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W Dzielnicy Łac1ńsk1ej. przy kawiarni Momus. kłębi się świąteczny tłum . 

Marcello. Schaunard i Colline siadają przy stoliku na tarasie. Rodolfo ku

puje zaś Mim1 śliczny czepeczek. po czym przedstawia nową znajomą 

przyjaciołom: on Jest poetą, ona to czysta poezja. zatem stanowią do

braną parę. Przechodzi sprzedawca zabawek Parpignol. budząc szaleń

stwo dzieciarni i panikę wśród rodziców. Idylla Mimi i Rodolfa popsuła 

humor Marcellowi. któremu wciąż jeszcze ciąży na sercu pewien prze

rwany romans„. Dziwnym zrządzeniem losu. w kawiarni pojawia się wła

śnie jego fatalna heroina. panna Musetta. wlokąc za sobą Jak pieska le 

ciwego Alcindora. Jak pieska. lub raczej jak wielbłąda. ramol obładowany 

Jest bowiem prezentami kupionymi w zachwycie dla sweJ bogini. Spo

strzegłszy Marcella. Musetta wybiera sąsiedni stolik. po czym udaJac. że 

go nie widzi. rnzwija cały arsenał wyzywających póz. śpiewaJac zmy

słowego walca. Marcello zgrzyta zębami w milczeniu. Mimi zaś szybko 

orientuje się, że tych dwoJe kocha się do szaleństwa . Nie wiedząc już 

co wymyślić . by zwróc i ć na siebie uwagę obojętnego kochanka. Musetta 

udaje. że but Ją c iś nie aż do bólu. wysyła zatem Alcindora po nową parę 

Gdy tylko stary nudziarz znika za rogiem. zdradziecka syrena rzuca się 

w ramiona Marcella. KorzystaJąc z wojskowe) defilady. całe towarzystwo 

miesza się z tłumem. zostawiając rachunek zrozpaczonemu Alcindorowi. 

O poranku. przy Piekielnej Rogatce pod Paryżem. Z pobliskiego kabaretu 

dochodzi śpiew Musetty. strażnicy przepuszczają poranne oddziały śmie

ciarzy i wieśniaków w drodze na targ . pojawia się też Mimi w poszu

kiwaniu Marcella. Malarz wita Ją ze zdumieniem. informując. że Rodolfo 

też Jest tuta) Na dźwięk Jego imienia Mimi wybucha płaczem nie mo

gąc znieść brutalne) zazdrości ukochanego. uciekła w nocy z miłosne

go gniazdka. Na widok Rodolfa. przestraszona Mimi szuka kryjówki. dzięki 

czemu słyszy. Jak ukochany oskarża ją przed przyJac1elem o niewierność 

- gdy Jednak Marcello reaguJe z niedowierzaniem. Rodolfo wyznaje całą 

prawdę : stan zdrowia Mimi pogarsza się z kazdym dniem. a myśl o JeJ 

utracie Jest dla niego nie do zniesienia . Co więceJ. sobie przypisuje całą 



odpowiedzialność za sytuację . skoro nie jest w stanie zapewnić jej dostat

niego życia . Nagły szloch 1 atak kaszlu zdradzają obecność Mimi. gdy jednak 

z kabaretu dochodzi radosny śmiech Musetty. oszalały z zazdrości Marcello 

rzuca się do walki o swoJa własność. pozostawiaJąc nieszczęsnych kochan

ków sam na sam. Mimi postanowiła wrócić do swego samotnego pokoiku. 

Rodolfo nakłania Ją Jednak. by została z nim do wiosny. Podczas. gdy Mimi 

i Rodolfo wymieniają ostatnie, czułe słowa. Musetta i Marcello kłócą się za

jadle 

Marcello zerwał znowu z Musettą. która Rodolfo widział właśn i e na mie

ście. w pięknym powozie. Marcello zapewnia ze sweJ strony. że na ulicy mi

gnęła mu M1mi. Jlakze tu pracować. gdy prześladują ich takie wspomnienia 

Schawnard i Colline wnoszą królewską ucztę: chleb i śledź. By oszukać głód 

i ból serca. (hlropcy po(zynaJą szaleć . tańczyć 1 śpiewać - cóż z tego. sko

ro bolesna prawda· wciąz kąsa. a już po chwili puka gwałtownie do drzwi. 

To Musetta. która zostawiła Mimi na dole - biedactwo nie ma bowiem siły 

wspiąć się na ostatnie piętrn . Znalazła Ją na ulicy. wyczerpaną i półprzy

tomną . Mimi porzuciła małego wicehrabiego. który ją utrzymywał. teraz zaś 

pragnie tylko jednego: umrzeć w ramionach Rodolfa. Ręce tak jej zmarzły. 

że marzy o mufce. Musetta podaje Marcellowi swoje kolczyki. by sprowa

dził lekarza. Collina zaś nachodzi nagle genialna myśl: zastawi w lombardzie 

swój stary płaSJZ(Z, by dać Mimi wymarzony prezent Mim1 i Rodolfo zostają 

sami. Po raz ostat11i wym1eniaJą wyznania i urocze wspomnienia . Schaumard 

powraca w chwili. gdy Mimi. porwana nagłym atakiem kaszlu. pada na po

d1Uszki. Marcello przynosi lekarstwo. obiecując rychłą wizytę lekarza. Powra

ca też Musetta z mufką. w któreJ Mimi chowa swe zmarznięte ręce i zasy

pia spokojnie. Musetta pada na kolana i modli się . Zdjęty nagłym spojrzeniem 

Schaunard pochyla się fl'ad śpiącą dziewczyną i szybko ostrzega Marcella: 

JUŻ po wszystkim Powraca Colline z pieniędzmi dla Musetty. Dopiero wów

czas Rodolfo. spojrzawszy w zamglone oczy Marcella. rozumie wreszcie co 

się stało . Z rozdzierającym krzykiem rzu ca się na ciało Mimi. 

Piotr K a m1ń sk 1 

Tysiąc 1 jedna opera. PWM Editi on 

Obraz pierw6zy 

.. . m imi tyla uroczą dziewcz1p7.q, idea A1.ie wpi3uiącq Jię 

w e3fel'Jcz111J i poel'!cki '}u:il K!odo!/!a. 'J:Jwudzie3lodwufelnia, 

mafa, deAkałna ... Jei !warz zdawafa Jię 3zkicem argJfokral'Jczne'}o 

p0t.frelu; jej r'J3'J b'J{y zadziwiająco 3ubfe/,ie ... 

(}orqca i g.waftowna krew mfodoJci p~nęfa w jej Ż'Jfach i bwwifa 

różan'Jmi odcieniami jej przejrz'!Jlq Jkórę o ak3amilnej bieA 

kwialu kameAi. .. 

'Jo chorobAwe piękno uwiodfo K!odot/a ... _A/e f'Jm, co najbardziej 

wp4nęfo na je'}O jzale11czq milofć do mademoi3e!le mimi, 

b'J~ jej dfonie, klóre nawel wiród domowy-eh zajęć polrafifa 

zachować biet,ze od dfoni boflini /eniJlwa . 



. „ (}uJtaw C fAne, wielki fi!ozofi marceffo, wielki malarz; Rodof/o, wielki poela; 

i S chaunard, wie/ki muz'Jk - jak Jami Jiebie wzajemnie naz';/waA - odwiedzaA 

reg.ufaniie kawiarnię momuJ, gdzie naz'Jwano ich Czterema muJzkielerami, 

jako że b';/.A nierozlączni. 

!J.Jtolnie: przycfwdziA, bawih Jię i w'lchodziA zawJze razem i lo częJlo bez p facen ia 

rachunku, za lo zawJze z 'Jfofnyrn «akordem» 'JOJ,I'Jm akadernickiej orkieJlr'J· 

- Ćze'JÓŻ chcecie? Potrzebuję od czaJu do czaJu odetchnąć almoJ/erą leg.o Ż'Jcia . 
moje jzalone Ż'Jcie jeJl jak pioJenka: każd'I z moich kochanków Lo jedna zwrolka, 

lecz marce!fo jeJt jej re/renem ... 

SYNOPSIS I ACT I 
Paris. Christ rnas Eve. c. 1830. In t he1 r Latin Quarter garret. 

the painter Marcello and poet Rodolfo try to keep warrn by 

burn1ng pages from Rodo lfo's lat st drama. They are 101ned 

by the1r comrades - Coll1ne. a young philosopher. and Scha

unard. a mus1c1an who has landed a JOb and brings food, fue l 

and funds But while t hey celebrate the1r unexpected for

tune. the landlord. Benoit. amves to collect the rent Ply

ing the older man w1th w1ne. they urge h1m to tel l of his 

fl1rtat1ons. then throw h1m ou t ir1 mock 1nd1 gnat1on. As t he 

friends depart for a celebration at the nearby Cafe Momus. 

Rodol fo prom1s s to 101n t hem soon. stay1ng beh1nd to f1nish 

writ 1ng an article. There 1s another kno k: a neighbor. M1mi, 

says her candle has gone out on the drafty sta1rs. Offering 

her w1ne when she fee ls fa1nt. Rodolfo rel1ghts her candle 

and helps her to the door. M1mi real1zes she has dropped her 

key, and as the two search for 1t. both candles are blown 

out. In the moonllght the poet takes the g1rl's sh1vering 

hand. telling her his dreams. She then recounts her sol1tar 

life. embro1der1ng flowers and waiting for spring. Orawn to 

each other. Mimi and Rodolfo leave for the cafe. 

ACT li 
Amid shouts of st reet hawkers. Rodolfo buys M1rni a bonnet 

near the Cafe Momus before introducing her to his fnends. 

They all sit down and order supper. A t oy vendor. Parp19-

nol. passes by. besieged by children. Marcello's farmer lov

er. Musetta. enters ostentat1ously on the arm of the elderly. 

wealthy Alc1ndom Tr y1ng to rega1n the pa1nter's attent1on. 

she s1ngs a waltz about her popularity. Compla1ning that her 

shoe p1nches. Musetta sends Alc1ndoro to fe eh a new pair. 

then falls 1nto Marcello's arms. Jo1ning a group of march 1ng 

so ld:ers. the Bohem1ans leave Alc indoro to face the bill when 

he returns. 

ACT Ili 
At dawn on the snowy outskirts of Paris . a Cus oms Of

f1cer admits farm women to the city. Muset ta and revel

ers are heard 1ns1de a tavern. Soon M1mi walks by, searching 

for the place where the reunited Marcello and Musetta now 

live. When the pa1nter emerges. she pours out her d1stress 

over Rodolfo's 1ncessant Jealousy. lt is best t hey part. she 

says. Rodolfo. w ho has been asleep 1n the tavern, 1s heard, 

nd Mimi hides: Marcello t h1nks she has left The poet tells 

Marcello he wants to separate tram his f1ckle sweetheart 

Pressed further. he breaks down. saying M1mi 1s dy1ng: her iii 

health can only worsen 1n the poverty they share. Overcome. 

M1mi stumbles forward to bid her !over farewell as Marcello 

runs back 1nto the tavern to 1nvest1gate Musetta's raucous 

laughter. Wh1le M1rni and Rodolfo recall t he1r happ1ness. Mu

setta quarrels w1th Marcello. The pa1nter and his mist ress 

part in fury. but M1mi and Rodolfo deode to stay t ogether 

until spring. 

ACTIV 
Some months later. Rodolfo and Marcello lament the1r lone

liness in the garret. Coll1ne and Schaunard bring a meager 

meal. The tour stage a dance, wh1ch turns into a mock f 1ght. 

The merrymaking 1s ended w hen Musetta bursts 1n, saying 

Mimi 1s downstairs. too weak to climb up. As Rodolfo runs 

to her. Musetta tells how M1mi has begged to be taken to 

her lover to die. Wh1le Mimi 1s made comfortable. Marcel

lo goes with Musetta to sell her earrings for med1c1ne. and 

Coll1ne leaves to pawn r11s cherished overcoat. Al one. M1rni 

and Rodolfo recall the1 r firs t days together. but she 1s seized 

w1th cough1ng. When the others return. Musetta gives Mimi 

a muff to warm her hands and prays for her life. M1mi dies 

quietly, and when Schaunard d1scovers she 1s dead. Rodolfo 

runs to her s1de, calling her name 



CzytaJac Pańską b1ograf1ę mozna niezwykle szybko zorientować s i ę, że 

Jest Pan artystą wszechstronnym - oprócz rezyseri1 zaJmUJe sie Pan 

równ i eż tworzeniem scenografii oraz choreografa w tym choreografii 

walk. Ale zacznijmy od początku Ukończył Pan Jerozol i mską Akademię 

Muzyki i Tańca w klasie fortepianu i śpiewu klasycznego. Co było daleP 

Zan im Jednak podjąłem studia. przez trzy lata słuzyłem w izraelsk1eJ ar

m1il W tym czasie miałem niezwykłą okazJę, by być Jednocześnie akto

rem, śpiewakiem i wykonawcą w ponad trzystu p1ęćdz1es1ec1u spekta

klach prezentowanych w różnych Jednostkach militarnych w całym kraJu. 

Dopiero po zakończeniu słuzby rozpocząłem studia w klasie śpiewu kla

sycznego, ale Jeszcze wcześn1eJ, bo w szkole średn1eJ uczyłem się gry 

na fortepianie. Po uzyskaniu dyplomu z wokal1styk1 musiałem odnaleźć 

swoJe miejsce na scenie Jako śpiewak operowy. Podczas moJeJ kariery 

solistyczne) zorientowałem się. że druga strona sceny interesuJe mnie 

zdecydowanie bardz1eJ Zadecydowałem, że zamiast być Jednym z jeJ ko

lorów, mogę zostać samym malarzem. 

Wraz z podjęciem decyzJi o zmianie dotychczasowego zaJęcia postano

wiłem skorzystać z programu dla młodych reżyserów, organizowanego 

przez La Monnaie Opera Studio w Brukseli. Niestety program JUŻ nie 1st

nieJe. niemnieJ Jednak umożliwiał młodym rezyserom kształcić sie pod 

k1erunk1em wybitnych postaci. To był niezwykle ważny moment w m01m 

życiu. W tym samym czasie podjąłem się zadań choreograficznych. Na 

co dzień zaJmuJę się choreografią walki, ale nie tylko, np. choreografia 

spektaklu Miss Fortune oparta Jest na breakdance. Wykonałem też kilka 

choreografii dla Festiwalu w Salzburgu. Niedługo tiędę także opracowy-



wał choreografie do Czarodzie;skiego fletu prezentowane

go podczas Festiwalu w Bregenz. 

Ponadto studiowałem również na Wydziale Muzyki Daw

ne) w Królewskim Konserwator ium w Hadze. Byłem także 

na aktorskim stypendium w Berlinie. tak więc studiowałem 

muzyke dawną i aktorstwo Jednocześnie. 

Czy mógłby Pan opowiedz i eć o swojeJ solistyczneJ karie

rze' W Jakich teatrach Pan śpiewał/ 

Zostałem rozpoznany jako tenor charakterystyczny. by

łem zatrudniany głównie z powodu moich umiejętności ak

torskich. a nie wokalnych . Myślę. że miałem całkiem do

bry głos. jednak to scenę kochałem mocniej. Śpiewałem 

w takich miejscach Jak Genova Opera House. Carlo Fel1ce. 

Auditor ium DiJon. Opera D'Avignon. Opera Toulouse. Opera 

Reims. Besan~on. Rennes. Versailles. Palais des Beaux-arts 

1 wiele innych. Uważam. że każdy musi znaleźć własne 

miejsce w teatrze. a Ja Je znalazłem właśnie Jako reżyser. 

PóźnieJ przyszedł czas na Festiwal w Bregenz. Czym się 

Pan tam zajmował 1 Jaka to była produkcJa' 

Festiwal w Bregenz był bardzo specyficzny. Jego dyrek

torem artystycznym w 2004 roku został David Pountney. 

który był pierwszą osobą jaka zaprosiła mnie do współ 

pracy. kiedy postanowiłem na poważnie zająć się reżyseria . 

Miałem mnóstwo okazJi współpracować z nim Jako Jego 

asystent. ale także choreograf. W pewnym sensie ten fe 

stiwal jest moim domem. Dwa lata temu zdecydowałem. 

że nie chcę JUŻ asystować. David zaproponował. bym zrobił 

choreografię do iego następnego przedstawienia. które Jak 

się okazało będzie przeznaczone dla siedmiotysięczne) pu

bliczności i grane co najmniej dwadzieścia osiem razy pod

czas lata. Jestem mu bardzo wdzięczny. ponieważ w zna

czący sposób przyczynił się do mojego rozwoju. 

Przeprowadził się Pan do Włoch . gdzie pracował Pan Jako 

producent i dyrektor Teatra Soc1ale w Como. 

Przeprowadziłem się do Włoch po pobycie w Holandii. 

Uwielbiam włoski styl życia. jego romantyczną stronę. ję

zyk i oczywiście Jedzenie. Pracowałem tam przez półtora 

roku jako producent. choć Włoch nie nazwałbym dobrym 

miejscem do pracy. Przede wszystkim to czysta przyjem

ność móc tam mieszkać. 

Rozumiem. że zaczął Pan często podróżować . Pracował 

Pan nad ponad pięćdziesięcioma produkqami w różnych 

teatrach operowych 1 przy festiwalach. Jakie to były pro

dukcje' 

Częścią teJ pracy Jest częste podróżowanie. Właściwie Jest 

się skazanym na kochanie 1 nienawidzenie tego Jednocze

śnie . Kochasz to. bo możesz stale poznawać nowe osoby. 

Nienawidzisz tego. bo nie spotykasz ich. kiedy JUŻ musisz 

wyjechać. 

Jakie to były produkqe„. Od pewnego czasu staram się łą

czyć pracę reżysera i scenografa. Większość moich prac 

dotyczy opery. ale Jestem też związany z telew1zJą i ki

nem. Dwa lata temu wyprodukowałem i wyreżyserowa

łem dokument o tytule Bartitsu - The Lost Martial Art of 

Sherlock Holmes. Jest to bardzo ciekawa rzecz. W ostat

nie) książce Sherlock Holmes wygrywa z Monartim zrzuca

Jąc go do wodospadu. Stworzyliśmy stowarzyszenie. które 

zajmowało się poszukiwaniem 1 podróżowaniem po Europie 

w celu znalezienia miejsca i ludzi z powieści. Udało się nam 

znaleźć odpowiednią ilość pieniędzy. by zrobić grób twórcy 

Bartitsu. 

Tak Jak Pan wspomniał. jest Pan również choreografem 

walk i reżyserem ruchu scenicznego. Kiedy ostatni raz pra

cował Pan Jako autor układów walki' 

I 

1 

l 

Ostatnią tego rodzaju choreografię stworzyłem dla spek

taklu Carmen wystawianego podczas Festiwalu w Salzbur

gu. Miałem tam przyjemność pracować z Jonasem Kauf

mannem. wspaniałym artystą i człowiekiem . Zgadzam się 

z tym. że kiedy jest się w czymś naprawdę dobrym. to nie 

potrzeba dodatkowych. sztucznych zabiegów to potwier

dzających . Możesz być fantastyczną osobą. z którą dobrze 

się przebywa i pracuje. A taki właśnie Jest Jonas. 

Czytałam o Pańsk i e) książce opublikowane) w 2007 roku . 

Artystyczna szermierka. Czy mógłby Pan więcej o nieJ po

wiedzieć' 

Badania naukowe zawsze mnie fascynowały. Lubię ideę 

poszukiwania przeszłości. by móc eksperymentować z nią 

w przyszłości. Myślę. że wiedza o przeszłości Jest poten

cjałem przyszłości . Bez poszanowania przeszłości nie ma 

nawet teraźniejszości. Starałem się przeprowadzić badania 

dotyczące artystyczne) szermierki. Bardzo często mamy 

tendencję do czytania większości materiałów w Języku an

gielskim. ale ja znalazłem włoskie. niemiecki i francuskie 

książki opisujące choreografię walk oraz skrypt inspicjenc

ki dotyczący operowych produkcji sprzed kilkuset lat Re

zultatem moich poszukiwań była książka Jednoznacznie 

stwierdzająca. że choreografia walk była bardzo waznym 

elementem opery od JE'J samych początków 

Przejdźmy do Pańskie) pracy Jako reżysera. Czy może Pan 

opowiedzieć o swoich pierwszych krokach oraz o produkqi. 

którą w całości Pan sam wyreżyserował/ 

Na początku eksperymentowałem z kilkoma mniejszymi 

spektaklami. ale właściwie to Cyganeria. która będzie wy

stawiana w Teatrze Wielkim w Poznaniu. była pierwszą 

produkcją. którą sam wyreżyserowałem. Parsifal pojawił 

się zaraz po Cyganeni. PóźnieJ wyreżyserowałem operę 

Two Heads and a Girl serbskieJ kompozytorki. lsidory Ze

beljan. Znam Ją już kilka lat. nawet napisała jedną operę 

w moim domu. stąd też naturalnym było dla nieJ powierze

nie produkqi tego spektaklu właśnie mnie. 

Moim ostatnim dziełem Jest Faust. którego premiera odby

ła się tydzień temu w Opera North (13 X 2012. przyp. red) 

w Leeds. To był kolejny krok ku wykorzystaniu nowocze

snej technologii. Zamiast używać realistycznych obrazów 

chciałem pokazać emoqonalne i psychologiczne elementy 

towarzyszące postaciom za pomocą najnowsze) technologii . 

Moim zdaniem Faust jest mężczyzną w średnim wieku. 

Kryzys osobowościowy przychodzi teraz znacznie wcześ

niej. niż niegdyś . Teraz osoba JUŻ w wieku czterdziestu lat 

zaczyna wątpić w to. Jakie miejsce zajmuje w społeczeń

stwie i co zdążyła w tym czasie osiągnąć. Ludzie pomię

dzy czterdziestym a pięćdziesiątym rokiem życia należą do 

generacji. która pamięta czasy. kiedy nie było Internetu ani 

telefonów komórkowych. a nawet Jakiegokolwiek rodzaju 

multimediów. Mimo to Jesteśmy zaangażowani w wykorzy

stywanie nowej technologii reprezentowanej przez młodą 

generację. która może myśleć. że Jest „ściągnięta" z pro

gramu komputerowego. To co Ja staram się robić to łą

czenie tradycji i elementów futurystycznych. Szanuję to. co 

tradycyjne w teatrze. choć wykorzystywanie nowinek tech

nologicznych jest dla mnie kolejną formą ekspresji. 

Czy to Jest Pana pierwszy pobyt w Polsce' Czy mógłby 

Pan powiedzieć o SWOJE'J współpracy z Maestro Gabrielem 

Chmurą I 

Pracowałem w Polsce Jako choreograf przy produkcJ1 Pa

sażerki Mieczysława Weinberga w Operze Narodowej 

w Warszawie. Tam poznałem Maestro Gabriela Chmurę. 

Spektakl wystawiany Jest w Warszawie. ale będzie także 

prezentowany w Chicago Opera and Houston Grand Opera 



i innych ważnych ośrodkach . Kiedyś rozmawialiśmy z Ma

estro Chmurą o współpracy. ale nie spodziewałem się . że 

będzie to tak wcześnie. Co Jest fantastycznego w Maestro 

Chmurze to to. że żyJe i oddycha muzyką . Słyszałem dzi

siaj próbę orkiestrową ze śp1ewakam1 i Maestro Chmura 

był znakomity. Ilość energii Jaką daje orkiestrze 1 śpiewa

kom Jest ogromna. Ponadto otrzymuje od nich tak wiele 

z powrotem. Jest niebywałą wartością dla tego teatru. bo 

może podzielić się swoJą międzynarodową wiedzą i rozu

mieniem muzyki. 

PorozmawiaJmy o Cyganerii Jaki Jest Pański pomysł na tę 

operę' Co Pan o nieJ myśli' 

Chc iałem pokazać Cyganerię Jako bajkę dla dorosych. sta

rałem się pokazać postaci Jako młodych dojrzałych ludzi 

pomiedzy 18 a 25 rokiem zycia. kiedy nadal wierzy się we 

wspaniała utopię życia. Cokolwiek się zrobi. będzie to fan

tastyczne. nie ma żadnych problemów. nikt nie umrze. To 

jest jak patrzenie na życie przez różowe okulary. Postacie 

egzystują w bardzo dziecinnym i naiwnym świecie. Projek

cje. które poJaw1aJą się na scenie również są takie na po

czątku To Jest świat widziany ich oczami. a nie taki Jaki 

Jest w rzeczywistości. Później niestety zdarza się trage

dia. Wszystko staJe się coraz bardziej okrutne. Kolory zni

kają. scena zostaje pusta. Samotność Jednoznacznie domi

nuje nad wcześniejszą radością życia . Oprócz tragicznych 

momentów. w historii teJ Jest także mnóstwo elementów 

komicznych. Dlatego też. Jeżeli na początku pokaże się 

wszechogarniającą tragedię. nie osiągnie się JeJ na końcu. 

Życie i miłość to nie tylko wspólny śmiech i cudowne chwi

le. ale przede wszystkim ból 1 trudności. przez które chce 

się przejść z ukochaną osoba. 

Co sądzi Pan o głównych postaciach. jakie jest Pańskie 

wyobraże nie na ich temat' 

Żadna z postaci nie Jest spełniona. nawet gdybym chciał Je 

tak przedstawić. Jest to niemożliwe. co nie zmienia faktu, 

że bohaterowie teJ opery sa marzycielami. Rodolfo Jest nie

spełnionym pisarzem, nie potrafi niczego stworzyć. Mar

cello Jest postacią wrecz anarchistyczną. najchętniej ma

lowałby palcami i najprawdopodobniej nigdy nie byłby 

zrozumiany. Colline Jako były żołnierz jest właściwie Je

dyną osobą. która widziała śmierć. Schaunard jest bardzo 

ciekawą postacią . Nie należy do tego grona. pochodzi z bo

gatej i dobrze sytuowanej rodziny. Próbuje w Jakiś sposób 

kupić sobie miejsce wśród przyjaciół. choć myślę. że nigdy 

mu się to nie uda. Mimi i Musetta są bardzo pragmatycz

nymi kob1etam1. przyjaźnią się. Jednak istnieJe między nimi 

różnica polegająca do dokonywaniu innych wyborów i in

nego sposobu na życie. Musetta Jest bardzie) samolubna. 

bardzo prawdopodobne. że związałaby się z bogatym męż

czyzną jedynie dlatego, że zapewniłby jej odpowiednia po

zycję społeczną i dostatnie życie . 

Obserwujemy ludzi. którzy utknęli ze sobą. a Jednocześnie 

każdy istnieje w swoim własnym świecie. Marcello Jest re 

alistą. wie czym Jest związek między dwoJgiem ludzi Z ko

lei Rodolfo woli pozostać niedojrzały, samolubny, nie do

strzegając szansy na miłość. Kiedy płacze na końcu opery, 

płacze z powodu własne) samotności 1 niespełnione) mi

łości . 

Czy mógłby Pan opisać związek Mimi i Rodolfo oraz Mu

setty i Marcello' 

Mimi od początku ucieka przed samotnością. szuka czyje

goś ciepła Rodolfo nie rozpoznaje w nieJ w1elk1eJ miłości. 

Jego zainteresowanie Mim1 nie Jest czymś nadzwyczajnym 



Tymczasem na wspomnianym już fortepianie kurzyły się zapisane pierw

sze stronice opery La lupa I 'vJ1/czyca) opartej na mrocznym dramacie Gio

vanniego Verg1. Oo spółki z Wilczycą kurzyły się też pierwsze szkice do 

opery. które) pomysł dojrzewał wraz z przygotowaniami do premierowego 

wystawienia Manon Lescaut. 

Oo dramatu Vergi Puccini nie miał serca. a do drugiego pomysłu. nazwa

nego roboczo La boheme (Jakiż długi żywot mają rozwiązania tymczaso

wel) - fundamentu Jaki stanowi libretto. Z czystym sumieniem przeniósł 

więc miejsce swojej działalności w przybrzeżne szuwary. siejąc popłoch 

wśród miejscowego dzikiego ptactwa. Taki stan rzeczy bardzo niepoko

ił Gulio Ricord1ego. wydawcę i przyjaciela kompozytora. Na niewiele zdały 

się listy słane do Torre del Lago. w których - w chwilach krańcowej roz

paczy - Ricordi wyrażał nadzieję. że znajdzie się w końcu Jakiś nieobła

skawiony przez Pucciniego leśniczy. który umieści niezdyscyplinowanego 

łowczego tam. gdzie jego miejsce. czyli za kratkami. „Każę ci tam posłać 

fortepian i może wtedy. zamiast uganiać się za dzikimi bestiami. ustrzelisz 

jakąś melodię" - pisał doprowadzony do ostateczności . 

Znał JUŻ Jednak Pucciniego na tyle. by wiedzieć. że Jego bezczynność nie 

była Jedynie efektem lekkomyślności. Puccini bez libretta był zwyczajnie 

bezradny. „Muzyka/ Jest bezuzyteczna. gdy nie mam libretta. Moją wielką 



słabością Jest to. ze potrafię komponować tylko wtedy, gdy 

moJe postaci poruszają się na scenie. Gdybyż dano m1 ta

lent symfonikal Mógłbym przynaJmnieJ oszukać czas ... i pu

bliczność. Kiedy się urodziłem. łaskawy Bóg dotykaJąc mnie 

swym palcem. rzekł: Pisz dla teatru. Zważ - tylko dla te

atru. A Ja wykonałem to najwyższe polecenie." 

Należało zatem zacząć od sensownie skonstruowanego 

tekstu. a do tego zadania niezbedni byli zawodowi literaci. 

Luigi lllica 1 Giuseppe G1acosa pracowali JUZ przy Manon Le

scaut i świetnie się uzupełniali pomimo różnicy charakte

rów. lllica miał głowę pełną pomysłów. ale JUŻ nie przejmo

wał się szczegółami ich realizaCJI, natomiast Giacosa swoim 

umysłem dramaturga nadawał owym pomysłom sceniczny 

szlif. ze sto1ck1m spokojem znosząc wybrzydzania Puccinie

go. R1cordiego 1 „ulepszenia" lll1ki. 

Podobno to Puccini pierwszy zetknął się z powieścią Hen

ri Murgera 1 żywo się nią zainteresował. Czytywał wów

czas bardzo dużo 1 to w celach Jak naJbardzieJ praktycznych 

chodziło oczyw1śc1e o pomysły do koleJnych oper. Podobnie 

rzecz się miała z przedstawien1am1 teatralnymi. także poza 

gran1cam1 OJczysteJ Italii i brak znaJomośc1 obcego Języka nie 

był tu bynaJmn1eJ przeszkodą. Puccini wyznawał bowiem 

zasadę. że Jeżeli Jest w stanie śledzić przebieg akCJi. nie ro

zumieJąC ani słowa. to sztuka świetnie nadaje się na libret

to operowe (tak było w przypadku Toski) 

Wspomniana powieść Murgera ukazywała się pod koniec 

lat czterdziestych XIX wieku w odcinkach (Scenes de la 

boheme) w dzienniku „Le Corsaire". PóźnieJ autor. do spół

ki z Teodorem Barriere. przerobił Ją na pięcioaktową sztukę 

wystawianą pod tytułem La vie de boheme. WersJa odcin

kowa powieści została także przeredagowana i ukazała się 

pod znanym dziś tytułem Scenes de la vie de boheme. 

Praca nad librettem nie tyle postępowała. co ślimaczyła się 

- ostateczna wersJa wyklarowała się dopiero po trzech la-

tach. podczas gdy sama muzyka powstała w ciągu ośmiu 

miesięcy. Puccini zasadniczo był ograniczony tekstem i to 

zarówno Jeśli chodziło o partie poszczególnych postaci. Jak 

i rozplanowanie całości opery. lllica. po przeczytaniu powie

ści. rozpisał akcJę na ... 20 aktów. które trzeba było - bez 

uszczerbku dla akcJi - zredukować do czterech. podobnie Jak 

ilość postaci ograniczyć do niezbędnych. często łącząc kil

ka „dusz" w Jednym ciele (Jak w przypadku M1mi) Potem 

przyszła koleJ na pracę nad rytmem poszczególnych strof 

czy pojedynczych wersów. Puccini zażyczył sobie. by lite

raci. pisząc tekst walca Musetty z li aktu. zasugerowali si ę 

rytmem słów „cocorico. cocorico. bistecca" (kukuryku. ku

kuryku. befsztyk). I tak dzięki teJ drobiowo-wołoweJ suge

stii wzruszamy się dziś przy „Quando me n'vo - quando me 

n'vo - soletta". Kiedy praca nad librettem została defini

tywnie zakończona. Giacosa podsumował Ją słowami: ..Zu

żyłem więceJ papieru na kilka scen La boheme. niż na któ

rykolwiek z moich dramatów." 

Puccini. pochłonięty pracą nad losami czwórki przyjaciół. na 

dobre rozstał się z pomysłem opery oparteJ na dramacie 

Verg1. Czas JeJ poświęcony nie był Jednak zupełnie stracony. 

bowiem skomponowane JUŻ fragmenty znalazły się w Cy

ganerii (np. „Nei cieli bigi" z początku I aktu) Takich auto

zapozyczeń Jest zresztą w operze w1ęceJ: otwieraJący I akt 

motyw instrumentalny pochodzi ze skomponowanego Jesz

cze na studiach Capriccio Sinfomco. natomiast w finałowym 

kwartecie w Ili akcie pobrzmiewa echo pieśni Sole e amo

re. Ricord1emu takie „odświeżanie" skomponowanych kiedyś 

melodii nie bardzo przypadło do gustu. Niemiłosiernie wy

tykał Je Pucciniemu. aż ten poddał się ostatecznie. ale do

piero w historii o „małeJ Japoneczce" Choć ... Jeden. Jedyny 

raz ośmielił się Jeszcze cytować sam siebie. ale na rozpo

znanie tego cytatu przez publiczność liczył: pojawia się on 

w Jednoaktówce li Tabarro (Płaszcz) w partii sprzedawcy 

piosenek. który opowiada dzieJe Mimi. wplatając w tę histo

rię JeJ motyw z Cyganerii. 

Uporawszy się z materią tekstu literackiego. Puccini musiał 

zmierzyć się z kolejnym wyzwaniem Wszak Rudolf 1 spółka 

są mieszkańcami Paryża. którego kompozytor nie miał do 

tej pory szczęścia zobaczyć. Mało tego - chodziło o mu

zyczne sportretowanie mieJsca tak niepowtarzalnego. Jak 

Dzielnica Łacińska (li akt) Jak żyJe brat studencka. przyszli 

podopieczni Muz rozmaitych. pamiętał z czasów studiów 

w Mediolanie. Jednak Mediolan lat osiemdziesiątych XIX 

stulecia to nie o pół wieku wcześnieJszy Paryż. W sukurs 

przyszedł nieoceniony Ricord1. który z przepastnych archi

wów swoJego wydawnictwa wydobył kilka perełek pocho

dzących z tamtych czasów. m.in. marsz grany przez orkie

strę dętą. którego autorstwo przypisuje się Gretry'emu. Ale 

cytaty i styl1zacJe to zaledwie margines tkanki muzyczneJ. 

Dużo większą rolę odegrały tu wyobraźnia i 1ntuiCJa mu

zyczna kompozytora (zwraca uwagę zwłaszcza znakomite 

rozplanowanie part11 chóralnych i wykorzystanie w nich gło

sów dziecięcych). docenione. zresztą przez samych Francu

zów. Claude Debussy. który nie był admiratorem współcze

sneJ mu opery włoskieJ. miał pow1edz1eć. 1z nie zna nikogo. 

kto by opisał Paryż Ludwika Filipa tak dobrze. Jak Puccini 

w La boheme. Dość wspomnieć. ze w 1951 roku świętowa

no tysięczne paryskie przedstawienie Cyganerti. 

Pod koniec 1894 roku prace nad partyturą były JUŻ na tyle 

zaawansowane. że Ricordi począł rozglądać się za wyko

nawcami głównych partii. Zadanie to. wbrew pozorom. nie 

było proste. Puccini chciał mieć na scenie nie tylko per

fekcyjnych wokalnie śpiewaków. ale także doskonałych ak

torów. A Cyganeria wymaga rzeczy naJtrudnieJSZeJ: rozba

wienia widza dowcipem słownym i sytuacyJnym. ze sweJ 

strony oferuJąc adekwatną ilustraCJe muzyczną. Wystar

czy wspomnieć trawiony ogniem akt za aktem rekopis dra-

matu Rudolfa („ ... był pełen ogn ia... i blasku ... ale krótki .„. 

I akt). żarty z wyimaginowanego wystawnego obiadu u kró

la. który to posiłek składa się z solonego śledzia. bo ło

soś. pstrąg i Język papugi (I) są zbyt tuczące (IV akt). czy 

baJeczny zarobek Schaunarda. który swoJą wirtuozowską 

grą miał wykończyć papugę pewnego Anglika (I akt). Pucci

ni łączy też. szczególnie w akcie finałowym w arii Colline'a 

Vecchia zimarra. dwa plany: komiczny w warstwie literack1eJ 

(płaszcz Jest przedmiotem l1ryczneJ 1nwokaCJ1) 1 tragiczny 

w warstwie muzyczneJ (marsz załobny). Gdyby nie przeJmu

Jące zakończenie opery. można by włożyć Cyganem; mię

dzy dzieła komiczne 1 zestawić J<l z prześmiesznym G1an

mm Schicchi. Byt może doszła tu do głosu. nieJednokrotnie 

wyrażana w listach do R1cordiego. tęsknota Pucciniego za 

stworzeniem komedii. 

Tymczasem w Torre del Lago kwitło życie towarzyskie. 

Grono artystyczno-leśnicze powiększało się. okupując na 

zmianę stoły i kanapy. Rozgardiasz panujący w willi zdawał 

się nie przeszkadzać kompozytorowi. bywał nawet pomoc

ny. gdyż członkowie Klubu Cyganerii (bo tak siebie nazwali. 

a nawet opracowali dosyt osobliwy statut) na pamięć zna

li libretto i chętnie „podrzucali" tekst. gdy wymagały tego 

okoliczności. Grubo po północy towarzystwo rozchodziło 

się do domów i dopiero wtedy Puccini zasiadał do pisania 

muzyki przeznaczoneJ dla Jego ukochaneJ postaci. dla Mim1. 

Delikatna i spragniona m1łośc1. będąca „samą poezJą" - Jak 

mówi o n1eJ Rudolf - „Jest kwiatem zgasłym przez ubó

stwo" JeJ przec1w1eństwo to Musetta. któreJ „przeznacze

niem Jest być liściem na wietrze". „To drapieżny ptak. któ

rego ulubionym pokarmem Jest serce" - gorzko zauważa 

Marcello w li akcie. Mimi i Musetta to dwa oblicza kobieceJ 

natury. która tak bardzo pociągała Pucciniego 1 Jednocze

śnie dwa typy heroin. z Jakimi styka się widz w Jego ope

rach. To właśnie za nie będzie uwielbiany przez publiczność 



pod każdą szerokością geograficzną . Ich arie będą śpiewać 

dorastaJące panny. a bulwarowe orkiestry stworzą własny 

repertuar oparty na tematach Mimi czy Musetty. 

Puccini co jakiś czas pojawia się u Ricordiego. by wspólnie 

debatować nad potenqalną obsadą. „Ferrani (Mimi) Jest do

bra. Musetta znakomita ( .. . ) Moim zmartwieniem Jest Gor

ga (Rudolf) i Wimant (Marcello). Ten pierwszy ma niezły 

głos. ale nie Jestem pewien. czy go nie straci ... Baryton to 

człowiek pełen dobrych chęci. ale kiepski z niego aktor. ( ... ) 

a opera ta opiera się na wyrazisteJ grze aktorskieJ. A poza 

tym jego głos jest zbyt chropawy. zaś Marcello to gentel

man w każdym calu. Krótko rzecz ujmując - [Wilmant] tu 

nie pasuje Zobaczymy. co zdecyduje Ricordi ." W innym liście 

donosi: „Harujemy jak woły. Zapewniam Cię, że orkiestracja 

Jest znakomita. Istne cacko. Wróżę operze ogromny sukces. 

o ile śpiewacy nie sknocą swoich partii. Musiałem prze

transponować całą partię tenora. Mam nadzieję. że teraz 

wszystko będzie Jak należy. W1lmant jest ciągle jak drewno. 

ale lllica wciąż ma nadzieJę nauczyć go poruszać się po sce

nie nieco mnieJ niezdarnie. Reszta - bez zarzutu. A orkie

stra! Toscanini jest niezrównany." Arturo Toscanini to Jesz

cze jeden niewątpliwy atut premierowego przedstawienia. 

Dwudziestoośmioletni dyrygent towarzyszył operom Pucci

niego od p1erwszeJ Le Villi do ostatnieJ. niedokończoneJ Tu

randot. Świetnie rozumiał wszelkie niuanse pucciniowskich 

partytur: cieniowania dynamicznego. nagłeJ zmiany tem

pa i nastroJów. a w końcu dialogu i uzupełniania się orkie 

stry i głosów wokalnych . Ricordi pisał pewnego razu ziry

towany do swego pupila: „W TwoJeJ partyturze pełno Jest 

wszelkiego rodzaju możliwych 1 niemożliwych oznaczeń. To 

istny las naJrozmaitszych p - pp - pppp albo f - ff - fff -

ffff zwolnień lub przyspieszeń. Dyrygenci będą rwać włosy 

z głowy". Puccini odpisał: „Co do tych wszystkich pp i ff 

w partyturze. to są tam one dlatego. że - Jak powiada Ver-

di - dla niektórych piano rozpoczyna się dopiero po trzech 

p". Dla Toscaniniego każde z owych p czy f miało znacze

nie. dlatego niemiłosiernie katował zespół orkiestrowy tu

ryńskiego Teatra Regio. zasłużenie zyskuJąc miano „tyrana 

1 despoty". Nie da się ukryć. efekt lekkości i zmienności na

strojów w operach Purnniego możliwy Jest do osiągnięcia 

Jedynie dzięki żelazne) dyscyplinie orkiestry i niewzruszo

nej konsekwencJi dyrygenta aż do ostatnich. dramatycznych 

akordów 

Premiera miała miejsce 1 lutego 1896 roku we wspomnia

nym JUŻ Teatra Regio w Turynie. Dyrekcja teatru była po

dwójnie przejęta. bowiem przebudowano salę. by poprawić 

Je) akustykę. zmieniono także oświetlenie sceny. Wszystko 

zdawało się sprzyJać dobremu przyjęciu opery przez pu

bliczność i krytykę. Ta pierwsza nie zawiodła. natomiast 

żurnaliści. Jak zwykle. byli podzieleni w ocenach nowego 

dzieła kompozytora. Jedni chwalili „dobre libretto. bogactwo 

nastroJów. rys komediowy i wartką akcJe" („La Perseveran 

za"). inni zaś konstatowali. że „paleta Maestro Purnniego 

nie rozkwitła jeszcze pełnią barw i daleko JeJ do doskona

łości. a La boheme nie można zaliczyć do arcydzieł". kom 

pozytorowi zaś radzono. by w przyszłości nie zabierał się 

za tak „wymaga)acy temat" („Corriere della Sera") Te kry

tyczne uwagi nie zniechęciły Jednak innych teatrów i w ko

lejce czekały JUŻ Rzym. Neapol i Palermo. W tym ostatnim 

premiera miała się odbyć 13 kwietnia (piątek) 1896 roku. 

Miał J'l poprowadzić Leopoldo Mugnone. drugi obok Tosca

niniego ulubiony dyrygent Purnniego. Mugnone. przesądny 

Jak większość artystów. oczekiwał lawiny nieszczęść. Za

częło się niedobrze: rozpoczęcie premierowego przedsta

wienia opóźniało się. bo ... „zapodział się" gdzieś oboista. 

Zniecierpliwieni Sycylijczycy zaczęli gwizdać. ale kiedy obo

ista w końcu się odnalazł i kurtyna poszła w górę. począw

szy od połowy pierwszego aktu entuzjazm widzów rósł 

Obraz łrzeci 

(/odzi{; jif jednakże, b'J pomiędzy kofeimJ'ni kfńlnia.mi - zalrzymać jię na c/,wi/ę i zac::erpnąć 

/c/,u w prz1pla11i tWCIJ mtf
1
oj11ej... J!ecz iuż o Jwicie naJlępna bilwa przepędza/fi. p1•ze1'aŻ011q mJ1oić. 

r/l/u..5ella, w wyniku wrodzonei c/,orob'J JzieJzicznei i w'Jiqlkowego inJl';jnklu 

Ż1Jciowego1 pojiadalfi. zmyJf efe'Jancji. 

_!}„feA'Jen/11a i d_owcipna, zbu11lowa11.a przeciw w:Jz'Jj/kiemu, co pac/,niafo l'Jratiiq, 

mia/fi. /'I/ko iedną refju4: hapry:J. 

2 pewnoiciq ied'J'11J'n mężczyzną, którego naprawdę koclia!a, /,'Jf mat•ce!!o. 

IJ'JĆ może J!alego, Że on ieJe11 m6gfjprawić Że cierpiafa ... 

efecz fuk:Ju:J /,'Jf Jfa niej warunkiem zacfwwa11ia zdrowia. 



Olraz czwarfy 

mujeua jtal'a Jię niema! oJobą putAczną - ma„ce!!o nie jpot'Jtafjir 

z nią od lrzech cz';! czLerech miejięcy . 

~at janw mimi - Rodo!fo nie j4jzaf. t" ttolofiviek ią w:Jpomina!. 

Ćh'Jba L'Jtko on, 'Jd'J zoJfawaf Jam. 

Pewne'JO dnia, 'Jd'J maral!o ukt•adkiem calowa! WJfqżkę zapomnianą 

przez mujelfę, zobaczy! Rodo!/a, chowającego rÓŻOW'J czepek 

zapomnian'J przez 11/1imi. 

9 . . I . l I L.ycte ptękne ... t J rajzne .... 

z każdym taktem. Efekt był taki. że po wybrzmieniu ostat

nich akordów publiczność nie zamierzała opuście sali. Mu

gnone musiał wiec ponownie stanąć za pulpitem i z po

łową składu orkiestrowego (druga udała się już do domu) 

bisować ostatni akt. Dodam tylko. ze Rudolf wystąpił w na 

pół zmytej charakteryzacji i bez peruki. zaś Mimi prezento

wała wcale elegancki strój. w Jakim przyszła do teatru. 

Po Italii przyszedł czas na Europę. by wspomnieć tyl

ko Opera-Comique w Paryżu (1898). czy Covent Garden 

w Londynie (1899) i resztę świata: od Buenos Aires. Mek

syku i Stanów Zjednoczonych (gdzie była wystawiana po 

angielsku). poprzez Aleksandrię. Maltę aż po Zagrzeb. Sam 

Puccini bardzo chętnie pomagał w przygotowaniach do ko

lejnych wystawień tej i następnych swoich oper w różnych 

zakatkach świata. Nie miała dlań znaczenia ani ranga te

atru. ani wielkość miasta. Bardzo zależało mu na tym. by 

nawet w najmniejszej miejscowości Jego ukochane „dzieci'". 

Jak często nazywał swoje opery. nie były wystawiane po 

partacku. 

Na premierowym przedstawieniu w Turynie zabrakło jednej. 

ważnej dla kompozytora postaci: Ruggiera Leoncavallo. Pa

nowie przyjaźnili się do momentu. gdy całkiem przypadko

wo okazało się. że obaJ pracują nad tym samym pomysłem 

zainspirowanym powieścią Murgera. ObaJ przypisywali so

bie prawo pierwszeństwa do tematu. Leoncavallo klął się 

na wszystkie świętości. że przecież to on przedstawił Jakiś 

czas temu Pucciniemu libretto własnego autorstwa. które 

ten odrzucił. Puccini zaś twierdził. że nie pamięta żadne

go libretta. Wkrótce spór się zaognił i przeniósł na łamy 

.li Secolo" i „Corriere della Sera·. Na niekorzyść Puccinie

go przemawiał fakt. iż po raz drugi w krótkim czasie zna

lazł się w podobnie nieciekawe) sytuaCJI. Identyczna histo

ria dublowania tematu miała miejsce przy Manon Lescaut. 

bowiem powieścią Prevosta zainteresowany był także Jules 

Massenet. I tak oto obok dwóch Manon powstały też dwie 

Cyganerie. Zagabywany o bliźniacze opery Puccini, nie zmie

szany. stwierdził. że „kobieta taka Jak Manon może mieć 

więceJ. niż jednego kochanka". Byt może dotyczyło to tak

że Mimi i Musetty ... A może po prostu brała górę przekor

na natura kompozytora i upierał się tym bardziej. im wię

cej przeszkód stawało na drodze do realizacji upatrzonego 

pomysłu . W końcu kilkakrotne opracowywanie tego sa

mego tematu nie było ani czymś nowym. ani niezwykłym 

w świecie operowym. Cyganeria Leoncavalla z jego wła

snym librettem zagościła na scenicznych deskach rok po 

Pucciniowskiej premierze i cieszyła się umiarkowaną popu

larnością i to nie wśród włoskich. ale wiedeńskich meloma

nów. a to za sprawą Mahlera. który. mówiąc oględnie. nie 

przepadał za Puccinim. Próby JeJ wskrzeszenia w neapoli

tańskim Teatra San Carlo (1957) i w weneckim Teatra La 

Fenice (1990) były także mało udane. Wydaje się, że z cza

sem publiczność sama wyłoniła zwycięzcę tego dziwnego 

konkursu. 

Cyganeria to pierwsza opera. w której znać JUŻ pewną rękę 

mistrza. To stopień do coraz pełniejszych i ciekawszych 

brzmień w Tosce i przymiarka do cudownie melodyjnej Ma

dame Butterfly Tak Jak we wszystkich późniejszych dzie

łach, słowo pociąga za sobą muzykę. dyktuje orkiestrację, 

tempo i dynamikę, a czasem każe śpiewakom na moment 

zapomnieć o melodii. bo jak tu śpiewać. gdy tuż obok umie

ra ukochana Mimi ... Wraz z orkiestrą falują nastroje. roz

palają się namiętności. by po chwili przygasnąć pod cię

żarem rzeczywistości Wzniosłość i patos mieszają się 

z komizmem. Jak w życ,iu. „Ten wasz wielki Puccini - miał 

powiedzieć kiedyś Oscar Wilde - on iest Alfredem de Mus

set. który pisze nuty zamiast słów." • 



RAN ARTHUR BRAUN 

Ran Arthur Braun w 2000 roku ukończył klasę fortepia

nu i śpiewu klasycznego w Jerozolimskiej Akademii Muzyki 

i Tańca. Następnie studiował reżyserię w La Monnaie Ope

ra Studio w Brukseli pod kierunkiem Keitha Warnera i Wil

ly Deckera. Kontynuował studia podyplomowe na Wydzia

le Muzyki Dawnej Konserwatorium Królewskiego w Hadze 

w 2002 roku. 

Od 2004 roku pracował jako kierownik produkcji. asystent 

dyrektora oraz choreograf scen walki w produkcjach Festi

walu w Bregenz w Austrii. realizowanych zarówno na Jezio

rze Bodeńskim jak i w gmachu teatru. Miał okazję współ

pracować z takimi osobami jak David Pountney. Graham Vick. 

Nicola Raab. Shi-Zheng Chen. Robert [arsen i Phylida Lloyd. 

Pracował jako producent i kierownik sceny w Teatra Socia

le di Como we Włoszech. a także jako realizator wznowień. 

współreżyser. kierownik sceny przy ponad pięćdziesięciu 

produkcjach w teatrach operowych oraz na festiwalach we 

Włoszech. Niemczech. Serbii. Rumunii. Chorwacji. Holandii. 

Austrii. Belgii. Walii i Izraelu. W sezonie 2010/ 2011 rozpo

czął prace jako samodzielny reżyser. 

Ran Arthur Braun otrzymał estońską nagrodę muzyczną 

i teatralną za „dynamiczną i nowatorską realizację" (reżyse

ria i scenografia) Cyganeni Giacomo Pucciniego dla Estoń-

sk1ej Opery Narodowej Ponadto produkqa ta wystawiana 

była w Litewskiej Operze Narodowej i podczas Festiwalu 

Operowego na wyspie Saaremaa wraz z Estońską Operą 

Narodową. Był jednym z reżyserów (razem z Nicolą Raab) 

opery Parsifal. będącej koprodukcją Estońskiej Opery Naro

dowej i Festiwalu Nargen. Przygotował reżyserię i sceno

grafię światowej premiery opery Two Heads and a Girl (lsi

dora Zebeljan) dla festiwalu Settimana Musicale Senese we 

Włoszech we współpracy z JugoKoncert z Belgradu. 

W tym sezonie Ran Arthur Braun oraz Rob Kearley wyreży

serowali Fausta Charlesa Gounoda w Opera North w Leeds. 

Ta produkcja zostanie wznowiona podczas Festiwalu Brigit

ta w Tallinnie. W planach Brauna znajduje się m.in. realizacja 

Zamku Księcia Sinobrodego Beli Bartóka. 

Ran Arthur Braun jest także uznanym choreografem scen 

walki i ruchu scenicznego. z dorobkiem ponad dziewięćdzie

sięciu realizacji we Włoszech. Francji. Polsce. Niemczech. 

Serbii. Chorwacji. Holandii. Austrii. Belgii i Wielkiej Brytanii. 

W sezonie artystycznym 2011/2012 zadebiutował w Operze 

Królewskiej w Londynie. na Festiwalu w Salzburgu i w Ope

rze Flamandzkiej w Antwerpii. Z kolei w roku 2013 i 2014 

będzie też choreografem (sceny akcji i kaskaderskie) w pro

dukq1 Czarodziejskiego fletu W.A. Mozarta w reżyserii Davi

da Pountneya podczas Fesiwalu w Bregenz. 

Zasiadał w jury Mistrzostw Świata w Szermierce Arty

stycznej w 2008 roku i jest autorem książki La scherma 

scenica (Szermierka artystyczna) wydanej w 2007 roku. Był 

koproducentem i jednym z reżyserów filmu dokumentalnego 

Bart1tsu - The Lost Martial Art of Sherlock Holmes (2010) 



ELO SOODE 

Absolwentka Estońskiej Akademii Sztuk Pieknych w kate

drze scenografii. Jest autorem dekoracji do przedstawień dla 

dzieci: Ołowiany żołnierzyk i The Ba/lerina and the Pig (Es

toński Teatr Dramatyczny. reż . Ingo Normet. 2006). spekta

kli baletowych: Roots (Kanuti Guil Hall w Tallinnie. reż. Juhan 

Ulfsak i Oksana Titova. 2006). Hamlet (Estońska Opera Na

rodowa. chor. Oksana Titova. 2007). Piotruś Pan (Teatr Va

nemuine. chor. Oksana Titova. 2008). 

Elo Soode projektuje także dekoracje i kostiumy do animacji 

i filmów. m.in. North Dragon (OU Nukufilm. 2007) i Lili (OU 

Nukufilm. 2008; obydwa we współpracy z Riho Unt). Taaka 

(Exitfilm 2008. w reżyserii Ain Maeots). 

Jej plany artystyczne obejmują udział w produkaqach filmo

wych Letters to an Angel (producent: F-Seitse. reż. Sulev 

Keedus. 2011) oraz Cormorans (Kuukulgur Film. reż. Andreas 

Maimik i Rain Tolk. 2011) 
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I skrzypce 
Eliza Schubert-Pietrzak 
- I koncertmistrz 
Piotr Kostrzewski 
Magdalena Olech 
Anna Machowska 
Aleksandra Lesner 
Giedy Jędrzejczak 
Dezydery Grzesiak 
Małgorzata Hadyńska 
Agata Kabacińska 
Urszula Pietz 
Wojciech Sabl1k 
Dawid Fabisiak 

li skrzypce 
Tomasz Żelaśkiewicz 
Monika Dworczyńska 
t<yszard Chmielewski 
Wiesław Ziółkowski 

Andre Kasztelan 
Dawid Walczak 
Maria Bawolska- Dastych 
Maria Matuszewska 
Joanna Modzelewska 
Olga Hala 
Krzysztof Mastyk 

soprany 
Lucyna Białas 
Izabella Błasiak 
Ewa Boguszewska 
Irina Filippovitch 
Anita Furgol-Kownacka 
Małgorzata Hadrych 
Joanna Kopeć-Hoffmann 
Joanna Kortylewicz 
Agnieszka Korzeniowska 
Kinga Krasowska 
Anna Muraszko 
Iwona Neumann 
Joanna Otto 
Barbara Siwek 
Wiesława Urbaniak 

altów 1 
Łukasz Kierończyk 

Dominika Sikora 
- inspektor orkiestry 
Remigiusz Strzelczyk 
Agnieszka Kubasik 
Jędrzej Kaczmarek 
Ryszard Hoppel 
Wojciech Gumny 
Bogumiła Kostek 

wioloncze le 
Dorota Hajzer 
- I koncertmistrz 
Krzysztof Kubasik 
- li koncertmistrz 
Marta Łupacz 
Aleksandra Awtuszewska 
Andrzej Nowicki 
Aleksandra Jóźwiak 
Agata Maruszczak 

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

alty 
Ewa Bielawska 
Joanna Chmielnicka 
Małgorzata Frackowiak 
Urszula Klawiter-Man1ecka 
Marta Kostanciak 
Danuta Kulcenty 
Monika Matuszak 
Ewa Pszczółka 
Elwira Radzi - Pacer 
Lidia Robken 
Jolanta Snuszka 
Lilla Suszka 
Violetta Zawadzka 

harfy 
Paulina Kostrzewska 
Anna Blum 

flety 
Karolina Porwich 
Sebastian Łukaszewski 
Brygida Gwiazdowska-Binek 
MacieJ Piotrowski 

oboje 
Mariusz Dziedzin1ewicz 
Piotr Furtak 
Wiesław Markowski 
Maria Pasternak 

klarnet 
Kazimierz Budzik 
Sławomir Heinrychowski 
Tomasz Goliński 
Krzysztof Mayer 

fagoty 
Dariusz Rybacki 
Joanna Kołodziejska 
Andrzej Józefowicz 
- inspektor orkiestry 
BłażeJ Pasternak 

waltornie 
Mikołaj Olech 

tenory 
Michał Gumienny 
Jarosław Gwoździk 

Sławomir Lebioda 
Rafał Malęgowski 

Jan Mantaj 
Jerzy Mant aj 
Maciej Marcinkowski 
Przemysław Myszkowski 
Piotr Płończak 
Robert Pucek 
Sebastian Radecki 
Dariusz Stręk 
Paweł Szajek 
Jan Wower 

Damian Lotycz 
Jakub Chomicki 
Joanna Kubiś 
Ewa Szychowiak 
Mirosław Sroka 
Emilia Sołkowicz 

trąbki 

Maciej Słomian 
Leszek Kaczor 
Leszek Kubiak 
Henryk Rzeźnik 

puzony 
Zbigniew Starosta 
Piotr Banyś 
Piotr Nobik 
Tomasz Stanisławski 
Tomasz Kaczor 

tuby 
Jacek Kortylewicz 

perkusja 
Piotr Kucharski 
Piotr Szulc 
Małgorzata Bogucka - Miler 
Łukasz Berlin 

instrumenty klawiszowe 
Krzysztof Leśniewicz 

basy 
Lech Algusiewicz 
Piotr Bróździak 
Adam Glapiak 
Jarosław Górczak 
Andrzej Just 
Bartłomiej Kornacki 
Tomasz Kostanciak 
Paweł Matz 
Krzysztof Napierała 
Witold Nowak 
Romuald Piechocki 
Piotr Skołuda 



dyrektor I Renata Borowska-Juszczyńska 

dyrektor artystyczny I Gabriel Chmura 

z-ca dyrektora ds. ekonomiczno- administracyinych I 

Robert Szczepański 

kierownik chóru 

kierownik literacki 

kierownik koordynaq1 

pracy artystycznej 

k1erown1k promoq1 1 marketingu 

kierownik impresariatu 

kierownik biura obsługi widzów 

kierownicy działu kadr 

kierownik działu 

adm 1n1s t racyj no- gospodarczego 

k1erown1k archiwum 

k1erown1k produkq1 artystycznej 

kierownik działu inwestycji 

1 eksploataqi 

kierownik działu produkcji 

suf lerzy 

przygotowanie solistów 

asystenc i reżyse ra 

Zdjecia 

redakqa programu 

opracowanie graficzne 

druk 

Mariusz Otto 

M icha ł j_ Stankiewicz 

Maciej Wieloch 

Monika Jaworska 

Katarzyna Liszkowska 

Andr zej Frackow1ak 

Grażyna Kastro. Renata Woś 

Hanna Maląg 

Tadeusz Boniecki 

Magdalena Kulczyń ska 

Norbert Sobczak 

Zbigniew Łakomy 

Danuta Kaźmierska . Wiesława Wiza. 

Ryszard Dłuzew1cz . Paweł Kromol1cki 

Magdalena Głuszyńska . Wad1m Zorin 

Tatiana Dranczuk. Marcello Giusto. 

Olga Lemko. Wanda Marzec. Olena Skrok 

Wiesław Bednarek. Krzysztof Szanieck1 

Katarzyna Zalewska: 

materiały z Es tońskiej Opery Narodowej: 

archiwum Teatru Wielkiego w Poznaniu 

Michał J. Stankiewicz 

Blanka Tomaszewska I fenommedia.pl 

Zakład pol1graf1czny Moś 1 Łuczak I mos.pl 

z-ca dyrektora ds. baletu I Jacek Przybyłowicz 

z-ca dyrektora ds. technicznych I Jacek Wenzel 

główny księgowy I Ewa Olczak 

rzeczn ik prasowy 

z-ca głównego ksiegowego 

pozyskiwanie funduszy 

radca prawny 

dział projektów edukacyjnych 

główny energetyk 

główny kostiumograf 

kierownik bryg. ośw1et l en1a scen. 

kierownik bryg. elektroakustycznej 

kierownik sceny 

pracownia 

per u ka rsko -char a k tery zatorska 

garderobiane 

malarnia i modelatornia 

dekoratornia 

pracownia krawiecka damska 

pracownia krawiecka męska 

pracownia modystyczna 

pracownia obuwnicza 

ślusarnia 

stolarnia 

tłumaczenie libretta na tablicy 

1 przekładkach w programie 

Anna Kochnowicz 

Dorota Wenzel 

Anna Pliszka 

Agnieszka Brzozowska-Wilczek 

Małgorzata Are ntowska 

Piotr Ks1ążkowsk1 

Czesław Pietrzak 

Marek Ryd1an 

Krystian Kołakowsk i 

Dariusz Michalski 

Anna Hampelska 

Ewa Wawer 

Jacek Wysocki 

Robert N1edrich 

Krystyna Jędryczka 

Grażyna Tum1daj 

Elżbieta Bogusławska 

Kaz1m1erz Mikołajczak 

Damian Prentke 

Marek Kwiatkowski 

Dorota Sawka 

wydawnictwo materiałów nutowych G. R1cord1 & CO .. 

Buhnen- und Mus1kverlag GmbH. 
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