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streszczenie

Akt I I

Akcja rozgrywa się w Rosji w pierwszej połowie XlX w.

W dniu urodzin Tatiany we dworze tarinów odbywa się bal. Przy dźwiękach walca wirują pary tancerzy. Zabawny
Francuz, Triquet, śpiewa kuplety ku czci solenizantki. Na bal przybył również, namówiony przez Leńskiego Oniegin. Niezadowolony, iż plotkujące starsze panie poczynają już łączyć go z Tatianą, znudzony atmosferą
prowincjonalnego balu, zaczyna na złość przyjacielowi demonstracyjnie towarzyszyć Oldze. Zazdrosny narzeczony
traci panowanie nad sobą - wybucha przykry skandal, zakończony wyzwaniem na pojedynek.
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Akt I
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I

W cichym wiejskim dworku mieszka wdowa tarina oraz jej dwie córki - wesoła, pełna życia Olga i senrymentalna,
rozmiłowana w romantycznych powieściach Tatiana. Dziewczęta śpiewają starą senrymentalną pieśń, której melodia
budzi w sercu ich matki wspomnieni.a dawnych dni, kiedy była młoda, piękna i zakochana bez pamięci w przystojnym,
eleganckim cudzoziemcu. A potem - przyszło małżeńsrwo narzucone wbrew woli, i prysły złote sny o szczęściu.
Niania Filipiewna ze zrozumieniem potakuje swej pani. Przybywa narzeczony Olgi, Leński, przywożąc swego
przyjaciela, Oniegina. Pełen wdzięku i wytworności światowiec wydał się romantycznej Tatianie uciel eśnieniem jej
snów i marzeń, żywym bohaterem przeczytanych romansów. I na Onieginie piękna córka tariny wywiera wrażenie,
nie daje jednak tego poznać po sobie, prowadząc z nią obojęrną, konwencjonalną rozmowę, podczas gdy Leński
nie ukrywa bynajmniej przed Olgą swoich uczuć .

odsłona
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Od momentu poznania Oniegina, Tatiana nie może zaznać spokoju. Czując potrzebę porozmawiania z kimś na ten
temat, próbuje wypytać starą nianię o jej miłosne przeżycia, lecz daremnie - Filipiewnę nie pytając czy kocha,
wydano za mąż gdy miała zaledwie 13 lat, wszelkie więc porywy serca szybko w niej wygasły.
W sercu Tatiany rodzi się postanowienie, że napisze list do Oniegina i łamiąc obyczajowe konwenanse, wyzna mu
swe uczucia. Budzący się poranek zastaje Tatianę nad zapisanym arkuszem. Nad ranem wysyła wnuka Filipiewny,
by dostarczył li.st Onieginowi.

Akt III

3

Tatiana z trwogą i niecierpliwością oczekuje pojawienia się Oniegina. Wyrwomy kawaler stawia się na wezwanie,
lecz tylko po to, by w pełnych uprzejmości i galanterii, lecz zarazem chłodnych i nieco mentorskich słowach dać
jej do zrozumienia, że nie wierzy w trwałą miłość i nie uznaje małżeńskich więzów, nie może więc na jej uczucie
odpowiedzieć wzajemnością.

I

Po tragicznym pojedynku Oniegin opuścił Rosję. Przez szereg lat włóczył się po świecie, nigdzie nie mogąc znaleźć
szczęścia ani spokoju. Powróciwszy, przybywa do swego dawnego przyjaciela, księcia Griernina. W jego pałacu
odbywa się bal - słychać dźwięki uroczystego poloneza. Zaskoczony Oniegin w małżonce księcia poznaje Tatianę,
obecnie jedną z najwyrwomiejszych dam Petersburga. Dopiero teraz uświadamia sobie z całą siłą nurtujące go od
dawna uczucie do Tatiany. Niestety- za późno. Z głuchą rozpaczą w sercu, z uprzejmym uśmiechem słuchać musi
opowiadania księcia Griemina o wielkim szczęściu, jakie przyniosła mu jego młoda małżonka.
odsłona
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O szarym świcie nad rzeką Leński oczekuje byłego przyjaciela, z którym teraz przyjdzie mu stoczyć śmiertelny
pojedynek. Nadchodzi Oniegin ze swym kamerdynerem Gui.llotem, który wobec braku innych przyjaciół ma być
jego sekundantem. I Oniegin, i Leński żałują już swego kroku, lecz fałszywy wstyd nie pozwala im się cofnąć. Zarecki,
sekundant Leńskiego, daje znak, padają strzały i nieszczęśliwy Leński osuwa się martwy na ziemię.

odsłona
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Targany na przemian namiętnością i rozpaczą Oniegin zjawia się w pokoju Tatiany błagając, by odwzajern.ni.ła jego
miłość i wraz z nim porzuciła dorn księcia. Prosi też o przebaczenie jego dawniejszego postępowania. Tatiana
przeżywa chwilę strasznej rozterki. Wyznaje Onieginowi, iż k6cha go nadal, lecz święty obowiązek i złożone śluby
są dla niej ważniejsze niż głos własnego serca. Z bólem odtrąca klęczącego przed nią Oniegina i żegna go - rym
razem na zawsze.
na podstawie: Józef Kański,
Przewodnik operowy, PWM 2001

To już kolejna premiera z cyklu Roku Mężczyzn. Czego dowiedzieliśmy
się o mężczyznach z Dnia świra i Demetrio, a jaki obraz mężczyzny
wyłania się z Eugeniusza Oniegina.
Wszyscy mężczyźni, których pokazujemy mają jakiś problem osobowościowy.
Nie boją się oni jednak własnych słabości i wręcz o nich mówią. Przypatrując się
męskim bohaterom okazuje się, że herosi operowi, nawet ci walczący, są tak
naprawdę strasznie słabi, często popadają w stany zalamania, wywalane zdradą
czy brakiem miłości. Z kolei bohaterki żeńskie wręcz przeciwnie - w trakcie
przebiegu akcji znacznie się wzmacniają. Spośród mężczyzn taki właśnie był Adaś
Miauczyński ze swoją codzienną paranoją i Demetrio, szukający tożsamości
w świecie rządzonym przez kobietę . Taki też jest Oniegin niepotrafiący nawiązać
relacji z otoczeniem.
·
W Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego zauważalna jest pewna autystyczność
tytułowego bohatera. Właśnie nie sam definiowalny autyzm, a pewnego rodzaju
metaforyczny brak relacji. Taka codzienna maska, zakładana ze strachu przed
kontaktami z najbliższymi, przed okazywaniem emocji, przed strachem by nie
zostać potem zranionym. I taki też jest według mnie Oniegin, który cały czas
odgrywa kogoś innego, bawiąc się ludźmi, nawet tymi najbliższymi, ukrywając
tym samym nawet przed sobą samym swoje prawdziwe oblicze. Ta nieumiejętność
nawiązywania relacji widoczna jest w - słusznym skądinąd - odrzuceniu Tatiany,
próżnym uwodzeniu Olgi, z kulminacją w śmiertelnym pojedynku z przyjacielem.
Myślę, że także i w dzisiejszych czasach wielu mężczyzn ma takiego Oniegina
sobie.

A co z tytułowymi bohaterami z Hamleta, Slow Mana i Króla Rogera,
będących jeszcze przed nami?
Hamlet Ambroise'a Thomasa dotyczy sytuacji człowieka cierpiącego na depresję
- wręcz operową chorobę XIX wieku. Dzieło to porusza problem pogubionego
młodego człowieka, który utracił wszelkie wartości i teraz staje na skraju załamania
nerwowego. Natomiast bohater opery Slow Man Nicholasa Lensa przechodzi
pewną drogę, dojrzewa do emocji, które z kolei przełamują ogólnie przyjęte normy,
wyznaczone przez ogół społeczeństwa.
Właśnie w oparciu o te rysy psychologiczne męskich bohaterów zbudowany jest
program cyklu Roku Mężczyzn w poznańskim Teatrze Wielkim. Prezentując kolejne
tytuły z cyklu staramy się za każdym razem pokazać, że istnieją różne struktury
świata ludzkiego, i że w operze o tym się zawsze mówiło i mówi nadal. Zarówno
w tych klasycznych dziełach, jakim jest Demetrio, jak i we współczesnych operach,
takich jak Slow Man.
Cykl zamyka problem Króla Rogera, który zgubił swoją tożsamość. I dzisiaj współ
czesny mężczyzna kiedy zdaje sobie sprawę, że i on może być słabą płcią, zaczyna
nagle szukać kim jest naprawdę. Bo przestał być już opoką - nagle jest facetem
stojącym na drugim miejscu w hierarchii, bo ma depresję, do czego się przyznaje,
co jeszcze niedawno byłoby nie do pomyślenia. Planując Króla Rogera jako zwień
czenie Roku Mężczyzn zastanawiałem się, czy jeszcze kategorie takie jak męski
i żeński w ogóle mogą istnieć. Tym bardziej, że takie cechy jak przyznawanie się
do własnych błędów, słabości, drażliwości i chorób przestało być kategorią przeznaczoną
tylko dla płci żeńskiej . I właśnie o tym operowi herosi mówią silnym głosem.

Często

realizuje Pan opery, których libretta wywodzą się ze znaczącej
literatury światowej. Tak jak Ernani Hugo nie jest powszechnie znany,
to już Kandyd Woltera i Eugeniusz Oniegin Puszkina tak. Czy trudne jest
opracowywanie dzieł operowych opartych o znane utwory literackie
i czy nie przeszkadza Panu, że publiczność odnosi się do literackich
pierwowzorów?
Wręcz przeciwnie! Bardzo się cieszę, że publiczność zna ten pierwowzór. Oprócz
tego, że łatwiej jej będzie zrozumieć daną inscenizację i świadomie będzie mogla
się do niej odnieść, to dzięki tej znajomości choćby z ciekawości przyjdzie do
teatru, by zobaczyć jak zinterpretowałem Puszkina, Szekspira czy Hugo. Podobnie
przecież reaguje publiczność, idąca na wielkie ekranizacje bestsellerów do kina.
W przypadku Oniegina całą adaptację przeprowadził już Czajkowski. On zbudowal
sceny liryczne na podstawie Aleksandra Puszkina i był jemu bardzo wierny, choć
tylko dlatego, że był do tego zmuszany. Ostatnie słowa oryginalnego libretta były
pierwotnie zupełnie inne niż u Puszkina, jednak krytyka nie pozwoliła mu na
ingerencję w ten absolutny kanon literacki. W naszej poznańskiej inscenizacji
wrócimy do Czajkowskiego, czyli do jego zakończenia, które w ostatnich słowach
będzie śpiewał Oniegin zupełnie inaczej pointując całą historię.

A jak Pan rozumie tekst Puszkina?
Myślę, że podobnie jak Czajkowski. Moje rozumienie i interpretacja tego tekstu
jest takie samo jak myślenie Czajkowskiego o Onieginie, zwracamy uwagę na
podobne stany emocjonalne i podejście do relacji pomiędzy bohaterami . Choć
znam na pamięć Puszkina, staram się być bardzo wierny Czajkowskiemu. Tak jak
on przypatruję się Tatianie, która mogła być a/ter ego samego kompozytora, to
w niej, a nie w Onieginie, Czajkowski tak naprawdę się odnajdywał. Bliższa mu
była wrażliwość, stosunek do ludzi i świata, uczucie miłości wyrażane przez Tatianę.
Tak naprawdę Czajkowski chciał nazwać tę operę Tatiana, to miało być o niej
i poniekąd tak waśnie jest, głównie w warstwie muzycznej.

Właśnie,

kim

są

dla Pana

główni

bohaterowie?

Oniegin jest zagubionym mężczyzną, mającym głęboki problem z prowadzeniem
wszelkich relacji - czy to uczuciowych, partnerskich czy przyjacielskich - ze światem
zewnętrznym . Problem ten podkreślony jest w inscenizacji przez obecną na scenie
taflę lodu, poprzez którą Oniegin nie jest w stanie spotkać się z własnymi emocjami,
ale także z innymi ludźmi. Ta metafora jest kluczem do zrozumienia przemiany
Oniegina, która nastąpiła podczas tych kilku lat spędzonych na dobrowolnej banicji
po pojedynku z Leńskim. To było siedem lat wygnania na poszukiwaniu absolutu,
sensu życia. Tak jak lód powoli się roztapia, tak serce Oniegina otwiera na się
drzemiące w nim uczucia.
Tatiana z kolei jest bardzo silną osobowością, z pozoru lekką, liryczną i naiwną.
Pod męskim żołnierskim płaszczem, odziedziczonym zapewne po ojcu, po którym
zasiało zaledwie wspomnienie, kryje się jednak marzycielka, ciągle wierząca
w wielką romantyczną miłość, która się jej przydarzy. Można powiedzieć, że
wszystkie wydarzenia mające miejsce w operze, definiują w jakiś sposób tę miłość.
To uczucie Tatiany do Oniegina zajmuje naczelne miejsce w tym dziele.

Jakie znaczenie mają dla Pana postacie drugoplanowe, czy Leński, Olga
a może ktoś jeszcze mogą wpłynąć na interpretację tekstu libretta?
Tak naprawdę, Leński i Olga nikną u Czajkowskiego. Leński powraca tylko u niego
jako pamięć, jako duch, jako ciągła przeszkoda w poszukiwaniach spokojnego życia
Oniegina. U mnie jest tak samo - w trzecim akcie Leński pojawia się już w bardzo
operowej postaci jako duch wtaśnie, będący pewnego rodzaju wyrzutem sumienia
tytułowego bohatera. Również Olga nie jest w żaden sposób pointowana. Tak jak
wiemy co stało się z Tatianą po tych kilku latach, o Oldze się nie mówi, co się z nią
potem dzieje. Dla mnie staje się ona wspomnieniem, duchem. Tak, jakby zmarła
po Leńskim, ale nie wchodzę w takie dosłowne szczegóły. Postać Olgi wykorzystywana
jest przez Czajkowskiego dla skontrastowania refleksyjności, inteligencji i niezależności
Tatiany. Zkolei Leński jest pewnym elementem humorystycznym, wręcz groteskowym,
prowadzącym dramaturgicznie do tragedii. Zaczynamy od Leńskiego zagubionego
i czasami zabawnego, żeby przejść do tragicznej arii „Kuda, kuda" i jego śmierci.
Na tych postaciach nie buduję najważniejszych akcentów, ale są w całej akcji bardzo
potrzebni. Stają się niemal marionetkami w rękach Oniegina.
Z kolei wyjątkowo koncentruję się postaciach epizodycznych, takich jak matka
dziewcząt Łarina i niania Filipiewna - postaci, która bardzo często głęboko zapada
w pamięć, tak jak niania z Przeminę/o z wiatrem. Czajkowski dał im tylko jedną
ważną sytuację - sam początek opery. I dla mnie scena ta stała się kluczem. Dwie
stare kobiety śpiewają o straconych złudzeniach, o tym że wszystko o czym marzyły
skończyło się żle, skończyło się prywyczką, czyli przyzwyczajeniem, codziennym
trybem życia, o tym, że straciły mężów, których kochały, albo których nie kochały,
że teraz są stare i samotne i na pewno to samo stanie się potem i z Olgą i z Tatianą.
Bardzo pracowałem nad tym kontrastem młodości, wiary w miłość i nadzieję na
piękne życie, które może się ułożyć tak jak chcemy. Dla podkreślenia tego kontrastu
Łarina i Filipiewna są u mnie jeszcze bardziej postarzone, ukazane w sposób wręcz
naturalistyczny, obnażający wręcz tę starość.
Choć Łarina została całkowicie pominięta w materiale muzycznym, niemal cały czas
jest obecna w pierwszym akcie mojego spektaklu. Chciałem ją ukazać jako osobę
z problemami, u szczytu klimakterium, z częstymi zmianami humorów. W takiej
sytuacji Tatiana i Olga ukazane są jako dziewczęta z trudnego domu, domu, w którym
nie ma też ojca.
Myślę, że dzięki takiemu zaakcentowaniu kluczowych dla mnie postaci dotykamy
sensu tej opery - straconych złudzeń i kontrastu pomiędzy młodością a starością.
O tym przecież jest mowa w pierwszych zdaniach. Symptomatyczny jest też fakt,
że nie śpiewa tego ani Oniegin czy Leński ani nawet Tatiana, tylko Łarina i niania.
Powinien być to bardzo silny znak dla reżysera - ja go rozwinąłem.

Eugeniusz Oniegin wystawiany na poznańskiej scenie to jedna z wielu
Pańskich koprodukcji. Czy jest to współczesny model na realizacje teatralne,
może ekonomiczne względy są tutaj istotne?
Jest to oczywiście spowodowane kryzysem, ale również atakami, że opera jest za
droga. W każdej sytuacji koprodukcyjnej. pozwalającej zaoszczędzić pieniądze,
procentowo rozdzielając je pomiędzy partnerów, robimy tylko tą samą dekorację.
Choć w momencie, kiedy staliśmy się wioską globalną, gdzie istnieją drogi i publiczność
może przejechać z Łodzi do Poznania czy z Poznania do Warszawy, pokazywanie
tej samej inscenizacji nie powinno mieć znaczenia, przecież i tak każdy teatr pokazuje
swoją jakość- swoją orkiestrę, swój chór, solistów. Prezentowanie tej samej dekoracji,
ale za każdym razem z innym duchem, z inną obsadą zmienia całkowicie wszystko.
Już nie powinny istnieć własne produkcje, na świecie takich już nie ma. Było to
ostatnio widoczne na rozdaniu nagród Premios Lfricos Teatra Campoamor w Oviedo,
gdzie każdy nagrodzony spektakl czy to za scenografię czy reżyserię, miał za swoimi

plecami łańcuszek koproducentów. Takie wyróżnienie było dla nich wszystkich, za
ich wkład w dany spektakl. Tak było też w naszym przypadku, gdy podczas wręczania
nagrody za Najlepszy Spektakl Roku, ze sceny czytano nazwę Opery Poznańskiej.

Ale co z czytelnością i zrozumieniem interpretacji? Tak jak można sobie
wyobrazić odbiór danego spektaklu wśród polskiej publiczności, tak trochę
trudno, by widzowie z innego kontynentu mieli takie samo podejście do
tematu.
Tak, od samego początku jest bardzo istotne dla reżysera, do jakiej mówi widowni,
jaka jest publiczno ść, do której się zwraca . Podam przykład, podczas realizacji
Ernaniego, będącego koprodukcją oper w Poznaniu, Tel Awiwie i Bilbao, zdałem
sobie sprawę, że znaki rozpoznawane w Polsce, w Izraelu zostały mi zakwestionowane
przez chór, który nie chciał przysięgać na krzyż. Ortodoksyjni uczestnicy - chórzyści
i soliści - odmówili wręcz używania krzyża na scenie. Nie miała dla nich znaczenia
interpretacja tych elementów. Tam zrozumiałem, że muszę myśleć uniwersalnymi
symbolami.
I Oniegin jest już właśnie takim produktem, gdzie od początku myślałem o różnej
publiczności, która, po pierwsze, zna doskonale Eugeniusza Oniegina Puszkina czyli Kraków i Poznań, publiczności, która udaje, że go zna - czyli Hiszpania,
i publiczności, która w ogóle nie ma o nim pojęcia - czyli Argentyna, Brazylia czy
Urugwaj. W tym momencie musi ałem znależć taką metaforę, która byłaby czytelna
dla wszystkich. I stąd się znalazł właśnie lód. Lód, który się topi - tak jak serce
Oniegina - został dobrze odczytany, tym bardziej przez publiczność, której żywiołem
jest właśnie woda. Ponadto sama praca w wodzie także dla solistów była bardzo
ważnym doświadczeniem, woda pomagała im wyzwalać emocje. Śpiewacy, którzy
początkowo bali się kontaktu z tym elementem, jak tylko się woda pojawiła nie
chcieli z niej wyjść, robiąc wszystkie możliwe improwizacje niemające już nawet
sensu. Musiałem ich wręcz powstrzymywać .
Dla reżysera jest to bardzo ciekawe w koprodukcjach, że trzeba znaleźć najpierw
klucz, wiedząc jakie kraje ma odwiedzić ten spektakl. Jeżeli sprawa dotyczy współpracy
pomiędzy Brazylią, Hiszpanią, Argentyną czy nawet Czechami, Węgrami i Polską,
szukam czegoś, co łączy te kraje. To może być kostium, nawiązanie do pewnych
kodów kultury, które się powielają . Koprodukcje rozwiązują pewien problem
ekonomiczny, natomiast narzucają na realizatorów pewien nowy rygor kreatywności,
co akurat bardzo mnie interesuje, bo lubię takie wyzwania.

Jak kształtowała

się Pańska

praca nad tym spektaklem podczas kolejnych

wystawień?

Swoją pracę zaczynam zawsze od analizy, jakie są dostępne zespoły i jaka jest ich
jakość. Jeśli mamy wspaniałą orkiestrę, to powinna ona w jakimś momencie wyjechać
z orkiestronu i zagrać preludium czy uwerturę w wersji koncertowej, na nią powinno
być zwrócone światło . Jeżeli mamy świetny chór, to koncentruję się na jego reakcjach,
staram się jak najbardziej podkreślić tę jakość.
Tak jamo jest z solistami. Oniegin krakowski akcentowany był na głównego bohatera
męskiego, wykonywanego przez Mariusza Kwietnia. To o nim miał być ten spektakl.
Przez jego perspektywę patrzyliśmy na pozostałe postaci. W Bilbao bohaterką była
Ainhoa Arleta, wielka gwiazda hiszpańskiej opery, od początku było wiadomo, że
na nią stawiamy. Akcenty i różne dopowiedzenia reżyserskie skupione były na jej
osobie, np. we wstępie do li aktu to jej historię opowiadałem - jak się przygotowuje
do przyjęcia, jakie ma konflikty z matką, nianią czy siostrą. W Krakowie natomiast
w tym czasie pokazywaliśmy jak się przygotowuje do tego przyjęcia Oniegin. Dla
pokreślenia tych różnic wykorzystałem każdą dowolność, na jaką może pozwolić
sobie reżyser.

W Poznaniu dojdziemy do tego, że każdy spektakl bę9zie miał inne zakończenie,
jest ono przecież otwarte - tak do końca nie wiemy czy Oniegin pobiegnie za
Tatianą, czy Tatiana wróci do Oniegina, czy pojawi się mąż Tatiany i zastrzeli
Oniegina lub Tatianę, czy Griemin umrze na serce patrząc na scenę miłosną pomiędzy
Tatianą i Onieginem i rozwiąże cały problem. Możliwości jest cala masa! W Poznaniu
chciałbym pokazać wersję najbardziej kompletną, najbardziej dojrzałą, jeżeli chodzi
o wszystkie postacie które po kolei zbierałem. W Krakowie pracowałem głównie
nad Onieginem, szukając jego motywacji, jego interpretacji świata, życia, relacji
z otoczeniem. Następnie w Bilbao starałem się zrozumieć Tatianę, szukając znaczenia
jej postaci. W La Placie z kolei pracowaliśmy nad Łariną i Filipiewną . W obsadzie
mieliśmy tam dwie solistki, wielkie gwiazdy opery sprzed lat, których obecność na
scenie w rolach zdawałoby się epizodycznych, musieliśmy specjalnie uzasadn i ć .
Publiczność przychodziła w du żej mierze właśnie po to, by je znów zobaczyć
i usłyszeć.
Teraz doszliśmy do momentu, w którym spektakl ten potrzebuje wzmożonej pracy
chóru, zdolnego wykonać te działania, które dotychczas były tylko w niewielkiej
ilości zaznaczone - część choreografii przeznaczonej dla zespołu chóralnego była
wykonywana do połowy lub wręcz wcale nie było. U nas wszystkie te fragmenty
pojawią się w całości, wykonywane za każdym razem na scenie. Poznański spektakl
będzie najbardziej kompletny.
Mówił Pan o współpracy z Kwietniem i Artetą. Ale pracował Pan też
z Marcinem Bronikowskim i Magdaleną Nowacką, którzy wystąpią
w Poznaniu. Jacy oni byli we wcześniejszych spektaklach?

Oniegin Marcina był dość nostalgiczny, lubiliśmy go bardziej. U Mariusza z kolei
silniejsza była arogancja, nad nim mogliśmy się jedynie litować, ale od samego
początku była to postać nielubiana, tak jak nie lubi się ludzi charyzmatycznych,
o silnych charakterach. A Marcin pracował właśnie, żeby inni go kochali, lecz on
ich odrzucał. Inny z kolei solista Scott Hendricks pracował nad totalnym cynizmem,
demiurgiem, nad bohaterem antypatycznym od początku wręcz psychopatycznym.
Tatiana kreowana przez Magdę Nowacką była bardzo melancholijna i liryczna, jej
postawa sceniczna od początku przykuwała uwagę widza, tak że wiedział on, że
jest to główna postać opery. Mam nadzieję, że także w Poznaniu publiczność to

Scenografia jest dość nietypowa, bardzo trudna także do zrealizowania.
Jako autor tej inscenizacji jak Pan ją interpretuje, jak chciałby Pan, żeby
była też rozumiana przez widzów.
Myślę, że zbudowaliśmy z Luigim Scoglio dekorację dość neutralną i przez to
atrakcyjną w odbiorze. Nie szukamy w niej żadnych realistycznych domków rosyjskich,
nawiązujących do jakiejś kultury i do jakiegoś miejsca. Stworzyliśmy pewnego
rodzaju scenę liryczną, która pozwala na kreowanie atrakcyjnych sytuacji scenicznych,
jak na przykład ruch drzew i kapiące podczas odwilży wodą brzozy.
Choć ta woda początkowo jest bardzo spektakularna, to nie jest najważniejsza.
Nie o tym jest ten spektakl. Woda tylko pomaga solistom zbudować zupełnie inne
relacje, wywołać w nich inny niż normalnie stan emocjonalny. Nie udajemy, że jej

tam nie ma. Taniec w wodzie ma być tańcem w wodzie, nie udajemy że jest łatwo
i przyjemnie. Tak jak w moim wcześniejszym Ernanim, pochyły podest, po którym
chodzenie stanowiło duży problem, był jak tonący Titanic. Nie wyobrażamy sobie
nikogo chodzącego spokojnie na Titanicu, udającego, że nic się złego nie dzieje.
Właśnie chodziło o to, by z trudem poruszać się po scenie, jakby za chwilę miał
zawalić się cały świat. I to samo jest tutaj. Brzozy mogą być rozumiane jak symbol
słowiańszczyzny. Ale nie muszą. Dla mnie jest to przede wszystkim drzewo z olbrzymią
energią wewnętrzną, drzewo, do którego często się przytulamy. Drzewo, z którym
w pewien sposób się dialoguje. W spektaklu tak robi między innymi Łarina, która
czerpie z niego energię. Jest to symbol nie tyle co rosyjskiej sielskości, co wewnętrznej
siły .

Lustra z kolei pozwoliły na uniwersalne umiejscowienie akcji. Nie budowaliśmy
przestrzeni scenicznej poprzez stawianie jakiś murów i ścian, a stworzyliśmy
nieokreślony świat, w którym bohaterowie pozostawieni są sami sobie, ze swoimi
emocjami i uczuciami.
Mam nadzieję jednak, że poszczególne elementy scenografii nie będą rozkładane
na czynniki pierwsze w poszukiwaniu kolejnych znaczeń i symboli. Przede wszystkim
jest to tylko droga, umożliwiająca wywołanie określonych emocji u solistów. A ta
pozorna trudność inscenizacyjna, ma tylko im ułatwić wniknięcie w skomplikowaną
siatkę stanów psychicznych.

dostrzeże .

Michał J. Stankiewicz - muzykolog, wydawca, publicysta, kierownik literacki Teatru Wielkiego w Poznaniu. Jest redaktorem programów operowych, baletowych i festiwalowych
tej sceny w latach 2005-2012 . Przeprowadzał wywiady z przedstawicielami kultury polskiej i europejskiej - śpiewakami, tancerzami, dyrygentami, reżyserami, scenografami które publikowane były w licznych czasopismach, portalach internetowych czy programach teatralnych.
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Ryszard Daniel Golianek

Rozterki rosyjskiej duszy
Specyfika rosyjskiej duszy jest nieprzenikniona. Kryje się w niej melancholia, tęsknota i żal, ale i poczucie bezradności oraz
konieczność zaakceptowania własnej kondycji i miejsca w świecie. Rosyjska dusza nie wierzy w pozytywny obrót spraw,
czuje pesymistycznie i nie oczekuje od życia zbyt wiele. Piotr Czajkowski, przystępując w roku 1877 do komponowania
swej puszkinowskiej opery Eugeniusz Oniegin, doskonale rozumiał, co to znaczy być Rosjaninem, jak przedstawić rosyjską
wrażliwość i w jaki sposób wykreować krąg bohaterów, z którymi narodowa publiczność bez trudu mogłaby się identyfikować.
Bo postaci tego dzieła zdają się bezpośrednio wyjęte z realności rosyjskiej i reprezentują typowo rosyjskie postawy wobec
życia. Jak Łarina, której przyzwyczajenie zastąpiło miłość i szczęście . Jak Tatiana, która powieliła drogę matki. Jak niania
Filipiewna, której świat w całości zdeterminował zwyczaj i los. Jak Leński, który nie potrafił wyjść z kręgu rojeń i urojeń
własnego świata.

Wszyscy ci bohaterowie otrzymują od kompozytora charakterystykę przepełnioną tonami smętnymi i muzyką melancholijną.
Choć tytułowym bohaterem jest Oniegin, to przecież nie on, lecz Tatiana staje się najważniejszą postacią utworu , o czym
świadczy główny motyw muzyczny, którym opera się rozpoczyna i który wielokrotnie występuje w jej przebiegu. Motyw
ten , muzyczna wizytówka Tatiany, ma charakter cyrkularny, schromatyzowany, sugeruje bezładne krążenie, obracanie się
wciąż w tym samym świecie niespełnionych pragnień i nieukojonych tęsknot. Głębia przeżyć Tatiany oraz wrażliwość
i subtelność jej charakteru nie pasują do rzeczywistości, w której żyje. I nawet nie tyle pragnie się ona wyrwać z zapyziałej
prowincji do wielkiego świata, co raczej tęskni za jedyną, prawdziwą miłością. I gdy pojawi się taka możliwość , gdy tylko
spotka Oniegina, to pragnienie owo wybucha z całą pełnią, a skłębione emocje biorą górę nad zasadami i konwenansami.
Scena pisania listu stanowi w tym kontekście centralny moment opery, w którym z całą pełnią objawia się siła uczuć Tatiany.
Rzadko kiedy w dziele operowym można zetknąć się z tak doskonałym odwzorowaniem sprzecznych stanów emocjonalnych,

niepewności uczuć , nieumiejętności poradzenia sobie
z własną naturą. Tatiana to wyższa okrawa Cherubina,
bohatera Mozartowskiego Wesela Figara, który rozpoznaje
dopiero budzącą się w nim sferę erotyczną, który nie
umie poradzić sobie z jej nieokiełznaną naturą. Podobnie
jak Cherubin, również Tatiana próbuje zrozumieć charakter
doznawanych emocji, usiłując nadać właściwy i odpowiedni
ton swojej niekonwencjonalnej spowiedzi. Wykracza
poza normy komunikacji społecznej i przyjęte formy
towarzyskie, choć przecież powinna doskonale wiedzieć,
że nic tak nie plami honoru kobiety, jak atrament.
Ale Czajkowski zadbał o wiarygodność osobowościową
Tatiany. Najpierw więc prezentuje w akompaniamencie
orkiestrowym przyspieszony puls jej krwi, bicie serca.
l bohaterka przelewa na papier to, co podpowiada jej
emocja. Muzyka tego fragmentu (,, n ycKafi, norn611y 11 ")
cechuje się rzadko spotykaną żarliwością , siłą i dynamizmem. Orkiestra odpowiada krótkimi motywami na te
ekspresywne frazy Tatiany, prezentując to, jak mocno
córka Łatiny przeżywa pierwsze uderzenie owego niespodziewanego afektu miłosnego.
Ta pierwoma emocja szybko ustępuje napływającej refleksji.
W drugiej próbie napisania listu Tatiana usiłuje zracjonalizować sytuację , wytłumaczyć swoją kondycję (,)I K saM
nttwy"), a jednocześnie w prosty i przystępny sposób
opowiedzieć o tym, co przeżywa. Wciąż pojawiający się
motyw instrumentów dętych drewnianych wytycza tok
jej myśli i pragnień. Dalej zaś autorka listu stara się ukryć
naturę przeżyć za parawanem konwencji (,,3aYeM, 3aYeM
Bh! 11occr11AH uac"). Tłumaczy się ru z własnych ograniczeń,
z nieznajomości świata, podświadomie obarczając Oniegina
winą za rozkochanie jej w sobie. Teraz kompozytor nadaje
jej wypowiedzi charakter autoanalizy psychologicznej,
prezenrując ową nieukojoną rosxjską tęsknotę i melancholię.
Ale w zakończeniu lisru Tatiana ponownie zdejmie maskę,
w jawny sposób oznajmi Onieginowi prawdziwą naturę
swoich uczuć. I tym samym wystawi się na jego łaskę
i niełaskę , pozwoli , by zadecydował o jej szczęściu lub
porażce.

w operze zarysowany poprzez środki muzyczne w żaden
szczególnie zindywidualizowany sposób, a kompozytor
jakby celowo unikał jednoznacznej oceny tej postaci i jej
wyrazistej charakterystyki. Aż trudno uwierzyć, że Tatiana
mogła zakochać się w takim człowieku bez właściwości ,
w osobie rak banalnej i pozbawionej głębszej emocjonalności . W ich pierwszym spotkaniu Czajkowski i Puszkin
bez ceregieli obnażają konwencjonalność i osobowościową
miałkość bohatera, wyraźną kreską rysując - w relacjonowanej przezeń opowieści o pielęgnacji chorego wuja - brak
empatii Oniegina i jego powierzchowność charakterologiczną .
Nie ma ru żadnych głębszych emocji, nie słychać dbałości
o indywidualny ton, o zarysowanie jakichś pociągających
cech osobowości postaci. A póżniej już jest tylko gorzej
- brak zrozumienia dla szczerości uczuć Tatiany oraz
cyniczna kpina z Leńskiego w scenie na balu wyznaczają
etapy moralnego staczania się Oniegina. Nic go nie
powstrzyma przed zagubieniem własnej godności , nawet
zabicie przyjaciela w pojedynku nie wyzwala szczególnych
wyrzutów sumienia. Kompozytor w rzadko spotykany
w literaturze operowej sposób tworzy obraz bohatera
nijakiego, właściwie antybohatera, pozbawionego cech ,
które mogłyby stanowić o jego specyfice czy oryginalności ,
nie mówiąc już o sympatii odbiorców.
Nawet rzekoma przemiana Oniegina w ostatniej scenie
opery wydaje się wątpliwa pod względ em etycznym
i psychologicznym. Jego zachwycenie się Tatianą, którą
postrzega inaczej niż wcześniej , wynika głównie z powodu
jej eksponowanej pozycji społecznej, zaś rzekome (czy
może tym razem faktyczne?) zakochanie się nie wiąże się
z żadną autentyczną ekspresją muzyczną. Opowiadając
Tatianie o miłości , Oniegin przejmuje motywy muzyczne,
które uprzednio towarzyszyły jej w scenie pisania listu ,
a także tonację Des-dur, charakterystyczną dla jej wcześniejszego wyznania miłos n ego. Nie ma więc w nim
niczego autentycznego , kopiuje jedynie to , z czym się
zetknął i w czym uczestniczył . Jest co najwyżej odbiciem
cudzych myśli czy odczuć, żałosnym błaznem i uwodzicielem,
który zdobywa kobiety, by udowodnić sobie włas ną

W przeciwieństwie do Tatiany tytułowy bohater nie został

atrakcyjność .

Czy Czajkowski poszedł tu ponovmie w ślady Mozarta,
na postaci Don Giovanniego? Ten
archetypiczny kochanek, któremu żadna kobieta nie
potrafi się oprzeć, nie ma, podobnie jak Oniegin, szczególnej specyfiki muzycznej, a jego kreacja dźwiękowa nie
odznacza się wyszukaniem ani oryginalnością. Bo Don
Giovanni to kameleon, mistrz pozorów, który jest taki,
jakim chciałaby go widzieć kobieta, którą aktualnie
zdobywa. jeśli ma być tkliwy i romantyczny, to śpiewa
serenadę pod oknem wybranki. jeśli oczekuje się od
niego siły macho, takim typem się staje. Także w muzyce,
w której najmocniej przecież objawia się sfera emocji
i pragnień.
jednak Oniegin, nie mający własnej charakterystyki muzycznej i pozbawiony głębszej wrażliwości, zdaje się Jedynie
żałosną karykaturą Don Giovanniego. Mozartowski bohater
porrafi grać, umie nastawić się na relacje ze zdobywanymi
kobietami, wsłuchuje się w ich pragnienia. Oniegin,
podobnie jak Don Giovanni pełniący rolę lustra, odznacza
się brakiem subtelności, wdzięku, nie wie nic o uwodzeniu
ani o psychice kobiecej. jest skoncentrowany na rozpatrywaniu swojej własnej pustki i jałowości osobowościowej.
I dlatego widz nie współczuje mu ani przez moment, ale
też wcale nie pragnie, by Oniegin został jakoś ukarany.
Druga para bohaterów - Olga i Leński - stanowi do dla
pary protagonistów, a jednocześnie pełni rolę ich przeciwieństwa. Niestety, także i ta para nie ma szans na
połączenie się i szczęście w miłości, bo - podobnie jak
w przypadku Tariany i Oniegina - są to osoby reprezentujące całkowicie odmienny system wartości, a zwłaszcza
skrajnie różny poziom empatii. Postać Olgi wydaje się
zresztą najmniej wypracowana, chciałoby się rzec, że
jedynie schematycznie zarysowana przez Czajkowskiego.
Ulega ona zalotom Oniegina wyłącznie dla zaspokojenia
własnej próżności , nie myśli ani przez chwilę o tym, że
rani Leńskiego. Emocjonalna niedojrzałość bohaterki, jej
skoncentrowanie na sobie i egoizm najwyraźniej drażnią
kompozytora, który w dziwnie mało przekonujący sposób
odwzorowuje jej młodzieńczość i naiwność . Nieadekwatne
do sytuacji zastosowanie najniższego rejestru głosu przy
słowach Olgi o jej dziecięcym i beztroskim podejściu do
świata świadczy albo o poświęceniu jej zbyt małej uwagi
wzorując się poniekąd

przez twórcę, albo oznacza celowy zamysł ironizowania
i poddania w wątpliwość rzekomo bezinteresownego
podejścia wesołej Olgi do rzeczywistości, której doświadcza.
O ile muzyczny sposób zaprezentowania Olgi pozostawia
wrażenie pewnej przypadkowości, to Leński zyskuje
w operze wysmakowaną i pogłębioną charakterystykę
dźwiękową. Tę postać - niezwykle szlachetną, wrażliwą
i uduchowioną - przedstawia Czajkowski subtelnie
i starannie, konsekwentnie obdarzając Leńskiego
wyrafinowanym, poetyckim niejako, typem melodyki
i frazowania. Dodatkowo towarzyszy temu bohaterowi
stały krąg tonacyjny, rozpięty pomiędzy pełną zachwytu
miłosnego tonacją E-dur w jego pierwszej inwokacji do
Olgi a zdominowaną rozczarowaniem i poczuciem klęski
tonacją e-moll w momencie skandalu na balu oraz w arii
„Ky11a, KY1~a" wykonywanej w oczekiwaniu na pojedynek.
Wszystkie te cechy decydują o przekonującym obrazie
psychologiczno-muzycznym tej postaci, a także o jej
dramaturgicznej wyrazistości i wiarygodności.
Rozplanowanie układu głównych dramatis personae,
pochodzące oczywiście od samego Puszkina, ale wzmocnione
poprzez zastosowane rozwiązania muzyczne Czajkowskiego,
zawiera potencjalny pierwiastek niemożności i fatalizmu.
Niezbadane wyroki losu połączyły wrażliwą i pełną naturalnego wdzięku Tatianę z cynicznym i konwencjonalnym
Onieginem, zaś subtelnego i uduchowionego Leńskiego
skazały na umizgi do niedojrzałej emocjonalnie i pustej
duchowo Olgi. Z takiego qui pro quo nie miało prawa
wyniknąć nic pozytywnego.
Uniwersalny charakter problemów, jakie są udziałem
bohaterów dzieła, zdaje się sugerować, że akcja Eugeniusza
Oniegina mogłaby rozgrywać się w dowolnym miejscu.
jednak fabuła opery Czajkowskiego została w wielu
momentach silnie nasycona treściami oraz kontekstami
narodowymi i społecznymi. Koloryt lokalny, wynikający
z uwikłania estetyki kompozytora w problematykę
narodowej szkoły rosyjskiej , zadecydował o specyfice
narracji muzycznej. Sposób opowiadania historii Tatiany
i Oniegina, zabarwienie emocjonalne i aura ekspresYJna
służą ewokowaniu rosyjskiego fatalizmu i niemożliwości,
a zarazem także słowiańskiej skłonności do wylewności
i emocjonalności.

Ta rama stylistyczna dookreślająca kontekst narodowy i społeczny decyduje o wiarygodności
Eugeniusza Oniegina, o specyfice i wyrazistości muzycznego przekazu dzieła, a jednocześnie
służy wyznaczeniu cech gatunkowych rosyjskiej opery XIX-wiecznej.
Znaczące i ważne są więc w tym dziele sceny zbiorowe, rodzajowe, jak choćby ludowe
dożynki, śpiewane czastuszki czy zabawy dziewcząt. Stylizacja rosyjskich pieśni tradycyjnych
i wielogłosowych śpiewów, charakterystycznych tak dla stylu muzyki ludowej jak i dla
praktyki kościoła prawosławnego, decyduje o wiarygodności kulturowej tej partytury,
a jednocześnie konstruuje swoisty egzotyzm tego dzieła w perspektywie jego zachodnioeuropejskiej recepcji. Obraz życia i kultury dworku i zaścianka przypomina w tym ujęciu
styl Pana Tadeusza. Podobnie jak w Mickiewiczowskim poemacie, także w wersji Puszkina
i Czajkowskiego na prowincję docierają echa wielkiego świata, ze stołecznymi zwyczajami,
umiłowaniem zabaw i balów. Wyrażany przez gości Ł.ariny zachwyt dla - prostackich
w gruncie rzeczy w sferze słowa i katykaruralnych w opracowaniu muzycznym - kupletów
Monsieura Triqueta można rozumieć jako bezkrytyczny wyraz tęsknoty za wielkim
światem. To w sumie perspektywa bardzo podobna do powtarzanych przez Telimenę
jak mamra wspomnień z Petersburga.
Zamysł dramaturgiczny zestawienia dość siermiężnego balu na prowincji ze stołecznym
przepychem poloneza w kolejnym akcie opery wynika z chęci skontrastowania dwóch
rzeczywistości kulturowych i środowisk, jakie stały się udziałem Tatiany. Zewnętrzne
bogactwo, splendor i blichtr poloneza służą też zbudowaniu kontrastu wobec stanu
emocjonalnego wypalenia, w jakim znajduje się Tatiana. Taniec ten staje się zarazem
wyznacznikiem europejskości, wyjścia poza ograniczenia prowincji, a jednocześnie
ewokuje sferę konwencjonalnych celebrytów i pustych, zewnętrznych zachowań
światowego życia.

Zawarty w operze wyraźny rys społeczny nosi więc w sobie także pewien potencjał
krytycyzmu, przywołując na myśl przeświadczenie o zachowywaniu cnót i autentyzmu
postaw, dominujących w środowiskach lokalnych, wobec zepsucia i powierzchowności
obyczaju cechujących życie stolicy. Tylko w ciszy wiejskiego zaścianka mogły ujawnić
się prawdziwe emocje, choć jednocześnie surowość reguł tego życia pełna jest obcości
i budzi respekt. Dobry tego przykład stanowi scena, kiedy Fi.lipiewna opowiada Tatianie
koleje swego zamążpójścia. W tym fragmencie styl Czajkowskiego zaczyna przypominać
ludowe zaśpiewy, a kompozytor w towarzyszącym niani motywie muzycznym w udamy
sposób stylizuje skale modalne charakterystyczne dla rosyjskiej muzyki ludowej. Z kolei
- stanowiące wyraźny kontrast wobec pozostałego materiału muzycznego - kuplety
Monsieur Triqueta utrzymane są w rytmie menueta, francuskiego tańca dworskiego, co
w oczywisty sposób sugeruje obce pochodzenie narodowe i społeczne tego gościa. Dzięki
takim zabiegom konstruowana jest wiarygodność przekazu, która decyduje o możliwości
odbioru opery jako szczególnego typu analizy uwarunkowań życiowych i zwyczajów
panujących w określonym czasie i miejscu. Tym samym muzyczna relacja z przeżyć
rosyjskiej duszy staje się znacznie prawdziwsza.
Ryszard Daniel Golianek - muzykolog, doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
w Poznaniu oraz profesor wizytujący w Akademii Muzyanej w Łodzi; od 2006 roku kierownik Katedry Teorii Muzyki
w tejże Akademii. Wydał liane prace badawae, jest autorem kilku książek i wielu artykulów naukowych z zakresu
muzykologii, opublikowanych w krajowych i zagranianych periodykach muzykologianych i pracach zbiorowych.
Jego zainteresowania ogniskują się głównie wokół historii i estetyki muzyki XIX wieku oraz historii opery.

Wydana w 1833 roku powieść poetycka Aleksandra
Puszkina do dziś ceniona jest nie tylko za liczne walory
literackie, ale i za psychologiczną przenikliwość, z jaką
autor nakreślił wizerunki głównych postaci. Jak przystało
na romantycznych bohaterów, Oniegin, Tatiana i Leński ,
osadzeni w realiach dziewięmastowiecznej Rosji, zmagają
się z silą własnych uczuć i gwałtownością poczynań,
odkrywając sami dla siebie - ale i dla nas, współczesnych
- zawiłości ludzkiej psychiki. Minie jeszcze kilkadziesiąt
lat od ukazania się w druku dzieła Puszkina, nim rozpoczęte przez młodego wiedeńczyka badania nad mrokami
ludzkiej nieświadomości rozprzestrzenią się w postaci
szkoły psychoanalitycznej na cały zachodni świat. Korzystając z tej tradycji i tez postawionych przez jej licznych
kontynuatorów, możemy dzisiaj nie tylko dzielić przeżycia
bohaterów poematu i odnajdywać w nich ślady własnych
doświadczeń, lecz także podjąć nud zrozumienia dynamiki

powodujących nimi wewnętrznych sił i konfliktów, które
w ostatecznym rozrachunku doprowadziły do rozegrania
Puszkinowskiego dramatu.
Jego historia na pozór nie jest znów aż tak wyrafinowana.
Oro miody bawidamek i bywalec salonów zjeżdża na
wieś, gdzie poznaje na wskroś niewinną dziewczynę,
której miłosne wyznania przyjdzie mu jednak odrzucić
i wskutek chwilowego pragnienia zemsty za uwikłanie
go w tę nieco żenującą sytuację przez przyjaciela, zacznie
llinować z jego narzeczoną, co doprowadzi do honorowego
pojedynku o nieszczęśliwym finale. Zmagając się z poczuciem winy, nasz bohater wyjedzie w długą podróż ,
która jednak ani nie ukoi jego nerwów, ani nie tchnie
życia w jego przepełniony nudą świat. Kiedy po długim
czasie wróci do stolicy, odnajdzie tam swoją niegdysiejszą
wielbicielkę przemienioną w pełną gracji i godności damę ,
która wznieci w nim pragnienie miłości o nieznanej mu

dotąd sile. Ona jednak, będąc już mężatką , odprawi
nieszczęśnika , raniąc go rym bardziej, że nie ukiyje przed

nim swego - wciąż żywego - uczucia.
„Dobrze mu tak!" - można by rzec z mściwą satysfakcją,
karcąc wcześniejszą pogardę Oniegina dla s=erej miłości
Tatiany, jednak cóż z tego, skoro wiemy, że i ona srodze
cierpi, rezygnując z wizji spełnienia najskrytszych pragnień
w ramionach ukochanego.
„Czy naprawdę tak musiało być?" - zapyta ten i ów,
utyskując nad niestałością uczuć, albo chociażby nad
próżnością młodego bohatera, gdyż wszystko w zyciu
przychodziło mu zbyt larwo, także ta niechciana miłość ,
której nie był w stanie zawczasu docenić.
„C'est la vie ... " - moglibyśmy westchnąć sentymentalnie,
pozostając bezradnymi świadkami targających tych dwojgiem
namięmości, które - koniec końców - nie są nam obce,
choć na co dzień niekoniecznie dajemy im prawo głosu.

Pochylmy się jednak na kilka chwil nad postacią głównego
bohatera.Jego realny dramat wydaje się bowiem głębszy,
niż moglibyśmy sądzić na pierwszy rzut oka. Eugeniusza
Oniegina poznajemy w momencie, kiedy dowiedziawszy
się o ciężkiej chorobie wuja wyjeżdża na wieś, gdzie
przxjdzie mu przejąć liczne dobra po zmarłym krewnym.
Z dzieła Puszkina niewiele wiemy o jego dotychczasowych
losach: jego ojciec dość wcześnie roztrwonił majątek ,
o matce nie pada nawet wzmianka. Wychowanie
i edukacja chłopca pozostawały w rękach francuskich
nauczycieli, z którymi - jak się zdaje - nie zadzierzgnął
silnej więzi, c hoć niewątpliwie zawdzięcza im obycie,
oczytanie, znajomość języków obcych, mody i manier,
jak !Ównież niemały poziom wiedzy ogólnej przydatnej
w prowadzeniu kurruazyjnych rozmów w towarzysrwie.
I tak oto, ukształtowany przez splot dość przypadkowych
okoliczności, wyedukowany, miody człowiek trafia na

salony, które okazują się jego żywiołem, zwłaszcza
w zakresie miłosnych podbojów. Już wkrótce ryrm jego
życia wyznaczają pory wykwintnych posiłków, spektakli
baletowych i rautów, zaś w licznych romansach ujawnia
się prawdziwy „geniusz" Oniegina. Puszkin doskonale
opisuje łatwość, z jaką bohater przeistacza się dla potrzeb
chwili z czułego kochanka w zazdrośnika, dowcipnisia
lub marzyciela, wszystko po to, by zdobyć kolejne serce.
Oczywiście doskonale wiemy, że Oniegin nie kocha
naprawdę, lecz umiejęrnie bawi się uczuciami, odgrywając
je raczej niźli przeżywając i - ostatecznie - sam dla siebie
pozostaje jedynym godnym uwielbienia obiektem. Scena,
w której Oniegin przegląda się w lustrze jest najbardziej
wymownym znakiem emanującego z tej postaci narcyzmu.
Jednocześnie w jego osobie uderza kryjąca się pod blidmem
szyku i świetności wszechogarniająca nuda i chandra,
właściwie stale towarzysząca naszemu bohaterowi. Dlatego
właśnie nie żal mu opuścić pełen przepychu świat petersburskich salonów i zamieszkać na wsi - być może tam znajdzie
coś, co zapełni pustkę, jakiej permanentnie doświadcza.
Niestety ... Pragnienie, zgodnie z którym Oniegin szuka
wc iąż nowych podniet jest z gatunku tych, których zaspokoić się nie da. Nasz bohater próżno trwoni czas na
próby ukojenia go. Jego tęsknota jest iluzją wykształconą
właśnie po to, by móc za nią podążać, dzięki czemu nie
trzeba doświadczać tego, co kryje się głębiej, a na co
Eugeniusz najwyraźniej nie jest gotowy. Dlatego musi
podbijać serca coraz to nowych kochanek, choć w ostatecznym rozrachunku żadna nie jest mu bliska. Dlatego
najpierw musi jechać na wieś, by potem ją opuścić i latami
podróżować bez celu po dalekich krajach. Dlatego wreszcie
czyta rozliczne rozprawy filozofów, ekonomów i współ
czesnych sobie pisarzy, choć żadna z lektur w gruncie
rzeczy nie daje mu przyjemności. Problem polega na rym ,
że Oniegin nie wie, czego pragnie. Nie wie tego ani na
początku, ani na końcu dramatu, choć doświadczając
nagłego przypływu uczuć do Tatiany jest bliżej swego
autentycznego bólu, aniżeli kiedykolwiek wcześniej.
Ale po kolei. Zastanówmy się, co sprawilo, że Oniegin
odrzucił miłość młodziutkiej t.ariny. Może się to wydawać
zaskakujące, zważywszy że wcześniej sam zwrócił uwagę
na jej niepospolitą urodę i usposobienie, czemu dał wyraz
w rozmowie z Leńskim. Tatiana jednak, wyznając wprost
swe uczucia, postąpiła dokładnie wbrew temu, co stanowiło dla niego dotychczasową treść życia. Wszak to on
był zdobywcą - a im bardziej niedostępna kochanka,
rym większe uznanie dla tego, któremu uda się pozyskać

jej względy. Gdyby chodziło jedynie o bogacrwo erotycznych
doznań , pozbawiony skrupułów Oniegin wykorzystałby
dziewczynę, a potem ją porzucił. Przed taką niegodziwością
powstrzymał go wprawdzie honor i przeświadczenie o włas
nej prawości, co jednak nie wystarczyło, by odwzajemnić
uczucie.Jeśli spróbujemy sięgnąć głębiej, możemy zaryzykować tezę , że mężczyzna odrzuca miłość Tatiany z dwóch
powodów. Pierwszym jest właśnie przymus zdobywania.
Pełni ono niezwykle ważną rolę: pozwala Eugeniuszowi
podtrzymać - jakże kruchy - wizerunek człowieka wanoś
ciowego, któremu się wiedzie i przed którym świat stoi
otworem. Pozwala też uporać się z poczuciem pustki,
dającym o sobie znać w postaci permanentnej nudy.
Drugi powód jest znacznie głębszy i bardziej autentyczny
- jest nim dojmujący lęk Oniegina przed otwarciem rany,
jaką najwyraźniej w sobie nosi.
Jej istnienia domyślamy się wnioskując z siły uczuć, jakie
wyzwoliło w pewnym siebie młodzieńcu wyznanie Tatiany.
Zastanawiające jest, jak czułą strunę musiało poruszyć
domniemanie jego zainteresowania dziewczyną, skoro
plotki na ten temat wprawiły go w taką złość , że postanowił
zemścić się na Leńskim flirtując z Olgą.
Postać Leńskiego zasługuje w rym miejscu na odrobinę
uwagi. Władimir reprezentuje to, nad czym Oniegin
mógłby od biedy uśmiechnąć się z pobłażaniem , lecz do
czego za żadne skarby nie przyznałby się: pragnienie
oddania, trwania w szczęściu zespolenia z ukochaną
kobietą , pozostawania rak blisko, jak to możliwe, poza
czasem, przestrzenią, bez względu na wymogi rzeczywistości.
Leński uosabia coś więcej, niż ślepy stan zadurzenia,
przemijający i łatwy do obśmiania. Mowa tu o jednym
z podstawowych ludzkich pragnień , które poznajemy
najwcześniej - w relacji z matką, a które później, poddane
wielu metamorfozom, odkrywamy w więziach przyjaźni
i miłości. A jednak - jakiej ufności nam trzeba, jakiego
poczucia bezpieczeństwa, by przyznać jak bardzo zależni
jesteśmy od czułego spojrzenia ukochanej osoby? Tej,
wobec której możemy być takimi, jakimi naprawdę
jesteśmy .. Nikim więcej. Nikim mniej.
Wizja takiego uczucia budzi u Oniegina.. wstyd.
Zawstydza go wyobrażenie własnej zależności, przeczucie,
że mógłby okazać się zwyczajny i słaby, a rym samym
podamy na zranienie. W rzeczywistości psychicznej tego
mężczyzny obawa przed wykorzystaniem czy upokorzeniem
przez kogoś, kogo się kocha jest tak silna, że aż niemożliwa
do zniesienia, granicząca z lękiem przed unicestwieniem.
By mimo wszystko móc żyć i nie doświadczać na co dzień

tego cierpienia, pragnienie bliskości musi zostać wyparte,
do nieświadomości wraz z lękiem , który mu
towarzyszy. Koszry są jednak ogromne: zaprzeczenie
samemu sobie zmusza do wytworzenia iluzorycznego )a
- atrakcyjnego, beztroskiego, władczego, choć jednocześnie
chwiejnego, zależnego od podziwu innych i nie pozwalają
cego na odczucie autentycznej intymności.
W gruncie rzeczy, jakkolwiek bolesna była odpowiedź
Eugeniusza na list młodej dziewczyny, postąpił on tak
uczciwie, jak rylko pozwalały mu nawykowo stosowane
obrony. On rzeczywiście nie był gotów na małżeństwo,
jego naprawdę przerażała nuda i monotonia codziennego
wspólnego życia. Na luksus planowania wspólnej przyszłości mógłby pozwolić sobie jedynie człowiek zakochany
i w pełni oddany - a tego, jak już ustaliliśmy, Oniegin
panicznie się bał.
Nie znamy doświadczeń , jakie l egły u podłoża ukształtowa
nia się charakteru bohatera. Możemy jednak domniemywać,
że jego dziecięce potrzeby zostały wystawione na poważną
próbę , z którą rozwijający się dopiero aparat psychiczny
poradził sobie w sposób obronny, pozostawiając ukrytą
wewnątrz ranę. Dotyka jej miłość t.ariny, która wyzwala
w Eugeniuszu dawno zapomnianą obietnicę spełnienia
zanegowanych pragnień, trwale powiązanych z lękiem
i wstydem.
Z tego powodu Oniegin, postawiony w obliczu budzącego
się między nimi afektu (co nie uchodzi uwadze urodzinowych
gości Tatiany), stosuje sprawdzoną formę obrony. Flirt
z Olgąjest ciosem wymierzonym w dwoje ludzi, żywiących
wobec niego najcieplejsze uczucia, jedynych, na których
mogłoby mu zależeć. Jest to więc ostateczne unicestwienie
pragnienia bliskości. W rym kontekście nie dziwi tragiczny
finał pojedynku. Oniegin tylko pozornie chce pojednania
z Leńskim, w gruncie rzeczy musi go zabić - by w ten
sposób, symbolicznie, zabić w sobie wszystko to, co każe
mu kochać i tym samym konfrontować się ze swoim
wewnętrznym konfliktem.
Konfrontacji tej nie uniknie jednak w końcowej scenie
dramatu. Wracając z długiej podróży (dodajmy: nudnej,
jak wszystko irme), Eugeniusz zjawia się na raucie, gdzie
poraża go niebanalna uroda, prostota i wrodzony wdzięk
Tatiany, będącej już wtedy żonąjednego z możnowładców.
Jest ona odmieniona nie tylko z racji fryzury i stroju,
zepchnięte

które ze zwykłej, ziemiańskiej dziewczyny czynią prawdziwą damę . Jest także niedostępna. Jej niezachwiany
spokój i swoboda, z jaką przyjmuje Oniegina, jej chłód
i lekceważenie dla jego prób wzniecenia dawnego uczucia
czynią ją nieosiągalną. To oczywiście dodatkowo wznieca
w naszym bohaterze pragnienie miłości , choć pęd, który
rym razem go ogarnia, sięga niekłamanego , bezgranicznego
uczucia.
Odrzucenie, jakiego zazna, jest możliwe do przewidzenia.
Tatiana nie ma litości dla jego błagań i próśb- czuje się
oburzona jego umizgami, bo znając dobrze realia swojej
epoki wie, jak łatwo stracić szacunek innych, zyskując
sławę niewiernej żony. Zapewne przeczuwa także, jak
larwo stracić własny szacunek zawierzając mężczyźnie ,
którego co prawda kocha, lecz któremu nie ma podstaw
ufać. Egocentryzm Oniegina nie pozwala mu choćby na
chwilę przyjąć jej perspektywy tak jak wcześniej nie liczył
się z uczuciami dziewczyny, tak teraz doświadczając
z całą mocą autentycznej, bezbrzeżnej miłości - nie
uwzględnia realiów i nie jest w stanie zaakceptować
odmowy. Walczy do końca, pozostając przegrany,
a nieugiętość Tatiany jedynie potwierdza jego pierwotne
doświadczenie , które zdaje się mówić: nie otwieraj swej
duszy przed nikim , gdyż czeka cię tylko upokorzenie
i odrzucenie.
Ot i koniec historii Oniegina. Lecz nie koniec dramatu,
rozgrywanego po wielokroć, tak przed wiekami jak
i współcześnie przez kochanków obojga pici. Relacja
miłosna jawi się bowiem jako ten obszar zycia, w którym
nasze tęsknoty, rozterki i wewnętrzne konflikry najsilniej
dają o sobie znać. To w niej ujawniamy swoje słabości,
wystawiając się na zranienie. To ona zarazem jest dla nas
szansą spełnienia i lepszego samopoznania.
Według zakorzenionej w psychoanalizie teorii relacji
z obiektem, miłość budzi w nas nieświadome wspomnienia
najwcześniejszych, dziecięcych więzi i pragnień. Narcyzm
zaś jawi się jako odległy skutek nadużycia tego wczesnego
zaufania, a jego istotą jest wyrzeczenie się części siebie.
Bez pragnień da się co prawda żyć, ale ... co to za życie7
Nie dajmy się zatem zwieść masce próżności współczesnych
Narcyzów: ich cierpienie jest rym głębsze, im bardziej
zdają się niezależni , a pod ich arogancją i dumą często
czai się przenikliwe uczucie samomości.

Jowita Wycisk -absolwentka psychologii i kulturoznawstwa, pracuje jako adiunkt w Instytucie Psychologii UAM. Interesuje się problematyką
płci społeczno-kulturowej w psychologii, jak również uwarunkowaniami zachowań autodestruktywnych, którym poświęciła szereg publikacji
naukowych . Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii emocji i motywacji oraz psychologii osobowości.

Studiował

w klasie Bogusława Madeya w Akademii Muzycznej
im. Fryderyka Chopina w Warszawie, tam też uzyskał tytuł
doktora w dziedzinie dyrygentury pod kierunkiem Antoniego
Wita. W łatach 2005-2006 pełnił funkcję asystenta Kazimierza
Korda w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej. Wcześniej (20022005) byl asystentem Antoniego Wita w Filharmonii Narodowej,
a w sezonie artystycznym 2000/2001 Ivana Fischera w Budapest
Festival Orchesrra. Od 2006 roku Łukasz Borowicz pełni funkcję
pierwszego dyrygenta gościnnego Filharmonii Poznańskiej. Był
wielokrotnym stypendystą Ministersrwa Kultury oraz laureatem
nagród na czterech konkursach dy1)'genckich: w Trydencie
(1999), Atenach (2000), Porto (2002) i Bambergu (2004).
W styczniu 2008 został wyróżniony Paszportem Polityki.
Dyrygował wieloma orkiestrami, m.in. Konzerthausorchester
Berlin, Komische Oper Berlin, NDR Radiophilharmonie Hannover,
Gewandhausorchester Leipzig, Staatskapelle Halle, Orkiestrą
Opery w Marsylii, I Pomeriggi Musicali (Mediolan), Słowacką
Radiową Orkiestra Symfoniczną , Praską Orkiestrą Symfoniczną
FOK, Narodową Filharmoniczną Orkiestrą Rosji , Ukraińską
Narodową Orkiestrą Filharmoniczną i większością polskich
orkiestr symfonicznych.
Występował także na wielu festiwalach, w tym na Festiwalu
Rossiniego w Pesaro dyrygując koncenem z Ewą Podleś i Orchesrra
Haydn, na Schleswig-Holstein Music Festival, gdzie zadyrygował
operą Halka Moniuszki z udziałem NDR Radiophilharmonie
Hannover, a także na Fesciwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie, gdzie z Polską Orkiestrą Radiową realizuje koncertowe
wykonania zapomnianych oper
Jako dyrygent operowy zadebiutował w Teatrze Wielkim-Operze
Narodowej pro,vadząc Don Giovanniego Mozarta. Kolejne realizacje
tom.in. Orfeusz i Eurydyl1C1 i ~więw wiosny w TW-ON, Don Giovanni
i Eugeniusz Oniegin w Operze Krakowskiej, Czarodzi ejski net ,
Rusałka, Zamek Sinobrodego oraz Dydona i Eneasz w Teacrze Wielkim
w Łodzi. W Tearrze Wielkim-Operze Narodowej dyrygował także
baletami- Jezioro łabędzie, Bajadera. Dyryguje recitalami i nagrywa
z polskimi i międzynarodowymi gwiazdami opery takimi jak Ewa
Podleś , Piotr Beczała, Mariusz Kwiecień, również Samuel Ramey,
Sergei Leiferkus.
W ramach koncenów i nagrań z Polską Orkiestrą Radiową Łukasz
Borowicz wykonuje wiele zapomnianych dziel operowych, m.in.
Flis Moniuszki, Monbar czyli Flibustierowie Dobrzyńskiego , Bezdomna
jaskółka Laksa oraz wydane na płytach kompaktowych przez
Polskie Radio: Maria Starkowskiego i Przygoda króla Artura
Bacewicz; z kolei w ramach Wielkanocnych Festiwali Ludwiga
van Beethovena, we współpracy z Polskim Radiem: Lodoiska
Cherubiniego, Berggeist Spohra, Ewyanthe Webera i Maria Padilla
Donizettiego. W listopadzie 2010 roku poprowadził koncrnowe
wykonanie opery Giovanna d'Alro Verdiego w Filharmonii ?omańskiej
D\a wyrwómi Chandos nagrał komplet koncenów skrzypcowych
Grażyny Bacewicz (sol. Joanna Kurkowicz), a dla wytwórni CJ?O
nagrywa komplet dzieł symfonicznych Andrzeja Panufnika z Polską
Orkiestrą Radiową oraz Konzerthausorchester Berlin.
Jego nagrani.a zostały nagrodzone BBC Music Orchestra! Choice
(sierpień 2010), Diapason d'Or (marzec 2010), dwukromie nagrodą
Fryderyka (2007, 2010), a także nominowane do Midem Classical
Awards (2008) i Preis der Deutschen Schallplatenkiitik (2009).
Od marca 2007 roku jest dyrektorem artystycznym Polskiej
Orkiestry Radiowej.

Reżyser, dramaturg, scenograf i pedagog. Rozpoczął studia
w warszawskiej PWST, następnie studiował na Uniwersytecie
w Bolonii u Umberto Eco. Kolejnym etapem były studia
u Giorgio Strehlera w Tearro Piccolo di Milano. W niedługim
czasie swoje umiejęmości reżyserskie potwierdził , debiutując
w mediolańskiej La Scali spektaklem opartym na muzyce
Monteverdiego. Miał wówczas zaledwie 24 lata i był najmłodszym
w historii reżyserem debiutującym w tym najsłynniejszym
włoskim teatrze operowym.
Uznany za najv•iększy talent reżyserski w 1995 r. zaczął
utwierdzać swoją pozycję w teatrach operowych i dramatyeznych
we Włoszech, Francji, Belgii, Hiszpanti, Argentynie, Jrlandti
i Polsce.
Jest autorem ponad 150 spektakli muzycznych i dramatycznych.
W ostatnich sezonach pojawił się jako reżyser i scenograf
na scenach najważniejszych tearrówWloch, m.in. w Rzymie,
Trieście , Florencji, Bolonii, Pisie, Cremonie, Como, Brescia
i wielu innych. Został odznaczony Medalem Regionu Puglia
za osiągnięcia artystyczne w 2008 roku.
Rok 2007 otworzył spektakl Cyrano de Bergerac z Placido
Domingo w roli tytułowej zrealizowany w Walencji, co
rozpoczęło współpracę z teatrami hiszpańskimi. Między
innymi zainaugurował sezon opery w Bilbao Zamkiem
Sinobrodego Bartóka, wrócił tam z Cosi Jan tlltte, Eman im
i Eugeniuszem Onieginem, a następnie zrealizował spektakle
w Teatro Real w Madrycie, Teatro la Maestranza w Sevilli
i na Międzynarodowym Festiwalu w Santander.
W Polsce kontynuuje współpracę ze scenami operowymi
Krakowa (Don Giovanni, Eugeniusz Oniegin), Szczecina (The
Fauy Queen), Łodzi (Włoszka w Algierze), Warszawy (Łucja
z Lammermoor i Lucrezia Borgia) i Wrodawia, gdzie oprócz
spektakli repertuarowych (Cosifan tutte, Hagith, Otello, Napój
miłosny, Samson i Dalila, Rigoletto) wyspecjalizował się
w megaprodukcjach plenerowych takich jak: Napój miłosny
na Pergoli, Otello na Wyspie Piaskowej czy Turandot na
Stadionie Olimpijskim. Jego musicale realizowane w chorzowskim Tearrze Rozrywki Dr )e!ryll and Mr Hyde i Producenci
otrzymały Złote Maski za Spektakl Roku 2007 i Najlepszą
Reżyserię w 2009. W 2011 spektakl Eugeniusz Oniegin
w jego reżyserii i scenografii Luigiego Scoglio otrzymał
nagrodę Premios Uricos Teatro Campoamor za najlepszą
produkcję premierową roku w Hiszpanii. Współpracuje na
stałe z tearrami w Argentynie i Urugwaju. Podpisał wieloletnią
umowę z lsraeli Opera przewidującą reżyserię superprodukcji
plenerowych na pustyni w Masadzie. Jest założycielem
Festiwalu Opera on The Water w Tigre, Buenos Aires
w Argentynie.
} lipca 2009 został mianowany dyrektorem naczelnym
Teatru Wielkiego w Poznaniu.

Włoski

scenograf, urodzony w Szwajcarii. Absolwent Liceo
Anistico Statale „Ernesto Basile" w Mesynie (sekcja zlomików)
oraz Akademii Sztuk Pięknych , Wydziału Scenografa w Urbino,
krórą ukończył z wyróżnieniem pracą Ltm1inous Metammphosis,
poświęconą funkcji i rozwoju światła w teatrze XX wieku.
Zajmuje się scenografią tearralną , filmową i reklamową, zarówno
we Włoszech jak i zagranicą. Od roku 1999 jako scenograf
śc iśle współpracuje z teatrami operowymi i dramatycznymi,
reżyserami (Luca Ronconi, Michał Znaniecki, Mario Corradi,
Rosetta Cucchi, Italo Nunziata, Fabrizio Crisafulli, Anne Riitte
Ciccone, Denis Krief, Parricia Panron , Giorgio Rossi , Paolo De
Falco, Naralia Babińska) oraz włoskimi i międzynarodowymi
anystami w dziedzinie opery, dramatu, teaau eksperymentalnego,
teatru rańca i teatru muzycznego.
Od trzynastu lat kontynuuje owocną współpracę z reżyserem
Michałem Znanieckim, uczes tnicząc w jego najważniejszych
produkcjach operowych i teatralnych w całej Europie.
Ostamio zajmuje się również insralacjami wideo, forografią oraz
aranżacjami plastycznymi wystaw i wydarzeń arrysrycznych.
We Włoszech realizował swoje prace w Rzymie, Mediolanie,
Ferrarze, Trapani, Bolonii, Modenie, Trewirze, Perugii, Gubbio,
Montepulciano, jesi, Parmie, Sassari, Taranto, Brescii, Como,
Pawii, Cremonie, Conegliano, Bardze, Lucce, Pizie, Livorno,
Ravennie, Ascoli Piceno; za granicą - w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Austrii, Francji, Hiszpanii, lzraelu, Argentynie i Urugwaju.
W Polsce pracował w większości rearrów operowych i muzycznych
- Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie, Tearr Wielki
w Poznaniu, Opera Krakowska, Opera Wroclawska, Teatr Wielki w Łodzi , Opera na Zamku w Szczecinie, Tearr Rozrywki
w Chorzowie.
Luigi Scoglio do swoich najważniejszych realizacji zalicza
Producenrów Brooksa (Tearr Roziywki w Chorzowie), Emaniego
Verdiego (Teatr Wielki w Poznaniu, lsraeli Opera w Tel Awiwie,
ABAO w Bilbao), The Fairy Queen Purcella (Opera na Zamku
w Szczecinie, Teatr Wielki w Poznaniu), Eugeniusz Oniegin
Czajkowskiego (Opera Krakowska, Teatro Argentino de La Plata,
Tearro Sodre w Montevideo) , Candide Bemsreina (Teatr Wielki
w Poznaniu, Teatro del Giglio w Lucce, Tearro Verdi w Pizie),
Demetrio Mayra (Opera Obliqua w Mourier, Szwajcaria, Teatr
Wielki w Poznaniu) , Hagith Szymanowskiego (Teatro Colón
w Buenos Aires).
W 2010 był nominowany do Nagrody Artystyczn~ „Złota
Maska", przyznawanej przez Marszałka Wojewódzrwa Sląskiego
za scenografię do spektaklu Producenci. W 2011 spektakl
Eugeniusz Oniegin, w reżyserii Michała Znanieckiego i scenografii
Luigiego Scoglio otrzymał nagrodę Premios Lfricos Teatro
Campoamor za najlepszą produkcję premierową roku.

Uczęszczała

na Warsztaty Tańca Współczesnego w Tearro San
w Buenos Aires.Jej profesorami m.in. byli Ana ltelman,
Renate Scottelius, Ana Marta Stekelman, Mauri cio Wainrot.
jednocześnie studiowała harmonię i analizę muzyczną pod
kierunkiem Sergio Hualpa Następnie studiowała w Paryżu
i Rzymie, gdzie uczęszczała na seminarium Ahvina Nikolaisa,
Carolyn Carlson i Malou Airaudo. Odbyła także sraż w IRCAM
(lnsiyrut Badań i Koordynagi AkustycznejMuzycznej) w Paryżu
Uzyskała tytuł magistra z psychologii Uniwersytetu w Buenos
Aires, gdzie studiowała rakże filozofię.
W ramach działalności swojej f1rmy Espac\p Contemporaneo,
we współpracy z wieloma kompozytorami, m.in. Giacinto
Scelsi, Mauricio Kagel, Martin Matalón i Pablo Orriz oraz różnymi
solistami i zespofami, realizowała projekry ściśle Z\viązane
z muzyką współczesną. jej prace prezentowane były w Teatro
San Manfn, Teatro Nacional Cervantes, Teatro Presidenre
Alvear, Teatro Colón, w Centro Cultural Recoleta oraz poza
Argentyną- w Chile, Brazylii, Wenezueli, Meksyku, Włoszech
i Francji. Wielokrotnie była zapraszana na takie międzynarodowe
festiwale jak Festival di Musica Amica e Contemporanea
(Tyryn-Saluzzo), Rassegna di Danza Contemporanea e Nuove
Tcndenze (Rzym), Congreso Latinoamericano de Danza
(Caracas), Fesrival de Danza lndependiente (Santiago de
Chile), festiwale w Buenos Aires i Pono Alegre oraz Festival
lntemacional de Teatro de Buenos Aires, Festival Latinoamericano de Danza Contemporanea (Meksyk), a także
Festival de l'lmaginaire i Festival d'lle de France (Paryż).
Zdobyła główną nagrodę w konkursie choreograficznym CocaCola i nagrodę Fundación de Amigos del lnstituto Nacional
de Danzas „Marta Ruanova". Orrzymała także granry z Fondo
Nacional de las Anes, Fundación Antorchas i lnstiruto Nacional
de Teatro y de Prodanza.
Pracowała jako choreograf baletu współczesnego w Tearro San
Martin, gdzie m.in. zrealizowała takie dzieła jak Dedalus ,
lntemperie czy Ctwrteto pam el Fin del Tiempo. W Tearro Colón
pracowała przy realizacji Va1iete Mauricio Kagela, prezentowanego
na głównej scenie reaau, z kolei na scenie Cenrro de Experimenración zrealizowała spektakle Sui Cominciare, sul.finire i Tmnsoipción.
Przygotowała choreografię do takich oper jak Rozkwit i upadek
miasta Mahagonny Weila, Dydona i Eneasz Purcella, Bomarzo
Ginastery oraz )mierć w Wenerji Brinena. Ostatnio zrealizowała
choreografię do opery Eugeniusz Oniegin w reżyserii Michała
Znanieckiego, spektaklu prezentowanego w Buenos Aires,
Bilbao i Krakowie.
W latach 2002-2003 kierowała zespołem tańca przy lnsrituto
Universitario Nacional del Ane OUNA), a w latach 2003-2007
projektem Centro de Experimentación przy Teatro Colón.
Obecnie opracowuje sezon anystyczny V1lla Ocampo w Buenos
Aires, projektu wspieranego przez UNESCO.
Marńn

Karierę zawodową rozpoczął od współpracy przy realizacji
koncertów, m.in. Soniąue we Wrocławiu. Zajmował się
programowaniem oświetlenia do spektakli w Teanze Muzycznym
Capitol: Opera za trzy grosze Brechta, Gorączka , Scat, czyli od
pucybuta do milionera. Współpracował z Holiday on lee
(Holandia) przy realizacjach Hollywood i Diamonds. Ważnym
etapem zdobywania doświadczenia scenicznego był dla
niego pobyt w Meksyku i praca w firmie Ti hany Spectacular,
w charakterze reżysera świateł i szefa oświetlenia. Kolejne
realizacje miały miejsce w Polsce: Cosi fan tutte Mozarta
(TearrWiclki w Poznaniu), Taniec Wampirów. Współpracował
m.in. z takimi artystami jak Michał Znaniecki, Sarah Kawahara,
Robin Cousins, Durham Marenghi, Felice Ross , Hans-Peter
Lehmann , Grzegorz Jarzyna, Wojciech Kościelniak, Laco
Adamik, Barbara Kędzierska, Cornelius Baltus, Simon
Tutchener, Franz Czeisler, Mare Heinz, A.]. Weissbard.
Współpraca z reżyserem Michałem Znanieckim przyniosła
liczne produkcje - zagraniczne: Cyrano de Bergerac Alfano
(Palau de les Arts w Walencji) , Zamek Sinobrodego Bartóka
i Cosifan tutte Mozarta (ABAO w Bilbao) , El diaiio de un
desaparaciedo Janaiika (Tearro Real w Madrycie), Eugeniusz
Oniegin Czajkowskiego (Tearro Argentino de La Plata, ABAO
w Bilbao), Emani Verdiego (ABAO w Bilbao, lsraeli Opera
w Tel Awiwie), Samson i Dalila Saint-Saensa (Teatro Lirico
Giuseppe Verdi w Trieście , Thessaloniki Concerr Hali) ,
Mandragor-a Szymanowskiego I Lully'ego I Moliera (Festival
lntemacional de Santander, Plaza de Santa Ana w Madrycie
I Teatro EspanoD; jak i w kraju: Rigoletto Verdiego (Opera
Wrocławska), Łucja z Lammermoor Donizettiego (Teatr Wielki
- Opera Narodowa w Warszawie), Don Giovanni Mozarta
(Opera Krakowska) , Samson i Dalila Saint-Saensa (Opera
Wrocławska) , Lukrezia Borgia Donizettiego (Teatr Wielki Opera Narodom), Emani Verdiego (TearrWielki w Poznaniu),
The Fairy Queen Purcella (Opera na Zamku w Szczecinie,
Teatr Wielki w Poznaniu) , Candide Bernsteina (Teatr Wielki
w Poznaniu). Wspólnie zrealizowali też spektakle plenerowe
- superwidowiska we Wrocławiu: Napój miłosny Donizettiego
(Opera Wrocławska I Hala Ludowa), Otello Verdiego (Opera
Wrocławska I Wyspa Piaskowa), TLtrandot Puccini (Opera
Wrocławska I Stadion Olimpijski).
Od 2005 do 2008 pracował w Operze Wrocławskiej na
stanowisku reżysera świateł. Pracował tam m.in. przy
realizacjach spektakli: Antygona, Halka i Straszny dwór, Bal
fycia , Traviata, Ester, Hagith , Cyganeria, Wolny strzelec, Jezioro
łabędzie i Dziade/1 do orzechów.
Od 2008 roku jako „wolny strzelec" zrealizował wiele
produkcji operowych i musicalowych w kraju i za granicą
w rym: Król Roger, Jutro, Kobieta bez cienia, Chopin , Kniaź
Igor, Odcienie bieli, Rain forest, Chopin w Nohant, Kopciuszek,
Madame Butterfly, Jaś i Małgosia, Gioconda, Królewna ~nieżka
i siedmiu krasnoludków, Carmen, Baron cygański, Ahademia
Pana Klel15a, Upiór w Operze.Jerry Springer·- The Opera, Maria
Stuarda , Otello.
Od 2009 roku tworzy pokazy multimedialne dla fontann
we Wrocławiu, Toruniu, Krakowie i wielu innych. W Teatrze
Wielkim w Poznaniu zrealizował światła do spektakli Eman i,
Stworzenie fu<iata, Werther, Candide, The Fairy Quem, Maria
Stuarda i Lady Makbet mceńskiego powiatu.

Urodzony w Poznaniu. Wieloletni członek chóru i wychowanek szkoły Jerzego Kurczewskiego Absolwent Akademii
Muzycznej im l.]. Paderewskeigo w Poznaniu. ~p.iew.ak
i dyrygent. Od 1997 roku ZWlązany z Teatrem W1elk1m
im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu, przede wszystkim
jako najbliższy współpracownik Jolanty Dory-Komorowskiej,
po której w 2007 roku objął stanowisko dyrektora chóru.
Pod jego kierownictwem chór przygotowany został m.m.
do takich produkcji jak Tannhc'iuser Wagnera, Skrzypek na
dachu Bocka I Steina, Stworzenie świata Haydna, Wertlier
Masseneta, Cyganeria i Tosca Pucciniego, Maria Stua.rda
Donizettiego, Lady Makbet mceńskiego powiatu SzostakoWlcza
- za każdym razem zdobywając uznanie krytyki i publiczności.

Artyści

Opery Poznańskiej
w studiu Polskiego Radia
w Poznaniu, 1926/1927
Helena Majchrzakówna
Ignacy Wiśniewski
Jadwiga Fontanówna
Janina Wojciechowska
Boleslaw Fotygo- F olański
Jan Gruszczyński
Witold Laskowski
Maria Nochowicz
Antoni Warchalewski
Leontyna Karska

Alina Kurczewska

Radio i Opera w Poznaniu
24 kwietnia 1927 roku, a zatem dokładnie 85 lat temu, bezpośrednia
transmisja z Opery Poznańskiej uświetniła uroczyste otwarcie Radja
Poznańskiego. Wyemitowano wówczas operę Bolesława WallekWalewskiego Pomsta Jontkowa. Usłyszeli ją również melomani
Warszawy i Krakowa. To był początek trwającej po dziś dzień
obecności poz nańskiego życia operowego na antenie radia.
W okresie przedwojennym duże zasługi dla upowszechniania
przez radio sztuki operowej miał przede wszystkim dyrektor opery
Zygmunt Latoszewski. Dzięki jego staraniom, jak i za sprawą
mikrofonów Radja Poznańskiego, cały kraj poznał wiele realizacji
przygotowanych w Gmachu pod Pegazem. Soliści poznańskiej
sceny operowej byli częstymi gośćmi radiowego studia w budynku
Arkadii przy placu Wolności, gdzie dzi ś mieszczą się m i ędzy innymi
Empik i Teatr Ósmego Dnia. Na zaproszenie kierującego redakcją
muzyczną prof. Franciszka Łukasiewicza, przed mikrofonami Radja
Poznańskiego występowali oni najczęściej z recitalami wokalnymi
„na żywo". Nie istniał bowiem wtedy jeszcze zapis radiowy. Po
wojnie okres dyrektorowania Waleriana Bierdiajewa w Teatrze
Wielkim zaowocował także bogatą współpracą opery i radia.
Wówczas technika po z walała ju ż nie tylko na transmitowanie
kolejnych oper, ale także na ich utrwalanie na ta ś mach. Z tego
okresu w archiwum Radia przechowywane są rejestracje m.in .
Śnieżynki Mikołaja Rimskiego-Korsakowa z 1951 roku, Halki
z 1952 roku i Strasznego dworu z 1954 roku Stanisława Moniuszki
czy Borysa Godunowa Modesta Musorgskiego z 1953 roku.
Wielkim wydarzeniem była transmisja prapremiery Buntu żaków
Tadeusza Szeligowskiego w 1952 roku. Po latach z powodzeniem

do tej praktyki nawiązał dyrektor Mieczysław Dondajewski,
a dowodem na to są transmisje i nagrania Turandot Giacomo
Pucciniego z 1984 roku, Falstaffa z 1989 roku i Mocy przeznac.zenia
Giuseppe Verdiego z 1991 roku . M i ędzynarodową sławę Teatrowi
Wielkiemu przyniosła polska prapremiera Czarnej maski Krzysztofa
Pendereckiego w 1987 roku, której zapis także przechowywany
jest w archiwum Radia.
W całej historii poznańskiej rozgło ś ni , która od 1990 roku nosi
nazwę Radio Merkury, d z iałalność artystyczna Teatru Wiel kiego
zawsze znajdowała różnorodne odzwierciedlenie. I to nie tylko
transmisyjne czy rejestracyjne. Niezapomniani Stanisław Strugarek,
Jerzy Młodziejowski, Marian Obst i Zofia Brzeżańska pilnowali kiedyś
jak oka w głow i e, żeby żadne wydarzenie operowe w Poznaniu
nie uszło ich i słuchaczy uwadze. Stąd wiele rozmów zapisanych
na radiowej taśmie z solistkami i solistami, reżyserami, dyrygentami
i choreografami z Gmachu pod Pegazem. Dz iś z równą pieczoło 
witością poznańskie życie operowe do kumentują Alina Kurczewska
i Ewa Mikołajewska. Przede wszystkim w codziennych „Klasykach
muzycznych'', ale nie tylko. Na stulecie Teatru Wielkiego w Poznaniu
Radio Merkury przygotowało kilkadziesiąt portretów ludzi z operą
związanych . Dwadzieścia z nich zostało umieszczonych na płycie
kompaktowej załą cz onej do wydawnictwa jubileuszowego.
Nowe technologie coraz bardziej opanowują zarówno współczesny
teatr, jak i współczesne media. A jako że dla samego Radia muzyka
jest ·n iezmiernie wa ż na, wszystkie istotne dokonania Teatru
Wielkiego będą z pew nością w Merkurym obecne przez na stępne
85 lat - czy to na antenie radiowej czy portalu internetowym.

dyrektor
z-ca dyrektora ds. artystycznych
z-ca dyrektora ds. muzycznych
z-ca dyrektora ds. baleru
z-ca dyrektora ds. ekonomiczno-adminisrracyjnych
z-ca dyrektora ds . technicznych

Michał

Znaniecki

Renata

Borowska:]uszczyńska

główny księgowy

Mieczysław Nowakowski
Jacek Przybyłowicz
Ryszard Markow
Jacek Wenzel
Ewa Olczak

kierownik chóru
kierownik literacki
z-ca kierownika koordynacji
kierownik działu promocji i marketingu
kierownik impresariaru
kierown ik sekretariatu
kierownik biura obsługi widzów
radca prawny
kierownik działu kadr
kierownik działu adrninisrracyjno-gospodarczego
kierownik działu inwestycji i eksploatacji
z-ca głównego księgowego
pozyskiwanie funduszy
sekcja edukacji, produkcja artystyczna
archiwum

Mariusz Otto
J. Stankiewicz
Maciej Wieloch
Magdalena Sowińska
Katarzyna Liszkowska
Magdalena Kulczyńska
Andrzej Frąckowiak
Agnieszka Brzozowska-Wilczek
Grażyna Kostro
Hanna Maląg
Norbert Sobczak
Dorota Wenzel
Anna Pliszka
Zofia Dowjat
Tadeusz Boniecki

kierownik produkcji środków inscenizacji
spec. ds. kosriumografii
kierownik bryg. oświetlenia scenicznego
kierownik bryg. elektroakustycznej
kierownik sceny
główny energetyk
perukarnia
garderobiane
malarnia
dekoratornia
pracownia krawiecka damska
pracownia krawiecka męska
modystki
pracownia obuwnicza

Zbigniew Łakomy
Czesław Pietrzak
Marek Rydian
Krystian Kołakowski
Dariusz Michalski
Piotr Książkowski
Anna Hampelska
Ewa Wower
Jacek Wysocki
Robert Niedrich
Krystyna Jędryczka
Grażyna Tumidaj

główny

ślusarnia

stolarnia
inspicjenci
suflerzy
przygotowanie solistów
asystenci reżysera
asystent choreografa
akompan iatorzy baleru
pedagog baletu
inspektor baletu
inspektor chóru
inspektor orkiestry

Michał

zdjęcia

realizatorów

Marek Grotowski
CM . Znaniecki)
Justyna Mielniczuk
(Ł. Borowicz)
Katarzyna Zalewska
(L Scoglio, D. Theocharidis
B. Palewicz, M. Otto)

zdj ęcia ze spektakli
Jacek Wrzesiński I Agencja MAI
wykorzystane w programie Opera Krakowska, 10 XI! 2010
(str. 1, 2, 6, 9, 10)
Diana Sansano
Teatro Argentino de La Plata
(str. 4, 14-15 , 24, 26)

na okładce
wykorzystano plakat

foto: Krzysztof Kozanowski
rypo: Bożena Ślaga

redakcja program u
opracowanie graficzne
druk

Jacek

Michał].

Stankiewicz
I rypodrom.pl
Zakład poligraficzny
Moś i Łuczak I mos.pl
Kaliński

Elżbieta Bogusławska

Kazimierz Mikołajczak
Damian Prentke
Marek Kwiatkowski
Danuta Kaźmierska, Wiesława Wiza
Ryszard Dłużewicz, Paweł Kromolicki
Magdalena Głuszyńska, Wadim Zorin
Olga Lemko, Wanda Marzec
Olena Skrok, Marcello Giusto
Wiesław Bednarek, Krzysztof Szaniec.ki
Małgorzata Połyńczuk-Stańda
Grażyna Lewandowska, Magdalena Maryniak
Uran Azyrnov
Andrzej Płatek
Agnieszka Lubawy-Lehman, Lech Algusiewicz
Dominika Sikora

partner Teatru Wie lkiego

patroni medialni
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