Toerem van Schaykiem; to było jak sen''. Występo
wał w dużych, repertuarowych przedstawieniach 
Rudiego van Dantziga, Fredericka Ashtona, Petera 
Wrighta i w neoklasycznych baletach George'a 
Balanchine'a. 
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Tańczył choreografie van Manena i van Schayka; 
pracował z Maguy Marin, Carolyn Carlson i Niną 
Wiener, z Nilsem Christie, Nachem Duato, Janem 
Linkensem i Eduardem Lockiem. Śledził premiery 
innych holenderskich zespołów tańca współcze
snego: Nederlands Dans Theater w Hadze, Scapino 
Ballet i Werkcentrum Dans w Rotterdamie, Intro
Danse w Arnhem. Obserwował doroczne prezen
tacje taneczne Holland Festival , Holland Dance 
Festival i Dutch Days of Dance. Trudno o lepszą 
szkołę kreatywności dla przyszłego choreografa. 

„Twórczość choreograficzna pociągała mnie od 
samego początku. Już podczas pobytu w Lyonie 
zaczynałem coś próbować, ale nie miałem odwagi 
prosić o udział kolegów tancerzy, więc w rezultacie 
komponowałem choreografię na siebie samego. 
W Holandii chciałem uczestniczyć w warsztatach 
choreograficznych zaraz w pierwszym sezonie, 
ale ponieważ było bardzo wielu chętnych kolegów, 
więc zaproponowano mi bym poczekał. Zadebiu
towałem rok później". Swoją pierwszą choreografię 
kameralną zatańczył sam, zaproszony z występem 
gościnnym na międzynarodową galę baletową 
w Łodzi (1987). Po przygotowaniu kilku niewiel
kich prac do programów warsztatowych Holender
skiego Baletu Narodowego, wystawił tan1 balet 
Shostakovich-Chamber Symphony (1992). włączo
ny wkrótce do głównego repertuaru zespołu. 
Odtąd poświęcił się pracy twórczej, realizując 
każdego roku kilka nowych baletów w Amsterda
mie i wielu krajach . W tamtym okresie powstała 
talcże jego pierwsza polska choreografia III Symfonii 
Henryka Mikołaja Góreckiego, zrealizowana 
z baletem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
( 1994) i przyjęta wówczas jako znaczące wydarze
nie w balecie warszawskim. Spektakularnym 
sukcesem młodego twórcy okazała się jednak 
Złota Nagroda Choreograficzna, przyznana mu 

w 1995 roku przez jury Międzynarodowego Kon
kursu Baletowego w Helsinkach za duet Detail 
N do muzyki Zoltana Kodaly'a. 

Po zakończeniu kariery tancerza, w 1997 roku 
związał się jako choreograf z amerykańskim zes
połem Washington Ballet, z którym zrealizował 
cztery balety: Piano Concerto Gershwina, Stop It! 
do muzyki Andrzeja Panufnika, Fbssing By (Bach, 
Crumb, Kodaly) i Sonatę Brahmsa. W 1999 roku 
zajął natomiast podobną pozycję w Het Nationale 
Ballet i odtąd każdego roku tworzył tam nowe 
balety. Jego prace: Do Not Go Gen tle„. (2000) 
i Kurt Weill (2001) zostały uznane za wydarzenia 
artystyczne sezonów i jako takie były prezentowane 
w ramach festiwalu Holenderskie Dni Tańca. 
W efekcie artysta został wyróżniony Nagrodą 
Choreograficzną holenderskiej Dansersfonds 
(2000). a jego prowokujący multimedialny spek
takl Kurt Weill był nominowany w trzech kate
goriach do międzynarodowej nagrody „Benois 
de la Danse" w moskiewskim Teatrze Bolszoj 
(2001). Ukoronowaniem pozycji artysty w Holan
dii stało się powierzenie mu w styczniu 2003 
roku prestiżowej funkcji choreografa-11ezydenta 
Het Nationale Ballet, którą piastuje do dzisiaj 
wspólnie z legendarnym twórcą holenderskim 
Hansem van Manenem. 

Pytany niedawno w wywiadzie Renaty Popkowicz 
-Tajchert o swoich mistrzów, mówił: „Ogromnie 
imponowała mi zawsze twórczość George'a Balan
chine' a, jego kompozycje choreograficzne były 
prawdziwym przełomem w rozwoju sztuki bale
towej. Odrzucił fabułę, a w jego pracach ciało 
tancerza odgrywało pierwszoplanową rolę, ema
nowało emocjami i pięknem ruchu. Cenię jego 
wyjątkową muzykalność i upartą skłonność do 
konfrontowania się z wybitnymi kompozytorami. 

Balanchine stworzył rodzaj pomostu między 
baletem klasycznym i współczesnym, pokazał 
jak wykorzystać technikę klasyczną w nowoczes
nych formach . Dlatego pozostaje on dla mnie 
ważnym punktem odniesienia dla całego współ
czesnego baletu. Wysoko cenię także Hansa van 
Manena i Williama Forsythe'a, na których zresztą 
Balanchine także miał wielki wpływ. Mógłbym 
wymienić i innych jeszcze choreografów, którzy 
w sposób niezwykle twórczy operują techniką 
klasyczną". 

Szczyci się dziś dorobkiem choreograficznym 
liczącym już prawie 50 realizacji. Są wśród nich 
uznane krótsze formy baletowe, jak: cztery kolejne 
Details, Do Not Go Gentle„„ In Light and Shadow, 
Tao, Si despues de morir, Voice, Crossing Fbths, 
Suite for Two, Visions at Dusk, Moving Rooms 
i najnowsze Dumbarton Dances. Zrealizował 
oryginalne wersje choreograficzne takich baletów 
repertuarowych, jak: Ognisty ptak Strawińskiego, 
Carmen Bizeta/Szczedrina, Sen nocy letniej 
Mendelssohna, Symfonia fantastyczna Berlioza 
i Szeherezada Rimskiego-Korsakowa. Stworzył 
też pełne rozmachu, autorskie balety pełnospekta
klowe: Kurta Weilla i Don Giovanniego w Am
sterdamie, Srebrny szal i Niebezpieczne związki 
w Rydze, Acid City w Wilnie, Tristana w Sztok
holmie, Romea i Julię w Edynburgu. W czerwcu 
2010 roku znów powrócił do Amsterdamu, gdzie 
zrealizował kolejny swój duży balet Nijinsky
Dancer, Clown, Cod, oparty na życiu i legendzie 
Wacława Niżyńskiego . 

Jak pracuje nad swoimi baletami? „Najpierw jest 
pomysł choreograficzny, czasem muzyka, a potem 
materiał. Kroki opracowuję z tancerzami w sali 
baletowej. Moje stosunki z artystami są bardzo, 
bardzo ważne. Gdy byłem młodszy, chciałem być 

przez nich kochany, ale teraz mam świadomość, 
że czasem konflikt artystyczny nie jest taki zły. 
Może być bardzo owocny. Próby to zawsze walka 
różnych ego, ponieważ tancerze to ludzie o różnych 
charakterach. W Holenderskim Balecie NarodoWYfil 
trzeba naprawdę tancerzy przekonać, zmotywować. 
Być może dlatego jest to tak twórczy zespół. Lubię 
pracować z ludźmi kreatywnymi, którzy wnoszą 
dużo umiejętności, ale też element konfrontacji. 
Uważam to za bardzo, bardzo istotne. Bywają 
momenty trudne, nawet denerwujące, ale wiem, 
że to jest dobre." 

Komponując choreografie, sięgał do muzyki Mon
teverdiego, Bacha, Vivaldiego, Mozarta, Berlioza, 
Mendelssohna, Chopina, Wagnera, Verdiego, 
Brucknera, Brahmsa i Rimskiego-Korsakowa; 
do Bartóka, Crumba, Gershwina, Kodaly'ego, 
Maderny, Poulenca, Prokofiewa, Ravela, Stra
wińskiego, Szczedrina, Sznitkego, Szostakowicza, 
Weilla i innych kompozytorów XX wieku; także 
do polskich: Henryka Mikołaja Góreckiego, Witolda 
Lutosławskiego i Andrzeja Panufnika. Korzystał 
z wzorców literackich Szekspira i Moliera, Cho
derlosa de Laclosa, Prospera Merimee, Josepha 
Bediera i Jeana Cocteau; z tekstów Dylena Thomasa, 
Bertolda Brechta i Wacława Niżyńskiego. 'ęk

szość jego baletów była jednak owocem własn 
fascynacji i koncepcji dramaturgicznych, własnego 
rozumienia współczesnych przetworzeń tańca 
klasycznego i bardzo osobistej interpretacji muzyki. 

Gros jego choreografii powstało dla Het Nationale 
Ballet w Amsterdamie. Ale tworzył również lub 
realizował swoje holenderskie balety dla zespołów 
w innych krajach. Były wśród nich: Washington 
Ballet, Królewski Balet Szwedzki, Scottish Ballet, 
Balet Izraelski, Balet Opery Drezdeńskiej, Królew
ski Balet Flamandzki, Donau Ballet, Narodowy 



Balet Litwy, Narodowy Balet Łotwy, Balet Teatru 
Opery w Ankarze, Narodowy Balet Węgierski, 
Australian Ballet, West Australian Ballet, Royal 
New Zealand Ballet i Hongkong Ballet. 
Komponował kameralne formy choreograficzne 
specjalnie dla znanych solistów baletu, w tym 
także dla czołowej gwiazdy moskiewskiego Baletu 
Bolszoj - Svetlany Zakharovej, dla której zrealizował 
w 2007 roku duet finałowy ze swojego Tristana 
oraz popisowe solo z komicznego baletu Voice. 

O stylu choreograficznym Krzysztofa Pastora pisała 
Maggie Foyer z brytyjskiego „Dance Europe" : „Jest 
owocem różnorodnego doświadczenia. Jego choreo
grafia opiera się na zasobie baletowym w sposób 
na wskroś współczesny, a jednocześnie inno
wacyjny, z pełnym wykorzystaniem potencjału 
tancerzy. Skala jego twórczośc i obejmuje nawet 
niemal zapomniane kroki, jak gargouillade, czyli 
pas de chat z dodatkowymi ozdobnikami. Wyko
rzystał to ze wspaniałym efektem w Don Gio
vannim„. Lubi utwory narracyjne, ale zawsze 
szuka nowego podejścia. Jego zdaniem - „ważne 

jest oddziaływanie emocjonalne. Gdy zaczynałem 
opracowywać swoje pierwsze choreografie w Ho
landii, odbierane to było jakbym przybył z innej 
planety, bo robiłem rzeczy dość emocjonalne 
w czasach, kiedy taniec był bardzo abstrakcyjny. 
Znane jest twierdzenie Hansa van Manena, że 
taniec to tylko taniec . Myślę jednak, że teraz to 
się zmieniło." Nawet w jego baletach bez fabuły 

czuje się podtekst emocjonalny. Si despues de 
morir„. do muzyki Mauricia Sotelo ma w sobie 
sugestię andaluzyjskiej namiętności, a inspirowany 
Bachem, klasycznie zbudowany utwór In Light 
and Shadow wyczarowuje świat baroku . Ostry 
monochromatyczny charakter baletu Crossing 

Paths pełen jest napięcia wydestylowanej namię
tności , a Moving Rooms to dzieło agresywnie 
nerwowe. Każdy jego utwór ma odrębny charakter, 
tworząc atmosferę wyjątkowości". 

Jego prace choreograficzne pojawiały się w festi
walowych programach Holland Festival, Dutch 
Days of Dance, Holland Dance Festival i Edinburgh 
Festival. Były pokazywane przez Het Nationale 
Ballet podczas tournee po Holandii, Francji, Kana
dzie i Wielkiej Brytanii, zaś Australian Ballet 
przywiózł jego Symfonię fantastyczną na swoje 
prestiżowe występy gościnne do Paryża (2008). 
Zasiadał w jury międzynarodowych konkursów 
choreograficznych w Groningen i Kopenhadze, 
Konkursu Eurowizji dla Młodych Tancerzy w War
szawie i Międzynarodowego Konkursu Baletowego 
w Nowym Jorku - wszędzie jako polski choreograf, 
choć reprezentant Holenderskiego Baletu Narodo
wego. 

Tymczasem w Polsce właściwie zapomniano 
o Krzysztofie Pastorze, chociaż przez minione 
lata jego nieobecności twórczej w kraju nie pojawił 
się właściwie żaden nowy, znaczący polski talent 
choreograficzny. Rzadko też docierały do nas echa 
prasowe jego zagranicznych sukcesów. „Moja praca 
za granicą nie była raczej dostrzegana w kraju. 
Szczerze mówiąc nieco cierpiałem z tego powodu, 
choć pracowałem w tak wielu fantastycznych 
miejscach. Wydawało mi się, że zniknąłem z Polski 

na zawsze. Nie mówię tu o czyjejś winie, los po 
prostu tak się potoczył. Przyjmując jednak zapro
szenia z innych krajów, często zadawałem sobie 
pytanie: dlaczego nie mam żadnych propozycji 
z Polski. W końcu okazało się, że warto było czekać 
- znaleźli się ludzie , którzy tu na mnie czekali". 
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Sprowadzenie wybitnego choreografa do kraju 
i powierzenie mu dyrekcji baletu Opery Narodowej 
rozważali już wcześniejsi dyrektorzy Teatru Wiel
kiego w Warszawie. Podejmowali nawet w tej 
sprawie sondażowe rozmowy, ale nie mieli odwagi 
przyjąć i wesprzeć podstawowego postulatu 
Krzysztofa Pastora. Pracując od lat na Zachodzie 
w warunkach autonomii sztuki baletowej, a przy
najmniej jej niezależności artystycznej w łonie 
teatru operowego, uzależniał swoją decyzję od 
zmian organizacyjnych w Teatrze Wielkim, chciał 
uniezależnienia baletu od Opery Narodowej jako 
wydzielonego Polskiego Baletu Narodowego. Tę 
reformatorską ideę podjął dopiero i poparł były 
minister kultury Waldemar Dąbrowski, kierujący 
ponownie Teatrem Wielkim od 2008 roku. 
Zaproszony do Warszawy, by zrealizować swojego 
Tristmw, Pastor otrzymał wreszcie takie gwarancje 
i zdecydował się przyjąć dyrekcję Polskiego Baletu 
Narodowego, wyodrębnionego wkrótce w strukturze 
organizacyjnej Teatru Wielkiego decyzją ministra 
kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdro
jewskiego z 29 kwietnia 2009 roku. 

Zadeklarował wówczas: „Polski Balet Narodowy 
jest największym zespołem baletowym w Polsce, 
pełnym świetnych tancerzy polskich i zagranicznych, 
którzy gwarantują wysoki poziom przedstawień . 

Powinien on odzwierciedlać charakter, energię 
i aspiracje polskiego społeczeństwa. Dlatego 
troszcząc się o naszą tradycję, obok pielęgnowania 
baletów klasycznych, zamierzam budować atra
kcyjny i zróżnicowany repertuar, w którym znajdą 
się znaczące osiągnięcia polskiej i międzynarodowej 
sztuki baletowej XX i XXI wieku. Będę również 
zapraszał do współpracy artystów, którzy decydują 
o współczesnym obliczu i przyszłości baletu 
w Polsce i na świecie . Uczynię co w mojej mocy, 

aby pojawienie się Polskiego Baletu Narodowego, 
obok czołowych zespołów artystycznych naszego 
kraju, nie było jedynie powierzchowną zmianą 
szyldu. Pragnę, aby był to zespół młody, dynamiczny 
i kreatywny, by jego międzynarodowy skład wzbo
gacał i inspirował kulturę polską, gwarantując 
jednocześnie nasz unikalny charakter narodowy". 

Od tego momentu zrealizował już z Polskim Ba
letem Narodowym trzy swoje wcześniejsze balety: 
Wagnerowskiego Tristana, Kurta Weilla z muzyką 
tytułowego kompozytora oraz In Light and Shadow 
do muzyki Bacha. Pracuje nad nowym baletem 
autorskim I przejdą deszcze ... do muzyki wybranych 
utworów Henryka Mikołaja Góreckiego. Nie za
mierza jednak wypełniać repertuaru wyłącznie 
własnymi baletami, przeciwnie - zaplanował już 

wiele gościnnych realizacji choreograficznych. 
Jako dyrektor, podjął natomiast zdecydowane 
kroki w kierunku reformy baletu warszawskiego. 
Wytyczył program rozwoju artystycznego zespołu 
na najbliższe sezony i zintensyfikował jego codzien
ną pracę, także pod okiem zapraszanych peda
gogów i baletmistrzów zagranicznych ( 
Wprowadził doroczne warsztaty dla młodych 
polskich choreografów. Zapoczątkował zmiany 
organizacyjne i weryfikację artystyczną zespołu . 

Podjął starania o wprowadzenie systemu transfor
macji zawodowej dla polskich tancerzy baletowych 
zbliżających się do końca kariery. Zacieśnia zanie
chaną w ostatnich latach współpracę z warszawską 
szkołą baletową i stale wzbogaca skład osobowy 
zespołu o nowych tancerzy polskich i zagrani
cznych. Zainicjował także wrześniowy festiwal 
Dni Sztuki Tańca w Teatrze Wielkim, aby poszerzyć 
ofertę artystyczną dla warszawskiej publiczności 
baletowej. 

Czy wierzy w efekty swojego angażowania 

na rzecz Polskiego Baletu N owego, skoro 
balet nie jest u nas tak popularny jak w Holandii, 
zwłaszcza wśród młodych widzów? W wywia
dzie dla „Twojej Muzy" przypominał: „Są kraje, 
gdzie taniec wypełnia i porywa widownię. Tak 
bywa w Ameryce, w Holandii, Francji, Rosji, 
Wielkiej Brytanii. Generalnie, wielu młodych 
ludzi uważa jednak, że balet jest sztuką nudną. 
Jeśli więc przy pierwszym zetknięciu z baletem 
coś ich nie porwie - będą być może straceni 
dla tej sztuki na zawsze ... Taniec artystyczny 
musi budzić głębokie, autentyczne przeżycia, 
prowokować i zachwycać, poruszać, dawać do 
myślenia , pokazywać ludzkie namiętności. 
Balet musi być sztuką żywą. Powinien oczywiście 
z szacunkiem patrzeć w przeszłość, ale też 
śmiało wkraczać w przyszłość. Prowokować 
nie dla samej prowokacji, ale dla intelektualnego 
fermentu". I dodawał przy innej okazji: ,,Wierzę, 
że uda się nam wiele osiągnąć. W końcu tak 
znaczący w Europie i tak ambitny kraj jak Polska, 
z jej wielkim potencjałem artystycznym i do
robkiem kulturalnym, stać chyba na to, aby 
zapewnić właściwe warunki funkcjonowania 
swojemu Baletowi Narodowemu. Oddałem się 
w tej sprawie do dyspozycji. I nie chodzi o to, 
że jestem pracoholikiem, to po prostu moja 
ogromna pasja". 

W uznaniu dotychczasowych wysiłków na rzecz 
„baletowej rewolucji" Krzysztof Pastor znalazł 
się w 2009 roku wśród Polaków godnych podziwu 
w rankingu magazynu „Maleman" . Otrzymał 
też Statuetką Terpsychory 2010, przyznaną mu 
przez Związek Artystów Scen Polskich za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie sztuki baletowej. 
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Miłość i ze 
I 

Ewa Zielaskowska 

Tajemne inspiracje natury 

Naturalny uśmiech. Naturalny wdzięk. Naturalna 
medycyna, amortyzacja, okleina, woda mineralna. 
Prawo naturalne. Naturalne kosmetyki i suplementy. 
Jogurt naturalny. Na łonie natury. W zgodzie 
z naturą . Aromat identyczny z naturalnyn1. Natura 
- bardzo dziś modne słowo-wytrych. Pojęcie intu
icyjnie zrozwniałe i niemal bezwiednie wartościo
wane pozytywnie . Wszak naturalne jest dobre, 
ba, jest najlepsze! Czy na pewno? Markiz de Sade 
mógłby być odmiennego zdania„ . 
Ponad sześćdziesiąt różnych znaczeń, bo aż tyle 
zdołano wydobyć z pism oświeceniowych myśli
cieli, świadczy bezsprzecznie o niezwykłej popu
larności, jaką termin „natura" zyskał w Wieku 
Świateł. Ponad sześćdziesiąt! Czy przy tak dużej 
rozpiętości semantycznej można w ogóle dojść 
do jakiegokolwiek porozumienia? Dyskusje toczy
ły się bardzo dynamicznie, a każdy, kto „chciał 
mieć rację, powoływał się na naturę, przeciągał 
ją na swoją stronę". Dlaczego? Przyjęto bowiem 
za pewnik, że Natura jest rozumna, a jednocześnie 
tożsama z Prawdą . Uważana za siłę tworzącą 
(natura naturans) nie podlegała wyższej instancji. 
Natura była Bogiem - Bóg był Naturą. W obozie 
deistów zakwestionowano Objawienie. Nie pozo
stawiono miejsca na Tajemnicę. Optymistycznie 
wierzono, że natura jest niezmienna i harmonijna. 
Co więcej, żywiono przekonanie, że umysł ludzki 
zdoła odkryć i pojąć wszystkie kierujące nią zasa
dy. Nadzieje związane z „otwartą księgą natury" 
były ogromne. Wszystko, co zgodne z naturą -
uprawomocnione. Pozostawało w zasadzie już 
tylko określić, co tak naprawdę jest „naturalne". 
I tu problemy zaczęły się mnożyć„. 
Jaka jest ludzka natura? - pytano. Pierwotnie 

dobra? Ulegająca zepsuciu przez społeczeństwo 
i cywilizację? Niezmienna czy podatna na kształ
towanie? Wedle jednego z najwybitniejszych 
myślicieli epoki, Jana Jakuba Rousseau, człowiek 
rodzi się dobry i niewinny. W stanie natury żyje 
w równowadze, a cywilizacja i kultura sprawiają, 
że staje się występny. Autor Nowej Heloizy przeko
nywał, że „człowiek jest dobry, to ludzie są źli". 
Dopiero bowiem w społeczeństwie, które jest 
zaprzeczeniem porządku naturalnego, dochodzi 
do konfliktów i sprzeczności interesów. Ludzie 
poszukują korzyści i własnej przyjemności. Prze
ciwnego zdania byli libertyni. Głosili oni, że prawo 
Natury nakazuje dążyć za „wewnętrznym głosem 
wrodzonych upodobań". Moralność uważali za 
przesąd. Wychodzili z założenia, że Natura nie 
może działać przeciwko sobie, kiedy zatem obdarza 
człowieka potrzebami i skłonnościami, to ich 
realizacja jest jej nakazem. Jeśli więc - jak pisał 
znany ze swych niezwykle kontrowersyjnych 
poglądów Markiz de Sade - „tajemne inspiracje 
natury wiodą nas do zła, to widocznie zło jest 
naturze niezbędne". 

Enigmatyczny autor 

Opublikowane w 1782 roku Niebezpieczne związki, 
czyli Listy zebrane w jednym spoleczeństwie, 
a ogloszone ku nauce innych Pierre'a Choderlosa 
de Laclosa (1741-1803) okazały się wielkim suk
cesem wydawniczym. Cały nakład został wyprze
dany w dwa tygodnie. Wznowienie ukazało się 
jeszcze w tym samym miesiącu! W tym samym 
roku - około piętnastu edycji pirackich. Do końca 
wieku - kilkadziesiąt. „Najbardziej enigmatyczny 
autor we Francji" - jak po latach powiedzą o Laclosie 
krytycy - przystąpił do pracy nad swą powieścią 
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prawdopodobnie w 1778 roku w Aix. Niewyklu
czone, że pisanie traktował przede wszystkim 
jako rozrywkę, gdyż jego głównym zatrudnieniem 
- jako absolwenta Królewskiego Korpusu Artyle
ryjskiego i dowódcy wojskowego - było wówczas 
fortyfikowanie wyspy. (Wcześniejsze próby lite
rackie Laclosa nie zyskały rozgłosu. Wśród nich, 
powstałe na podstawie utworu przyjaciółki rodziny 
Madame Riccoboni, libretto do opery komediowej 
Emesline francuskiego kompozytora Saint-Georgesa. 
Premierowa klapa 19 lipca 1777 roku sprawiła, 
że sztuka nie została ponownie wystawiona). 
Mylilby się ten, kto by uwierzył, że - nieporówny
walny z popularnością żadnej innej powieści 
tamtych czasów - sukces wydawniczy Niebezpie
cznych związków był tożsamy z przychylnym 
przyjęciem książki. Publikacja natychmiast wywo
łała skandal. Jak można było w tak przerażających 
barwach odmalować społeczeństwo francuskie?! 
Oburzenia nie kryła i nie szczędziła ostrych słów 
krytyki nawet Madame Riccoboni. Zdumieni byli 
też cudzoziemcy. W jednym z angielskich czaso
pism książce, co prawda, nie odmówiono artyzmu, 
ostrzegano jednak przed jej „diabolicznością". 
(Powieść stosunkowo szybko została przetłuma
czona na angielski i niemiecki; co ciekawe, polski 
przekład pióra Tadeusza Boya-Żeleńskiego ukazał 
się dopiero w 1912 roku). Padły oskarżenia o infa
mię, gdyż niektórzy paryżanie poczuli się osobiście 
dotknięci, rozpoznawszy w przedstawionych 

przez Laclosa postaciach samych siebie. Pisarz 
okrył się złą sławą. Zanim Maria Antonina zaży
czyła sobie egzemplarza dzieła do swojej biblio
teki, dopilnowała, aby na oprawie nie znalazł się 
ani tytuł, ani nazwisko autora. Niezależnie od 
tego, czy wierzono, że de Laclos sam wymyślił 

wszystkie przedstawione w powieści łajdactwa 
i nikczemności, czy jedynie przystosował do 
druku fragmenty autentycznej korespondencji, 
uważano go za potwora. Książka wkrótce trafiła 
na indeks ksiąg zakazanych. 
W XIX wieku niemal zupełnie pomijana, stała 
się odkryciem artystów minionego stulecia -
reżyserów teatralnych i filmowych, kompozytorów. 
Wciąż budziła kontrowersje. Pierwsza adaptacja 
filmowa Rogera Vadima - choć we Francji nagro
dzona - nie uzyskała licencji na dystrybucję poza 
jej granice. Dopiero w bardziej liberalnym klimacie 
powieść została wpisana do kanonu lektur fran
cuskich studentów. W przeprowadzanych rankin
gach popularności czytelniczej de Laclos zajmuje 
obecnie miejsce między autorem Trzech musz
kieterów, Aleksandrem Dumasem, a Wiktorem 
Hugo - czołowym przedstawicielem francuskiego 
romantyzmu. 

Należy ogłosić te listy 

„Patrzyłem na obyczaje epoki i ogłosiłeJłl te listy" 
- wyjaśniał Jan Jakub Rousseau w przedmowie 
do Nowej Heloizy. Ze słowami genewskiego filo
zofa, które stały się mottem Niebezpiecznych 
związków, Choderlos de Laclos rozpoczyna grę 
już w Przedmowie. Przywdziewając maskę edytora, 
przyznaje, iż jego zdaniem, listy, które otrzymał 
do zredagowania, „należy ogłosić", tak ze względu 

na ich „powab", jak i „użyteczność". Owa publikacja 
miałaby „czynić przysługę obyczajom, odsłaniając 
sposoby tych, co sami hołdują złym i deprawują 
dobre". Motto spełnia jeszcze inną funkcję - jest 
wyrazistym znakiem intencji autora, który pragnie 
wpisać swe dzieło w tradycję powieści epistolarnej. 

Wszak klasyka tego gatunku (Listy perskie Monte
skiusza, wspomniana już Nowa Heloiza Rousseau, 
Klarysa Samuela Richardsona czy znane wszystkim 
doskonale Cierpienia mlodego Wertera) powstaje 
właśnie w osiemnastym stuleciu -nie bez przyczyny 
zwanym „wiekiem listów". Forma korespondencji 
pozwalała w dużej mierze uautentycznić fikcję 
powieściową, uwierzytelnić opowiadane zdarzenia, 
a jednocześnie umożliwiała oświetlenie ich z róż
nych punktów widzenia. Zindywidualizowany 
język bohaterów miał sugerować prawdziwość 
ich przeżyć oraz zmian w psychice pod wpływem 
uczuć i doświadczeń . Wedle ówczesnych wskazań 
listy powinny być „naturalne" i przypominać 
zwyczajną rozmowę . Jednakże te „naturalne" 
salonowe pogawędki odbywały się przecież zgod
nie z przepisami sztuki konwersacji. Naturalność 
była więc na poły udawana, lecz w tak misterny 
sposób, aby ta mistyfikacja nie była dostrzegalna. 
Na Niebezpieczne związki składa się 175 listów 
pisanych od sierpnia do grudnia 17* * roku. Od
dając głos swoim bohaterom, de Laclos pozornie 
usuwa się w cień. Tylko od czasu do czasu wy
chynie jako redaktor, podając informacje o listach 
zagubionych lub celowo pominiętych. Grę z czy
telnikiem podejmuje jednak od samego początku, 
kiedy pisze do swej powieści dwie ironiczne 
przedmowy. W jednej - wcielając się w edytora 
- oświadcza, że redagowany przez niego zbiór 
korespondencji jest autentyczny, w drugiej-jako 

nakładca - w to powątpiewa. Nad materią powieści 
panuje z precyzją iście inżynierską. Przemyślna 
kolejność poszczególnych listów czy odmienny 
język doskonale charakteryzujący każdą z postaci 
sprawiają, że powieść nabiera dramaturgii niemal 
teatralnej. 

Przyrządy do rozkoszy 

Młodziutka Cecylia de Volanges właśnie opuściła 
klasztor. Ma zostać wydana za mąż za hrabiego 
de Gercourt, który kilka lat wcześniej porzucił 
dla intendentowej Markizę de Merteuil. Nadarza 
się więc doskonała okazja do zemsty. Markiza 
prosi zatem swego byłego kochanka, wicehrabiego 
de Valmont, którego intendentowa z kolei porzuciła 
dla Gercourta, o pewną „przysługę" (określając 
ją francuskim terminem „rouerie" od razu daje 
do zrozumienia, że chodzi o szelmostwo, pewien 
rodzaj ,,łajdactwa libertyna") . Ten jednak nie jest 
chwilowo propozycją zainteresowany.„ Oto jak 
zawiązuje się węzeł dramatyczny Niebezpiecznych 

związków. 

Już na pierwszych kartach powieści de Laclos 
kreśli obraz dwóch „drapieżnych" postaci o liber
tyńskich poglądach. To oni są pomysłodawcami 
niebezpiecznej gry, którą będą toczyć między 
sobą, wciągając w nią kolejne ofiary. Markiza 
de Merteuil i wicehrabia de Valmont, bo o nich 
tu mowa, żyją w wirze światowych uciech oraz 
kultu przyjenmości i rozkoszy- w społeczeństwie, 
które jest tak skonstruowane, że trzeba wybierać 
między oszukiwaniem a byciem oszukiwanym. 
Nie mają żadnych skrupułów, stawiają sobie ko
lejne wyzwania i bawi ich niezmiernie prześciganie 
się w konceptach na dalsze salonowe podboje. 
Krytycy dopatrzą się w tej zabawie rywalizacji 

dwóch Don Juanów: jednego w halce, drugiego 
w bryczesach. 
Wyrachowany Valmont, który szczyci się talentem 
zniesławiania kobiet, „umie doskonale obliczyć, 
na ile bezeceństwa może sobie pozwolić mężczyzna, 
nie gubiąc się w oczach świata". Plan rozkochania 
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w sobie swej nowej ofiary, pani de Tourvel, re
alizuje krok po kroku z całą bezwzględnością . 

Do nastoletniej Cecylii , którą uwodzi natomiast 
z zemsty na jej matce, pisze w sprawie schadzki 
z ukochanym kawalerem Dancenym: „myślę 
o twym szczęściu i bądź pewna, że znajdę w nim 
własne". Niedoświadczona dziewczyna bierze to 
wyznanie za dobrą monetę. Dla czytelnika, za
poznanego z projektem zemsty wicehrabiego, 
wybrzmiewa ono nad wyraz cynicznie. Podobnie, 
gdy na „pulpicie" uczynionym ze swej kochanki 
Emilie, Valmont kreśli list do pani de Tourvel. 
W tej sytuacji słowa „nigdy jeszcze, pisząc do 
ciebie, nie zaznałem takiej rozkoszy" nabierają 
podwójnego sensu. Przeświadczona o swej wyż
szości Markiza de Merteuil gardzi ludzką głupotą. 
„Jacyż ci inteligentni ludzie są głupi" - dzieli się 
z wicehrabią swoim spostrzeżeniem. „Głupiątka, 
które w dzisiejszym kochanku nie umieją dostrzec 
jutrzejszego wroga'', czyli przede wszystkim dobre, 
szczere, prostolinijne czy też trochę naiwne ko
biety, to zgodnie z jej przekonaniem: „po prostu 
tylko przyrządy do rozkoszy". 
Para głównych bohaterów, kierowana namiętno
ściami i działająca zgodnie z wyłożonymi przez 
Markizę w jednym z listów libertyńskimi „zasada
mi", prowokuje i kontroluje zachowania pozosta
łych, igra z ich uczuciami. Dla Valmonta i Markizy 
bowiem miłość to nic innego jak „tylko sztuka 
pomagania przyrodzie", „upokarzające uczucie", 
„choroba" czy „pretekst do rozkoszy". Miłość 
sprzęgnięta z nienawiścią wiedzie do zemsty. 
Urażona duma również. A zemsta przecież daje 
rozkosz, której doznawanie jest głównym celem 
obojga bohaterów. „Z jakąż rozkoszą mścić się 
będę!" - obwieszcza Valmont. „Kiedy mam do 
kogoś urazę, nie szydzę zeń; robię lepiej: mszczę 

się" - ostrzega jego przyjaciółka. Znamienne dla 
epoki okrucieństwo w miłości, „przesunąwszy 
się z dziedziny moralnej w fizyczną , dojdzie 
w Markizie de Sade do najpełniejszego wyrazu". 
A może mimo wszystko wicehrabia kochał nie
gdyś Markizę, a ona nadal żywi do niego głębokie 
uczucie? Może z zazdrości o panią de Tourvel 
zaczyna manipulować byłym kochankiem? Na 
le pytania nie ma jednoznacznych odpowiedzi. 
Ich znalezienie uniemożliwia „podwójna mowa" 
głównych bohaterów. Nie wiadomo, kiedy piszą 
otwarcie , a kiedy zaczynają oszukiwać i bawić 
się konwencją. Brak odautorskiego komentarza 
sprawia, że w listach bohaterów jest tyle prawdy, 
ile sami w nich znajdziemy. W społeczeństwie 
przedstawionym przez Laclosa „ideał przejrzy
stości uczuć wpisany zostaje w świat antynatury". 
Zakłamane relacje międzyludzkie skutecznie 
przysłoniły pierwotną dobroć człowieka. Albo 
inaczej. Kultura nie stanowi wystarczającej bariery, 
by powstrzymać to, co w ludziach z gruntu złe. 
W tej historii o wygrywaniu i przegrywaniu wszy
scy są przegrani. 

Źródła cytatów: 

P. Hazard, Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza 

do Lessinga, Warszawa 1972. 

P. Ch. de Laclos Niebezpieczne związki, czyli Usty zebrane 

w jednym spoleczeństwie, a ogloszone ku nauce innych, 

tłum. T. Boy-Żeleński , oprac. A. Siemek, Warszawa 2007. 

j. Łojek, Wiek Markiza de Sade: szkice z historii obyczajów 

i literatury we Francji XVIII wieku, Lublin 1975. 

wybrane adaptacje filmowe i telewizyjne 

reżyser tytuł rok powstania 

Roger Vadim 
Roger Vadim 
Toshiya Fujita 
Miloslav Luther 
Claude Barma 
Stephen Frears 
Milos Forman 
Gary Halvorson 
Roger Kumble 
Josee Dayan 
Lee Je-Yong 

wybrane adaptacje operowe i baletowe 

Les Liaisons dangereuses 
Une femme fidele 
Kiken na kankei 
Nebezpecne znamosti 
Les Liaisons dangereuses 
Dangerous Liaisons 
Valmont 
The Dangerous Liaisons 
Cruel Intentions (Szkoła uwodzenia) 
Dangerous Liaisons 
The Scandal 

1959 
1976 
1978 
1980 
1980 
1988 
1989 
1994 
1999 
2003 
2003 

. . • toi.. p«J\\ "\dllld 

kompozvtor choreogr<1f/rezyser tytuł !llll'JSl.e luh I""'" '"n""'" 

Claude Prey Les Liaisons dangereuses Strasburg, Opera du Rhin 1974 

Conrad Sus Colin Graham The Dangerous Liaisons San Francisco Opera 1994 

Piet Swerts Philippe Sireuil Les Liaisons dangereuses Antwerpia, Vlaamse Opera 1996 

Jan S. Bach, Eric Satie Ewa Wycichowska Niebezpieczne związki Poznań , Polski Teatr Tańca 1996 

Arturs Maskats Krzysztof Pastor Niebezpieczne związki Ryga, Latvju Opera 2006 

adaptacje teatralne w Polsce 

reżyser miejsce rok pra\\'ykonania 

Stanisław Hebanowski 
Zdzisław Tobiasz 
Halina Kwiatkowska, Marek Walczewski 
Andrzej Maj 
Zbigniew Zapasiewicz 
Bogdan Hussakowski 
Jan Buchwald 
Włodzimierz Nurkowski 
Włodzimierz Nurkowski 
Paweł Szumiec 
Waldemar Zawadziński 
Agnieszka Lipiec-Wróblewska 
Bartłomiej Wyszomirski 
Jacek Bunsch 
Bartłomiej Wyszomirski 

Teatr "5", Poznań 
Teatr Ateneum, Warszawa 
Teatr Telewizji 
Tarnowski Teatr im. L. Solskiego, Tarnów 
Teatr Dramatyczny, Warszawa 
Teatr im. Stefana Jaracza, Łódź 
Teatr Polski, Wrocław 
Teatr im. J. Słowackiego, Kraków 
Teatr im. Wandy Siemaszkowej, Rzeszów 
Teatr im. J. Osterwy, Gorzów Wielkopolski 
Teatr Wybrzeże, Gdańsk 
Teatr Nowy, Warszawa 
Teatr Polski, Bielsko-Biała 
Teatr Miejski, Gdynia 
Teatr Komedia, Warszawa 

1964 
1966 
1967 
1979 
1987 
1988 
1988 
1988 
1996 
2000 
2000 
2004 
2004 
2005 
2008 
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Artu rs Masl<ats 
Każde przedstawienie, każde nowe dzielo sztuki i wszelkie formy twórczego wyrazu sq krokiem 
w nieznane. Jeśli tak się nie dzieje wpadam w rutynę i powielam to, co już stworzylem. Nie uważam 
żeby pomysły spadafy kompozytorowi z nieba. Jeżeli pracuję nad konkretnym dzielem, jestem w nie 
calkowicie zaangażowany. Odtąd proces twórczego postępowania staje się oczywisty. 

Urodził się 20 grudnia 1957 w Valmierze. Uczęszczał 
do szkoły muzycznej Jazeps Medir;is, gdzie jego 
nauczycielami byli JaniS Llcitis (harmonia) i Marija 
Medil;i.a (formy muzyczne, instrumentacja) - człon
kini sławnej rodziny łotewskich kompozytorów, 
mentorka Artura Maskatsa. Ukończył klasę kompo
zycji w Państwowym Konserwatorium Łotewskim. 
Podczas studiów zdobył główną nagrodę w Mię
dzynarodowym Konkursie Mlodych Kompozytorów 
(1981) w Erywaniu (Armenia). 
Kariera artystyczna kompozytora skupiona jest 
na teatrze . Będąc dyrektorem muzycznym Dailes 
Teatris w Rydze (1982-1997) stworzył muzykę do 
ponad stu produkcji teatralnych, w tym do spe
ktaklu wyróżnionego przez tygodnik „Atmoda" 
Muifbas skartie (Dotknięci przez wieczność, 1987) 
Aleksandra Caka, przedstawienia nazwanego przez 
poetę Janisa Petersa „oczyszczeniem trwającej 
epoki". Arturs Maskats skomponował także muzykę 
do spektakli innych teatrów. W latach 1993-1996 
był przewodniczącym Związku Kompozytorów 
Łotewskich , a od roku 1996 jest dyrektorem arty
stycznym Łotewskiej Opery Narodowej w Rydze. 
Trzykrotnie otrzymał nagrodę muzyczną Liela 
muzikas balva, w 1996, 2001 i 2002 roku. Jego 
kompozycja Tango została wykonana w finale 
3. Konkursu Kompozycji Symfonicznych w Londy
nie (2003). 

Arturs Maskats 

Utwory Artursa Maskatsa cechuje ekspresja 
i intensywność muzycznego myślenia. Takie 
podejście wymaga doboru odpowiednich środ
ków wyrazu. Inspiracje muzyczne wynikają 
z konkretnego postrzegania wrażliwości pisarzy 
(Ojars Vacietis) i interpretacji tekstów poetyckich. 
Od czasów młodości zafascynowany był poezją 
francuską i kulturą romańską (Paul Verlaine, 
Michelangelo, Pier Paolo Pasolini). Inspiracje 
czerpie także ze świata tańca. W utworze Salve 
Regina istotna jest ekspresywna łagodność dźwię
ków wiolonczel, które przewodzą w przedsta
wieniu . Jednocześnie muzyka Maskatsa jest 
idealnie zorganizowana. Ideę złotego podziału 
harmonicznego, która przejawia się intensyfikacją 
emocjonalnej przestrzeni można zauważyć 
w utworze Concerto Grosso. W jednej z najno
wszych symfonicznych kompozycji Maskatsa, 
Tango, dźwięki orkiestry zdają się w specyficzny 
sposób wibrować. W kontekście współczesnej 
interpretacji romantycznej i aspekcie dramaty
cznym można wiele powiedzieć o jego muzyce, 
stąd tworczość Maskatsa staje się tematem do 
licznych opracowań teoretyków muzyki. 
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Agniesz ka Nagórka 
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina 
w Warszawie w klasie dyrygentury prof. Antoniego Wita. 
Trzykrotnie brała udział w kursach dyrygenckich dla wy
różniających się studentów dyrygentury, prowadząc Naro
dową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. 
Od 2001 prowadzi działalność koncertową , występując 
gościnnie z orkiestrami filharmonicznymi w kraju oraz 
w prestiżowych salach za granicą (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. Pre
miera Rlusta Antoniego Księcia Radziwiłła, wraz z Adamem 
Hanuszkiewiczem i Franciszkiem Starowieyskim, była jej 
debiutem na poznańskiej scenie operowej. Na swojej 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, Dariu
szem Stachurą. 
Premiera opery Wolny strzelec Carla M. von Webera i baletu 
Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna pod jej kierownictwem 
muzycznym zainaugurowała VI i VlI Festiwal Hoffrnannowski 
w roku 2006 i 2007. W Teatrze Wielkim w Poznaniu dyry
guje ponadto spektaklami operowymi, m.in. Gosi fan tutte 
W.A. Mozarta, Graczami Dymitra Szostakowicza I Krzyszto
fa Meyera, Nabucco G. Verdiego i baletem La Sylphide 
Lovenskjolda/Bournonville'a. W Operze Krakowskiej 
gościnnie dyryguje operą Don Giovanni W.A. Mozarta. 
Wraz z Wiesławem Ochmanem przygotowała cykl kon
certów „Polscy tenorzy pamięci Jana Kiepury" prezentowa
nych w warszawskiej Filharmonii Narodowej. 
W sierpniu 2008 zdobyła II nagrodę na IV Międzynarodo
wym Konkursie Dyrygentów Operowych „Luigi Mancinelli" 
w Orvieto we Włoszech. Od 2009 r. pełni funkcję pierwszego 
gościnnego dyrygenta Klassik Radio w Hamburgu. Prowadzi 
również działalność pedagogiczną, prowadząc zajęcia ze 
studentami na Akademii Muzycznej im. 1.J. Paderewskiego 
w Poznaniu. 

Anna Pitchouguina 
Młoda projektantka urodzona w Rosji, która znaczną część 
swojego życia spędziła w Polsce. Od niedawna na stałe 
mieszka w Londynie, gdzie prowadzi i rozwija swój brand 
„pitchouguina''. Projektantka najbardziej związana jest 
z ubiorem użytkowym. Studiowała w Międzynarodowej 
Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru w Warszawie 
oraz Akadem.ii Sztuk Pięknych w Łodzi i pomimo młodego 
wieku zdążyła już odbyć staż u Derek Lam'a w Nowym 
Jorku, zakwalifikować się do światowej sławy konkursu 
Arts of Fashion Foundation w Filadelfii oraz wziąć udział 
w wielu eventach i projektach zarówno w Stanach Zjedno
czonych jak i Europie - Future in Fashion Foundation, 
NYC against HIV Fashion Show, Fashion Week Poland , 
Russian Fashion Week. Jest również współtwórcą nowego 
brandu „ANOTHER LABEL by pitchouguina", który opiera 
się na podkreślaniu subtelności i prostoty oraz promuje 
idee „made in poland''. Jej projekty zawsze wyszukują 
uroczych i romantycznych, jednak silnych i samodzielnych 
młodych kobiet. Więcej o filozofii projektowej i osiągnię
ciach można przeczytać na www.pitchouguina.com oraz 
www.anotherlabel.pl . 
Współpraca z Teatrem Wielkim w Poznaniu jest pierwszą 
próbą projektowania strojów baletowych, do których także 
starała się „przemycić" tą niedookreśloną atmosferę, obecną 
przy wszystkich kolekcjach „pitchouguina". 



J a n Po l i v I< a 
Scenograf, reżyser światła. Absolwent Wydziału 
Scenografii Alternatywnej i Lalkowej w praskiej 
Akademii Sztuk Dramatycznych . Do jego ważniej
szych prac scenograficznych należą : Gra (Samuel 
Beckett, PWST we Wrocławiu, 2004), Verklaerte 
nacht (Michał Bajer, Teatr Polski we Wrocławiu , 

2004), Ach tung festung (spektakl autorski, Teatr 
Ad Spectatores we Wrocławiu, 2005), Hysterikon 
(Ingrid Lausund, Teatr Polski w Poznaniu, 2006), 
Historia przypadku (Abi Morgan, Teatr Współczesny 
we Wrocławiu, 2006), Labirynt sveta a raj srdce 
(Divadlo Archa w Pradze, 2006), Libertyn (Eric
Emanuel Schmitt, Teatr im. Wojciecha Bogusław
skiego w Kaliszu, 2006), Teremin (Petr Zelenka, 
Teatr Współczesny w Warszawie, 2007). Jako 
reżyser światła pracował przy spektaklach tj. 
Urfaust (Teatr ADRIE, 1998), Burza, (William 
Szekspir, Naivni Divadlo w Libercu, 2001), 
Historia komunizmu (Matei Visniec, 'featr im. 
Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, 2006) . 
Otrzymał nagrodę za scenografię do przedstawienia 
Iwona, księżniczka Burgunda na XXX! Opolskich 
Konfrontacjach Teatralnych (2006) oraz wyróżnienie 
(wspólnie z Iloną Binarsch) za oprawę plastyczną 
przedstawienia Świetliki w II Ogólnopolskim 
konkursie na teatralną inscenizację dawnych dzieł 
literatury europejskiej . 
W Teatrze Wielkim w Poznaniu zrealizował sceno
grafię do spektaklu dla dzieci Piotruś i Wilki (2010) . 
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I soliści Koryfeje Zespół 

Agnieszka Wolna 
Dominik Muśko 

Soliści 

Wiktor Dawidiuk 
Arkadiusz Gumny 
Bogdan Jabłoński 
Andrzej Płatek 
Mateusz Sierant 
Taras Szczerban 
Dymitr Tenytskyy 
Natalia Trafankowska 
Karolina Wiśniewska 

Stephane Aubry 
Krystian Augustyn 
Dominika Babiarz 
Aleksandra Brzezowska 
Artur Furtacz 
Diana Gajownik 
Anna Gumna 
Michał Kaczmarczyk 
Ekaterina Kitaeva 
Marika Niezborała 
Tomasz Niezborała 
Marcin Rolczyński 
Shino Sakurado 
Hinako Sakuraoka 
Katarzyna Samól 
Oleg Stankov 
Jakub Starzycki 
Ewa Szymańska 
Lidia Zwolińska 

Marta Anczykowska 
Paulina Golak 
Maria Kiela~ 
Marika Kucza 
Beata Maciaszczyk 
Paulina Majda 
Zuzanna Perszewska 
Pauline Puicercus 

orl<iestra 
skrzypce I 

Piotr Kostrzewski 
Giedy Jędrzejczak 
Eliza Schubert-Pietrzak 
Magdalena Olech 
Andre Kasztelan 
Dezydery Grzesiak 
Małgorzata Hadyńska 
Maria Matuszewska 
Małgorzata Wnęk 
Katarzyna Janda-Dawidziuk 
Aleksandra Lesner 
Agata Kabacińska 
Urszula Pietz 
Sylwia Kaczmarek-Subera 
Anna Machowska 

skrzypce II 

Tomasz Żelaśkiewicz 
Ryszard Chmielewski 
Maria Murawa-Praska 
Wiesław Ziółkowski 
Monika Dworczyńska 
Dawid Walczak 
Maria Bawolska-Dastych 
Joanna Modzelewska 
Olga Hala 
Maria Radziszewska 
Krzysztof Masłyk 

altówki 
Łukasz Kierończyk 
Dominika Sikora 
Ryszard Hoppel 
Agnieszka Kubasik 
Remigiusz Strzelczyk 
Jędrzej Kaczmarek 
Wojciech Gumny 
Bogumiła Kostek 

wiolonczele 

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

kontrabasy 

Donat Zamiara 
Ryszard Kaczanowski 
Jerzy Springer 
Stanisław Binek 
Michał Francuzik 
Tomasz Grabowski 

flety 

Karolina Porwich 
Sebastian Łukaszewski 
Brygida Gwiazdowska-Binek 
Maciej Piotrowski 

trąbki 

Maciej Słomian 
Sylwester Szychowiak 
Leszek Kubiak 
Henryk Rzeźnik 

waltornie 
Mikołaj Olech 
Witold Hadbas 
Ewa Szychowiak 
Mirosław Sroka 
Emilia Dobrzyń 
Joanna Kubiś 
Damian Lotycz 

oboje 

Mariusz Dziedziniewicz 
Wiesław Markowski 
Maria Pasternak 
Piotr Furtak 

tuba 

Jacek Kortylewicz 

klarnety 
Kazimierz Budzik 
Sławomir Heinrychowski 
Krzysztof Mayer 
Tomasz Goliński 

fagoty 
Dariusz Rybacki 
Joanna Kołodziejska 
Andrzej Józefowicz 
Błażej Pasternak 

puzony 
Zbigniew Starosta 
Piotr Banyś 
Piotr Nobik 
Tomasz Stanisławski 
Tomasz Kaczor 

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

harfa 

Paulina Kostrzewska 
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dyrektor Michał Znaniecki 
I zastępca dyrektora Ryszard Markow 

zastępca dyrektora ds. artystycznych Renata Borowska-Juszczyńska 
zas t ępca dyrektora ds. muzycznych Mieczys ław Nowakowski 

kierownik baletu Jacek Przybyłowicz 
kierownik chóru Mariusz Otto 

kierownik techniczny Jacek Wenzel 

kierownik OPA i produkcji artystycznej Michał Grudziński 
z-ca kierownika OPA Maciej Wieloch 

kierown ik biura obs łu g i w idzów Andrzej Frąckowiak 
kierownik literacki Michał J. Stankiewicz 

kierownik sekretaria tu Magdalena Kulczyńska 
kierownik dzial u promocji Jakub Biegaj 

rzecznik prasowy Anna Kochnowicz 
główny księgowy Ewa Olczak 

z-ca głównego księgowego Dorota Wenzel 
impresariat Katarzyna Liszkowska, Kamila Badoń-Lehr 

pozyskiwanie funduszy Anna Pliszka 
edukacja Zofia Dowjat 

kierownik działu służb pracowniczych Grażyna Kastro 
kierownik administracji Hanna Maląg 

inwestycje Norbert Sobczak 
radca prawny Agnieszka Brzozowska-Wilczek 

archiwum Tadeusz Boniecki 

przygotowanie solistów Olga Lemko, Wanda Marzec, Barbara Odwrot , Olena Skrok 
asystenci reżysera Wiesław Bednarek, Krzysztof Szaniecki 

asystent choreografa 
inspektor baletu 

akompaniatorzy baletu 
pedagog baletu 

inspicjenci 

suflerzy 

Małgorzata Połyńczuk-Stańda 
Andrzej Płatek 
Grażyna Lewandowska , Magdalena Maryniak 
Uran Azymov 
Danuta Kaźmierska , Wi esława Wiza 
Ryszard Dłużewicz, Paweł Kromołicki. Janusz Temnicki 
Magdalena Głuszyńska. Wadim Zorin 

kierownik produkcji Zbigniew Łakomy 
pracownia scenograficzna Czesław Pietrzak 

reali za tor świa t ła Marek Rydian 
scena Dariusz Michalski 

dekoratornia Robert Niedrich 
perukarnia Ewa Niedźwiedź 

garderobiane Ewa Wawer 
malarnia Jacek Wysocki 

pracownia krawiecka damska Krystyna Jędryczka 
pracownia krawiecka męska Grażyna Tumidaj 

modystki Elżbieta Bogusławska 
pracownia obuwnicza Kazimierz Mikołajczak 

ś l usarnia Romuald Derucki 
stolarnia Marek Kwiatkowski 

redakcja i opracowanie programu Michał J. Stankiewicz 
opracowanie gra fi czne Jacek Kaliński I typodrom.pl 

Tlumuc,enie tekstów z j ęzka angielski ego Barbara Borgio! 
Na okładce wykorzystano frogmont plakatu autorstwo 
- foto: l.ukusz Murgrabia typo: Murein Markowski 
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Tcalr Wielki w Poznaniu 
ul. Fredry 9, 61-701 Poznań 
tel. 61 65 90 200 
opcra@opera.poznan.pl 
www.opcra.poznan.pl Zdjęc ia wykorzystano w programie: Lukasz Mu rgr,1bia , Katarzyno Zu l ow~ka 
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