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ROMEO ·& JULIA 
Libretto: Franz Huyer 

Nocami marzy Romeo o pięknej Rosalindzie, ona 
jednak nie zwraca na niego uwagi. 

Gdy wczesnym rankiem miasto budzi się do życia, 
dochodzi do starcia między Tybaltem a Benvoliem. 

Książę Werony Eskalus ostrzega rodziny Capulettich 
i Montecchich przed nowym sporem. 

Julia i jej niańka przygotowują się do balu. Niedługo 
mają się odbyć zaręczyny Julii z hrabią Parysem. 
Dzień ślubu jest już ustalony. 

Wśród zaproszonych gości na balu w domu 
Capulettich, Romeo zauważa Rosalindę. Wraz 
z przyjaciółmi podąża jej śladem. 

Na balu Julia spotyka Parysa. 

Romeo ujrzawszy Julię zapomina o Rosalindzie. 

Tybalt rozpoznaje Romea i chce natręta wyrzucić, 
Capuletti zabrania, nie chcąc zakłócić uroczystości. 

Julia dowiaduje się od niani, kim jest Romeo. 
Wychodzi na balkon i spostrzega go. 

Oboje przyrzekają sobie miłość. Niania zostaje ich po
średnikiem. W mieście trwa karnawałowe szaleństwo. 

Julia chce poślubić Romea. Romeo za pośrednictwem 
niani prosi Julię o spotkanie w celi brata Laurentego. 

Brat Laurenty zmartwiony sporami rodzin, ulega prośbie 
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Romea i zgadza się na jego ślub z Julią. Daje im swoje 
błogosławieństwo. W mieście nadal trwa karnawał. 

Mercutio spotyka Tybalta, który wszczyna kłótnię. 
W pojedynku Tybalt zabija Mercutia. 

Romeo, który chce pomścić śmierć przyjaciela, wyzywa 
Tybalta i zabija go. 

Książę Werony wygania Romea z miasta. Julii i jej 
ukochanemu pozostaje tylko jedna noc. O wschodzie 
słońca Romeo musi opuścić Weronę. Kochankowie 
muszą się rozstać. 

Nadchodzą rodzice Julii i hrabia Parys. Nazajutrz Julia 
powinna poślubić Parysa. 

Julia odmawia. 

W rozpaczy szuka pomocy u brata Laurentego, który 
daje jej miksturę powodującą głęboki sen - pozorną 

śmierć. 

Brat Laurenty listownie powiadamia o wszystkim 
Romea. 

Julia poddaje się woli rodziców i zgadza się na ślub 
z Parysem. Gdy tylko zostaje sama, sięga po truciznę. 

Rano niania znajduje Julię martwą. 

Julię niosą do grobowca. Wiadomość od brata 
Laurentego nie dotarła do Romea. 

Romeo pośpiesznie przybywa do Werony i odnajduje 
martwą Julię, w rozpaczy odbiera sobie życie. 

Julia budzi się z głębokiego snu, spostrzega zwłoki 
Romea. Nie zwlekając zadaje sobie śmiertelny cios. 
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„ARKA SHAKESPEARE' A" 

Charakterystyka postaci dramatu 

Niania, piastunka Julii, niewiasta mająca w głowie tylko 
zaloty i wesela, a przy tym zaaferowana anegdotami ze 
swego życia, zawsze spóźniona z powodu hałaśliwego 
pośpiechu i nagłych okoliczności; można by ją nazwać 
realistką w porównaniu do starych i egzaltowanych 
Państwa Capulettich, gdyby ten realizm nie wynikał z tę
poty umysłu; poza tym jest ustawicznie zabiegana (. .. ) 
Julia, córka Capulettich, przedstawiona po prostu jako 
urodziwe, czarujące dziewczę o pięknej, harmonijnej 
postaci i obi iczu; często wszakże samotna we własnym 
pokoju, aby nie przeszkadzali jej podstarzali, zwario
wani rodzice jako też piastunka; niewiele więcej można 
o niej powiedzieć; otóż zakochuje się i jest śliczną 
marionetką w dłoniach zręcznego magika: marzy-
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cielska, a zarazem zadziwiająco opanowana; (. .. ) to nie 
tak, jakoby nie mogła zostać wspaniałą żoną; tylko - że 

tysiąc głupich przypadków stawało na przeszkodzie. 
Mercutio, krewny Escalusa i przyjaciel Romea, wesoły 
i obcesowy, zostanie śmiertelnie rażony przez Tybalta, (. .. ) 
Romeo mści go, pozbawiając Tybalta owej zemsty; (. . .) 
Na krótko przed śmiercią - na ulicy żartuje 
z Benvoliem, a umierając powiada: „jutro o mnie zapy
tajcie - a znajdziecie człowieka ciszy. Już mnie nic nie 
bawi na tym świecie". 

Parys, krewny Escalusa; ów przypuszczalnie znakomity 
młodzian , którego poślubić ma Julia, i którego zapewne 
by poślubiła i prawdopodobnie byłaby z nim szczęśli
wa, gdyby nie wkroczył między nich Romeo; teraz 
jednakże kończy się wszystko; ( ... ) niewinny Parys 
zostanie na cmentarzu zabity, i nawet jego śmierć 
umknie ogólnej uwadze w porównaniu do większych , 

pełnych fantazji , ludzkich nieszczęść . 
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Romeo, syn Montecchich, zakochany łobuz; nic nadto 
nie da się o nim powiedzieć; zabija dwóch ludzi -
jednego z zemsty, drugiego w rozpaczliwej obronie 
koniecznej; bałamuci biednego aptekarza; właściwie 
nikogo nie krzywdzi i jest uczciwy w swym twierdze
niu, że kocha wszystkich i pragnąłby z nimi pokoju; 
lecz w jego otoczeniu nie jest całkiem bezpiecznie, 
a jego pojmowanie miłostek mogłoby z czystym sumie
niem zawojować świat; na pewno jest bardzo urodziwy 
- inaczej Julia by się w nim nie zakochała; gdyby 
istniało sanatorium dla zakochanych, byłby tam 
kuracjuszem. 
Tybalt, krewny hrabiny Capuletti, wróg Montecchich, 
zabójca; zabija Mercutia, po czym sam zginie z ręki 
Romea. 
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Przekład z języka niemieckiego 
Anna Zipserowa 

„ROMEO I JULIA" SZEKSPIRA 

Historia Romea i Julii, ostatnia nawiązująca do anty
cznej legendy o Priamie i Tyzbe, już przed Szekspirem 
znana była i opracowywana jako przedmiot godny lite
ratury - przez licznych włoskich opowiadaczy. Dotarła 
również w przekładach i wolnych opracowaniach do 
Francji i Anglii. Tam powstało ok. 1560 r. pierwsze 
dramatyzowane ujęcie, o którym nic bliższego nie 
wiemy. Szekspir prawdopodobnie je poznał. W 1566 r . 
Artur Brooke wystawił spektakl do tekstu zawierającego 
trzy tysiące wierszy, zaś William Painter przejął ów 
materiał w formie noweli . 
Istniejąca obecnie w 3 językach i tyluż gatunkach tra
giczna historia miłości długo czekała, by przy 
sprzyjających warunkach wejść wreszcie na scenę ( ... ). 
Szekspir trzymał się ściśle fabuły Brooke'a. Lecz dopiero 
on tak ów „blok" obciosał, że powstał z niego pomnik 
klasycznego formatu. Tworzył go - nie należy zapomi
nać - specjalnie dla barwnej londyńskiej publiczności. 
W 1595 r. zdobył niezwykły rozgłos. Wielkość 
Szekspira wynika w niemałej części z kontaktu z wi
dzami ludowego teatru . 
Sukces na scenie pociągnął za sobą zainteresowanie 
księgarzy. Już w 1597 r. pojawił się, jeszcze bez 
wskazówek autora, rażąco okaleczony tekst (. .. ). 
Autorstwo Szekspira potwierdza w 1598 r. Francis 
Meres. Wkrótce potem, w 1599 r. wyszło, wydane 
przez inną drukarnię, na nowo przejrzane, powiększone 
i ulepszone drugie wydanie, którego strona tytułowa 
zwraca uwagę na wcześniejsze realizacje sceniczne 
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historii Romea i Julii przez trupę Lorda Wielkiego 
Ochmistrza. Przy tym surowy skrypt, jak się wydaje, 
zawierał główną warstwę dramaturgiczną. 
Tradycyjny tekst aż do wydania in folio w 1623 r. nie 
jest pozbawiony błędów, należy jednak - i jest to 
możliwe - nim się zadowolić. (. .. ) 
Potem w XVIII w. istniały przeróżne adaptacje, ostate
cznie jednak utrwaliło się oryginalne ujęcie. 
Tragedia Szekspira zawiera więcej )irycznych" pasaży 
niż niemal wszystkie późniejsze jego dramaty. Lecz 
jednocześnie daje więcej miejsca komizmowi niż inne 
jego tragedie. Już pierwsze wejście (dialog służących) 
wprowadza w komicznym uproszczeniu rodzinną 
sprzeczkę, która mieści w sobie nieprzeczuwane 
zależności; przez nią stworzona sytuacja daje powód 
do rubasznych żartów i milutkiej bijatyki. Eskalacja, 
która przywołuje na plan przedstawiciela władzy 
państwowej, ujawnia wprawdzie natychmiast 
zagrożenie całej społeczności osobistymi animozjami, 
lecz dramat ustawicznie nawraca ku komediowej 
harmonii, czy to w ukazanym na pierwszym planie 
komizmie służącego-analfabety (we wczesnych wyda
niach będzie on określony po prostu jako 11clown" -
i nie wchodzi w skład baletu, przyp. red.), czy też 
w mocno wyprofilowanych, komicznych postaciach 
niani i Mercutia. W tekście źródłowym oboje są naszki
cowani tylko w zarysie. Ich witalna obecność jest 
nieproporcjonalna do nikłej roli, jaką odgrywają dla 
przebiegu akcji. Ważniejszym jest dla działania tragedii, 
by poprzez te komiczne postacie i techniki skonstru
ować świat, w którym Tragiczne jest tylko jednym 
z elementów, zanim nadejdzie nieunikniona katastrofa. 
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Sam Romeo w swym pierwszym wystąpieniu jest 
postacią znaną z wczesnych Szekspirowskich komedii. 
Żadna z późniejszych tragedii nie pozostawia tak długo 
widza w niepewności, czy chodzi tutaj o komedię - czy 
też tragedię. 

Oto sztuka kontrastów, 
o nienawiści i miłości, 

bogactwie i ubóstwie, 
młodości i starości, 
komiczności i tragizmie, 
namiętności i rozsądku, 
ideale i rzeczywistości, 
przypadku i planowaniu, 
nawet o śmierci pozornej - i śmierci. 

Potrudziłem się o to, aby także w poetyckim bogactwie 
oddać potężną i delikatną patetykę Szekspira, pozwolić 
powstać żyjącym na scenie baletowej rzeczywistym 
ludziom w ich wielorakiej i złożonej skali uczuć, 
przeżyć i wzajemnych odniesień. 
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PROKOFIEW I JEGO SZEKSPIR 
Natalia Pawłowna Sawkina 

Kiedy kompozytor oświadcza, jakoby znalazł wreszcie 
swój własny język, w którym chciałby się teraz wypo
wiadać - natychmiast zaczyna się cofać. Życie 
Prokofiewa jest przykładem nieustannego poszukiwania, 
niezmordowanej pracy i gotowości do śmiałych 
eksperymentów. Z każdym swym dziełem stawał 
Prokofiew przed słuchaczami jako nowy kompozytor. 
Twórca winien stale poszukiwać nowych środków 
wyrazu. Każde z jego dzieł musi wykazać oryginalną 
technikę, w przeciwnym razie zaczyna się nieodzownie 
powtarzać - i to jest zawsze początkiem końca. 
Ze śmiałym spojrzeniem zaczął młody Prokofiew, 
ledwie wyrósłszy z konserwatorium, bezpośrednio 
u schyłku naszego wieku, wytyczać drogę rosyjskiej 
sztuce. Z grzmiącymi pasażami koncertów fortepia
nowych i zwycięsko huczącym brzmieniem orkiestry 
powstawał namiętny młody głos. Głos, który powstał 
przeciwko temu, co przestarzałe, banalne i parta
ckie.Ten głos nawoływał do burzenia, by wzbudzić 
pełne przekonanie do piękna jutrzejszego Novum. 
Prokofiew potrafił jednak znajdować łagodne, do serca 
przemawiające tony, podczas gdy jego śmiech był 
często wszystkim innym niż przejawem wesołości. 
Klasyczny kompozytor - to głupiec, komponujący 
utwory niezrozumiałe dla własnego pokolenia. Podobne 
paradoksalne stwierdzenie brzmi w ustach Prokofiewa 
całkiem naturalnie. Był zawsze na przedzie, nie tylko ze 
względu na nowoczesną treść swych dzieł, lecz i na 
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mowę swej muzyki. Jego bogactwo poszukiwań było 
wręcz niewyczerpane i uwidaczniało się, obok wy
myślonego przezeń specjalnego traktowania notacji 
(charakterystyczne, noszące znamiona pewności siebie) 
w pismie ręcznym i sposobie pisania bez samogłosek, 
w określonych efektach scenicznych, w gestyce swych 
bohaterów i oczywiście w swej niepowtarzalnej mowie 
dźwięków. 
Przez kilka lat szukał Prokofiew intensywnie materiału 
na większe dzieło sceniczne. Już przed swym powrotem 
do kraju prosił przyjaciół w ZSRR o przesłanie mu 
książek sowieckich pisarzy. „Czy moglibyście mnie 
przesłać « Dzieło w pierwotnym lesie» L. Leonowa, 
i jeszcze jakąś powieść?" W latach 1933/34 wielokrot
nie radził się Asafiewa i Meyerholda, których obu 
wysoko cenił. W końcu, w grudniu 1934 jego nowy 
znajomy, Adrian Piotrowski , znakomity pisarz, znawca 
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teatru i filmu, zaproponował mu „Romea i Julię" 
Szekspira jako podkład dla baletu, materiał, w który 
Prokofiew „mocno się wgryzł" - według jego własnych 
słów. Przede wszystkim zawarł na ten balet umowę 
z Teatrem Wielkim, poczym wyjechał do domu 
wypoczynkowego w Polenowie, gdzie z wielkim 
zapałem zabrał się do pracy. Tutaj jeszcze w ciągu lata 
1935 r. zdołał ukończyć swój balet „Romeo i Julia". 
Jesienią zebrali się w Sali Beethovenowskiej Teatru 
Wielkiego tancerze baletu, choreografowie i dyrygenci -
przybył Prokofiew, by przegrać swą nową muzykę bale
tową. W miarę jak grał, przerzedzały się rzędy 
słuchaczy. Większość nic nie pojmowała z tej muzyki. 
Wielu sądziło, że do takiej muzyki nie da się tańczyć ... 
Tę negację nowego dzieła - opisaną przez dyrygenta 
J. Fayera - osobliwie podzieliło też wielu muzyków. 
Stąd nie dziwi fakt, że to mistrzowskie dzieło 
nowoczesnej sztuki baletowej musiało wpierw wywal
czyć uznanie słuchaczy okrężnymi drogami poprzez 
mniejsze suity orkiestrowe, które rozbrzmiewały 
w salach koncertowych i w radiu. 
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Sceniczna prapremiera „Romea i Julii" w ZSRR 
w 1940 r. okazała się zadaniem trudnym nie tylko dla 
kompozytora i choreografa, lecz i dla tancerzy. Galina 
Ułanowa opowiadała w swych wspomnieniach, jak 
niezwykle nową wydawała się wówczas ta muzyka. 
Podczas prób dochodziło wielokrotnie do dyskusji. 
Prokofiew, zawsze zresztą przekonany o swej racji jako 
kompozytor, okazał gotowość do korekt, aby swą 
muzykę „utanecznić". 

Leningradzka premiera, odniosła ogromny sukces, 
wzbudziła burzę zachwytu u publiczności i krytyków, 
wynagrodziła trudy prób wszystkim artystom. Rola Julii 
stała się ulubioną postacią Ułanowej: jej wykreowanie 
tej miłej a zarazem tragicznej postaci do łez wzruszyło 

widzów. 
Wśród licznych przez Szekspirowskiego „Romea i Julię" 
zainspirowanych kompozycji, ledwie znaleźć by się 
dało inne dzieło, w którym namiętność i patos tej 
nieśmiertelnej tragedii byłyby oddane z taką siłą 
wyrazu. Prokofiew to osiągnął. Zdołał przenieść na 
scenę baletową szekspirowskie namiętne poczucie 
życia, głębokie człowieczeństwo, okrutnie surową 
prawdę jego odmalowań, i jego ociężały, plebejski 

humor. 
U Szekspira znalazł kompozytor odpowiadającą jego 
artystycznym zamysłom nie tylko dokładność w psy
chologicznym odmalowaniu charakteru i siły tragizmu, 
lecz także w ostro wypunktowanych kontrastach 
i wielostronnym zróżnicowaniu korowodów 

występujących osób. 
Romeo i Julia, para kochanków, która waży się stawić 
czoło gwiazdom, staje w centralnym punkcie tego 
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baletu-tragedii, przy czym dominująca rola przypada 
Julii. Wydaje się, jakby kompozytor włożył w tę rolę 
całą swą delikatność, sympatię i natchnienie. Z weso
łego, pełnego kokieterii i kapryśnego podlotka - prze
radza się w muzyce Prokofiewa młoda Włoszka, w tra
giczną bohaterkę o przeszywającej sile wewnętrznej. 
W scenie przed balem jest ona jeszcze opuszczonym, 
niesfornym dzieckiem, w muzyce scharakteryzowanym 
przez zwiewne pasażowe przebiegi i skoczne, jakby 
tańczące akordy. Potem widać ją na balu w tańcu ze 
swym narzeczonym, hrabią Parysem: całkowicie 
odmienioną Julię pełną pokory i posłuszeństwa. 
Jej ruchy - jak je nakreśla w swej muzyce Prokofiew -
są precyzyjne, wystudiowane i prawie mechaniczne, 
jakkolwiek nie bez gracji. W trzecim akcie, gdy Julia 
postanawia kroczyć jedyną wskazaną przez ojca 
Lorenza drogą i wziąć napój nasenny, jej obawa, 
smutne przeczucia i miłość, która jej daje sił do zro
bienia decydującego kroku, jest w muzyce oddana 
z przemożną siłą przyciągającą. 
Charakteryzujące parę z Werony tematy muzyczne, 
szczególnie miłosne, tworzą punkt kulminacyjny 
lirycznej muzyki Prokofiewa. 
Szczególnie w miłosnych scenach baletu dochodzi do 
wyrazu bogaty, melodyczny talent Prokofiewa. W pełni 
niepowstrzymane rozwijają się spontaniczne melodie, 
to w spokojnym przebiegu, to od poetyckiego chro
matycznego splotu akordów dążąc w górę, aby znowu 
stopniowo spłynąć w miękkim ześlizgu. Nagłe tonalne 
zwroty pozwalają powstać pełnej wyrazu grze światła 
i cieni, pozwalają melodii na oddech i wypogadzanie. 
Istotnie balet Prokofiewa osiągnął szekspirowski format 
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zapewne dopiero przez postać przyjaciela Romea -
Mercutia. Ów bohater jest z dziada pradziada 
potomkiem ludu weronejskiego i zarazem jego idolem 
i przewodnikiem. Ochota do drwin i przechwałek 
przeplata się w nim z uczciwością i dumą. Nader 
charakterystyczny jest główny temat muzyczny Mercutia 
ze swymi nagłymi , śmiałymi skokami i kapryśnymi 
akcentami. Podczas, gdy jeszcze kpi on z kogoś wesołą 
drwiną, jest już bliski zamierzenia następnego ciosu, 
bez przerywania łańcucha żartów i naigrawań. Jego 
śmierć na prześwietlonej słońcem ulicy, na oczach 
tłumu jest bezsensowna i okrutna. 
Śmiertelnie rażony przez Tybalta, bez lęku oczekuje 
końca, a nawet jeszcze próbuje wygrać sprawę trafnym 
ciosem. Orkiestra powtarza stale temat Mercutia, który 
teraz - jakby trafiony w locie - złamany i smutny -
wszakże jeszcze usiłuje się podnieść i od nowa podjąć 
swe radosne szaleństwo. Straszna i bezsensowna jest 
śmierć Mercutia. Dlatego też dochodzi do pojedynku 
Romea z Tybaltem, w którym Romeo na miejscu 
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Awgust Jankov, Edgardo Lattes 

przeznaczenia mści śmierć zamordowanego przyjaciela. 
Ogromne wrażenie wywierają zbiorowe sceny baletu: 
temperament, energia i wesołość ludu na ulicy kontra
stują z afektacją i ociężałą gracją w tańcu dworaków na 
balu u Capulettich, jak i z chłodną elegancją „Tańca 
dziewcząt z liliami" przy łożu usypiającej Julii. 
Niektóre uboczne postacie, jak dobrotliwą, skrzętną 
nianię i szlachetnego ojca Lorenza, przedstawia 
Prokofiew za pomocą niewielu lakonicznych acz 
wyrazistych środków, które obrazują właściwą mu 
umiejętność ujawniania charakteru człowieka poprzez 
pojedynczy gest lub sposób poruszania się. 
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Przekład z języka niemieckiego 
Anna Zipserowa 

PROKOFIEW I JEGO POPRZEDNICY 
Iwan Nestjew 

Trzej genialni poprzednicy wywarli najmocniejszy 
zapewne wpływ na styl Prokofiewa: Rimski-Korsakow, 
Borodin i Musorgski. Z głęboką czcią wspominał kom
pozytor swego nauczyciela Rimskiego-Korsakowa, 
i wielce żałował, że skutkiem swego młodego wieku nie 
umiał w pełni docenić znaczenia bliskiej z nim współ
pracy. - Zadziwiający geniusz! - nazwał Rimskiego
-Korsakowa w jednym z zagranicznych wywiadów. 
Rimski-Korsakow rozbudził w nim zainteresowanie 
eposem, nowościami harmonicznymi i instrumentalny
mi, które podporządkowują się wymogom malarskiej 
eufonii. Od tego mistrza pochodzi także jego 
rozmiłowanie w typowo rosyjskiej, baśniowej 
zwiewności. Pamiętajmy o licznych zabawnych 
scenach w baśniowych operach Korsakowa, które 
przeniknęły z humoru opowiadacza dziwów; 
o komicznych korowodach, wesołych charakterysty
kach, może o Bobilu w „ Płatkach śniegu ", o Stalinie 
i jego świcie, o Dodonie i Polkanie w „Złotym kogu
ciku" . Pamiętajmy o cenionych przez Rimskiego
-Korsakowa efektach teatralności , nieco marionetkowo 
brzmiącego marsza, o jego orkiestrowych obrazkach, 
bogato obsadzonych fanfarami .i motywami 
sygnałowymi, mogących pochodzić z teatrzyku 
ludowych marionetek. 
Czy nie znajdują one swej kontynuacji w komedianc
kich epizodach muzyki Prokofiewa - od „Błazna" 

i „Trzech pomarańczy" do „Porucznika Kiże" ? 
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Nietrudno też odkryć u Prokofiewa echo mroczno-fan
tastycznych stron muzyki Korsakowa z jej niezwykłą 
lekkością harmoniczną. 

Jeszcze bardziej jednoznaczne są duchowe i stylisty
czne związki Prokofiewa z innym wielkim epikiem 
rosyjskiej muzyki - Borodinem. W pierwotno-„bar
barzyńskiej" postaci młodego Prokofiewa, w jego 
„pra-sile" i niesforności dostrzega się coś z pogańskiej 
żywiołowej sztuki „Tańców Połowieckich" Borodina. 
Lecz stylizowany charakter „Ali i Lolli" różni się za
sadniczo od realistycznej sztuki Borodina, świadomie 
opartej na bogatym skarbcu pieśni ludowych Rosji 
i Wschodu. Dopiero w 30. i 40. latach, gdy Prokofiew 
skłaniał się ku realnym, historycznie uwiarygodnionym 
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wydarzeniom z przeszłości Rosji, rozwinął głębiej 
i bardziej organicznie tradycje „ Księcia Igora" 
i „ Symfonii Bohaterskiej". Epicki wątek w „Aleksandrze 
Newskim", w muzyce do „Iwana Groźnego" i opery 
„Wojna i pokój" dają wyraźne temu świadectwo. 
Szczególnie dokładnie zajmował się Prokofiew 
Musorgskim, którego cenił przede wszystkim jako 
torującego drogę Nowemu, jako burzyciela akade
mickiego kanonu, jako odkrywcę niezbadanych 
światów. Sądził , że od czasów Musorgskiego rosyjska 
pub I iczność przyzwyczaiła się do muzycznych nowości 
i świeżych pomysłów, i spór między publicznością 
a kompozytorami kończy się teraz często pełnym 
zwycięstwem tych ostatnich. Kiedy pewien francuski 
muzyk pełen wyniosłości przedstawiał mu fortele swej 
polifonicznej muzyki, rzucił ostro w odpowiedzi: 
„ niechże pan zostawi to wszystko swoim uczniom 
i pisze lepiej niż Musorgski". 
Od kompozytora „ Borysa Godunowa" przyswoił sobie 
Prokofiew przede wszystkim śmiały sposób kształtowa
nia oraz zainteresowanie dla charakterystycznych lub 
komicznych stron życia, odzwierciedlenia ludzkiej 
twarzy i intonacji mowy. Od Musorgskiego przejął 
Prokofiew tak podziwu godny tok deklamacyjny, jak 
i zainteresowanie pospolitymi przedmiotami codzien
nego życia i prozaicznymi tekstami potocznej mowy. 
Od Musorgskiego pochodziła też skłonność do sarkaz
mu i talent budowania formy bez pomocy gotowych 
szkolnych schematów, swobodnie stosując się do żywej 
treści tematu. 
Z oryginalnych epizodów „Obrazków z wystawy" łatwo 
można wyprowadzić powiązanie z wieloma utworami 
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Prokofiewa. Znamienne, że dzisiejsi przeciwnicy 
muzyki Prokofiewa powtarzają niekiedy dosłownie 
wcześniejsze osądy krytyków Musorgskiego. 
Mocno krytyczny był stosunek Prokofiewa do )iryczno
-psychologicznej" linii rosyjskiej muzyki klasycznej, 
która związana jest z nazwiskami Czajkowskiego, 
Rachmaninowa, Medtnera i Skriabina. W swych mło
dzieńczych wypowiedziach niejednokrotnie odrzucał 
Prokofiew 11 zbyt otwarty" emocjonalizm Czajkowskiego 
i Rachmaninowa. Uważał go za wyraz 11złego smaku". 
Stopniowo jednak uwalniał się od nihilistycznych 
uprzedzeń swej młodości, przezwyciężył także wcześ
niejsze niedostrzeganie znaczenia tych znamienitych 
rosyjskich kompozytorów. W niektórych dziełach, tych 
z ostatnich lat życia, zauważyć nawet można swoistą 
kontynuację tradycji Czajkowskiego. Wyrażało się to 
m.in. we wzmocnionym uromantycznieniu tańca 
rosyjskiego i w coraz wyraźniej występujących elemen
tach walca lirycznego. Prokofiew zdołał, nawet w dzie
łach, które z tworzywa odmalowują odległą przeszłość, 
przywrócić dzisiejszemu światu rzeczywistość swojego 
czasu, światła i cieni. Nowy świat, który tworzył on 
swoją sztuką, opiera się nie tylko na porywistych ryt
mach, narastających grzmieniach i rozwijaniu dynami
ki, lecz także na bezgranicznej miłości do człowieka. 

Idź, by móc więcej opowiadać o tych smutnych rzeczach. 
Coś będzie wybaczone - i coś ukarane. 
Nigdy bowiem nie było żałośniejszej opowieści 
Nad tę o Julii i jej Romeo. 

24 

Przekład z języka niemieckiego 
Anna Zipserowa 

KRONIKA SERGIUSZA PROKOFIEWA 

1891 - 11 kwietnia urodził się Prokofiew 
w Soncowce, Jekaterinosław 

jako dziecko - prywatna nauka u Reinholda Gliera 
1904-1914 

1917 
1918 

1920-1933 
1921 
1928 

1936 
1939 

1939-1941 

1948 

1952 
5. 3. 1953 

- nauka w petersburskim konserwatorium 
u Rimskiego-Korsakowa 
I Symfonia O-dur („Symfonia Klasyczna" op. 25) 
Prokofiew opuszcza Rosję, mieszka 
początkowo w Japonii 
pobyt w USA i w Europie (głównie w Paryżu ) 
Koncert fort. nr 3 C-Dur op. 26 
3. Symfonia C-moll op. 44 w ścisłym związku 
z operą „Ognisty Anioł" (prawykonanie tej 
opery po śmierci kompozytora: w wersji 
koncertowej w Paryżu 1954, scenicznej 
w Wenecji 1955) 
„ Piotruś i wilk" op. 67 
Kantata „Aleksander Newski " na podstawie 
muzyki do filmu pod tym tytułem 
wybrany przewodniczącym Moskiewskiego 
Związku Kompozytorów 
otrzymuje z Komitetu Centralnego Partii 
powtórną naganę za „muzykę formalistyczną" 
7. Symfonia cis-moll op. 131 
Prokofiew umiera w Moskwie, w tym samym 
dniu co Stalin 

Przekład z języka niemieckiego 
Anna Zipserowa 

W programie wykorzystano fragmenty: 
1. Iwan Nestiew: Prokofiew. Twórca i jego dzieło. Berlin 1962. 
2. Natalia Pawłowna Sawkina: Prokofiew. Berlin 1984. 
3. Rolf Vollmann: Arka Shakespeare'a. Nordlingen 1988. 

25 



~ ~ 
OP~ ~~ 

WRÓCtAWSKA WROCŁAWSKA - - - -
KIEROWNICTWO inspicjenci: korepetytorzy Jo lanta Michalak- Jan Szczerek oboje 

I ZESPOŁY OPERY Adam Frontczak solistów: Lechowska Piotr Bullo Danuta Szermińska 

WROCŁAWSKIEJ Julian Żychowicz Anna Danielewicz Jolanta Serednicka Magdalena Wąsik Konrad Wojtowicz 

w sezonie 1996/97 bibliotekarz nutowy 
Barbara Jakóbczak- Stanisława Strugała Alina Markowska Renata Więclewska 

Zathey Anna Wojciechowska Krzysztof Jamielucha 

dyrektor naczelny 
Lech Stasiak Halina Rachwalik 

li skrzypce 

i artystyczny Maria Rzemieniecka 
tenory Włodzimierz Gulka rożek angielski 

Ewa Michnik 
Jan Andrunyk liona Borek Mirosław Wiącek 

SOLIŚCI ŚPIEWACY Andrzej Antosik Dorota Mirek-Kowal 

CHÓR 
Paweł Gawroński* Andrzej Tom klarnety 

dyrektor 
soprany Jan Dukszta• Katarzyna Dąbrowska- Roman Astriab 

administracyjny 
Monika Chabros* kierownik chóru Aleksy Drozdow* Maleszko Jadwiga Rymarczuk 

Sławomir Stobiński 
Ewa Czermak Małgorzata Orawska Jarosław Królikowski Anna Gac Lech Stasiak 

Izabela Frankowska Bolesław Słowiński Agnieszka Cielek Janusz Buliński 

główna księgowa Aleksandra Lemiszka korepetytor chóru Tadeusz Szeptycki* Irena Burmecha 
Urszula Saj Ewa Murawska-Kalinin Magdalena Jaszczak Regina Liszka 

fagoty 

kierownik muzyczny 
Katarzyna Nowak inspektor chóru 

basy Józef Taut 

Jolanta Żmurko Andrzej Adrianowicz altówki Andrzej Kuprianowicz 

Tomasz Szreder Andrzej Antosik Mieczysław Chodaczek Romuald Żarejko 

dyrygenci: 
mezzosoprany soprany Marek Ciepły Andrzej Szykuła 

kontrafagot 

Dorota Dutkowska 
Barbara Palczak 

Ewa Michnik 
Elżbieta Kaczmarzyk-

Grażyna Czopowska Michał Gogolewski Marek Kamiński 

Tomasz Szreder 
Janczak 

Alicja Gołaszewska Marcin Herman Barbara Opalińska trąbki 

Tadeusz Zathey Maria Łukasik* 
Jolanta Kołodziejska Marek Klimczak Włodzimierz Górecki Kazimierz Bujoczek 

główny specjalista Agnieszka Rehlis 
Ewa Laprus Marek Kłosowski Elżbieta Siedlecka Stanisław Szymanowski 

i doradca Maria Wieki ińska* 
Halina Majos Krzysztof Marusieński 

wiolonczele 
Mirosław Wenc 

ds. programowych 
Danuta Maryńska Kacper Opolski Jerzy Majchrzak 

tenory Zofia Marzec Jerzy Szlachcic koncertmistrz 
Mieczysław Bogdan Desoń Maria Nosal-Kamyczek Marian Szpak Krystyna Marchel 

waltornie 

Dondajewski Andrzej Kalinin Ewa O lszewska Dariusz Piecha 
Mirosław Wagner 

konsultant Edward Kulczyk Agnieszka Pniewska Maria Palmowska 
Jerzy Porębski 

ds. opieki reżyserskiej Igor Łosiejew Mirosława Rychłowska- ORKIESTRA Tomasz 
Krzysztof Proskień 
Adam Jastrzębski 

Robert Skolmowski Adam Zdunikowski* Dor cz inspektor orkiestry 
Gardziejewski Henryk Byś* 

asystent reżysera barytony 
Katarzyna Słowińska Tomasz Stocki 

Magda lena Bogdańska Jan Grela* 
Małgorzata Walczyk Magdalena Oleksyk 

Maria Łukasik Wojciech Dyngosz• I skrzypce 
Adam Wolny* 

scenograf 
Zbigniew Kryczka alty kontrabasy puzony 
Maciej Krzysztyniak Aurelia Adamczak I koncertmistrz Wiesław Kaczmarczyk 

Małgorzata Słoniowska Zbigniew Macias• Ryszarda Cibicka Stanisław Czermak Ireneusz Szykuła 
Kazimierz Puchalski 
Henryk Dudek 

kierownik działu Jacek Ryś Zdenka Dydovicova z-ca koncermistrza 
Krzysztof Kafka Tomasz Druzd* 

koordynacji pracy Rafał Songan* Daniela Frankiewicz Igor Sołonienko 
Aleksander Furgała Marian Maciejewski* 

artystycznej Andrzej Witlewski Beata Gąs i or Jacek Siewierski 

Krystyna Preis basy 
Joanna Grabowska z-ca koncermistrza flety 

tuba 

kierownik działu Wiktor Gorel ikow 
Dagmara Granda Tomasz Stocki 

Małgorzata Borzęcka 
Andrzej Wójcik* 

promocji i obsługi Piotr Należyty 
Beata Kaczmarska Andrzej Stańczyk Tadeusz Witek 

Piotr Kosiński* 

widzów Janusz Zawadzki Maria Surówka Cezary Traczewski perkusja 

Beata Smolińska Radosław Żukowski • współpraca Grażyna Starczyńska Albert Nawarecki Zbigniew Wojciechowski 



-------OPEiK:: 
W A OC t AWS KA 

...... 

Krzysztof Loho Marzena Urbanowicz pracowni perukarskiej 
Jarosław Paszko Dariusz Drelichowski Grażyna Matuszak 
Krystyna Wojciechowska• Jarosław Józefczyk pracowni malarskiej 

harfa Tadeusz Kaczmarczyk Zbigniew Francuz 

Elżbieta Marczak-Wilkosz Henryk Królak brygadzista pracowni 
Marcin Nowak modelatorskiej 

fortepian Jakub Spociński Tomasz Król 
Teresa Rymaszewska 

zespół 
brygadzista pracowni 

Alina Szymczyk modystycznej 

BALET Marzena Krzistkowska 
Romana Mysza 

Anna Kolek brygadzista pracowni 
kierownik 

Monika Merxmuller stolarskiej 
Maria Kijak 

Sylwia Olejniczak 
Kazimierz Graczyk 

pedagog brygadzista pracowni 
Małgorzata Smolarz 

ślusarskiej Jewgienia Jerszowa Gabriela Zając Grzegorz Grenczak 
asystent choreografa Marek Bronszkiewicz brygadzista pracowni 
Hanna Karacić Monika Józefczyk tapicerskiej 
korepetytor 

Donata Smulko Wojciech Derucki 
Ewa Kryczka stała współpraca brygadzista 

inspektor Hanna Karacić pralni-farbiarni 

Kazimierz Kessler Zbigniew Owczarzak Teresa Grzybek 
Kazimierz Kessler redakcja programu 

I tancerze Julian Żychowicz Jiirgen Hartmann 
Natalia Fiodorowa 

Bożena Owczarzak 
Bożena Klimczak KIEROWNICTWO projekt okładki Rostislaw Biliak TECHNICZNE 
soliści kierownik techniczny 

Franz Huyer 

Elżbieta Lejman Janusz Słoniowski fotografie 

Katarzyna Oleksiak kierownik sceny Marek Grotowski 

Wakako Shimizu Jan Romanowski opracowanie graficzne, 

Celina Styś kierownik magazynu skład i łamanie 

Anna Szopa kostiumów TYPO-GRAF 

Piotr Chudzicki Krystyna Cichosz wy~awca: 
Piotr Oleksiak mistrz oświetlenia PANSTWOWA OPERA 
Paweł Oleksiak Sławomir Daszkowski WE WROCŁAWIU 
Dariusz Raczycki mistrz elektroakustyki ul. Świdnicka 3S 

koryfeje Jerzy Galek 50-066 Wrocław „ 
Urszula Adamowska kierownicy pracowni: telefony: 
Urszula Drzewińska krawieckiej męskiej Biuro Promocji i Obsługi 
Maria Kowalska Waldemar Krawczyk Widowni - 34-307-27 
Maria Krzeszowiak krawieckiej damskiej 34-386-41 - centrala 
Barbara Książczyk Teresa Kurkowiak druk 
Maria Łaznowska pracowni szewskiej Drukarnia Uniwersytetu 
Barbara Szostakowska Zbigniew Cendro Wrocławskiego 



I' 
[ 

' 


