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chór żeński, orkiestra Teatru Wielkiepo 

Opera Slow man powstata tu wyniku wspótpracy belgiJSkiego kompozytora nichola
sa Lensa z potudniowoafrykańskim I austral11sk1m pisarzem Johnem maxwellem Co
etzee, który stworzył libretto. będące 1nterpretac1ą wtasne1 wcześnie1szej pow1eśc1. 
Idea operowej wersii pochodzi od samego Coetzeego, który p1erwotrne zaproponowa ł 
Lensow1 wykorzystanie t!Jlko rozdziatu 15. powieści, Jako gtównej ptaszczvzny inter
pretacji Póżn1ej jednak obaJ autorzy zdecydowali się na przetworzenie fabuty catej 
powieści. 

W książce gtówny bohater, srnrszy mężczyzna Paul Ravment n1epetnosprawny na 
skutek wypadku samochodowego, zmierza się ze swoją samotnością 1 brakiem tro
ski. które zaburzaią jego codzienną egzystenqę W zyc1u Raymenta pojawia się postać 
Elizabeth Costello. która próbuie zagtęb1ć się w Jego problemy PS!JChiczne 1 zmusić 
go do autoanalizy w rozdziale 15. Costello prowoku1e 1 doprowadza do erotyczne
go spotkania pomiędzy Raymentem a mar1anną , mtodą n1ew1domą kobietą [oboje nie 
mają kontaktu t1zycznego od początku ich kalectwa] Jednak oboje czują 1rytaqę 1 brak 
spetn1enia Rayment rozpaczliwie rozpoczyna poszuk1wan1a prawdziwej m1tośc1. 

na początku operowei adaptaqr Lens zaproponowat Coetzeemu wprowadzenie dwóch 
gtównych bohaterów zarówno w postaci śpiewaków, 1ak i tancerzy ma to podk·eślrć 
indywidualny rozwój postaci dostrzegaiąc!:Jch w sobie odb1c1e wtasneJ osobowośc i 
Tym samym literacka wartość utworu oraz wewnętrzne emocje bohaterów znaiduJą 
odzw1erc1edlenie w warstwie w1zuatne1 spektaklu Ponadto autorzy zdecydowali się 
na uwypuklenie roli młodej n1ew1domej dziewczyny, mar1anny, gdyz mowa c1ata tJo
hateróuJ, a raczeJ jej brak wyn1ka1ący z kalenwa, może być wyrazony s1lnym1 środka
mi scenicznei ekspresji, podczas gdy literacka spójność zysku1e na przekładzie sce
nicznym. 

Styl muzyczny Lensa zawart\J w operze Slow man trudno porównać do iego wcześ
nie1szvch prac, za sprawą kompleksowe1 partyturv. zarówno pod względem rytmu Jak 
i tonalności Intencją Slow mana w wers11 operowei nie 1est wierne oddanie h1stom, 
lecz przywotan1e 1 podkreślenie poetyki wewnętrznych emoq1 trzech gtównych bo
haterów. 

nicholas Lens I John m. Coetzee planuJą wspótpracę przy koleJnlJCh dwóch operach 



STRESZCZENIE 
scena 1 I Ból jest nicz~m 
Paul nie moze się pogodzić z wtasnym kalectwem. Ból uśmie
rza licznymi pigutkam1 . Ubolewa nad samotnością. brakiem 
~aJblizszeJ rodziny, swoiego potomka. Wyobraza sobie W1el
k1ego Sędziego Wszystkiego, oskarżającego go o zmarnowa
nie życia. po którym nie pozostanie żaden ślad. żaden dzie
dzic. a nawet nazwisko. 

scena 2 I Naz~wam się Elizabeth Costello 
Jak wyrzut sumienia znikąd pojawia się Elizabeth Costello 
Kpiącym tonem wypomina Raymentowi jego niezdecydowanie 
flawotuJe go do otrząśnięcia się 1 rozpoczęcia życia od riowa 

scena 3 / Czutem się smutn~ 
Paul wyraża swóJ smutek z powodu btahego życia, którego 
doświadczyt mouJ1 do Costello, ze jeJ nie zaprasza! 1 każe JeJ 
odeJść, pozostaw1a1ąc go w swoim smutku 

scena q I Będ ę z panem jeszcze przez jakiś czas 
Elizabeth Costello nie zgadza się z Paulem, 1nformu1e go, ze ja 
kiś czas z nim zostanie, co nie p0tu1nno mu sprawiać ktopotów 

scena ~ I Cz~ pan pamięta tę k obietę? 
Costello przypomina Paulowi o mtodej kobiecie, która jak iś czas 
temu WLJWarta na nim duze wrażenie. ria 1m1ę ma marijana 1 od 
roku jest niewidoma Elizabeth proponu1e potączen1e sit 

scena 6 I Marijana jest prawdziw~ k obie t~ 
Elizabeth Costello zachwala Paulmu1 mar1ianę . mówi. ze to 
rasowa kobieta o licznych możliwościach . Przeprasza1ąc Pau
la za wtrącanie się w nie swoje sprawy pyta go. czy nadal po
trafi być męzczyzną Costello proponuje przyprowadzić fflari 
1anę do Paula 

scena 7 I Ś l e pa kobie ta· 
mar11ana zali się, ze po operacji oczu zostata oszpecona 
do tego stopnia. ze wstydzi się spojrzeń innych ludzi Chce 

umrzeć, zapaść się pod z1em1ę mówi, że będąc ciągle mtodą 
'Obietą, 1ak zwierzę w ru i jęczy z pożądania. nie pragnie zycz
liwośc1 i szacunku, Lecz mltości, nie pocieszenia, lecz m1 tości 

czysto fizyczne) 

scena e I Będę wzorow~m gościem 
Paulowi nie podoba się , że Elizabeth Costello ingeruje w 1ego 
prywatne zyc1e Kobieta jednak zapewnia, ze zniknie . jak tyl 
o on sam postanowi prze1ęć ster wtasnego życia . Costello 

ttumaczy swo1ą obecność:. Paul jest zrezygnowany 

scena 9 I Danza macabra 
Elizabeth Costello przygotowu1e Paula do spotkania z marija
ną. Zastania mu oczy, by JBJ nie wldz1at Przedstawia Paulowi 
ta k że wers1ę, ze równie dobrze mogtaby to być prostytutka, 
któreJ kazałaby wcześn1e1 odgrywać określoną rolę typu -
„Paul chciałby, zebyś wystąp1ta Jako mar1iana, aktorka, którą 
ki edyś kochał " 

scena 11 I Marijana, wiem, że to twoje imię 
Paul rozmawia z mari)aną Pyta. czy Costello takze wtargnę
ła do ieJ zycia, jak do Jego Skarzy się, że obca kobieta steru1e 
ich zyc1em 

scena 12 I Taniec kulawego i ślepej 
mari1ana zaktadata. że i on chc1at się z n1ę s po tkać Paul za
pewnia że tak byto. ale sam pornyst wyszedł od Elisabeth 
Podejrzewa, ze Costello kieru1e też życiem marijany. 

scena 13 I Powiedziata, że jeste ś samotn~ 
Dziewczyna opowiada o swoim spotkaniu z Elisabeth, tóra 
przyszta do nieJ 1 popros1ta o pomoc samotnemu mężczyźnie . 

za którą m1ata wziąć pieniądze . mar1jana zgodziła się, choć 
nie rooi ta tego rngdy wcześniej 

scena N I Stosunek z nieznajom~m 
Paul po spotkaniu z dziewczyną ma wyrzuty sumienia. Kryty
kuie Costello za 1e1 naiwny pomys t, do niczego nieprowadzą
cy nie mozna potączyć dwoje nieznajomych, licząc. że będą 
Jak Romeo 1 Julia 

scena 16 I Co ona jej powiedziata? 
Paul zastanawia się, co Costello powiedziała manjanie, że ta 
zgodziła się przyjść do niego. Wypomina Elizabeth, że to co 
ona robi, to zwykła man1pulac1a. ze zmienia ludzi w mar1onet
k1. Costello uspakaja go, chciał a przeciez tylko przynieść mu 
trochę m1to ś c1, kt órej pragnie 

scena 17 I B~to coś 
man1ana mówi, że w jeJ życiu byto coś, czego bardzo pragnę
ta, o czym teraz ze wstydu ledwo może mówić . fl1e pragnie 
zyczliwości i szacunku, lecz m1tości; nie pocieszenia, lecz ml 
tości czysto fizycznej. Chce być tym, czym by ta dawniej - ko
bietą, kobietą z całą swoją dumą . 

scena 18 I Cz~ powinnam pana opuścić? 
Elizabeth Costello nie chce zrezygnować z Paula, musi brnąć 
da le). aż do końca. Oo Jedynego końca . Jaki istnieje 

scena 19 I Taka mata rijbka 
Paul wskazuje. że on sam Jest tylko ptotką, pomyl k ę od po
czątku do końca, rnc więc nie powinno trzymać przy nim nie
proszone1 Elizabeth nie rozumie, dlaczego ona ciągle tu jest. 
Costello Jednak tutaj pozostaje, bo rne wie co z nim począć . 

Paul jest dla niej cztowiek1em. który potrzebuie pomocy 

scena 20 I Ktoś , b~ zamkn~ć nam ocz~ 
Costello twierdzi, że ludziom w starszym wieku · takim 1ak 
ona 1 Paul - nie jest potrzebna rn1tość, a wytącznie troska. 
Potrzebny jest ktoś, kto potrzyma za rę ę, kto pomoże zejść 
po schodach, kto zamknie oczy, kiedy nade1dz1e pora Troska 
to nie m1tość . 

W poznańs~1e1 real1zaqi opery Slow man 
pominięte zostaty sceny O 1 I 5 
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JOHN MAXWELL COETZEE 
Liliana Sikorska 

John Maxwell Coetzee urodzit się w Kapsztadzie 9 lutego 1940 r. Mtodość spędzit w Potudniowej 
Afruce, gtównie w Kapsztadzie i Worcester na Przul~dku Dobrej Nadziei. Jest potomkiem sie
demnastowiecznuch osadników holenderskich ze stronu ojca, anglojęzucznego Af rukanera. Ze 
stronu matki ma polskie, a nawet wielkopolskie korzenie. Jego pradziadek Baltazar [Balcer) Du
biel, urodzit się we wsi Czarnulas, w powiecie ostrowskim, a do szkotu uczęszczat w Odolanowie. 
Wuemigrowat w wieku kilkunastu lat do Af r~ki gdzie zmart w 1929 r. W czasie pobutu w Polsce 
w 2006 r. Coetzee odwiedzit rodzi11 ną wieś pradziadka i jego szkotę w Odolanowie. Pisarz but w Pol
sce dwukrotnie w latach 2000 i 2006. 

Coetzee otrzumat podstawowe wyksztatcenie w Kapsztadzie 
UczęszczaŁ do prywatnej katolickiej szkoty w Rondebosch, 
dzielnicy podmieJsk1eJ Kapsztadu Stud1owat na Unlwersy 
tecie Kapsztadzkim, gdzie otrzymat stopień BR w zakresie 
Filologii ang1elsk1ej 1u 1960 r. 1 rok później BSc w zakresie 
matematyki. na początku Lat sześćdziesiątych ub stulecia 
wyjectiat do Londynu. gdzie pracował 1ako programista dla 
IBm 1 stud1owat na Uniwersytecie Londyńskim. l.lJ 1963 
uzysk8t stopień magistra rang mRJ w zakresie anglistyki. 
Wkrótce potem udat się do USR, gdzie podJąt studia dokto
ranc kie w zakresie Językoznawstwa na Uniwersytecie Teksa
skim w Rustin . Po uzyskaniu stopnia doktora 1971 r. zostat 
zatrudniony w State University of new York w Buffalo. n1es 
tety . podczas pobytu w USR zaangażowat się w dz1atania 
protestacyjne przeciwko uJojn1e llJ W1etriam1e. Kiedy ztozyt 
wniosek o staty pobyt, władze amerykańskie odmówiły zgo
dy z powodu Jego udziału w anty wietnamskich demonstra 
cjach, co zmusito go do wy1azdu z USR i powrotu w 1972 do 
Potudn1owe1 Afryki Jego doświadczenia z Rngli1 oraz z USR 
postużyty mu Jako żródta inspiracji niejedne) z powieści 

Pierwsza powieść Coetzeego Dusklands (Ciemny kraj; tu od· 
pow1ednie1szym ttumaczeniem tytutu bytoby hardz1e1 me 
tafor~1 c zne Kraina zm1erzchul sktada1ęca się z dwóch czę 
sc1, „Pro1ek t W1et11am" oraz „Opow1adan1a Jacobusa Coetzee", 
ukazata się w 1974 r wp1su1ęc się od razu w postmodernis
tyczne przep1sywa111e historii . z zatozen1a m1esza1ęc to co 
prawdziwe 1 to co fikcyjne Pow1eśc ta ukazu1e autentycz

ny obraz gwattu Jaki zostat zadany potudniowoatrykań 

sk1ej ziemi przez pierwszych osadników oraz unaocznia pro 
cesy towarz yszące tworzeniu rnekończęcych się tańcuchów 
przemocy. Obydwie t ęczLJ atmosfera przypominająca Jądro 
ciemności Conrada. Koleiną pow1esc1ą nawiązującą do poe
tyki powieści psychologicznej Conrada jest powieść In the 

Heart of the Country [W sercu kra1u. 1977). Lu której boha
terka, niejako uw1ęz1ona na farmie, nazywająca się córą kolo
n1al1zmu, przygląda się sumiemu ojcu 11ego nowei żonie powoli 
tracąc możliwość ozróżnierna pomiędzy szaleństwem i zdro
wiem psychicznym. pomiędzy tym co rzeczywiste. a tym co 
Iluzoryczne. Podobrne w The master of Petersburg [mistrzu 
z Petersburga. 19941 który jest artystycznę wizJą życia Fiodo
ra Oosto1ewsk1ego, us1tu1ącego pogodzie się ze śmiercią syna, 
iego zw1ązkam1 z anarchistyczną grupę zwane gangiem ne
chaiewa 1 skoliczyc pisaną przez siebie pow1eśc . TutaJ z kote1 
wyraźny J8St związek z pow1esc1ą szpiegowską i terrorystycz
ną Józefa Konrada Korzernowskiego, The Secret Agent (Tajny 
RgentJ Wędrówki Oosto1ewsk1ego przez Petersburg Jednakze 
przypominają tu taczkę innego bohatera Coetzeego, michaela K. 

Wyrasta1ące z filozof11 egzystenC]alneJ oraz z twórczości Sa
muela Becketta metafory uwięzienia obecne są takze w po
w1eśc1ach tak1ct1 Jak Waltlng tor the Barbanans [Czeka1ęc na 
barbarzyńcow, 1980) czy Life and Times ot m1chael K [Zycie 

1 czasy micnaela K, 1983} Zarówno pierwszy 1ak I drugi z wy 
mienionych tekstów w nowatorski sposób przep1su1e starsze 
wzorce. Beckettowskiego Godota [Czekając na Godota) oraz 
Kafkowskiego Józefa K. [Proces) Czekając na ba1barzyńcow 
to medytacja na temat wolności 1 opresji, alegoria odnoszą
ca się do trudnych tematow aparthe1dowsk1e1 rzeczyw1stosc1 
RPR Zycie 1 czasy micflaeia Kto Kafkowska i po częsc1 Joy
ce'owska w stylu opowieść o wędrówce niepełnosprawnego 
umystowo. oszpeconego zaJęczę wargą m1chaela 1< w kra)U 
ogarniętym 1JJojną domową . m1chael chce zabrać swoją scho
rowaną 1 jak się późniei okazu1e bliską śm1erc1 matkę do regio
nu, w którym się urodz1ta, na farmę, do której tęskni Dociera 
tam sam. by wkrótce znaleźć się w więzieniu Dla m1chaela 
i< egzystencja sama llJ sooie Jest wartością, a wolność moz 
na odnaleźć we własnym wnętrzu. W więzieniu wtasnego 



c1ata znaJdUJe się tez bohaterka Rge of Iron [UJ1ek zelaza, 
1990), Pani Curran, której h1stor a Jest dtug1m monologiem 
listem um1eraJącej sta1szeJ kobiety do córk. DegeneraCja JBj 
crata 1 świata wewnętrznego Jest odzw1ercredlona w destrukc11 
będącej konsekwencję zamieszek pomiędzy czarnymi 1 biaty
rn1 m1eszkaricam1 przedmieścia, w którym Pani Curran mieszka. 

Innym problemem, który znalazl się w centrum zainteresowari 
,J ohna maxUJella Coetzeego 1est problem relaCJI pomiędzy li
teraturą bytych kolon11 , Europą oraz pozyc1 ą pisarza post
kolonialnego w obi 1czu tych zagadnieri. Te dylematy staty 
się kanwą pow1eśc1 Foe (1986), która wedtug poetyki post
modernizmu r e1nte1 pretuje postać Robinsona CrusDe U Co 
etzeego mamy historię niejakiego Foe (de Foe to oryginalne 
nazwisko rodzmy słynnego pisarza, która w XVI wieku wy
em1growata z Holandii do Rngl11, i którego przodek świadomy 
złych konotacji nazwiska w Języku angielskim, zmienił JB na 
pisane razem „Defoe"] oraz Piętaszka (man FridayJ, który w 

wersJi Coetzeego 1est niemy [kiedyś obcięto mu 1ęzykl. tak Jak 
.niemi" byl· czarni mieszkańcy Rfryk za czasów kolonialnych 
Postaci z pow esct Foe byty też Lu centrum uwagi w noblow 
kim wyktadz1e pisarza. zatytutowanym „He and His man" 

W 1999 roku Coetzee opublikowat nowelę The Lives of Rnr

mals (lywory zwierząt) . ktora póżn1eJ zostata wtączona do 
jego pow1eśc1 Elizabeth Costello (20031. Za pomocą f1kcyjne1 
pisarki pokazu1e niezbyt przyjazny obraz naszej kullury. Sta 
rzeiąca się austral11ska pisarka [urodzona w 1928 roku) przy

Jeżdża do USR odebrac prestizową nagrodę , dodatkowym ob
c1ązeniem 1est dla niej spotkanie z synem 1 synową , której nie 
znosi Pisarka 1est wegetarianką, bojowniczką o prawa zwie 
rząt, przyrównuięcą zab11anie zwierząt do Holocaustu. nowe 
la ta zadaje nie tylko pytania zw i ązane z mie1scem zwierząt 
w kulturze zachod1J, ale pokazu1e tez trudne re!ac1e z rodzica-

m1, czyli to. czego sam pisarz dośw1adczyt we własnym życiu . 

W powieści Elizabeth Costello, Coetzee zastanawia się co to 
znaczy być pisarzem we wspótczesnym świecie. Elizabeth, 
mimo. iż w św1ec1e literackim odrnosta sukces, wydaJe się być 
tym światem 1 samym pisaniem zmęczona Wykłady, które 
Costello wygłasza, bardz1e1 niz para-autob1ograf1czne utwory 
Coetzeeqo, przybl1za1ą nam Jego własne poglądy na zabijanie 
zwierząt, status humanistyki i humanitaryzmu w Rfryce. czy 
wreszcie problemie zta oraz etyki relaq1 międzyludzkich 

Ta sama pisarka w nneJ odstanie pojawia się tez pow1eśc1 
Slow man [Powolny cztow1ek, 2006). historii Paula Raymen
ta, któr~ po wypadku na rowerze budzi się w szpitalu z am
putowaną nogą Starzejący się fotograf, rozwodn ik i samotnik, 
uzmysławia sobie że znalazł się uJ potrzasku wtasnego c1a
ta, które nagle staJe s ię przeszkodą w powrocie do dawnego 
zycia. Rozważania na temat c1ata po1aw1ają się tez w najnow
szej powieści Coetzeego Oiary of a Bad Year (lap1sk1 ze zte 
go roku, 2007). gdZte pisarz, zwany Senor C , ut rzymuiący . ze 
nie ma JUZ sity pisać powieści. oferuje swo1e opinie na różne 
wazkie aspekty zycia publicznego. Fikcyjny pisarz zastana
wia się iak bardzo 1dentyfikuJemy się z własnym ciatem 1 co to 
znaczy utracić iego ja k ąś część (2007 59 61) W Powolnym 

cztowieku Rayment przechodzi cięzką depresię . z której po 
maga mu się . choćby chwilowo. wyleczyć n1eodwza1emniona 
mitość do trzydziestoparoletniej emigrantki, Chorwatki. mimo. 
tż akceptu1e ona Jego pomoc finansową . odsuwa się od niego, 
kiedy onentuJe się, że Rayment zaczyna zyć n iemożliwymi do 

zrealizowania fantazjami. To jest jego kolejne niepowodzenie 
mar11ana, w przeciw1eństw1e do pielęgniarek w szpitalu. któ 
re traktują go jak niegrzecznego chtopca, nazywając części 
jego ciała dziecinnymi zdrobnieniami, traktuie go jak cztowie
ka, mimo to nie przy1muje Jego m1tości. Czuiąc się nie w petni 
sobą, zosta1e po raz kolejny odrzucony . I wtedy w jego zyc1u 

pojawia s ię Elizabeth Costello. pisarka. której nazwisko jest 
Raymentow1 znane. Wprowadza się do Jego domu 1 petn1 rolę 

psychoanalityka i op1ekunk1. próbu1e mu organizować zyc1e 
przez umawianie na randki z niewidomą prostytutką mai ianną, 
substytutem mar11any, w końcu sama chce z nim być . Zaden 
z tych scenariuszy nie podoba się Raymentow1. Paul Jest czto 
w1ekiem powolnym ze względu na swe kalectwo . ale tez ze 
względu na osobowość, swóJ zaUJOd, przywiązanie do starych 
zdjęć : nie wie, ze mozna ie wykorzystywać w rózny sposób, 
skanować, powielać , jak to robi Drago, syn mar1jany Paul 
Rayment jest przywiązany do swoiego starego ja, do sw1a 
ta. którym żyt dotychczas. Z tego świata us1tuje go wyrwać 
Costello. która niejako pisze 1ego historię . Czy 1est to kamen 
tarz Coetzeego na temat związku pisarza z Jego bohaterami? 
W pewnym sensie na pewno tak Jest to tez Jednak komentar L 

na temat starzen ia oraz dokonywanych przez nas w życiu wy
borów, które według egzystencjalnei f1lozof1i zawsze są zte 

Tak 1ak Powolny cztow1ek. Oisgrace (Hańba. 1999) jest tez 
opowieśc i ą o cztowieku na rozdrozu, opowieścią o post-apar 
the1dowsk1eJ rzeczywistości. w 1 tórei gtówny bohater. profe 
sor uniwersytetu popetnia niewybaczalny btąd . I nie 1est to 
jego romans z kolorową studentkę z uniwersytetu w Kapsz
tadzie. ale niechęć do przyznania się do winy, do wyznania Jej 
przed komisją, która w znamienny sposób przypomina potu
dntowoafrykańską KomisJę Prawdy 1 Pojednania Powieść ta 
nadaje stawu .hańba" wiele róznych znaczeń. Książka zos
tata sfilmowana w 2008 roku w reżyserii Ste 1e'a Jacobsa 
z Johnem malkov1chem w roli dr Davida Lune. 

John maxwell Coetzee po przeisciu na emeryturę 2002 r. wy
iechat do Rustral11 Został honorowym profesorem w Univer 
sity of Rde!aide. W 2006 r uzyskat równ1ez obywatelstwo 
austral1Jsk1e . W swoich rozlicznych pracach krytycznolite 

rack1ch Coetzee podejmuje nie tylko tematy trudne, związane 
z kulturą 1 literatu r ą Rf yk1 Południowej, ale takze z dzredz1c
twem literatury światowej . Jego White Writing. Dn Culture of 
Letters tn South Rfr1ca [B1ate pisarstwo O l1terack1e1 kulturze 
Rfryki Potudniowe1. 1988]. naświetla ideę 1zolaCJi . czyli kul 
turoweJ i geograflczneJ specyfiki Rfryk1 Potudniowej. W G1ving 

Offence. Essays on Censorsh1p (1996) Coetzee podnosi kwe 
st1e dz1atalnosc1 wywrotowej oraz cenzury w twórczośc wielu 
stynnych pisarzy dysydentów, m.1n. Zbigniewa Herberta. 

Za swoią twórczość Literacką i naukową otrzymał doktora 
ty honoris causa dz1ewięc1u uniwersytetów na czterech kon 
tynentach, m.in. Uniwersytetu Oksfordzkiego, Uniwersytetu 
Strathclude oraL Uniwersytetu Stanu nowy Jork w Buffalo 
Pow1esc1 1 eseJe Coetzeego byty ttumaczone na wiele języ
ków Wszystkie 1ego powieści oraz dllla zbiory esejów 1 dwa 
tomy autob1ografi1 zostały przetłumaczone na języ k polski 
Coetzee otrzymat nagrodę nobla w 2003 roku. Oprócz nteJ , 
iako drugi pisarz w h1stor11. otrzymat dwukrotnie (w 1983 za 
lyc1e i czasy m1chaela Ki w 1999 za Hańbęl prestizową na 
grodę Bookera. przyznawaną pisarzom anglojęzycznym. 

Liliana Sikorska - profesor dr hab . kierownik Zaktadu Litera
tury RngielskieJ 1 l 1ngwistyk1 Literack1e1. autorka rn.1n. R Short 

H1story of [11gl1sh L1terature (wydanie czwarte, PoLnań 2011) 
oraz kilkunastu ksiązek na temat wspótczesne1 literatury an 
glojęzyczneJ, takich jak Rspects of Suffeflng. Class1cal the
mes rn L1terature in English [Lang 2004) oraz A Universe of 

(Hi)Stories Essays on Jm Coetzee [Lang 2006]. redaktor 
naczelny Studies 1n L1terature rn English 
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SLOW MAN, CZYLI NARCYZ NA ANTYPODACH 
Sławomir Mastoń1 

Powolny cztow1ek rozpoczyna się dość dramatycznie. od wypadku rowerowego na au· 
stralijs k1 e1 ulicy szescdz1esięcioletniego bytego fotografa, Paula RaymenLa. który zos
taje potrącon!d przez n1eostroznie prowadzącego samochód nastolatka Kończy się to 
dla Raymenta wstrząsem mózgu ' amputacj ą prawej nog i. ChOć mógt zostać zab ity albo 
sparal1zowany, szczęśt1w1e skul k1em W!:Jpadku jest lylko ta przykra. ale mozliwa do 
przyjęcia strata . Jednak Jego reakcja na nowe „zredukowane" cia to Jest nadspodziewa
nie gwałtowna 

„[Lekarze i pielęgniarki] rozprawiają o jego prz~sztości, nękają go ćwi
czeniami [„.]; lecz dla niego prz~sztość nie istnieje [„ .]. Gd~b~ po
trafit ze sobą skończ~ć samą sitą woli, nie wahatb~ się ani przez chwilę''. 

Skęd bierze się ta n1ewspótmierna agresja 1 kto 1est je1 adre
satem? nie musimy dtugo cze kać, by się dowiedzieć. 

„Pragnienie śmierci bierze się jed~nie z bólu, z dtugich bezsenn~ch 
noc~ w szpitalu, w tej domenie upokorzeń, gdzie nie sposób się ukr~ć 
przed bezlitosn~m spojrzeniem mtod~ch". 
W swoich oczach nie jest 1uż tym, kim b!dt. Jego obrazowi sa
mego siebie zadano druzgoczący cios . który materializuje się 
w postaci kikuta, obiektu jego odrazy 1 wstydu. Rayment stra 
cił połowę nogi, ale co jeszcze z nią stracił, ze od tej chwili 
opowiada o swym „kalekim ja" 1 o byciu ,umniejszonym" czto
w1ekiem? 
Rayment n1espodziewan1e otart się o śmierć a to, co uwaza 
za obsceniczny ki kut sta1e się uporczywą obecnością 1ego 
utraconej nieśmiertelności utrac1t obraz s1eb1e jako autono
micznej catosc1. który dla s1eb1e stworzyt. przy1mujący w sto 
sunkach spotecznych formę samowystarczalności Cios 1est 
zabójczy dla jego narcystyczne1 świadornosci i stąd bierze się 
agresja skierowana w pierwszej kolejnośc i na mtodych 1 ich 

.spisek": „Pielęgniarki są dobre, są ż~czliwe i wesote, niemniej jednak 
[...] za ich dziarskim profesjonalizmem kr~je się bezbrzeżna obojęt
ność dla losu [„.] pacjentów". Jednak zarzut ten Jest oczywiście 
bezzasadny - pielęgniarek nie można sensownie os karżać 

o to, ze zapewniają Raymentow1 opiekę zamiast m1tosc1, 
a wtaśn1e tego się on od nich domaga. 
Kto zatem jest wtaściwym adresatem agres11. k tórą Rayment 
kieruje do mtodego personelu szpitala? Odpowiedź na to py 
tanie znajdziemy w znaczęcej chwili , gdy budzi się w nim śle 
pa ztość . gdy chce wykrzyczeć: „Kto m1 to zrobit?". można na 
to odpowiedz ieć za pomocę serii substytuCJi doktor Hansen, 
który go operowa ł . Wayne Bllght, który go polrąclt, a osta
tecznie Bóg, którego Wayne Blight b!dt narzędziem . I chociaz 

Rayment mówi o nastolatku Jako aniele Bozym w tonie sar
kaSt!,Jcznym, to wtasn1e fantazmat!,Jczne spojrzenie Boga pro
Jektuie on na młodych (..starcy nic JUŻ nie wniosę do stada. 
a więc się nie l1czę") 1 stąd bierze się Jego wstyd wyobraża 

sobie. ze dla spojrzenia Innego jego obecny wizerunek iest 
bezwartościowy . 

Jednak Rayment niespodziewanie szybko zna1du1e obraz. 
z którym od tej chwili może się utożsamić 
Cz~ Wenus z Milo czuje się naturalnie? Pomimo braku r~k uchodzi za 
ideat kobiecej urod~. Ponoć niegd~ś miata ręce , potem się utamat~; 
ich utrata jed~nie dodaje pięknu pikanterii. Gd~b4 jednak jutro od
kr~to , że do pos~gu pozowata osoba okaleczona, Wenus nat~chmiast 
trafitab4 do magaz4nu w podziemiach. Dlaczego? Czemu, mimo że 
podziwiam~ niepetn~ wizerunek kobiet4, wizerunek niepetnej kobie
t~ nie zastuguje na podziw, choćb4 miata naj pi ękniej pozsz~wane ki
kut~? 

mamy tu do czynienia z czymś więcej n1z tylko sarkastycz
nym komentarzem Ra!dmenta na temat swego stanu w wi
zerunku Wenus z milo odna1du1e on obraz. w którym „wy
brakowane" ciato zosLaJe w cudowny sposób połączone 

z W!:JObrazeniem naiwyzszego piękna nagle zdaje sobie on 
sprawę z tego, ze wystarcz!d tylko operaC]a wyobrażeniowa, 
by został mu zwrócony 1ego skarb. Jeśli mozna (jak to wta
śnie zrob1tJ uszkodzony obraz kobiety przeksztatcić w ob
raz „uszkodzonej" kob1et!d bez zmiany samego rzeczywistego 
obiektu (uszkodzoneJ rzeźby). równlez odwrotne przeksztat 
cenie powinno być w zasadzie mozl1we zamienienie obrazu 

.uszkodzonego" 'llęzczyzny w uszkodzony obraz męzczyzny 
za pomocą wyłącznie wys1tku wyobraźni Problem polega 
jednak na tym. ze nie moze on dokonać tego sam cudowna 
transformaC]a Raymenta w .pełnego" cztowieka musi zostać 
poświadczona przez spojrzenie Innego. 
Rayment próbuje zrealizować ten program, gdy t!dlko nada 
rza się okazia Jego dawni przyjaciele i kochanki nie wchodzą 



w rachubę, pon1ewaz znali go, gdy Jego c1ato stanowlto Jesz
cze „catość" 1 dlatego Juz zawsze będą postrzegać go Jako 

„zepsutego· 1 wybrakowanego Gdy Jednak mar1iana Jok1ć, 

chorwacka 1m1grantka, zostaje 1ego pielęgniarką Rayment 
czuJe, że 1ego męska petn1a może mu zostać zwrócona Ich 
relacJa to salon luster, w którym obecność obscen1czneJ rze
czy, kikuta, niemal rozptywa się w pow1etrm ,,Gd!:J nie mozna 
uniknąć nagości , odwraca wzrok, by widz1ata, ze jeJ nie w1dz1. 
gdy ona w1dz1 Jego" Konsekwenc1e można przew1dz1eć: pa
CJent chwyta okazJę 1 zakochuje się bez pam1ęc1 

Rayment potrzebu1e kogoś, kto zwróc1tby mu Jego wyobraze
niową substanC]ę" , a co moze być bardziej substancjalnego 
niz etniczna petnia, ktDrę przedstawia sobą rn ari1ana w wy
obraźni Raymenta : ma egzotyczne, batkańsk1e zwyczaje, ,. nie 
nosi czepka pielęgn1ark1, tylko chustkę , wzorem porządneJ 

gospodyni z Batkanów", Jest w niej dzika, „niezachodnia" na
miętność , jest takze matką trojga dz1ec1, m i ędzy 1nn\j mi ide
alizowanego szesnastolatka, Drago J eśli kobieta tak sub
stancjalna Jak ona ulegtaby iego zalotom. statby się męskim 
odpowiednikiem lJJ enus z milo 

Rayment kocha w mari)ame wyimaginowany obraz swe 
go wtasnego utraconego piękna [.naturalnej" substancjal 
nei catośc1J. który na mą proiektuie 1 dzięki temu widzi w n1eJ 
to, czego nikt inny do teJ pory nie dostrzegt: ),mości nie da 
się oszukać. W ukochanej osobie mitość dostrze~a to, co najlepsze, 
choćb~ się nie objawiało bez trudu. Kim jest Marijana? Pielęgniarką 
z Dubrownika, o krótkiej talii, żótt~ch zębach i niezt~ch nogach. Kto 
oprócz niego, wzrokiem mitości, widzi tę ukr~tą, ptochliwą, ciemno
oką gazelę?" Jednak to, ze Jawi się ona Raymenlow1 jako gaze
la Jes t wynikiem jego proJekCJI opartej na wspomnianych Już 

„batkańsk1ch" stereorypach, R zatem mamy tu do czynienia 
z doktadną odwrotnością twierdzenia Raymenta, że miłości 
me na się oszukać obraz piękna, które przywotuJe Ra!:Jment, 
rne ma nic wspólnego z mar11anę , poniewaz, będąc oparty na 
przesądach 1est on catkowic1e zmyślony . Jednak kocha1ąc 
ten ob1az Rayment może ponownie zakochać: się w sobie. 
Co w1ęceJ, to, co Rayment bierze za swą m1tosną intu1c1ę, któ
ra ukazuje mu mar11anę Ja ko c1emnookę gazelę czyni go śle
pym na prawdziwą sytuację rnar11any, która zas kakująco 

przypomina Jego wtasnę Paradoks polega tu na tym, ze to, co 
postrzega on Ja ko laskę nadmiaru jeJ etmczneJ suOstanCJ1 albo 
nigdy me 1stn1ało , albo zostało JeJ odJęte po tym. Jak opuści 
ła Jugostaw1ę 1 zdobyta w Bielefeld nowy zawód p1elęgmark1. 
R zatem mar1Jana Jakie równ1ez dośw1adczyta amputaCJ1 od
Jęto JeJ waznę częsć zyc1owe1 „suostancJ1" można się poku
s ić: o przypuszczenie, ze wyrzeczenie się na wpół artystycz
nej proFeSJI (była konserwatorką zabytków) 1 przeniesienie się 
na drugą półkulę, by „zacząc od zera", Jako ktos zbllzony do 
pracownika fizycznego w kompletnie nieznanych warunkach 
kulturowych rnoze być berdz1eJ bolesne .moralnie", n1z praw
dziwa amputac1a nogi. Innymi stawy, mari1ana, Jak Rayment, 
dosw1adczyta utraty tego, co uwazata za swoie Ja, Jednak 
przezyta to bez ciągtych lamentów 1 apokalipt4cznych scena
riuszy, którym on się oddaJe I to pomimo tego ze to raczeJ JBJ 
zyc1e można uznać za zredukowane, 1eśl1 porównać je z jej zy 
ciem w Dubrowniku .,Codziennie starsze panie, panowie, m4ję ich, 
sprzątam brud~. a pewnie, zmieniam pościel, zmieniam ubranie. Cią
gle st~szę: "Zrób to, zrób tamto, prz~nieś, w~nieś, źle się czuję, daj 
pigułki, daj wad~. daj herbat4, prz~kr~j kocem, odkr~j, otwórz okno, 
zamknij okno, tego nie lubię, tamtego nie lubię". Wracam do domu, 
padam z nóg, dzwoni telefon, każda pora, rano, w nocą "Nagt~ w~
padek, możesz pr z~jść?·,.,, 



Drago, Jedyny syn, 1est oczkiem w gtow1e sweJ matki. a tym 
samym naitatw1eiszym sposobem, by ieJ się przi.jpcdobat. 
Rby to zrobić, Rayment musi urn eśc1c go w tych samych et
niczno-hero1cznych ramach [„1m1ę z eposu ludowego. Balla
da o Drago Jok1cw"J w 1aK1ch L1m1eśc1t man1anę. Jednak gdy 
·Drago pozyczo lub odktada nie na swoie m1eisce kilka ulubio 
nych fotografii z kolekcJ Raymenla. heroiczny obraz chtopca 
zostaie zdegradowany do znacznie pośledn1eiszego gatunku: 
„Więc tym są? [ .. ] Cyganarr1? Co ieszcze m1 ukradli c1 chor
waccy Cyganie?" 
lnteresuiące Jest tu to. że Drago pozycza te fotografie, przed
staw1a1ące austral11skich poszukiwaczy ztota 1 ich rodziny 
z porzątków dz1ew1etnastego wieku, w Jczyw1stych celach 
• protetycznych" Poddaje ie on ,.obróbce" za pomocą programu 
komputerowego wstaw1aiąc w nie twarze ze swych własnych 
fotografu rodzinnych. Oa1ąc na przykład jednemu z poszuk1 
waczy twarz swojego dziadka ze strony 01ca. Drago konstru
u1e dla siebie coś w rodzaJu hero1kom1czne1 historu bal ady!J 
przynaleznośc1 do przesztości Rustral11 Innymi stawy, chtopak 
próbuje przezwyciężyć swą amputacię, każąc fotografiom stwo
rzyć nową nar·acię. mutacię fetysza .prawdy historyczne( 
Pozosta1e to J.J rażącei sprzeczności z f1ksacią Raymenta: 
„Uf a zdjęciom bardziej niż stawom. Nie dlat e~o. że zdjęcia nie kta-
mią , lecz dlate~o. że kiedu już opuszczą ci emnię , są utrwalone raz 
na zawsze, niezmienne. Natomiast opowieści L..l bez przerwu zmie
ni ają ksztatt". Rayment twierdz , że stracit zainteresowanie fo
tografią, gdy odkryt .że wschodzące pokolenie oczarowata tech
nika obrazów niematerialnuch, ulotnuch wizerunków, które jedunie 
przemukaj ą w eterze, które wsusa maszuna, a st amtąd wutaniają się 
spreparowane, nieprawdziwe. Wówczas przestat uwieczn iać świat 

na zdjęciach i zająt się ocalaniem przesztości". Jaki Jednak rodzai 
przesztośc1 zostaje w ten sposób zachowany? Jest to prze
sztość, która nie posiada zadnego znaczenia, ponieważ otJra
zy, inaczej niż pamięć, nie utrwalają znaczeń - wyjęte z kon-

tekstu stają się tylko przedm1otam1 fascynaq1. Przesztosć 

zostar,1e zamieniona w serię pięknych obrazów. gdyz można 
pou11edz eć, że wszystkie fotografie. 1naczei niz literatura Lub 
malarstwo. s . ają się z czasem coraz „piękniejsze' - nawet zła 
fotografia nabierze szczególne1 au y, ieśli Jest wystarczająco 
starn. Fotografia przekształca świat w przedmiot estetycz
nei ·ontemplaq1, tworzy otJ1ekt auratyczny ze świata „biedy 
1 harówki o pustym zotądku' . który przedstaw1a1ą ulubione 
eksponaty Raymenta Dla niego fotografie te są przedm1ota
m1 o wartości wytącme estetycznei. podczas gdy dla Dra
go to wtaśnie znaczenie. które można z ich pomocą stworzyć 
1est ~azne : w odpow1edn1m kontekście (na jego stronie inter 
netoweJ) spreparowane obrazy będą opowiadać swą wersię 
austral1Jsk1ei h1storn rozgrywaiącei się na oczach Raymenta . 
h1storu tej harówki, któreJ woli nie zauważać, gdy w1dz1 Ją wo
kól s1eb1e, ale której dz1ew1ętnastow1ei::zne obrazy chce rato
wać. jakby byty to obrazy dawno zapomniane1 1 nie1stnie1ąceJ, 
pr zezwyc1ęzone1 przesztosc i. 
Z powodu f1ksacj1 na swym narcystycznym obrazie Rayment 
nie iest w stanie się zmienić Jedynym iego zajęciem do koń 
ca powieści jest wyznawanie mitośc1 marijan1e. I wtaśn1e dla
tego pojawia się Elizabeth Costello poniewaz nie iest on w 
stanie sam się rozwijać jako bohater powieści. Costello przed
stawia się Jako australijska pisarka 1 zaczyna od pierwsze
go zdania recytować oszolom1onemu Raymentow1 Powolne 
go cztow1eka - powieść, którą czytamy Towarzyszy ternu 
wszystkiemu opis funkc1onowan1a p1sarsk1e1 insp1raq1: .Przy
szedt pan do mnie. Poniekąd nie panuię nad tym, co mnie na

wiedza". tw1erdz1 Costello Postać po1aw1a się z nikąd 1 1e1 
obecność wywiera presję. LL pewnym sensie nie poddaje się 
ona wol autora, iako że mus on 1ść slepo za 1ntuicJą, pozwo 
lić jej dz1atać, by przekonać się, co z tego wyniknie „Ola cie
bie może to bez sensu, taka pogoń za przeczuciami, ale ja wtaśnie 
tak żuję . Kieruję się przeczuciem, nawet jeśli z początku go nie ro-

„ 

zumiem. Zwłaszcza jeśli go z początku nie rozumiem". Jednak ię 
ślepą ntu1CJę [czyli Raymental trzeba ponaglać do wys1tku. 
a pogrążony w inercji bohater musi wystuch1wać ztośl1wośc1 
p1sark1. 
R czas ucieka. 196 stron zostato napisanych 1 nic ciekawe
go s ię nie wydarzyto. Poniewaz powieść, jak dotąd , składa 

się gtówn1e z wymian zdań między Raymentem a Costello 
oraz kilku wydarzeń . które można znaleźć w kazdym seria
lu telewizyinym, Costello musi odwołać się do f1ksacj1 swe
go bohatera. by zmusić go do dz1atania. Zaraz po tym 1ak Dra
go wyprowadza się z mieszkania Raymenta, gdzie m1eszkal 
przez 1ak1ś czas po kłótni z rodzicami, Costello zada1e py
tanie: .[Czy twoiei kolekCJ1 fotografi] nic nie dolega?" Po
woduje to radykalną zmianę w 1ego uczuciach 1 wspomrna 
ne wcześnieJ wyrzekanie na Cyganów Ulidząc, że strategia 
przynosi efekty, Costello 1eszcze bardz1e1 przykręca śrubę: 

.Więc porozmawiaj z matką. L..l Zawstudzi się . Zrobi wszustko, bu 
ochronić pierworodnego. L„l Mea culpa. Rób ze mną, co zechcesz. 
I tak dalej.'' 
w.zyta w domu Jok1ciów sprawia, ze cała ich egzotyka znik a. 
Chorwacka substancja etniczna rozwiewa się w powietrzu, co 
zauwaza Costello komentuiąc ich typowo austral11sk1e gospo
darstwo domowe. R co naiważn1eisze, niespodziewany pre
zent, który dla Raymenta przygotowali Jok1c1owie konfrontu 
ie go z prawdą 1ego oskarzeń, ze mari)ana nie potrafi wznieść 
się na poziom powotania, a cata rodzina to oszuści - w rze
czyw1stośc1 to Rayment nie zastuguie na ich atenCJę . 

Jednak iest to kłopotliwy prezent, poniewaz to przerobiony 

rower. w którum nie używa się pedałów, tylko obraca korby 
rękami Innymi stewy, jest to rodzai protezy, którei. Jak p ote
zy ortopedyczne1. Rayment rie ma zamiaru uzywać, pon1ewaz 
uwaza je za uwtaczaiące jego godnosc1 Zatem gdy uczucie 
wstydu staie się trochę znośniej sze, Rayment czyni ostatni 
wysitek i zwraca się o pomoc do swei wyobrażeniowe] wer 

sj1 marijany • - I co t~ na to, Marijano? Ll Od samego początku wi
dziata, jak usitowat ocal i ć swoją męską ~odność, i nigd~ z niego nie 
kpita L..J cz~ powinien nadal walczuć o honor, cz~ też pora już skapi
tulować? [. ..] - Taaak - mówi Marijana z wolna. - Pasuje ci. Moim zda
niem, spróbuj" 
W efekcie tego oświadczenia mari1ana traci rolę wyznaczo
ną JeJ w zaklętym kręgu luster Raymenta. 1ednak traci Ją nie 
spełniwszy swei „misji' nie potrafi uratować go przed jego 
smutnym losem, gdyz iego f1ksaqa iest w stanie przetrwać 
wszystko „Oczyw1śc1e nigdy nie będzie go uzywat. Rower 
trafi do piwnicy na Con1ston Terrace i tam będzie zb1erat kurz. 
Cat•J ten czas, caty trud Jok1c1ów pó1dz1e f'Ja marne" 
Również starania Costello nie zakor'iczyty się sukcesem. 
mimo ze podczas ostatecznej konfront8CJI z Jok1c1am1 Ray
ment staje oko w oko ze wstydliwą p rawdą o sobie san ym, 
pozosta1e nie zmieniony, a tLJm samym staie się bezuzytecz
ny dla autorki. która moze w kon cu odejść „Pochula się i ca
łuje ją [Costello] trzukrotnie, traducujnie, tak jak go nauczono 
w dzieciństwie - w lewu policzek, w prawu, w leww 

Cytaty za J m Coetzee. Powolny człowiek, 

przet. ffiagdalena Konikowska [Kraków: Znak . 2006] , 

czasami zmienione, by bardziej odpow1aaaty oryginatow1. 
[przyp. aut.] 

Sławomir mastoń dr hab .. pracuje w lnstylucir Kultur I Li

teratur Rnglo1ęzycznych na Uniwersytecie Sląskim. Publiko

wał prace m in na temat modernizmu (Bewkett, Cetan), sztu 
k1 wspótczesnej (naurnanJ, f1lozofu współczesnej (Bataille. 
Levinas, Lacoue-Labarthe, nancy). sociolog11 muzyki, Laca 
na 1 teorii lacanowskieJ Rutor księzk1 Coetzee Przewodnik 

Krytyki Polityczne] [Warszawa 2009) ITT1tośn1 · muzyki lm

prow1zowane1 . 



Jak rozpoczęta się Pańska wspótpraca z Johnem Maxwellem Coetzee? 
Jestem ogromnym wielbicielem prozy Coetzeego. nigdy wcześniej nie pozwolltem sobie na coś podobne
go, ale postanowiłem nap1sac list do osobg, które1 twórczość zawsze podziwiatem Zapytałem go czy nie 
chciatby POdJąć się pracy nad operą , nie otrzymatem jednak wted!J żadnej odpowiedz i Jak potem się oka
za to, John był w trakcie zm iany wydawcy, z którgrn to póżniei się skontaktowałem . Jeszcze przed otrzyma
niem nagrody nobla John nap1sat do mnie. pytając czy iestem wc1ąz zainteresowan!J wspótpracą Prowadzi
liśmy liczne rozmowy 1 dyskusie. az w końcu John zaproponował pracę nad swoią pow1eś c1 ą Slow man 

Co wedtug Pana jest w twórczości Coetzeego, że to wtaśnie jego postanowit Pan zaprosić do wspótpracw? 
Podziwiam Coetzeego za to, ze me boi się podejmowania w swoich ksiązkach trudnych tematów. Jego styl 
p r zes1ękn1ęty niezwykle gtęboką analizą ernocjonalnę postaci czyni jego samego i 1ego prozę rnebgwale 
szczerymi, prawdz1wym1 i wlar\jgodnym1. R takie cechu sę 1 dla mnie niezmierne ważne 

Slow Man traktuje o kalectwie, niemocw, samotności ludzi, którzw wtaśnie z twch powodów nie mogą poradzić sobie 
z pewnego rodzaju spoteczną alienacją. Zatem jakie relacje tączą troje bohaterów operw: Paula, Marijanę i Elizabeth 
Costello? 
Zdecydowaliśmy z Johnem, ze nie chcemy przenosić Lreśc1 cateJ jego ks 1ężk1 na grunt opery, gdyz po 
pierwsze książka 1strne1e 1 jest dostępna, po drugie względy techniczne nie pozwolltybLJ na to . Dlatego tez 
s koncentrowaliśmy się na trzech głównych postaciach oraz ich przemyśleniach Język libretta 1est bar
dzo poet!JCk1. wielowarstwowy, obf1tu1ący w róznego rodzaiu symbole. da1ąc tym samym wiele rnozl1wości 
interpretacyjnych Tak jest chociażby w przypadku postac i Elizabeth Costello, której po1auJ1en1e się w zy
c1u Paula 1 marijany trudno wyttumaczyć Być może Elizabeth Costello 1est 1edyn1e fantazję umystu Pau
la. mimo to Jest ona niezwykle silną . dominuJącą postacią, k ontrolującą od pewnego momentu zyc1e Paula 
i marl]any myślę . ze reżyseria mai Kleczewskie j, której część mogtem zobaczyć podczas prób, w n1ezwy
kty sposób oddaje wielowarstwowość Libretta. 

Czwtając libretto, można odnieść wrażenie, że znajduje się w nim wiele stat~cznwch scen, co prowadzi do wniosku, 
iż większ~ nacisk został potożon~ w nim na emocje niż akcję. 
UJszystko dzie1e się w umyśle Paula. stąd wrażenie statyczności. Ponadto 1est on postacią . która nie może 
się poruszać . a jeZeli jest to mozlrwe to jedynie w bardzo powolny sposób Podobnie Jest z niewidomą mari-
1aną . Z tego powodu zdecydowali smy o wtęczernu do spektaklu tancerzy stanowiących ich lantazyjne od
b1c1a. pokazu1ące to, czego ani Paul ani manjana nie s ą w stanie uczynić . 



Kr4t4c4 często określają st4I Coetzeego jako analit4czn4. Cz4 łatwo 
b4łO przenieść taki sposób pisania na grunt oper4? 
nie byto to dla mnie trudnym zadaniem, gdyz Język Coetze
ego, Jaki użyt w l.ibretc1e jest bardzo kompaktowy nie znaJ
dz1emy w nim stów, tóre są niepotrzebne w samym procesie 
"opowiadania historii. 

Jak w4glądata wasza praca nad operą? 
Postanowiliśmy rozpocząć od zbudowania operoweJ struktu
ry, do które1 póżniej John napisał libretto Ouzo rozrnaw1al1śmy 
na temat ram. w 1akich chcemy opowiedzieć historię Paula Po
trzebowaliśmy struktury, dz1ęk1 któreJ mogliśmy usystematy
zować swoje pomysły. Przesyłaliśmy sobie wzaJemnie części 
naszeJ pracy, żeby wiedzieć na jakim etapie iesteśmy . 

Analizując part4turę nie sposób nie zauważ4ć bardzo rozbudowanego 
aparatu instrumentów perkus4jn4ch. Skąd pom4st na ui4cie takiego 
instrumentarium? 
Za pomocą tak rozbudowaneJ sekc11 instrumentów perkusyJ
nych mozna stworzyć wiele interesuJących barw, sytuacJi, 
które rnekonlecznie są miłe dla ucha. ale 1ednak bardzo orzeź 

w1a1ące, wstrząsa1ące zarówno stuchaczem 1ak 1 muzykami. 
Użycie tak zróżnicowanego aparatu tych instrumentów uwa
zatem za konieczność 

Jakimi środkami muz4czn4mi scharakter4zowat Pan postaci oper4? 
Partia Paula przeznaczona jest na bas-baryton. od które
go wymaga 1ę pewneJ g łosoweJ elastyczności, gdyz czasami 
musi on śpiewać bardzo wysoko. prawie Falsetem, by dać wy-
1 az swojej wrazl1wości . delikatnośc i. momentami Paut śpiewa 
bardzo silnym, męskim gtosem Tabletki przeciwbólowe, które 
zazywa. odurzaią go. momentami krzyczy z bólu. rozpaczy, to
warzyszy mu w tym orkiestra, która dodatkowo podkreśla 1ego 
agresywne zachowanie. Paul Łączy w sobie siłę 1 wrazllwość . 

Gtos mariJany to sopran koloracurowy. mar1jana Jest niezwy 
kle zagubioną , 111eśm1atą kobietą. Kiedy mówi, wydaie się, ze 
mówi wytącznie do s1eb1e . Z kolei Elizabeth Costello, postac 
niezwykle dominująca . kontrolująca dziatania Paula I manJa
ny, śpiewa mezzosopranem Elizabeth Costello doprowadza do 
zbliżenia . intymnego kontaktu Paula i mar1jany. Zdecydowanie 
jest postacią kreującą niebywa e napięcie na scerne. 

Jaki jest jęz~k muz4czn4, któr4m Pan się postuguje? 
Trudno jest mótmć o wtasne1 kompozycJi .. myślę , ze iestem 
bardzo instynktownym kompozytorem. niektórzy twórcy naJ
pierw anaL1zuJą to co słyszą. zanim to zapiszą. Ze mną iest 
1naczeJ, choć to nie oznacza. że kiedyś tak nie postępowa
tem. Chcę być wzruszony tym, co styszę, to iest dla mrne nai
wazniejsze. a nie zasady albo tona lny lub nie Języ k muzyczny. 
W tym co robię , w 1ak1 sposób komponu1ę Jestem szczery Je
zeli nie Jest się artystą szczerym. uczciwym, publiczność to 
odkryje JUZ w pierwszych sekundach stuchan1a twojego dzie
ła Staram się być bardzo lo1alny wobec tego, co skompono
wałem wcześn1ą Język Rccacha Chronicles iest bardzo et
niczny, ale tez w tamtym czasie bardzo dużo podróżowałem, 
między innymi do Papu1-nowe1 Gwinei, którą bytem zafascy
nowany Bycie kompozytorem można porównać do bycia ma
larzem. ktorego styl caty czas ewoluuie . W tym sensie styl 
Slow mana jest kompletrne inny od tego, co skomponowatem 
wcześniej. 

Jakie są Pana prz~szte plan4, nad cz~m teraz Pan pracuje? 
PodJąłem się współpracy z nic iem Cavem nad utworem za
tytutowanym Requiem of War. Jego premiera zaplanowana 
iest na 2014 rok . Będzie to utwór wokalno-symfoniczny prze
znaczony na orkiestrę, chór i solistów Z kolei z Johnem pra 
cujemy nad koleiną operą , która tym razem będzie skoncen
trowana na postaci Elizabeth Costello 

Nicholas Lens. urodzony w 1957 roku, współczesny kompozytor belgijski Rutor zbioru pieśni zaty 
tutowanego Orron dell 'Rmore, operowego tryptyku Rccacha Chronicies, scenarzysta, reżyser oraz kompo
zytor muzyki do filmu Love 1s the only master li/ serve. Rrtysta wszechstronny, poszuku1ący. 
U rodził się w Ypres, belg11skim m1eśc1e w ZachodnieJ Flandrii Swoią przygodę 7 muzykę rozpoczął w wie
ku p1ęc1u lat. kiedy to 1ego OJCiec chrzestny, Rndre moerman, zacząt udzielać mu pierwszych lekcJ1 gry na 
skrzypcach. Póżniej zainteresował się grą na trąbce . kontrabasie oraz 1oli da gamba Studiując w Królew
skiej Rkadem11 muzyczneJ. komponował muzykę do filmu. telewizji 1 przedstawień teatralnych. Jego ka
riera muzyczna powoli nabierata tempa. Został członkiem BelgiJsk1e1 Orkiestry narodowe1. następrne pod 
pisa t kontrakt z lsrael Sinfonietta w Beer Szewa, zaproponowany mu przez izraelskiego dyrygenta mendi 
Rodana . W pewnym momencie nicholas Lens mus i ał dokonać wyboru między karierę zawodowego muzyka 
a komponowaniem, wyb1e ając petne niepewności zyc1e kompozytora 
Drogę do międzynarodowej kariery oraz uznanie wśród krytyków, nicholas Lens zyskał dz1ęk1 trzem kom
pozycJom: Flamma Flamma (19941. Terra Terra (1999) oraz Amor Reternus (2005), sktadaJącym się na 
operowy tryptyk kompozytora. Lens podjął się w rnm fi ozof1cznych rozważań nad istotą emocJi. Próbując 
dotrzeć do ich natury, kompozytor skonstruowat historię ekscentrycznych bogów trzyk•otnie zstępuiących 
na Z1Bmię, w celu konfrontaqi z człowiekiem doświadczającym często skrajnych emocji Fascynacja bogów 
emoCjonalną sferą cztow1eczeństwa byta tym większa , bo ograniczona w czasie. który przec1ez dla nich 
nie istnieje. Tekst każdeJ części tryptyku opracowany jest w języ ku taclnskim. i\ompozycja przeznaczona 
jest na sopran, tenor. kontratenor, mezzosopran. baryton , bas. aktora. maty chór. chór mieszany oraz or
k iestrę kameralną . Istnieją dwie wersje tryptyku. wersja studyJna ora7 operowa w wersi1 akustyczną Jak 
podkreśla sam kompozytor wers1a studyJna zawiera Jedynie tonalnie opracowane części , natomiast wersja 
operowa z określoną koncepcją teatralno - dramaturgiczną Jest JUZ bardziej ztożona pod względem wyko 
rzystanych struktur rytmicznych oraz zastosowanego Języka muzycznego, w tym atonalnego Inną waz
ną kompozycją nicholasa Lensa jest z pewnością The Puppet Designer [1995) opracowaną na baryton oraz 
orkiestrę kameralną . Tym razem kompozytor porusza problem 7niewolema, dedykuJąc utwór belg1iskiej spo
tecznośc1 żydows k ie] oraz wyzwoleniu obozów koncentracyjnych, znajdujących się na terenie Belg 
n1cholas Lens wspótpracuje obecnie z nickiem Cavem. przygotowuJąc Requiem of War dla Belg1Jsk1e1 Ope
ry narodowej - dzieto o charakterze wokalno-symfonicznym przeznaczone na orkiestrę. chór i solistów. 
Premiera zaplanowana jest <ia rok 2014 w ramach obchodów etnej rocznicy wybuchu I woiny sw1atową 
natomiast 5 lipca 2012 w Teatrze Wielkim im Stan1stawa moniuszk1 w Poznaniu ma mieJsce światowa pra
premiera opery n1cholasa Lensa. Slow man, którą skomponował na podstawie libretta napisanego przez 
Johna m. Coetzee. Wiadomo, ze kompozytor planuie rozpocząć pracę nad następną operą przy współpracy 
z Johnem m. Coetzee, koncentru1ącą się wokót1edne1 z gtównych postaci Slow mana, Elizabeth Costello. 

ffialwina Poznaniak 



BASSEM AKIKI 
Dyrygent mtodego pokolenia u1 odzony w Libanie Studiował 

w L11Jańsk1m Wyższym Konserwatorium muzyki w Bejrucie 
w klasie oboju prof E. Kupel1ana w klasie śpiewu dr R. Deeb. 
Równocześnie studiowat filozofię na Lebanese International 
Univers1ty (Bejrut] W 2003 rozpocząt studia na Wydziale 
Twórczo ści, Interpretacji 1 Edukacji muzycznej Akadem11 mu
zycznej w Krakowie (dyrygentura chóralna pod kierunkiem 
prof. S Krawczy(1sk1ego), które u kończyt z wyrózmeniem 
111 2008 roku. W 2010 z wynikiem celu1ącym ukor\czyt stu
dia mag1stersk1e w klasie dyrygentury prot rn Pijarowskiego 
na Akademii muzycznej we Wroctawiu. Obecnie jest dyrygen
tem w Operze wroctawsk1ej, wspótpracuje takze z wieloma 
orkiestrami i teatrami muzycznymi w Libanie. Polsce. Francji. 
we Wtoszech . USA 1 w Kanadzie, specjalizując się we wspót
czesnej muz \jce operową 
muzyczne zainteresowania Bassema Ak1ki skupiają się za
równo wokót muzyki Zachodu. Jak 1 Wschodu. Ich wzajemne 
wotywy stanowiły temat wyktadów, które prowadz1 t w la
tach 2007-2009 IU Uniwersytecie 1m Phillipsa w marburgu 
(niemcy). 
W 2007 roku, ieszcze w trakcie studiów, zadeb1utowat Jako 
dyrygent z zespotem Opery Wroctawskiej, prowadząc przed
staw1en1e Tra 1ata G Ve rdiego. Posiada bogaty repertuar sym
foniczny . Ponadto dyryguje takimi operami jak Gosi fan tutte 
W.R mozarta, R1goietto, G1ovanna d'Rrco, Falstaff G. erdie
go, Carmen G Bizeta. Chopin G Oreficego, Kobieta bez cienia 
R. Straussa. Opowieści Hoffmanna J Offenbacha, Turandot 
G. Pucciniego. Borys Godunow m musorgsk1ego, matka czar
noskrzydtych snów H Kulenty 1 La //berta chiama la llberta 
E Knapika We wrześniu 2012 pod jego dyrekcją odbędzie się 
polska prapremiera opery Rnge1s in Rmerica P Eotvosa w ra
mach Festiwalu muzyki Wspótczesnej we Wrocławiu. 

MAJA KLECZEWSKA 
Stud1owata ps ycholog•ę na Uniwersytecie Warszawskim 
Ukończyta też wydz1at rez1,Jseru krakowsk1e1 Państwowej 

Wyższej Szkoty Teatralnej 
Deb1utowata spektaklem Jordan R Reynolds I m Buff1n1 na 
deskach krakowskiego Teatru im. J Stowackiego [2000) Ko
lejne spektakle w Je1 rezyserii to Elektra H. v. Hofmannstha
la i Cza1ka R. Czechowa [Jelenia Góra 2001 . 2004). noże 

w kurach D Harrowera [K raków 2002]. Lot nad kukutczym 
gniazdem K. Keseya 1 Czyz nie dob(ia się kont? na motywach 
powiesc1 H. rnccoya (Wałbrzych 2002, 2003]. makbet 
W Szekspira, Opowieści Lasku W1edeńsk1ego O v Horvatha 
1 Zmierzch Dogów Il Badalucco, E medioliego, L 1scont1e
go [Opole 2004, 2008, 2010), Woyzeck G. Buchnera [Kalisz 
2005], Sen nocy letniej Szekspira [2006) oraz Zbombardo
wani S Kane (2007] w krakowskim Starym Teatrze. Fedra na 
podstawie tekstów Eurypidesa. Seneki, Enquista 1 Tasn3d1e
go. marat/Sade P Weissa oraz Oreste1a wg Rjschylosa [Te 
atr narodowy w warszawie 2006. 2009, 2012), Ptatonow 
f1 . Czechowa. Babel E Jelinek 1 Burza W Szekspira [Byd
goszcz 2009, 2010. 2012] w Teatrze W1elk1m-Operze naro
dotue1 zrealizowała Between Agaty Zubel 1 Sudden Ra1n Rle k

sandra nowaka [Warszawa 2010] 
Jest lau reatkę Paszportu „Polityki" 2006 w kategorn ..te
atr" Ponadto za spektakl Lot nad kukutczym gniazdem zosta
ta nagrodzona statuetką Wo1ciecha oraz zespotową nagrodą 
aktorską dla realizatorów na L13 Kaliskich Spotkan iach Te
atralnLlch, a takze nagrodę publ1cznosc1 na 7 Ogólnopolsk im 
Festiwalu Sztuki Rez~serskiej Interpretacje w Katowicach 
(2005) Za spektakl Woyzeck otrz1,Jmata Laur Konrada oraz 
nagrodę dziennikarzy na 8. Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki 
Reżysersk iej 1nterpretac1e w Katowicach (2006]. 



MIKOtAJ MIKOtAJCZYK 
Ukończył Par1st 11Jową Szkotę Baletową w Poznaniu. studio
wat socjologię na URrn Lu Poznaniu Pracował we Wroctaw
sk1rn Teatr ze Pantomimy, Polskim Teatrze Tańca. Teatrze 
tiJ1elk1m w Poznaniu. BaC11srhes Staatstheacer :JJ Karlsruhe 
Przeszedt wszystkie szczeble artystyczneJ kariery od adepta 
do I solisty baletu W Szczecinie, w Operze na Zamku, byt k1e
rown1k1em baletu. który przeobraził w autorski teatr tańca Te
atr DnR - taniec zakodowany genetycznie. 
Twórca takich spektakli Jak Kronika zapow1edziane1 śmierc1. 

WSNSTKO JUTRO czyli laki wybawione. ,,TRYPTVK" - Wa-
1t1ng, Z Tobą chcę oglądać $wiat, Pla1sir d'amour 
Występował na wielu ~estiwalach w kra1u Jak 1 za grarncą 
Edynburgu, Sofii, Lill, Carcassone, Be1linie. Hamamatsu, Xan
ten, Luksemburgu, Bruksel i, Brug11, Kownie. Warszawie. Po
znaniu. Łodzi, Krakowie, Lublinie WspóttLUorzyt warsztaty 
1 festiwale tańca. Letnie Spotkania Rrtystyczne w Kutnie, Lą
deckie Lato Baletowe w Lądku Zdroju. warsztaty tańca w Sie

radzu 1 Szczec1n1e. 
Wspótpracowat z choreografami reprezentują cymi rózne sty 
le taneczne. sposoby myślenia 1 kreowania przestrzeni arty
stycznej. Jak Henryk Tomaszetuski, mats Ek, Birgitt Cullberg, 
Ewa Wyc1chowska, Teresa KuJawa. Olaf Schmidt. Gray Vere
don. Conrad Drzewiecki, Rndrzej Gtegolski, Emil Wes~tows ki, 

Henryk Konw1ńsl<1 . marek Rózyck1. Dawid Earle. Ivan Bata1lle1 
llJspótpracowa t z rezyserami teatralnymi. dla których tworzył 
rezyserię ruchu w spektaklach operowych 1 dramatycznych: 

Barbarą wacho w1cz, ITlają Kleczewską. rnatgorzatą Dzie
wulską, Krzysztofem warl1kowsk1m. Piotrem Kruszczyńskim, 
Grzegorzem Jarzyną, Roamem Hanuszkiewiczem, Tomaszem 
Hynkiem, t-.rzysztofem Garbaczewskim. Krzysztofem Rekow
skim. Jackiem Papisem, michatem Borczuchem, m1kotajem 

Grabowskim, Piotrem Siel<luck1m www m1kolaJ m1kolaJczyk pl 

KATARZYNA BORKOWSKA 

Rbsolwentka krakowsk1e1 Akadem11 Sztuk Pięknych Debiu
towała w Starym Teatrze UJ Krakowie scenografią dyplomo
we do sztuki marka Ravenh1lla Polaroidy w rezysern ITT1cha
ta Kotańskieg o (20031 Systematycznie wspótpracuje z mają 
Kleczewską, m 1n przy takich spektak lach jak Czyz nie do
b11a się kone na motywach powieści H mcCoya [Teatr Dra
matyczny w Watbrzychu) , Cza1ka R. CzechOwa [Teatr 1m. 
Cypriana Kami la norw1da w Jeleniej Górze). makbet W Szek
spira (Teatr 1m. Jana Kochanowskiego w Opolu), Woyzeck 
G. Buchnera (Teatr 1m Wojciecha Bogustawsk1ego w Kaliszu), 
Sen nocy letnieJ Szekspira 1 Zbombardowani S Kane [narado 
wy Stary Teatr im . Heleny modrze1ewsk1ej w Krakowie). Fe 
dra Eurypidesa (Teatr narodowy w warszawie], Opowieści 

Lasku W1edensk1ego O v Horvatha [Teatr 1m Jana Kochanow
skiego w Opolu), marat/Sade P Weissa (Teatr narodowy). 
Babel E Jelinek [Teatr Polski w Bydgoszczy). Zmierzch Bo
gów [Teatr im Jana Kochanowskiego w Opolu). Sudden Rain 
/ Between [Teatr W1etk1-0pera narodowa Warszawa). Babel 2 

(PWST w Krakowie), Burza [Teatr Polski w Bydgoszczy], Ore
ste1a Ajschylosa (Teatr narodowy), a takze z m1chatem Bor
czuchem Lulu F Wedekinda. Werther J.W v. Goethego oraz 
Brand miasto Wybrani wedtug H. Ibsena (Stary Teatr w Kra
kowie), Hans. Dora 1 Wi lk inspirowane S Freudem [Teatr Pol

ski we wroctaw1u). 
Otrzymata nagrodę 1m. Teresy Roszkowskiej dla mtodego 
scenografa, przyznawaną przez Polski Ośrodek międzynaro

dowego Instytutu Teatralnego 1 FundaC)ę 1m Leona Schillera 
(2006) oraz nagrodę 1m . Leona Schillera za twórcze os1ągrnę

c1a w dziedzinie scenograf11 (2007) 

WOJCIECH PUŚ 
Pracu1e ze światłem, video 1 filmem Jako rezyser swiatet 1 ar tysta 
video wspótpracu1e z naJważnieiszyml scenami w Polsce [Opera r1a
rodowa w Warszawie, Teatr narodowy w Wa rszawie . Teatr Drama
tyczn\J w warszawie, Wroctawsk1 Teatr Wspótczesny. Teatr Pol
sk i we Wroctaum1) 1 z wieloma najciekawszymi rezysera m1 mtodego 
1 średniego pokolenia - ITTaja Kleczewska. natalia Korczakowska, 
Rgnieszka Olsten, mon1ka Pęcik1ew1cz, Krzysztof Garbaczewsk1, 
Pawet m1śk iew1cz . manusz Trelińsk i. W1ększośt 1ego real1zac11 te
atralnycll ma charakte r instalacyjny 1 funkcj onuje na zasadzie rów
nouprawnienia z aktorami 1 innymi elementami spektaklu 
Jest autorem reżyserii świateł , 1nsta laC]1 świetlnych 1 instalacji vi 
deo do ponad 30 przedstawień teatralnych 1 operowych. m.1n Or
feusz I Eurydyka (Teatr Wielki-Opera narodowa w Warszawie). 
Rleko/lolantha (Teatr maryjski w Petersburgu I Festsp1elhaus 
w Baden-Baden). Sudden Ra1n I Between (TW-On). Samsara Disco. 
Lincz (Teatr Polski we Wroctaw1uJ. Otello 1 nora [ reatr narodowy 
w warszawie), Speakmg in Tongues [ Wrocławs k i Teat r Wspótcze
snyJ , Hamlet i Sen nocy letniej [Teatr Polski we Wroctaw1u), nirva
na. BJesy L Teatr Polski we Wroctaw1u). Odyse1a Iwona [Teatr 1m 
Jana Kochanow skiego w Opolu] 
w swoich pracach t ączy f i lmową wizua l ność 1 dzw1ęk. sugeruiąc 
widzowi za pomocą soundtracku 1 montazu możliwośc n1e1strne j ące1 

fabuty Jego ob1ekty/1nstalacJ8 świetlne I instalacje video odno szę 

się do tematu szeroko POJętej k1nowośc1. imitacji rytmów i zjawi sk 
natury. Jego prace wizualne byty prezentowane m.1n w muzeum 
Sztuki w !:odz1, Galerii Leto 1 CSW Zamek U1azdowski/ KinoLRB 

w warszawie. C1a lern Entropia we wroctaw1u. westfallscher Kun
stverem w munster, a takze w Galeri i Stefanii Piga Vasell1 w Rzymie. 
Stypendysta ministerstwa Kultury 1 Dziedzictwa naroelowego Rb 
solwent 1 wyktadowca Wydz1atu Operatorskiego PW SFTViT w Lo · 
Cizi, gdzie wspótpracuie z Józefem Robakowskim w Katedrze mul
timediów 

MARIUSZ OTTO 

UrodzonLJ w Poznaniu . Wieloletni cztonek chóru 1 wy
chowanek szkoty Jerzego Kurczewskiego . Rbsolwent 
Rkadem11 muzycznej 1m U Paderewske1go w Pozna 
niu. Sp1ewak i dyrygent. Od 1997 roku związany z Te 
atrem W1elk1m 1m Starnstawa mon1uszk1 LU Poznaniu, 
przede wszystkim Jako najbliższy wspótpracownik Jo
lanty Daty Komorowsk1e1. po której w 2007 roku ob1ąt 
stanow isko dyrektora cllóru . Pod Jego k1erown1ctwem 
chór przygotowany został m in do takich produkcji 1ak 
Tannh8user R Wagnera. Skrzypek na dachu J. Bocka I 
,.I Steina. Stw01zen1e świata J. Haydna, Werther 
J . masseneta. Cyganeria 1 Tosca G. Pucciniego, mana 
Stua1da G. Donizettiego, Lady makbet mceńskiego po 
wiatu O Szostakowicza - za kazdym razem zdobywa1 ąc 

uznanie krytyki I pub l 1cznoś c1 



MARKS. DOSS 
bas-bar~ton 

Solista pochodzenia kanadyjsko-amerykańskiego . Zdobywca nagrody Gram 
my, odtwórca 55 ról w ponad 60 na1wazrne1szych teatrach operowych na 
św1ec1e, m.1n. w La Scali w ITTed1olarne, w Wiener Staatsoper, Covent Garden 
w Londynie. Lyric Opera w Chicago 1 w Operze w San Francisco 
Obecnie iego najważnie1sze role to Rmonasro [Rida G Verdiego) w Operze 
W1ederisk1ej, Covent Garden. La Scali; Escam1llo [Carmen G. Bizeta) w La 
Scali . Lyr1c Opera w Chicago i Verona Rrena; Jochanaan (Salome R Straus
sa) w La Scali, Deutsche Staatsoper w Berlinie. Teatra del magg10 musica 
le we Florenc11 . Teatra Real w madryc1e, Teatra Comunale w Bolonii, mef1-
stofeles [Faust Ch . Gounoda) w Operze we Frankfurcie 1 Operze w Santa Fe; 
Balslrode [Peter Grimes B. Brittena) w Teatra Regio w Torino; Thoas [Ifigenia 
w Taurydzie Ch.W. Glucka) w Canadian Opera Company 1 San Francisco Ope
ra; Jaroslav Prus [Sprawa makropulos L Janaćka) w La Scali; oraz Rrgante 
(Rinaldo GF Handla) w La Scali. 
mark S Doss posiada imponujący repertuar. znany 1est z umiejętności śpie 
warna w dziesięciu Językach. Występowat pod kierownictwem muzycznym 
takich dyrygentów Jak Riccardo mut1 . Lorin maazel. Daniel Barenbo1m i Ro
bert Shaw, z orkiestrami z Cle eland. Chicago i F1ladelfi1. Ostatnio śp1ewat 
rolę Kantora w mszy hebra1sk1e1 Rvodath Hakodesh E Blocha wraz z chórem 
United nations Cho1r Rssociat1on w Houston 
W 1ego planach artystycznych jest udziat w 9. Symfonii Beethovena pod
czas lnterlochen Fesli al oraz w mesjaszu Handla w ramach International 
music Foundat1on w Chicago. Wśród kolejnych zaplanowanych przedsta
wień znajduje się tytutowa rola w Holendrze tutaczu na otwarcie sezonu 
artystycznego 2012/2013 w Teatra Reg10 d1 Torino. a następnie role Esca
m1llo w Carmen Bizeta. Rlfio w Rycerskości wieśniaczej mascagniego, Pre
mysla w operze Sarka Janać ka z Teatrem La maestranza w Sewilli 1 role 
„czterech ztych" w Opowieściach Hoffmanna na scenie Opery w To kio 

LANI POULSON 
mezzosopran 

Lani Poulson pochodzi z Utah w Stanach Zjednoczonych . lecz 1e1 kariera rozw1-
1a s ię głównie w Europie Spośród wielu miejsc. w których wy stępowata wy
mienić można Theatre Royal de la monnaie w Brukseli, Semperoper w Dreźnie 
1 Staatsoper w Stuttgarcie. 
z Teatrem La monna1e śpiewata zarówno w przeds tawieniach w siedzi
bie 1ak 1 podczas gościnnych występów. Wykonywata tam m.in. rolę Hra
biny Gesch1wtz (Lulu R. Berga). Ramiro (Rzekoma ogrodniczka W R mozar
taJ 1 Octaviana [Kawaler srebrne} rózy, R Straussa) W Semperoper przez 
szesć: sezonów artystycznych występowata jako Sextus [ l::askawosć Tytusa 
W R mozartal 1 Octavian w operze Straussa W Stuttgarcie m1ata okazię za
prezentować SWÓJ talent do interpretacji współczesn ych dziet operowych, 
m.1n w roli matki w Al gran sole carico d'amore L. nono oraz podczas świato
wych premier dziet S. Sciarrino Perseo ed Rndromeda. w R1hma Das Schwe
igen der Sirenen 1 R. Bre1tscheida Im Spiegel wohnen. 
Występowata również na scenach teatrów w monachium, Berlinie. Frankfur
cie, Hamburgu, DOsseldorfie. mannheim. Rmsterdam1e. madrycie. Barcelonie. 
Drottningholm, Lizbonie, Budapeszcie. Tel Rwiw1e. Strasburgu, Weronie. Trie
ście . montpellier. Grazu oraz Rntwerpil . 
Spiewata także w wielu najważniejszych dzietach operowych X i XXI wie
ku. m.1n w Die Soldaten Il Zimmermanna czy Kopernikus C V1v1era w neder
landse Opera w Rmsterdam1e Wśród 1e1 nowych kreacji zna1du1e się Parsifal 
R. UJagnera (Blumenmadchen) w Walenc11 pod dyrekcją Lor1na maazela oraz 
Lady makbet mceriskiego powiatu D Szostakowicza (Sonietka) w Opera Ba
st1l e w Paryzu pod kierownictwem muzycznym mariss Jansons 
Je1 repertuar koncertowy także oscylu1e między róznymi epokami w muzyce 
W naibl1zszym czasie z repertuaru XX wieku będzie można Ją usłyszeć w Die 
Jakobsleiter R. Sch r.inberga 1 Der ferne Klang F. Schrekera w Concertgebouw 
w Rmsterdam1e. w L'ic6ne paradoxa/e G. Grisey'a w W1edn1u. Paryzu, Freibur
gu, Rmsterdamie . Berlinie. DOsseldorfie i Brukseli oraz w Stabat mater Szyma
nowskiego w Bert 1n1e. 



er skrzypce I altówki harfa waltornie 

CLARON McFADDEN a: E 1za Sen b~rt P1etr zak LUK8SZ K erończyk f'aul na l'ostrzewska fr,Kota1 Ol~ct 
f-
(/) P11:. r Kos z~wsk1 Dominika Sikora Damian Lutycz 
LJ..J 

sopran :>::'. Anna machowska Agnieszka i<ubas1k flety Joanna Kubiś 
a: Aleksandra Lesner Remigiusz Strzelczyk 'aro na orw er> Ewa Szychowiak o 

G1edy JędrzeJCZa Jędrzej Kaczmarek Sebdstian Łukaszewski m1·oslaw Sroka 

Studiowała w Eastman School of music. W 2007 roku otrzyma ta nagrodę Oezyder•J Grzesiak Ryszard Hoppel 1:1ryg1da Gw1azomuska-Binek 

Rmsterdam Prize for the i:trts za wspaniaty gtos 1 oloraturowy, szeroki re-
matgorzata Had~liska Wo1c1ech Gumny macieJ P101rowsk1 trąbki 

Agata Kabac11'1ska Bogum1ta Kostek ma 1eJ Stom1an 

pertuar od monteverd1ego po Bernsteina 1 wspótczesnych kompozytorów Urszula P1etz oboje Leszek aczor 
Sylwia Kaczmarek Suoera wiolonczele ma 1usz Dz1edz1rnew1cL 

oraz wyrazistą osobowosć sceniczną. WOJC ech SaOl1k Dorota Ha1zer maria PastP.rna~ puzony 

JeJ dz1atalnosć artystyczna obejmuie proJekty muzyki kameralnei wraz 1Jaw1d Fab siak Krzyszto; Kubasik Lb19~1ew S arosta 

z Rrditt1 Quartel, nagrania z 4th String Quartet Briana Ferneyougha, kancer-
ma ta Łupacz klarnety Piotr Banyś 

skrzypce li Rleksandra RwtJSZ .wska Kat1 ~r, B 1dz k Piotr nob1k 

ty z ffiinquet Quartet Salzburgu 1ak równ1ez koncerty w L ncoln Center Tomasz Ze aśk1ew1cz Rnó1zeJ now1rk1 S aUJom1 I e niychowsk1 Tomasz Stan1stawsk1 

1 Carnegie Hall . Zosta ła także zaproszona przez Bayerische Staatsoper do 
mon1ka Dworczyńska Rleksandr a Jotw1~k Tomasz Go11ńs 1 Tomasz Karzor 
Ryszard Chm1elewsk1 Rgata maruszczak Torrasz Zaczek 

wykonania gtówne1 roli w operze Jorga W dmanna Babylon. pod kierownic- W1eslaw Z1ćtkowsk1 perkusja 
Rnore Kasz elan kontrabasy fagoty P1orr Ku .. harsk1 

twem muzycznym Kenta nagano Dawid wa czak Donat Zam1ara Da 1li<:. Ryoack PIO r Szul~ 

Wsród 1e1 kreac11 operowych znajdują się tytutowa Lulu pod dyrekci ą Sir maria Bawolska Oastych Ryszard Kaczanow k1 „oanna Kotodz e1ska rnatgorzata Bogucka-filler 

Rndrew Davisa. rola S trażnika w utworze Fl1ght Jonathana Dove·a (oby-
Joanna modzelewska Tomasz Grabowski Rndrze1 Jozefow1cz tukasz Be1l1n 
Olga Hata Stanisław B1ne~ Btaze1 Pastr.rrak 

dwie sztuki wystawione w GlJdenbourneJ; Ze rbmetta w Rnadnie na naxos Krzysztot mastyk micha! F1a11cuz1k instrumenty 
mon1ka s eracka Salas klawiszowe 

R Straussa w ezyser 1 Grahama V1cka w netherlands Opera oraz tournee ar- Kr zys, l~ LPSn1ew1cz 

tystyczne po Europie ze peKtaklam1 Dydona 1 Eneasz H. Purcella Les In- Olena KrDK 

des Galantes J.Ph. Rameau. które zaprezentowano tak że na Festiwalu R x-

en Pro ence 

Jest artystką uznaną przez wzgląd na iei 1nterpretac1e muzyki wspótcze-

sneJ, zwtaszcza takich kompozytorów Jak Wolfgang R1hm. Jorg W1dmann 

1 Harrison B1r tw1stle . Występowała w swiatoweJ premierze spektaklu B1rtw1-

~tle'a The Woman and rhe Hare, nominowanego do nagrody Grammy, wysta- ::.:: soprany alty 
C/) Lucyna Bia!as Ewa Bielawska 
·C 

wianego w Queen Elizabeth Hall w Londynie 1 podczas BBC Proms UJ lzabe la Błas iak Joanna Chm1elrncka 
N 

Wśród wielu Jej nagrali wymienić mozna Paul Cetan Songs B1rtw1stle'a, Rkt a: 
Ewa Bogi szews a matgorzata Frąckow1aK 

o Irma Fil PDOVltCh Urszula Klaw1te1 maniecka 
und Tag R1hma, Orfeusza 1 Eurydykę Haydna 1 Parysa 1 Helenę Glucka, Rcisa I Rnita Fugol-Kownacka marta Kostanc1ak u 

1 Galateę Handla z orkiestrą King·s Consort dla Hyperion Records 1 Life Story 
matgo1zata Hadrych Danuta Kulcenty 
Joanna Kopeć Hoffmann mon1ka mat uszak 

Thomasa Rdesa dla Emi Kinga Krasowska Ewa Pszczotka 

Podczas Holland Festi al 2012 Ctaron mcFadden wystawita swóJ 1.u tasny 
Rgnieszka Lubawy-Lehmann Elwira Radzi Pacer 
Rnna muraszko Lid a Robken 

monodram I 1/fth. Iwona neumann Jolanta Snuszka 
Barbara Siwek Lilla Suszka 
Wiesława Urbaniak Violetta Zawadzka 



dyrektor I m1chat Znaniecki 
z-ca dyrektora ds. artystycznych I Renata Borowska-Juszczyńska 
z ca dyrektora cis muzycznych I m1eczystaw nowakowsk1 
z ca dyrektora ds baletu I Jacek Prz1:1bytow1cz 

kle owmk .hćru 

k1 1own k I rerac 1 

k1e1ou1mk kooHlynaci• prac4 art 

1nsp1c1enc1 

suflerzy 

prz4gotowan e ~oł«tow 

esqstenr1 rezysera 

asystent choreografa 

akompaniato1 z1.1 baletu 

pedagog balet u 

inspektor baleti. 

1nspektorZ11 chOr J 

inspektorzy orkiestry 

k1erown" działu produkc11 środ in r. 

gtOwny .>pec ds ko t1umogran1 

k1erown ~ br yy oś 111f!llen1a scen 

~1erown1k b1 yg elektroekuslyr1ne1 

k1erow111k SCP.OU 

pr acowma perukacsko char akler yrntorska 

garderobiane 

rnatorn a I modelatornia 

de oratornia 

pracownia krawiecka damska 

pracownia krawiecka męska 

pracownia 111odystyc1nfl 

pracown a obuwnicza 

ś l usa1n1a 

stola1ma 

ma 1us1 Otto 

ffi1cllat J Stan 1ew1cz 

mac1e1 Wieloch 

Danuta l<almlers~ a. W1estawa Wiza 

R11szard Dtuzew1cz. Pawet Kromot1ck1 

ffiagdalena Głuszynska, Ulad1rn Zorin 

Olga L .mi..o. Wanda marzec 

Olena Skrok, marcełło G1 sto 

Wiesław Bednare , Krzysztof Szameck1 

mdtgorzata Polyńczu• Stilńda 

Gralyna l 1·wa11do us a. 
mag<Jalena maryniah 

Uran Rzumov 

R <117eJ Pt tek 

R meszka Lubawy l cnrnaflf'. 

l ech Rlqus1ew1c1 

Domin ka Siko a. Rndrze1 Józelou cz 

Zbigniew Lakomy 

Czesław ret ak 

rna ek !1ytJ 1 ~n 

Krystian K t O!USKI 

Dar rusz m1chalsk1 

Anna Ham~elska 

l'wa Wow• 

Jacek Wysoc 1 

Robert n1ed11ch 

Kry,;t yna .Jędr ycz a 

Grazyn~ T ,m1da1 

tl2b1era Bogustawska 

Ka/lffiler Z m1,Qł8JCZ' K 

Damian Prentke 

marek Kw1atkowsk 

z-ca dyrektora ds.ekonom1czno-adm1n1srracyjnych I Ryszard rnarkow 
z ca dyrektora ds. technicznych/ .Jacek Wenzel 
gtowny księgowy I Ewa Otr.zak 

k1ero1umk p·ooukq1 spekta lu Slow man 

Dbsada spe taklu Slow man 

1erowr11k 1mpresa11a1u 

k1erowm sekreta113tu 

k1erown k ll1Ura obstug widzów 

radca prawn4 

kierownik dz1atu kadr 

kier .wm' działu 

dm1r stracy1no·gospodarcz€ go 

kierownik dl atu lmu .SLUCJI I eKSPlOatilCJI 

główny energetyk 

z ca qtOw go księgowego 

pDZ!tSkrwanie tunduszy 

krerown1k p1oll' ,. 11 marketingu 

k1erown archiwum 

ttumar.zema 

zd1ęc1e n I ensa 1 J m Coerzee90 

na oktadco wqkor z4srano Plilkar 

1e<1akqa p1ogramu 

op1ac wanie grai 1czne wnętrza /zd1ec1a 

dru '. 

mu ostaw Riedel 

rzysztof Stow1~sk1 

Ka!a1zynaL1szkowska 

ffiagdalena KulCZlJńSka 

Andrzej f r~ckowrak 

Agnieszka Br zozows Wilczek 

Gra1yna Kastro, A nata Woś 

Henna fnalęg 

norbe1 l Sooczak 

Pmtr Ks1ązkouisH 

Dorota Wenz„l 

Rnna Pl iszka 

magdal ena Sow l\s a 
Tadeusz Bon1eck1 

Baroara Elorg1et 

Tabaran Company Fest1val 

foto Krzysztor Kozanowsk1 I 

typo Bozena Staga 

ffirthat J Stank1ew1cz 

Blanka lomaszewska I fenomrned1a pl 

lak tao pol1grar1czny mos 1 tucza I mos pt 

Teatr W1elk1 w Poznaniu 
ul. rredry 9 
61 701 Poznali 
tel 61 65 90 200 
opera@opera poznan.pl 
www.opera.poznan pl 

INSTYTUCJA KULTIJRY 
SAMORZĄDU WOJE'NÓDZIWA 
WlELXOł'OlSKIEGO 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dziedzictwa 
Narodowego. 

maltaf undaqa 

pat on me dial m 

empik 

POZnarf 

" SwIATELIT 



www.opera.poznan.pl 




