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DYMITR SZOSTAKOWICZ 

opera w 4 aktach 

libretto Aleksander Preis i Dymitr Szostakowicz 
według opowiadania Nikołaja Leskowa 
tłumaczenie libretta z 1ęzyka rosy1skiego Czesław Andruszko 

polska prapremiera 
10 listopada 2011 



Boris Timofiejewicz lzmajłow 
Aleksander Teliga 

Zinowij Borisowicz lzmajłow 
Karol Bochański, Piotr Friebe 

Wożnica 
Sebastian Radecki 

Katierina Lwowna lzmajłowa 
Natalia Kreslina, Barbara Kubiak 

Dozorca 
Wiesław Bednarek, Bartłomiej Kornacki 

Siergiej 
Sergey Nayda 

Pop 
Krzysztof Bączyk, Andrzei Ogórkiewicz 

Obdarty chłop 
Marek Szymański 

Rewirowy 
Krzysztof Bączyk, Rafał Korpik 

Aksinia 
Magdalena Wilczyńska 

Pijany gość Pawel Szajek 
robotnicy i robotnice lzmajłowów, 

Robotnik z młyna 
Adam Glapiak 

Kapral 
Jaromir Trafankowski 

goście weselni, 

Subiekt 
Bart1om1ei Kornacki, Romuald Piechocki 

Wartownik Piotr Bróździak 
rewirowi na posterunku, 

Pierwszy robotnik 
Bartosz Borula, Tomasz Raczkiewicz 

Sonietka Sylwia Złotkowska 
katorżnicy i katorżnice 

chór Teatru Wielkiego w Poznaniu 

Drugi robotnik 
Dymitr Fomenko, Bartlomiei Szczeszek 

Stary katorżnik Andrzei Malinowski 

Trzeci robotnik 
Dymitr Fomenko, Maciej Marcinkowski 

Katorżnica 
Tatiana Pożarska, Natalia Puczniewska 

orkiestra Teatru W1elk1ego w Poznaniu 



AKT I 
Zona kupca Katierina lzmajtowa Jest znudzona. Mąż budzi w niej wstręt, nie mają dzieci Kiedy Zinowij 
Borisowicz wyjeżdża na kilka dni z domu, Boris Timofiejewicz - ojciec Zinowija - każe robotnikom na 

kolanach żegnać pana. Zmusza też synową, aby zaprzysięgła na świętą ikonę wierność wyjeżdżającemu 

mężowi, czym sprawia, że służba z niej się podśmiewa 
Kucharka Aksinia znajduje wyjście. Zwraca uwagę Katieriny na nowego robotnika, którego wypędzono 

z poprzedniego gospodarstwa z powodu romansu z chlebodawczynią Ten Siergiej mógłby przepędzić 
nudę Katieriny Kilku robotników urządza sobie zabawę z Aksinią; sytuacja grozi przerodzeniem się 

w gwałt Katierina wkracza pomiędzy nich, Siergiej prowokuje ją do próby sit i proponuje zapasy, które 
bez trudu wygrywa Zabawę tę przerwa Boris, który przepędza parobków i wymyśla Siergiejowi 

Pod pretekstem zamiaru pożyczenia książek od Katieriny, SiergieJ przychodzi do Jej sypialni i zostaje na 

noc. Pożądanie daJe za wygraną. 

AKT Ili 
Zinowi] zostaje uznany za zaginionego, Katierina wychodzi za Siergieja W czasie gdy wszyscy są w cer

kwi na zaślubinach, jakiś obdarty chłop włamuje się do piwnicy Zamiast oczekiwanego wina znajduje 

Jednakże trupa i biegnie na posterunek Wieść o zwłokach w piwnicy daje pretekst niezaproszonym na 

przyjęcie stróżom prawa, do zjawienia się na uroczystości weselną 
Goście bawią się w najlepsze, kiedy Katierina odkrywa wyłamany zamek do piwnicy Już Jest jednak za 

późno na ucieczkę. Mordercy zostaJą uwięzieni. 

AKT I V 
Skazani na zestanie Katierina i Siergiej znajdują się w drodze na Sybir W rozbitym na noc obozie rozdzie

lono kobiety i mężczyzn Katierina przekupuje strażnika, żeby udać się do męża, który jest dla nieJ Jedy
ną podporą i pocieszeniem Siergiej jednak wypomina JeJ, że jest winna jego nieszczęściom. Dawna żona 
kupca straciła JUŻ dla niego cały swój urok .• Interesu Je się on teraz Sonią, młodszą od Katieriny więźniar
ką Kiedy Katierina odkrywa zdradę Siergieja, wpycha rywalkę do lodowateJ wody, po czym sama rzuca 
się w ślad za nią. Obie toną Zesłańcy ruszają w dalszą drogę 



Ryszard Daniel Golianek - muzykolog, doktor ha
bilitowany, profesor Uniwersytetu im. A. M1Ckiewi
cza w Poznaniu om profesor wizytu;ący w Akademii 
Muzyczne; w łodzi: od 2006 roku kierownik Katedry 
Teorii Muzyki w te;że Akadem11. Wydal liczne prace 
badawcze, ;est autorem kilku ksiązek i wielu arty
kulów naukowych z zakresu muzykologii opubliko
wanych w kra1owych i zagramcznych periodykach 
muzykologicznych 1 pracach zbiorowych Jego zam
teresowania ogmsku;ą się glównie wokól /ustom 
i estetyki muzyki XIX wieku oraz historii opery. 

SEKS i MORDERSTWA 
czyli Lady Macbeth a la russe 

Danlel Gollanek 

To niezwykłe dzieło od samego początku elektryzowało publiczność, dzieliło krytyków, wywoływa!o 

szerokie zainteresowanie w całym świecie muzycznym Dymitr Szostakowicz miał 26 lat, gdy w 1932 
roku kończył swą drugą operę - rozplanowaną na 4 akty (9 scen) Lady Makbet mceńskiego powiatu. 
Utwór, mający prapremierę w Teatrze Małym w Leningradzie 22 stycznia 1934 roku, ugruntowa! pozycję 
kompozytora i na trwale wszed! do bardzo w sumie wąskiego kręgu oper XX-wiecznych, które utrzymały 

się w repertuarze teatrów muzycznych, i które do dziś fascynują odbiorców n i ezwykłą siłą oddziaływa

nia muzycznego i teatralnego 
Nikt nie 1est 1ednak prorokiem we własnym kraju, a zw1aszcza artyści działający w totalitarnym syste
mie panującym w Związku Radzieckim. Zmienne losy Lady Makbet i niestabilna pozycja Szostakowicza 
w jego 01czyżnie mogą tu być wręcz przykładem wzorcowym na to, 1ak silnie ówczesna kultura ZSRR by!a 

uzależniona od sfery ideologii i polityki W styczniu 1936 roku na Jeden ze spektakli głośnej JUŻ wówczas 
Lady Makbet trafi! bo iem do moskiewskiego Teatru Bolszo1 Józef Stalin Zywio!owa, nowoczesna mu-

zyka Szostakowicza i niem oralny ponoć charakter libretta opery nie spodo
bały się Wielkiemu Wodzowi, który nie dotrwał nawet do końca spektaklu 
i, oburzony, demonstracyjnie opuścił teatr Już nazajutrz po1awity się w pra 
sie moskiewskie) artykuły potępiające w czambuł Lady Makbet i szkalu1ące 
1e1 twó rcę, a mato l'lybredne tytuły owych paszkwi li, w rodzaju Chaos za
miast muzyki („Prawda" z 28 011936), nie pozostawia!y wątp liwości co do 

negatywn e) oceny dzie ła Operę zd1ęto z afisza, a kompozytora zmuszono do 
złożenia samokrytyki i zmiany stylu twó rczości. co przejawiło się w wykona
ne) w 1937 roku V Symfonii, „praktycznej odpowiedzi radzieckiego artysty 
na spraw ied l iwą kry tykę ", ja k wyznał Szosta kowicz w wywiadzie dla gazety 
,Wieczern aja Moskwa". 

ZBRODNIA I K A R A 
Twó rcy libretta opery - sam Szostakowicz i Aleksander Preis - oparli się 

na napisanym w 1865 roku opowiadaniu Nikoła1a Leskowa pod tym samym 
tytu łem Katarzyna lzma1 lowa w wersji Leskowa stanowi lokalnie rosy1skie 

i mocno siermiężn e wcielenie heroiny Szekspirowskie), która w realizacji swo
ich pragnień osobistych nie cofa się przed popełnieniem aż trzech zabójstw 
- oprócz teścia i męża morduje r ów n ież swego dwunastoletniego ku zyna 

Kole1ne zbrodnie są bowiem, podobnie jak w genialnym dramacie Szekspi
ra, konsekwe n c1 ą wcześniejszych mordów, a raz nakręconej spira li śmierc i 

nie sposób juz zatrzymać aż do tragicznego fina!u lnacze1 wygląda Ją Jedynie 
motywac1e obu bohaterek - Sze ksp irowską Lady Macbeth owladnę!a żądza 
wład zy natom ia st Katarzyna w opowiadaniu Leskowa kieruje się namiętno

ścią i pragnieniem mi!ości. Szostakowicz dokonał Jednakże w swojej' wers1i 
zasadniczego przewartościowania w zakresie moralne) oceny postaci i dzia

łań Katarzyny O ile u Leskowa bohaterka z zimną krwią dokonuje kolejnych 
zabó1stw i może być u ważana za inka rnac1ę egzystencjalnego z!a, to w wer

sji operowej prezentu1e się ona w znacznie korzystnie1szym świetle, kompo
zytor wyposaży ! bowiem jej c h arakterystykę psychologiczną w szereg pozy
tywnych, ludzkich emocji Jak zauwa ży ł świetny znawca problematyki życia 

muzycznego w ZSRR, Levon Hakobian, Szostakowicz potraktował Katarzynę 

1ako postać uw i kłaną w sid!a n1etolerancy1nego systemu spo!ecznego, z któ
rym nieludzkimi zasadami musi walczyć. Je1 zbrodnie zosta1ą w i ęc poniekąd 

usprawi ed liwione dążeniem do zm iany sytuac1i spo leczną 

Nieco łatwieJ się pogodzić z morderstwem wtedy, gdy giną „czarne charak 
tery", postaci Jednoznacznie negatywne, takie jak terroryzu 1 ący Katarzy
nę teść Borys Jego charakterystyka przyjęta w operze Szostakowicza rysy 
zgala szatańskie: słown e wypowiedzi Borysa przenika odstręczający cynizm 
i wulgarna rubaszność, zaś muzyka mu towarzysząca nie1ednokrotnie obfituje 
w ostre, zgrzytliwe dysonanse, ciemne brzmienia niskich rejestrów instrumen

tów dętych , a także napast liwe. niemalze odstręcza1 ące groteskowe figury ryt
miczne. Ale i sposób przedstawienia drugiej ofia ry- g!upkowatego i niesamo
dzielnego Zinowija, męża Katarzyny - nie pozostawia żadnych złudzeń co do 
tego, iż i ta postać nie cieszy s i ę szczególną sympat i ą kompozytora 

Wielość sz oku1ących i odraża1ących scen zawartych w operze, takich 1ak 
przedstawianie morderstwa i umierania, znęcania się czy roz k!adającego 

się trupa w piwnicy, zadecydowała o uznaniu Lady Makbet za prze1aw opero

wego naturalizmu Na1bardzi e1 drastycznie prezent u1ą się te momen ty akcji, 
w których prze moc i śmierć zyskują dopełnienie w sferze środków muzycz

nych - Szostakowi cz nie cofa się przed natura listycznym przedstawieniem 
kole1nych batów wymierzanych Siergie1owi (kochankowi protagonistki) przez 

rozwśc ieczonego Borysa, c hętnie też sięga po skra1nie zagęszczone efekty, ty
powe dla opery werystycznej, w scenie mordowania Zinowi1a przez Kata rzynę 

i Siergieja Zbrodnie rozgrywaią się na oczach publiczności, zaś dogorywaniu 

i konaniu ofiar towarzyszą ostre światła rampy 1 przejmu1ąca muzyka 

P O R N O O P E R A 
Konsekwencją przyjętej przez Szostakowicza postawy naturalistyczne1 stal się 

także szczególny sposób ukazania sfery erotyczne) w te1 operze Choć bohate
rowie Lady Makbet kilkakrotnie mówią o mi!ości, to ich zachowania świadczą 

o sprowadzaniu tej kategorii wyłącznie do sfery popędu seksualnego Tylko Ka

tarzyna po1mu1e sferę mi!osną także w perspektywie emoCjonalnej, co stanowi 

konsekwe ncję wcześniej wspomnianego pozytywnego rysu osobowościowego 

Inne postaci nawet nie próbu1ą udawać, że są zdolne do wyższych uczuć. 
A~cja opery obfitu1e w szereg sytuacji erotycznych i paraseksualnych. Pierw

szą tego dawkę serwu1e publ i czności Szostakowicz w drugie) scenie pierw
szego aktu opery, kiedy to grono rozochoconych parobków, z Siergiejem na 

czele, nieprzysto1nie zaba wia się z wie1skimi dziewczętami zatrudnionymi 
u lzma1towych, napastu1ąc zwłaszcza wieśniaczkę Aksinię. Gwałtowny cha-



rakter muzyki towarzyszącej te1 scenie wykazu1e wszelkie cechy groteski, 
a suchy, uporczywie powtarzany, mechaniczny i karykaturalny przebieg 
rytmiczny służy ilustraCJi owej erupcji sił witalnych Wszechobecny tumult 
i krzyki powoduJą przybycie Katarzyny i pierwsze je1 spotkanie z Siergiejem; 
przebieg tego spotkania z pewnością musi zaszokować niejednego widza nie
znającego realiów rosyjskich Siergiej proponu1e bowiem Katarzynie, by podję
li zapasy siłowe; pod pretekstem owego „siłowania się" dochodzi do ich cie

lesnej bliskości, stanowiące1 zarzewie późnie1sze1 namiętności kochanków. 
Szczególnie dosadnym, wręcz drastycznym momentem owego muzyczne

go obrazowania sfery seksualnej 1est scena erotycznego spotkania Siergieja 
i Katarzyny oraz ilustraCja muzyczna ich nocy miłosnej Wprowadzone przez 
Szostakowicza rozwiązania dźwiękowe służą spotęgowaniu wrażenia dosłow
ności i wyrazistości aktu seksualnego, w konsekwencji czego muzyka w spo

sób nieco karykaturalny, choć jawnie naturalistyczny, odwzorowuje fiz1ologię 
współzycia płciowego. Scena seksualna wieńcząca pierwszy akt opery zbul

wersowała Stalina niemoralnością ujęcia scenicznego i muzycznego; to rów
nież z jej powodu zachodni krytycy ukuli negatywne pojęcie pornofonii, które 
miałoby w adekwatny sposób opisywać styl muzyczny Lady Makbet 
Kluczową scenę seksualną poprzedza tęskny monolog Katarzyny, niezado
wolonej ze swego życia pozbawionego miłości. Przybycie Siergieja stano

wi początek dłuższe1 fazy narastania napięcia Dążący do zbliżenia Siergiej 
najpierw występuje z zuchwałą propozycją erotyczną, po czym chwyta Kata

rzynę w ramiona i zmusza do współżycia seksualnego Szostakowicz staran
nie zadbał o to, by dynamika owego aktu przedstawiona została niezwykle 

sugestywnie i zgodnie z fiz1ologią seksu stale obecna rytmika o charakterze 
galopu, pędu sugeru1e naturalizm i pierwotną energię współżycia, a grote

skowa linia melodyczna o popularnym rodowodzie nadaje narraCJi muzycz
nej cechy automatyzmu, będącego dźwiękowym odzwierciedleniem mecha
nicznego charakteru kopulacji. Stopniowo następuje przyspieszenie tempa 

i wzrost wolumenu dźwiękowego, prowadzący do gwałtownej kulminacji, bę

dącej aż nazbyt dosadnym muzycznym obrazem orgazmu 

R E A K T Y W A C J A 
Mimo potępienia Lady Makbet przez krytykę, kompozytor zawsze uważał tę 

operę za Jedno ze swych na1lepszych dzieł, toteż nie dziwi fakt, iż w bardzieJ 

sprzy1a1ących okolicznościach 1uż po śmierci Stalina i „odwilży" drugiej po
łowy lat pięćdziesiątych - powrócił do ukochanej partytury Dokonał skró
tów i nieznacznych retuszy w na1bardziej kontrowersyjnych pod względem 
moralnym i muzycznym fragmentach opery, zmienił 1e1 tytuł na Katarzyna 
lzmajtowa i zgodził się na wystawienie dzieła, które po raz pierwszy zapre
zentowane zostało w nowej szacie dźwiękowe1 8 stycznia 1963 roku w mo
skiewskim Teatrze im Stanisławskiego i Niemirowicza-Danczenki. Do pier

wotnej wersji dzieła i zaczerpniętego od Leskowa tytułu powrócono dopiero 
po śmierci Szostakowicza, a w 1979 roku ukazało się na Zachodzie pierwsze 
nagranie płytowe orygina lnej postaci opery (pod dyrekcJą Mścisława Rostro

powicza i z udziałem Gal iny Wiszniewskiej w roli Katarzyny) 
Zmiany dokonane przez kompozytora dotyczą zarówno tekstu, Jak i muzyki 
RedakCJa libretta polegała na usun ię ciu dosadnych określeń językowych, np 
kilkakrotnie po1awia1ącego się w oryginale wyzwiska „swołocz" (zastąpione

go np. przez słowo „podły" w nowej wersji) czy innych zwrotów o ludowym, 

siarczystym charakterze. Z kolei w muzyce Katarzyny /zma;towej zmianom 
uległa niekiedy instrumentac1a, inny kształt uzyskały też niektóre odcin
ki orkiestrowe o dramatycznym i tragicznym wręcz charakterze, pełniące 

w oryginale rolę przerywników czy interludiów. Zostały one albo całkowicie 
pominięte, albo zastąpione bardziej optymistycznym, radośnie1szym typem 

opracowania dźwiękowego Dobrym tego przykładem może być konfrontacja 
obu wersji interludium łączącego pierwszą i drugą scenę dzieła. 

Jednakże najmocnie1 opracował Szostakowicz te sceny opery, które przed
stawiają problematykę erotyczną Ponieważ sposób zobrazowania stosun
ku seksualnego Katarzyny i Siergieja stal się przyczyną dokuczliwej krytyki 

i nagonki na kompozytora, to właśnie w tym fragmencie partytury pojawi
ło się naj wi ęcej retuszy podczas przygotowywania Katarzyny lzma;lowe; 
Usunięte zostały nieliczne fragmenty muzyki, które najbardzieJ dosadnie 
odmalowywały dynamikę kopulacji, a także bardziej drastyczne fragmenty 

tekstu, bowiem w pierwotnej wers1i także i w rozmowie bohaterów silniej 
zostały zaznaczone aluz1e seksualne W Lady Makbet remedium na dokucz
liwą życiową nudę Katarzyna widziałaby w posiadaniu dziecka, w czym Sier

gieJ ochoczo podejmuje się 1ej pomóc Natomiast w nowej wersji, zamiast 
mówić o dziecku, Katarzyna wyraża żal, że jest analfabetką Gdyby bowiem 

potrafiła czytać, książki stałyby się JeJ rozrywką 

ROSYJSKA D U S Z A 
N iezależnie od wszystkich drastycznych sytuac1i scen icznych pozostaje Lady 
Makbet mceńskiego powiatu dziełem na wskroś narodowym, Jednym z na1-
wybitnie1szych osią gnięć opery rosyjskiej. Z p ew n oś cią po1mowanie tego za
kresu przez Szostakowicza różn i się od XIX-wiecznych koncepCJ1 stylu naro
dowego zg ł aszanych przez kompozytorów z kręgu Potężnej Gromadki i Piotra 

Cza1kowskiego - w Lady Makbet Rosia potraktowana 1est prze śm i ewczo, 

ironicznie, z dystansem i gorzkim humorem. Ale każdy Ros1anin dostrzeże 

w rea liach Szosta kowiczowskiego arcydzieła prawdę o swojeJ ku lturze, od

na1dzie ślady bolesne1 historii wlasnego narodu, a Jednocześnie w typowo 
rosy1 sk1 sposób nabierze do nieJ dystansu I u Leskowa, i u Szostakowicza 
dosadn ie prezentuje się charakterystyczne dla ku ltury rosyjskiej pustosmie
szestwo, postawa iron iczna. zakładająca śmiech i drwinę z czegokol wiek 

i przy byle nadarza1ące1 się okazj i 
Drwina. szyderstwo, groteska, czarny humor i rubaszny żart przynależą w ięc 

do typowo rosyjskie] mentalności. Szosta kowicz nie cofa s ię przed wprowa
dzeniem do pa rtytury brzmi eń charakterystycznych dla muzyki popularnej 
i użytkowe], komponuje polki , galopy i marsze, które uzyskują wymiar ka

rykatura lny poprzez skrajnie trywialne melodyjki i powtarza ny do znudze

nia uporczywy rytm, kłu1ący ucho słuchacza prostotą i bana lnością rysun 
ku Mechaniczny charakter takieJ muzyki powoduje nadanie postaciom cech 

marionetek, konwulsy1nie miotających s i ę w ni eogarn ionej przez nie rze

czyw istości . 

Akcja sceniczna Lady Makbet wrę cz upstrzona 1est galerią groteskowych 

postaci o typowo rosy1sk im rodowod zie Jurnych parobków, pi1anych typ
ków, temperamentnych w i eś niacze k . Niektóre z nich wydaJą się zapożyczone 
z prozy Antoniego Czechowa czy z dramatów muzycznych Modesta Musorg

skiego. Za mistrzowski wypada uznać przera ża1ący obraz polic11, w którym 

żądni krwi pol iCJanci zaczyna1ą przypominać głodne piranie otaczające za

cieśnia j ącym s ię k ręgie m swo1e ofiary Ghór polic1an tów Jadowicie cedzi sło
wa. si ln ie zapada j ące w pami ę ć słuchaczy „Gdzie i jak można by się poży
wić w tej mętn ej wodzie?", a muzyka - n atrętnie oscylująca m i ędzy nadętym 

brzmien iem he1nalowym a przyciężkawym walcerk1em - wzmaga odstręcza -

1ąc e wrażen ie. 

Satyra społeczna i drwina z obycza jów czytelna staje się tylko wówcz as, gdy 
uwzględ nić kulturowy ko ntekst rosyjski. Paradoksalnie, element komiczny 

zosta1e wówczas wprzęg n ięty w bardzo głębo ki kontekst egzystenc1alny 
ocierający się nie1ednokrotnie o sfery patosu i tragizmu Monolog Katarzyny 
o harcie ducha, skrajne1 p ra cowi tości i odpowiedzialności rosy1skich kobiet 
nabiera wszak innego wymiaru, gdy uwzględnić fakt, iż katorżnicza służba 
w wo1 sku carskim trwa ła 25 lat, a zsyłk i mężczyzn na Sybir były na porządku 
dziennym Podobnie przestaje dziwić, i ż Son ietka za swo1e seksualne usłu
gi zażądała od Siergieja, by wyłud zi! od Katarzyny wełniane skarpety Dziu
rawe i brudne skarpety Katarzyny stanowi ą bezcenne dobro w sytuacji tu
łaczki. węd rów ki prm zimny, wiet rzny i nieprzyjazny step az1a tyck1 , dlatego 
- zamiast śmiać się z prostack1e1, siermiężnej aury tej sceny - widz zadu
ma się nad tragizmem egzystencja lnym i będ zie wspó łczu ł Katarzynie, gdy 

ta, zawiedziona i nie rozum 1e1ąca powodów odrzucenia przez Siergieja, zapy
ta: ,.Siergieju, cóz to7 Dla czego dałeś skarpety So nietce7 '·. Wszak te skarpety 

Katarzyna podarowała mu z miłości . po to, by jako ś uda ło mu s ię przetrwać 

trudy zsy łk i 

I tu pojawia się koleina , prav1dziwie rosyjska sfera ekspresy1na - liryzm, 
melancholia, owa nieuko1ona tęsknota , która nie przemija, i którą trze

ba zaakceptować Jako nieodłączny składnik bytu Postać Ka tarzyny w wie
lu mie1scach opery wykreowana została w zgodz ie ze ste reotypem cierpiącej 

i niespoko1ne1 duszy rosy1sk1e1, który wyzwala uczucia tkliwe, żal, zadumę, 

współczucie W monologach bohaterki wyraz1śc1e prezentu1e się sierdcesz
czypatelnost. aura prawdziwie rosyjskiego charakteru W tej perspektywie 

Katarzyna zaczyna przypominać inne smutne i ni eszczęś li we bohaterki ro

syjskich dzieł operowych, takie Jak Tatiana czy Liza ze scenicznych utworów 
Cza1kowskiego 

Jest wreszcie cały szereg scen, w których realizu1e się naczelne za ł ożen i e 

ope ry na rodowej, polegające na pokazan iu zbiorowości ludzkich wraz z ich 
stylem zachowania, zwycza1ami i ekspresją. Sposób pozegnania opuszcza-
1ącego dom Zinowija przez zatrudnionych w jego fol wa rku chłopów pańsz

czyźnianych silnie eksponu1e zarówno poddańczość wieśni aków, 1ak i ich we 

wnętrzną szorstkość i butę Z kolei w scenie zaślubi n Katarzyny i S1ergie1a 
ro_z brz miewa1ą śpiewy wese lne i pijackie toasty, będące wyraźną stylizacją 

ludowych pieśni rosyjskich I 1est wreszci e scena ostatn ia, w które1 zesłani 
na Sybir więźniow ie i ntonują potężny śpiew, przepełniony dogłębnym bólem, 
ale i sugerujący jakąś niezmierzoną prze strzeń, dal, bezkres To Rosia do

głębnie przeżyta, prawdziwa, która przeraża, ale i fascynu je za razem.• 
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LADY MACBETH 
po rosyjsku 

NikołaJ Leskow żyt i tworzył w drugiej połowie 19 stulecia, określanej w his
torii literatury rosyjskiej mianem Złotego Wieku. Literatura rosyjska otwo
rzyła się na Zachód, korzystając w większym niż dotychczas stopniu z Jego 
doświadczeń intelektualnych Ten skok kulturowy i cywilizacyjny Rosji wią

że s ię przede wszystkim z twórczością Lwa Tołstoja i Fiodora Dostojewskie
go Ich twórczy dorobek został powszechnie uznany za szczytowe osiągnię
cie rosyjskiego realizmu krytycznego i literatury światowej Co się zaś tyczy 
pisarzy pomniejszych, takich jak NikotaJ Leskow, to ich ud ział w ksztalto
waniu się nov:oczesnej prozy ro syjskieJ jest trudny do przecenienia Leskow 
zostawił po sobie kilka wzorowanych na TotstoJu dużych powie ści, niezbyt 

przychylnie ocenianych przez krytykę oraz bogatą i różnorodną nowelistykę, 
w której z kolei zabłysnął jako mistrz słowa, umiejętnie łączący tradycyjny 
Język literacki z żywiołem mowy środowiskowej. Lubił powtarzać, że „czło
\':iek żyje językiem" - i tę myśl jako naczelną zasadę konstrukcyjną stosował 
we wszystkich swoich utworach. Jako pierwszy po Gogolu przywrócił litera
turze rosyjskiej wartość narraqi mówionej, zwanej skazem Byl samoukiem, 
z powodu ciężkich warunków materialnych musiał przerwać naukę w gimna
zjum w Orle i zaJąć się pracą zarobkową. Imał się różnych zajęć i zawodów 
byt kancelistą w sądzie kryminalnym w Orle, urzędnikiem w komisji poboro-
1:1eJ w Kijowie, agentem firmy handlową Dużo jeździł po Ro sj i, poznając jej 
życie od podstaw Dzięki temu zgromadził bogaty materiał obyczajowy, który 

z powodzeniem wykorzystywał 1•1 swej późnieJSZeJ twórczości. O so bie mó
wił, że posiada dar obserwaqi, lecz jest pozbawiony fantazji twórczą To
też domeną 1ego twórczości stały się szkice literackie, przypowieści , kroni
ki, wspomnienia i pamiętniki Chętnie sięga ł do dzieł Szekspira, Cervantesa, 
Flauberta, interesował się literaturą polską, którą czytał w oryginale Pol

sk iego nauczył się w trakcie ośmioletniego pobytu w KiJowie, gdzie jako 
wolny słuchacz uczęszcza ł w tamtejszym uniwersytecie na wykłady z pra
wa, rolnictwa, anatomii i zaprzyjaźnił się ze studiuJącymi tam Polakami 
(polskich pisarzy szczególnie wysoko cenił Adama Mickiewicza, Ignacego 
Kraszewskiego i Władysława Syrokomlę, co nie pozostało bez wpływu na 
charakter jego twórczości. 



Do literatury wszedł dość późno w wieku 30 lat, kiedy na stałe przeniósł 
się do Petersburga i zrezygnowal z kariery urzędniczej Zadebiutowal jako 
publicysta ostro atakujący nastroje rewolucyjne wśród inteligencji rosyj
skiej Niewielka opowieść Ledy Makbet Mcenskogo u1ezda (w polskim tłum a 

czeniu Powiatowa Lady Mackbeth) powstała na początku tego okresu i do 
dziś jest uwa żana za jeden z najlepszych utworów w jego dorobku literackim. 
Akcja tego opublikowanego w 1865 roku utworu dzieje się w domu bogatego 
kupca Borisa lzmajłowa, gdzie mieszka jego syn Zinowij wraz z żoną Katieri
ną Mloda i piękna kupcowa pod nieobecność męża zaiętego interesami na
wiąz uje romans z m łodym parobkiem Siergiejem i potajemnie przyjmuje go 

w swojeJ sypialn i. Banalna na pozór historia szybko przemienia się w dziką 
namiętność, która dla głównej bohaterki kończy się tragedią . O powodzeniu 
tej opowieści zadecydowała 1e1 prosta i niewyszukana kompozycja, połączo
na z najbardziej oryginalnym przejawem kultury masowej w Rosj i, jakim byt 

lubok Pod tym terminem kryie s ię si ęgająca XVIII wieku tradycja stanowiąc a 

odm i anę jarmarcznej sztuki przeznaczonej do masowego rozpowszechniania 

Początkowo byty to kolorowe i ekspresywne grafiki, opatrzone napisami obia
śniającymi, potem na tym gruncie powstała literatura łubkowa - anonimowo 

wydawane mate książeczki zaskakujące skalą zawartości tematycznych oraz 
dowolnośc i ą kompozycyjną Zaw ierały, ukazane naiczęściej z przymrużeniem 

oka, sceny z życia rosyjskich herosów, romanse rycerskie, wątki z powieści 

awanturniczych, podania historyczne; odkry\·1aty kolorowy świat jarmarcz

nych błaznów, figlarzy - i w ogóle stanowiły podstawowe źródło informacji 

dla zwykłych ludzi . Do owego źródla sięgnął także początkujący pisarz, od
najdując tu całe bogactwo przetworzonych na ludowo motywów i zwyczaiów, 
które wraz z ich jarmarcznym kolorytem przeniósł na kartki swej opow ieści 

Inspiracją do napisania tej historii stał się dla jej autora szeroko znany 
w Rosji lubkowy obrazek O żonie kupca i oficjaliście, który w szeregu barw

nych rysunków i towarzyszących im napisów opowiada o burzliwym romansie 

między młodą i nudzącą się kupcową a zatrudnionym przez jeJ męża oficja

listą Opowiada w sposób charakterystyczny dla tego gatunku - bez niepo
trzebnych złośliwości i zbędnego moralizatorstwa Rzecz bardziej do śmie

chu i dobrej zabawy niż do zastanawiania się i gtębszei refleksji Można by 
powiedzieć, w ślad za Gogolem, że głównym bohaterem jest tu śmiech, jed

nak stosowany z umiarem, aby nie narazić na szwank czyichś uczuć. Łubok 
byt ziawiskiem na tyle demokratycznym, że pozwala! zwykłym ludziom mówić 

wlasnym glosem na własny temat - bez pośrednictwa tzw. wysokiej kultury. 
Leskow wykorzysta! ten popularny łubkowy obrazek jako gotowy już scena
riusz do w ła snej opow ieści, gdzie postacie wyrażaią podobne myśli i nastro
je, a akcja toczy s i ę w zamkniętym k ręgu poznanych już kupieckich obycza
jów. W tym środowisku problem niewiernej małżonki rozwiązywano w sposób 
charakterystyczny - po cichu, pomiędzy swoimi, bez udziału osób postron
nych, bo p rze c ież każdy ro zgło s w tej sprawie mógł zasz kodzić interesom. 
Przytapanego na go rącym uczynku kochanka najczęśc iej poddawano karze 
chłosty i wyrzucano z pracy Podobne o kol icz ności towa rzyszą pojawieniu się 

w otoczeniu Kat ieriny l zma j łowej ,,dziewkarza" Siergieja, który pię k ną żonę 

kupca Zinowija traktuje jako nowe miło s n e wyzwanie Ten chwacki parobczak, 

„o twarzy zuchw ał e] i tadne1. okolonej czarnymi, iak smoła, kędziorami i le
dwie widocz ną bród ką" , jest kreowany, zwłaszcz a na p oczątku opowi eści , 

na wzór współczesn ego pisarzowi bohatera tradycji łubkowej Jego sylwet
kę d o pełn ia wzmianka o jego niepospolitej sile i z ręczn ości , które często 

mają humorystyczny wydźw ięk. jak na przykład zapasy z Katieri n ą czy też 

wychod zenie z komnaty swei nowej kochanki przez okno. Raz jeszcze każe to 
wspomnieć o Gogolu i jego n ieśm ie rtelnym Ożenku. 

Trzeba jednak zaz naczyć, że ten niewymuszony humor pryska 1ak bańka myd
lana, kiedy inicjatywę przejmuie Ka tierina lzmaitowa, od początku naznaczo
na piętnem Szekspirowskiej Lady Macbeth. Leskow wspominał, że przeżywał 

chwile grozy, kiedy pracował nad portretem psychologicznym teJ głównej 

postaci Korzystał n i ewątpliw ie z wiedzy wyniesionej z okresu pracy w są

dzie kryminalnym i stworzyt przybliżony do realności typ kobiety przestęp

czyni, która kryje w sobie mroczną taiemnicę fenomenu życia rosyiskiego 
Ta rosyiska Lady Macbeth iest sp rawczynią czterech morderstw dwa pierw

sze popełnia na teściu i mężu, aby usunąć świadków Jej potajemnych scha
dzek i przejąć majątek , trzecie jest szczególnie cyniczne, gdyż dotyczy ma

łego dziecka, które stanowi potencjalne zagrożenie dla przejętego maiątku, 

czwarte na leży do szczególnie znamiennych, gdyż jest aktem zemsty za zdra
dę Siergieja , za jej zbeszczeszczoną miłość , wdeptaną - dosłownie - w bło

to katorżniczego szlaku. Wraz ze swoją rywalką ginie w nurtach syberyjskiej 
rzeki W tych odmętach piętrzących się zbrodni Jedynie ten desperacki samo

bó1czy czyn odsiania na chwilę tragiczny ludzki wymiar tej postaci w świecie 

pozba':11onym ludzkich uczuć 

Autor Powiatowej Lady Mackbeth unika Jednoznacznych ocen takich silnych 
osobowości, do jakich należy iego tytułowa bohaterka . Ukazuje jej skłonność 
do ekstremalnych dziata11 oraz porażającą łatwość , z jaką tamie wszelkie za
kazy moralne. Aby przybliżyć czytelnikowi ten typ postaci, stosuje analogię 
l iteracką Swym tytulem i treścią opowieść Leskowa nawiązuje bezpośrednio 
do syndromu „krwawych dłoni" bohaterki dramatu Szekspira, co, zważyw

szy na charakter tych odniesień, jest zjawiskiem un ikatowym w literaturze 
rosyj skiej. Pisarze rosyjscy nie darzyli - delikatnie rzecz ujmuiąc - sym
patią twó rczości gen ialnego angielskiego dramaturga. Prym w tym wzglę

dzie wiódł Lew Tołstoj twierdzący, że sztuki Szekspira są amoralne i służą 
zachętą do przemocy Charakterystyczny dla twórcy Makbeta sposób łącze

nia elementów realnych z fantastycznymi nazywał „pustą filozofią" i w ogó
le odmawiat jego sztukom Jakichkolwiek wartości . Inaczej rzecz się miała 

z Leskowem. Będąc pod wyra źnym wpływem etycznej postawy Tołstoja jako 

człowieka , potrafi! zająć odmienne stanowisko w kwestiach artystycznych 
- w tym dotyczących ogólnej oceny dziedzictwa duchowego Szekspira Nie 
tylko, 1ak Szekspir, odsłaniał najciemniejsze strony ludzkiej psychiki - na 
p rzykład uduszenie dziecka przy użyciu poduszki przypominającej o slynnej 

finatowei scenie z Otella - lecz także wskazywał na ich znaczenie w wymia

rze ogólnoludzkim. Z perspektywy swego czasu autor Powiatowe; Lady Mack
beth chciał pow ied zi eć, że św iat ludzkich namiętności, strącających bohate
ra na dno rozpaczy, pobudzał wyobraźnię niejednego pokolenia pisarzy „Nie 

ulega wątpliwości - pisal - że wyrachowanie, niegod z iwość, okrucieństwo 

i lubieżność, podobnie jak i wszelkie inne wady ludzkoś ci, s ą tak stare, jak 
stara iest sama ludzkość, lecz nie 111ątpliwe i to, że formy, w jakich przeja

wiają się symptomy zepsucia ludzkiej natury oraz stosunek do nich spole
czeństwa , w róż nych epokach są rózne i zawsze zasługują na jak na1w1ęk

szą uwagę" Wypowiedź ta wskazuje na przekonanie Leskowa o możliwości 

połączenia szekspirowskiego „dramatyzmu" z oryginalnymi wątkami kultury 

rosyiskiej i dodatkowo podkreśla nowatorski charakter jego twórczego za

mysłu Leskow stworzył wlasną Macbeth - rosyjską , powiatową , U \'11ktaną 

w caty szereg tragicznych okoliczności, które czynią z niej i kata, i ofiarę 

Jednocześnie. I trzeba powiedz i eć, że oślepiona i porażona przez milość 

Katierina lzmajtowa działa na wyobraźnię czytelniczą w stopniu nie mniej

szym, niż 1ej słynna literacka poprzedniczka. 

TeJ niewielkie] opowieści Nikołaja Leskowa sądzone byty drugie narodziny -
tym razem na scenie operową W roku 1934 początkujący wówczas kompo
zytor Dmitrij Szostakowicz napisał na podstawie Powiatowej Lady Mackbeth 
libretto do skomponowanei przez siebie opery pod tym samym tytulem. Burz
liwe dzieje tej opery - wielokrotnie zakazywanej w Rosji sowieckiej a odno
szącej ogromne sukcesy na scenach operowych całego świata - zdaią się 

w pełni potwierdzać wyiątkowość tego dzieła. Treść libretta w zasadzie 
nie odbiega od jego literackiego oryg i nału , chociaż Szostakowicz wprowa
dził szereg z naczących zmian dotyczących postaci głównej bohaterki . Pra
gną! ukazać Katierinę lzmajtową nie tylko jako kobietę okrutną, lecz tak że 

1ako zasługującą na ludzkie współczuc i e i nawet sympatię. Usunął w libret
cie motyw dzieciobóJstwa jako zbyt drastyczny dla widza, wzbogacił jego 

treść w elementy ludyczne nadaj ące całości charakter karnawału . Doty
czy to zwlaszcza rozbudowanej sceny swawolnych igraszek parobków z ku
charką Aksinią oraz ukazanie w krzywym zwierciadle zachowań policjantów 
przezywanych w Rosji przedrewolucyjnei „faraonami ". Wszystkie te zmiany 

korzystnie wptywaią na emocjonalny odbiór głów nej sprawczyni dramatu 
i wnoszą do przedstawienia tak charakterystyczne dla kultury rosyjskiej 
elementy absurdu i okrutnego humoru W takim ujęc i u jej przestępstwa sta

ją s i ę w większym niż u Leskowa stopniu protestem przeciwko zachłanności 
i okrucieństwu własnego środowiska, przeciwko osacz ającej Ją brutalno
ści życia Szostakowicz dążył niewątpl iwie do zweryfikowania wiedzy czy

telniczej na temat tego utworu Leskowa, który poslużył mu za materiał do 
libretta, lecz nie uważał tego za zadanie najważniej sze Dla pełni odbioru 

iego dzieła równie ważne, Jeśli nie najważnieisze, jest to, że, Jak wyznał, „ję 

zyk muzyczny dąży do uniewinnienia Katieriny" Poza przestaniem moralnym 

ten spektakl operowy zawiera także gtęboką refleksję nad światem muzyki. • 
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„Imię Mikołaja Leskowa, jednego z najwybitniejszych pisarzy rosyjskich dru
giej potowy XIX wieku, jest dotychczas w Polsce prawie nieznane" - zaczy
na Natalia Modzelewska swój wstęp do dwutomowego wydania z roku 1950 
jego „Utworów wybranych". To prawda, nigdy Leskow nie cieszy! się u nas 
taką estymą, nie zdobył takiej popularności jak Gogol, Czechow czy Dosto

jewski Kojarzymy go dzisiaj głównie, a może i wyłącznie, z tym jednym opo
wiadaniem, które zresztą krąży pod różnymi polskimi tytułami Na przykład , 

we wspomnianej edyqi „Utworów wybranych" nazywa się Powiatowa Lady 
Mackbeth (tak właśnie pisane - tlumaczył Jerzy Wyszomirski) 
Nowela owa stała się podstawą nie tylko libretta popularnej opery Dymitra 
Szostakowicza, ale zainspirowała także ... Andrzeja Wajdę, który w 1962 roku 

nakręcił na jej podstawie film. Zrobił go w Jugosławii (była to pierwsza za
graniczna produkcja naszego reżysera) i nazwał Sibirska Ledi Magbet W na
pisanej przez Dusana Radicia ścieżce dźwiękowej pobrzmiewają zresztą mo
tywy z dzieła Szostakowicza, co stanowi dowód na to, jak bardzo operowa 
wersja przyslonita literacki pierwowzór Rolę Katarzyny lzmajtowej zagrała 

u Wajdy Olivera Marković, zmarla w tym roku wybitna aktorka i pieśniarka 
Nota bene, matka Gorana Markovicia, jednego z najbardziej obecnie cenio
nych serbskich reżyserów 
Powiatowa Lady Makbet (bo ostatecznie pod takim tytułem funkcjonuje film 
Wajdy w literaturze fachowej) jest w twórczości autora Ziemi obiecane/ po
zyqą nietypową I z tego też chyba powodu nieco zapomnianą Odszedl tu 

Wajda od szerokiego, epickiego formatu, porzucił na czas jakiś narodowe 
tematy Przede wszystkim zaś postawił w centrum świata przedstawionego 
kobietę, co zdarza mu się rzadko_ Nawet te filmy, w których żeńskie posta
cie wysunięte byty na pierwszy plan, takie jak Wszystko na sprzedaż, Cz/o
wiek z marmuru czy Panny z Wilka obracaly się jednak wokół męskich spraw 

i problemów Skądinąd, ma Katarzyna lzmajlowa - przez swą desperację, 
silę, bezkompromisowość, upór w działaniu - sporo wspólnego z bojową 
dziennikarką Agnieszką z Czlowieka z marmuru czy też ekspansywną, zmy
słową Lucy Zuckerową z Ziemi obiecanej 
Co ciekawe, w Powiatowej Lady Makbet Wajda staje wyraźnie po stronie 
swoiej bohaterki Pokazuje ją jako młodą, urodziwą , inteligentną , wrażliwą 



kobietę, uwięzioną w strasznym domu u boku prymitywnego męża i despo
tycznego teścia . Sytuację Katarzyny dobitnie ilustruje JUŻ pierwsza sekwen
cja, w której senior rodu wyciąga z dziury martwego szczura, a potem na
kazuje swojej synowej podać sobie jadło Przy okazji złorzeczy jej za to, że 
mimo pięciu lat małżeństwa wciąż nie urodziła dziecka. Gdy więc w gospo
darstl'lie pojawia się przystojny i uwodz icielski parobek, Sergiusz, Katarzy
na widzi w romansie z nim szansę na odmianę swego losu. Choćby za cenę 

zbrodni Szaleńczo w Sergiuszu zakochana, gotowa jest mu osłodzić nawet 
trudy zsyłki na Sybir Ale i przez niego zostaJe w końcu zdradzona. 
Z wielu względów warto więc ten zapoznany film WaJdy odkopać w archiwach. 
Wciąż robi wrażenie złożona kreacja Olivery Marković, a sugestywny klimat 

budują posępne , surowe, czarno-białe zdjęcia Aleksandara Sekulovicia, na
grodzone zresztą na festiwa lu filmów jugosłowiańskich w Puli. 

Wajda jeszcze parokrotnie będzie sięgał w sweJ twórczości filmowej po dzie
ła rosyjskich autorów W 1972 roku nakręci dla zachodnioniemieckieJ telewi 
ZJi ZDF Pilata i innych - rzecz opartą na motywach powieśc i Michaiła Bułha

kowa Mistrz i Matgorzata Natomiast w 1988 roku przeniesie na duży ekran 
Biesy Fiodora Dostojewskiego, które wcześnieJ z powo dzeniem wystawia! 

w teatrze. W Pilacie ... kobiety się jednak wlaściwie nie pojaw iają, z kolei 
w Biesach pelnią wyraźnie dru go planową rolę asystentek mężczyzn próbują

cych zbawiać lub niszczyć świat. Natomiast intrygującym, choć odosobnio

nym eksperymentem w filmografii Wajdy jest Nastazja z roku 1994, oparta 
na Idiocie Dostojewsk iego Podwójną rolę księcia Myszkina i NastazJi Fili

powneJ zagra! tutaJ japoński aktor teatru kabuki, Tamasaburo Bando, slynny 

w swoim kraju z wcielania się w żeńskie postacie 
Rosyjska literatura inspirowala nie tylko Wajdę , lecz także innych polskich 
reżyserów filmowych Odnajdywali oni na kartach tamtych książek pierwszo

rzędne połączenie pełnokrwistej historii milosnej z rozważaniami na naJważ

nieJsze tematy egzystencjalne, rel igijne czy polityczne. Są to filmy męskie -

oparte na powieściach czy opowiadaniach przez mężczyzn napisanych, przez 
mężczyz n wyreżyserowane, skupione na męskich dylematach - ale z wyra

zistymi postaciami kobiet gwaltownych, namiętnych , tajemniczych, wodzą
cych na pokuszenie lub zakochanych do obłędu Przwzyjmy się kilku z tych 

adaptac1i, wlaśnie w kontekście feministycznym 

Filmy owe przeważ nie wykorzystują schemat erotycznego trójkąta - dwie ko

biety i Jeden mężczyzna lub dwóch mężczyzn i jedna kobieta. NieJako „wzor
cowa", bo mocno konserwatywna w swej wymowie wydaje się slabo już dzi
siaj pamiętana swobodna adaptacja opowiadania Lwa Tołstoja Diabel, którą 
pod tytułem Bestia wyreżyserowa ł w roku 1978 Jerzy Domaradzki. Wraz ze 

współscenarzystą, pisarzem Wladysławem Terleckim, przeniósł on akcję do 
Wielkopolski tu ż przed wybuchem I wojny światowej, w czasy, gdy i na zie
mie polskie zaczynają docierać psychoanalityczne nowinki Glówny boha
ter, Pawel (Wojciech Alaborski) wraca do rodzinnego majątku ze studiów 
w Szwajcarii Energiczny, przedsiębiorczy, pelen nowych idei chce ratować 

podupadające gospoda rstwo. Nie zaniedbuje także dzialań patriotycznych , 
przystaje do konspiracji , uczy młodych chlopaków strzelania. Planuje rów
nież ślub z Anną (Krystyna Janda w nietypowej dla siebie roli dzi ewczęcia 

cichego i skromnego) - panną z dobrego domu. ułożoną i oczytaną Jednak 
coraz siln iej dochodzi w Pawle do glosu popęd seksualny Pobudza go pewna 
chlopka o imieniu Dorota (Anna Chodakowska), która niemo oddaJe się panu 

w lesie i budynkach gospodarczych. Choć bohater próbuje ją odprawić, ona 
wciąż wraca, staje mu na drodze, kusi, nie mówiąc przy tym ani słowa. Do

prowadza wreszcie do destrukcji jego pozytywistycznych działań. D ia beł Jest 
kobietą? Czy też bestia tkwi w Pawle? Film tego nie przesądza, jednak tezę , 

że seks niszczy wszystko trudno uznać za specjalnie odkrywczą i płodną. 

Subtelniej erotyczne zmagania pokazal Jerzy Skolimowski w swej stylo
wej adaptacji powieści Iwana Turgieniewa Wiosenne wody (1989) nakręco

nej za europejskie pieniądze i w międzynarodowej obsadzie Tutaj również 

mamy mlodego mężczyznę, rosyjskiego arystokratę Dymitra Sanina (Timo
thy Hutton) rozdartego między dwiema kobietami Najpierw zakochuje się on 

w Gemmie (Valeria Golino) - córce wloskich cukierników, dziewczynie słod
kiej i niewinnej - by potem ulec urokowi swoJeJ rodaczki, Marii N ikołaJewnej 

(Nastassja Kinski) Ta femme fatale urod z iła się jako nieślubne dziecko dzie

dzica, mlode lata spędzila w nędzy, ojciec dopiero na lożu śmierci przyzna! 
się do niej Można przypuszczać , że teraz mści się na arystokratach za swe 

.,trudne dzieciństwo" Piękna, znudzona, przenikliwa poddaje charakter Dy
mitra próbie, w nadziei, że mężczyz na z teJ próby wyjdzie zwycięsko, oka

że się nieugięty, odpowiedzialny, po prostu silny Ale Dymi tr próbę oblewa. 

DaJe sobą manipulować, nie panuje nad wlasnymi chuciami, nie jest zdol
ny do podjęcia jakiejkolwiek decyzji, tchórzy, kłamie . I to on w końcu będ zie 

największym przegranym w tej grze Można powied zieć , że Wiosenne wody 
opowiadaj ą - za pomocą dziewiętnastowiecz nej opowieści - o nader dzisiaj 
aktualnym „kryzysie męskości" 

Odwrotny schemat - kobiety miotającej się między dwoma mężczyz nami -

eksploatuje też Andrzej Zu lawski i to także często posiłkuJąc się rosyjską li
teraturą Zainspirowane glównie hero inami Dostojewskiego kobiety z filmów 
Żuławskiego żyJ ą w stanie ielkiego napięcia emocjonalnego, nierzadko wpa
daJą w histerię. Są wykorzystywane i krzywd zone przez mężczyzn, ale t eż 

same b iorą na nich odwet J uż w krótkometrażowej, opartej na opowiadaniu 
Iwana Turgieniewa Pieśni triumfujące/ mi/ości z roku 1967 mamy rozdygota
ną Beatę Tyszkiewicz, którą z równowagi wyprowadziło pojawienie się nagle 
po latach za kochanego w niej kiedyś charyz matycznego Mucjusza 

Dwa zrealizowa ne przez Zuła wskiego we Francji w latach 80 fil my od wolują 
się bez pośrednio do powi eści Dostojewskiego Bohaterka Kobiety publicznej 
z roku 1984, Ethel (Valerie Kaprisky) dostaje ro lę w ekranizacji Biesów reży
serowanych przez apodyktycznego Lucasa (Francis Huster) Dziewczyna ma 
tam zagrać Lizę zakochaną w Stawroginie, którego kreuje sam Lucas Poza 

planem bohaterowie nawiązują ze sobą romans, rzeczywistość i fikcJa za
czynają się na siebie nakladać, zwłaszcza, że reżyser próbu1e manipulować 

Ethel Zachowuje s i ę jak Stawrogin w stosunku do Lizy - odpycha Ethel, po

niża ją, a na stępn ie wraca do nieJ na kolanach Ale kobieta wiąże się także 

z niez równoważonym czeskim imigrantem, Milanem (Lambert Wilson) W tym 

związku z kolei wcie la się w rolę, zaginionej bądź zamordo1:1anej, żony Mila
na, też aktorki, która wcześn iej byla kochanką Lucasa. Wątki autotematycz
ne mieszają się w filmie z gwałtownym i krwistym melodramatem. Dla Żuław

skiego kobiety są zbuntowanymi zabawkami Mężczyźni chcą nimi sterować, 

one jednak coraz częściej wymykają im się z rąk, co nierzadko doprowa dza 
mężczyzn do śmierci, zbrodni bądź oblędu 

Podobn ie rzecz wygląda w Narwanej mi/ości (1985) zainspirowanej Idiotą 

Dostojewskiego Mary (Sophie Marceau) jest luksusową prostytutką, która 
pragnie zemścić się na swych bogatych klientach, braciach Venin. Skrzywdzi li 

oni ją i jeJ matkę . Mary wiąże się więc z gangsterem Mickym (Tcheky Karyo), 

który ma jej w wendetcie dopomóc. Jednocześnie naszą bohaterkę kocha czy
stą i bezwarunkową miłością imigrant z Węgier, Leon (znowu Francis Husterl 
Najwyra źniej w św iecie Żulawsk iego Zachód symbolizuje zepsucie, Wschód 
- idealizm i n i ewi nność Mary jest gdzieś pomiędzy. Jest „świętą dz iwką". 

Obiektem kultu, ale i s prawczy nią zla. Odbiciem stereotypowych męskich wy

obrażeń o kobietach Mimo krzyków, wrzasków, strzalów, ciągłeJ bieganiny, 
histerycznego klimatu bohaterkom filmów Żulawskiego nie udaje się wyzwo
lić z tych stereotypów Bo i sam reżyser wy raźn ie delektuje się sadomasochi
stycznym charakterem re lacji między męskimi i żeńskim i postaciami. 

Na koniec moż na Jeszcze przedstawić naJmlodszy w tym gronie, a zarazem 
najbardziej staroświecki i szablonowy film Piękna nieznajoma (1992) wed ług 

opowiadania AleksieJa TotstoJa i w reżyse r i i Jerzego Hoffmana Grażyna Sza
polowska gra tu taj kobietę-szpiega Uwodzi młodego oficera carskiego (Woj

ciech Ma lajkat) w pociągu do Sztokholmu, by zdobyć taj ne papiery, które ten
że przewozi Ale pod wpływem milości nieszczęsna się nawraca itd itp Jest 

tutaJ wszystko to, co kojarzymy z przedrewolucyjnymi afektami i konwencją 
romansu: owa pi ękna , tajemn icza nieznajoma, eleganckie wn ętrza, dobre 
maniery, porywy namiętności , intryga szpiegowska, a nawet pieśń śpiewa
na przy pianinie i świecac h . Tytułowa bohaterka to femme fatale, podstępna 
i słaba zarazem. Koniec końców poddaje się uczuciu, ale musi ponieść karę 
za swoje grzechy 

Katarzyna z Powiatowej Lady Makbet Wajdy byla buntowni cz ką. Swoją po

stawą i swoim zachowaniem rzucała otoczeniu wyzwanie. Nieznajoma z filmu 
Hoffmana jest tylko cudnym bibelotem w ręku mądrzej szego od nieJ i silniej

szego mężczyzny Spala się z miłości do niego Widać, że dla polskich twór

ców kobiety z kart rosyjsk ich powieści są naJczęśc i eJ obiektem erotycznej 
i estetycznej fascynacji, ale obiektem pozbawionym autonomii Poza dzie
lem Wajdy filmy te nie wdaJą się w analizę społecznej i kulturowej pozycji 

tych kobiet Nasi reży serzy uc iekają w melodramatyczną narrację lub - jak 

w przypadku Żulawskiego - umieszczają bohaterki w umownej, komiksowej 
rz~czywistości. 

Heroiny Dostojewskiego, Turgieniewa czy Tołstoja nasuwają nam zbyt wiele 
łatwych, pochopnych i wytartych skojarzeń Piękne, nieszczęśliwe, podstęp

ne, zakochane. Czas najwyższy to przewartościować. • 



GABRIEL CHMURA 

Urodzi I się we Wroclawiu w 1946 r. 1ako syn chórzysty Opery Wroclawskiej. Edukaqę muzyczną 
rozpoczął u prof. Adama Kopycińskiego, byłego dyrektora Opery Wrocławskiej W 1957 r wy
emigrował z rodziną do Izraela, gdzie kontynuował naukę muzyki oraz podjął studia w Akademii 
Muzycznej w Tel Awiwie, zakończone dyplomami z kompozycji, fortepianu i dyrygentury. Studia 
dyrygenckie kontynuowal u Pierra Dervaux w Paryżu, Hansa Swarowsky'ego w Wiedniu oraz 

Franco Ferrary w Sienie, we Włoszech . 

Jest laureatem wielu prestiżowych nagród w czołowych konkursach dyrygenckich na świecie. 

W 1970 zdobyl I nagrodę w Konkursie Dyrygenckim w Besan~on, w którym ongiś zdobył Ją ne
stor polskich dyrygentów Jerzy Katlewicz. W 1971 otrzyma! Złoty Medal w Konkursie Cantelli, 
La Scala w Mediolanie W tym samym roku byl też laureatem I nagrody w Konkursie Herberta 

von Kara1ana w Berlinie W latach 1974-91 kierował, jako dyrektor artystyczny, kolejno: Operą 
w Akwizgranie (Niemcy), Orkiestrą Symfoniczną w Bochum (Niemcy) oraz Orkiestrą Narodową 
w Ottawie (Kanada) W październiku 2001 objąl stanowisko dyrektora artystycznego Narodo

we] Orkiestry Symfoniczne] Polskiego Radia w Katowicach. Gabriel Chmura dyryguje czolowymi 
orkiestrami świata, takimi jak Filharmonicy Berlińscy, Orchestre national de France, Montreal 
Symphony czy Filharmonicy Izraelscy oraz Orkiestrą Symfoniczną NHK Tokyo Jest również sta

lym dyrygentem gościnnym Berlińskiej Orkiestry Symfonicznej. W Polsce występował z NOSPR 
oraz z muzykami Filharmonii Krakowskiej, Poznańskie] i Filharmonii Narodowej w Warszawie. 

Artysta nagrywa z London Symphony dla wytwórni DGG oraz z orkiestrami radiowymi w Berlinie 
i Monachium dla CBS. Schubertowski łazarz, nagrany pod jego kierunkiem, zostal wyróżniony 

Grand Prix du disque Mondial de Montreux. Nagrania symfonii Haydna, dokonane przez Gabriela 
Chmurę z National Arts Centre Orchestra dla CBS, zostały uznane za „Best Choice" przez „Ame

rican Record Guide" i zyskały nominaqę do kanady1skiej nagrody Juno. Zrealizowane nagranie 
I Symfonii Gustava Mahlera oraz Va/se triste Jeana Sibeliusa, głównych dziel trasy koncerto
wej po Wielkiej Brytanii z 2002 r, spotkalo się z dużym uznaniem ze strony krytyki w Europie. 

Gabriel Chmura popularyzuje za granicą twórczość polskich kompozytorów, m.in Mieczysława 

Weinberga, znakomitego choć nieznanego prawie w kraju kompozytora Po wielkim sukcesie 

dwóch pierwszych plyt CD z utworami Weinberga, nagranych z wytwórnią Chandos - V Symfo
nia, Sinfonietta nr 1, IV Symfonia, Sinfonietta nr 2 oraz Rapsod na tematy moldawskie), Gabriel 
Chmura przystąpił do nagrania XIV i XVI Symfonii tego kompozytora. 

MARCELO LOMBARDERO 

Śpiewak i reżyser teatralny Absolwent Institute Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires 

w Argentynie. 
Jako solista bral udział w produkcjach Teatro Colón, gdzie wykonywał główne role m in w takich ope
rach jak Die Tate Stadt (Umarle miasto) Korngolda, li pngioniero (Więzień) Oallapiccoli, Ko/sui Me
nottiego, Zamek Księcia Sinobrodego Bartóka, Potępienie Fausta Berlioza, Holender tuf acz Wagne
ra czy Fidelio Beethovena. Często występował także na innych scenach Ameryki Łacińskiej i Europy 
- Rigoletto w Teatro Teresa Carreno w Carracas (Wenezuela), Zamek Księcia Sinobrodego i Otello 
w Bogocie (Kolumbia), Tosca i Rigoletto w Medei linie (Kolumbia), Don Giovanni w Teatro Argentino 
de La Plata, Makbet, Ariadna na Naxos i Wolny strzelec z zespoi em Buenos Aires Uri ca, El Cimarrón 
(Zbiegly niewolnik) i L'Upupa und der Triumph der Sohnesliebe (Dudek i triumf synowskiej mifośc1) 
Hansa Wernera Henze w madryckim Teatra Real Występował także w produkcji tango-opery Maria de 
Buenos Aires w Bayerische Staatsoper w Monachium. Z repertuaru oratoryjno-kantatowego z powo
dzeniem wykonuje Pasję wg Św Mateusza i Wielką mszę h-moll Bacha, Stworzenie świata Haydna, 

Requiem Mozarta i Faurego, Misa Solemnis i IX Symfonię Beethovena czy VIII Symfonię Mahlera. 
Jego działalność reżyserska rozpoczęta się w CETC (Centrum Eksperymentalne Teatra Colón), w któ
rym pełniąc funkcję dyrektora artystycznego przywrócił działalność teatru po latach stagnacji Wy

reżyserował tam Mahagonny Songspie! Brechta - Weilla, Świat/o księżyca z muzyką Monteverdiego, 
Ravela i Debussy'ego, Aventures i Nouvelles Aventures Ligetiego, Satyricon Maderny i Cesarza Atlan

tydy Ullmana, prezentowanego także w paryskiej Opera Comique oraz na wielu scenach Argentyny 
i Ameryki Łacińskiej. 
W 1994 zadebiutował w Teatro Colón jako reżyser, wystawiając - we współpracy z Willy Landinim 

- Zamek Księcia Sinobrodego Na tej scenie wyreżyserowal także Dziewczynę z Zachodu Puccinie
go (2002), Dialogi karmelitanek Poulenca (2004), Jonny spielt aut Kreneka (2006) i Wozzeck Berga 

(2007) Zrealizowal również Toskę w Teatra Metropolitano w Medellfnie, Rigoletto w Teatro Heredia 
w Cartagenie de lndias (Kolumbia) i łaskawość Tytusa w Teatra Avenida w Buenos Aires. W 2005 
realizował amerykańską prapremierę opery Król Kandaules Zemlinsky'ego w Teatra Colón. Na Festi
walu de Manaos w Brazylii wyreżyserowal Otello Verdiego i Otello Rossiniego, w tym samym roku 

zrealizował też The Tum of the Screw Brittena w Teatro Municipal w Santiago de Chile i_Krótkie życie 
de Falli w Guadala1arze w Meksyku. Ponadto wystawi! Dialogi karmelitanek w Palacio de Bellas Ar

tes w Meksyku, Tristana i Izoldę Wagnera, Lady Makbet mceńskiego powiatu Szostakowicza, Alcinę 
Handla i Ariadnę na Naxos Straussa w Teatra Municipal w Santiago, Carmen Bizeta w Teatra Aveni

da oraz Otello Verdiego w Teatro del Libertador San Martin w Kordobie. 

Jest laureatem licznych nagród za prace reżyserskie , 

min nagroda Asociación de Cronistas de Espectaculos 
za Canciones de Cabaret (1997) i Wesele Figara (2006), 
nagroda Clarin Music za li pngioniero (2000), nagroda 

Teatros del Mundo oraz ponol'mie ACE za Cesarza Atlan
tydy (2003), nagroda Association of Entertainment Jo
urnalists w Chile za The Tum of the Screw i Tristana 

i Izoldę W tym roku otrzymał także nagrodę Maria Gu
errero przyznawaną przez Asociación Amigos del Teatra 

Nacional Cervantes za Carmen. 
Oo grudnia 2007 byt dyrektorem artystycznym Tea

tra Colón w Buenos Aires Z kolei od 2009 roku pełni 

funkcję dyrektora artystycznego Teatra Argentino de 

La Plata. 



PABLO MARITANO 

Urodzi ł s i ę w 1976 r w Buenos Aires. Jest absolwentem Escuela Superior 
de Bellas Artes Ernesto de la Carcova i lnstituto Superior de Arte del Teatro 
Col ón Buenos Aires, które ukończy! pod kierunkiem Rubena Szuchmachera 
1 Deborah Low. W swo1e1 kar ie rze zawodowej wspólpracowat z takimi reż y

serami Jak George Delnon, Ivan Alexa ndre. Rita De Letteriis, Tran Anh Hung, 
Ruben Szuch macher, Jean-Louis Pichon. Od 2004 roku współpracuje z Ma r

celo Lombardero. Ponadto od roku 2009 pracuje z Guillermo Brizz io w Opera 
Estudio del Teatra Argentino w La Plata, gdz ie odpowiada za r eżyserię sce
ni czn ą. 

W roku 2005 wyg rał konkurs i otrzym ał nagrodę za rezyse rię sztuki La za
patera prod1giosa (Czaru1ąca szewcowa) Fed erico Garcii Lorki , w adaptacj i 

Marcelo Delgado, wystawio nej w Centrum Eksperymentalnym Teatra Colón. 
W roku 2007 wyreżyserowa 1 Cyrulika sewilskiego Rossin iego (Teatra Na
cional Juan de Vera), Attila Joszef - fragmenty Kurtaga, przygotowal ta k

że sce nografi ę do opery ka meralneJ Satyricoo Maderny (Teatra San Martfn) 
W 2008 wyg rał konkurs Ope ry Kameralnej Teatra Colón, otrzym ując nagro

dę za realizację jednoaktowej opery Le devin du village ( Wie1ski wróibita) 
Rousseau. Dla Buenos Aires Lirica zrealizował inscenizacje Wtoszki w Al
gierze Rossiniego i Traviaty Verd iego, za któ rą nominowany byt do nagrody 

ACE (Asociación de Cronistas de Espectaculos), a w roku 2010 za operę Xer
xes Hand la. W tym samym roku wyreżyserowal R1goletto Verdiego w Teatra 

Argentino de La Plata, za które byt nominowany do nagrody Asociación de 
Criticos Musicales de la Argentina (Argen tyńska Krytyka Muzyczna) 

W roku 2011 wyreżyserował La ciudad ausente (Nieobecne miasto) Gan
diniego w Teat ra Argentino de La Plata, li mondo della luna IKsięiycowy 

świat) Haydna w Taeatro Avenida oraz południowoamerykańską prapremie
rę Hippolyte et Aricie Rameau, p rzygotowaną przez zespół Compaiiia de las 

Lu ces. 
Wśród Jego planów artystycznych na rok 2012 z naj dują s i ę rea lizaqe Upro
wadzenia z seraju Mozarta w Teatra Avenida i Koronac1i Poppei Montever
diego w La Plata 

O I E G O SILIANO 

Absolwent klasy projektów scenicznych i sztuk teatralnych na Universidad 
del Salvador w Buenos Aires. Obecnie jest wykładowcą akademickim w ln
stituto Universi tario Nacional del Arte (IUNA, Buenos Aires), co z powodze
niem łączy z aktywną dzialalnością artystyczną w Argentynie i zagranicą. 
W roku 1995 otrzyma! nagrodę Hectora Ba sa ldua, przyznawaną przez Teat ro 

Colón oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Buenos 
Aires. Przez dzie s ięć sezonów byl scenografem Teatro Colón, po czym wyje
chał do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez pięć lat pracował Jako projek
tant i scenograf w amerykańskich teatrach w Hollywood i Kalifornii 

W swojej karierze zawodowej stworzy! projekty scenograficzne dla wie
lu scen operowych w Ameryce Południowej, m.in w Argentynie Teatro Co
lón, Buenos Aires - Wozzeck Berga, Borys Godunow Muso rgskiego, Piotruś 

i wilk Prokofiewa, R1goletto Verdiego, Dialogi karmelitanek Poulenca, teatr 
Buenos Aires Lirica - Traviata Verdiego, Teatro Avenida - Wesele Figara 
Mozarta, Werther Masseneta; w Chile Teatra Municipal de Santiago de Chi

le - Lady Makbet mceńskiego powiatu Szostakowicza, Zamek Księcia Sino
brodego Bartóka, Tristan i Izolda Wagnera, The Turn of the Screw Brittena; 
czy w Brazylii: teatr Manaus -Otello Verdiego i Rossiniego, i Meksyku Pa

lacio de Bellas Artes - Dialogi karmelitanek. We Francji w Opera de Nice 

zrealizował Makbeta Verdiego. 
Oprócz spektakli operowych, zrealizowal także scenografię do sztuk teatral
nych, min. Frankie and Johnny in the Clair de Lune (Terrence McNally), Lis 
i winogrona (Jean de la Fontaine), Król Edyp (Sofokles), Salome (Oscar Wil
de) oraz baletowych - m.in Don Kichot (Ludwig A Minkus) Istotnymi pro

jektami byty też rea lizacje dla Centrum Eksperymentalnego Teatro Colón 

Kantata o kawie Bacha, Mahagonny Songspiel Brechta -Weilla czy Aventu
res i Nouvelles Aventures Ligetiego. 



LUCIANA GUTMAN 

Jest jednym z ważniej szych kostiumologów swojego pokolenia Swoje pra
ce realizowała w teatrach w Argentynie, Brazylii, Chile, Kolumbii, Meksyku, 
Francji, Grecji i Czechach. Od ponad IO lat wsp ó łpracuj e z Marce lo Lom
bardero oraz Diego Siliano Stwo rzy ła proj ekty kostiumów m.i n. do tak ich 

oper jak Dziewczyna z Zachodu, Tosca, Manon Lescaut Puccini ego, Dra/agi 
karmelitanek Poulenca, Cyrulik sewilski i Otello Rossiniego, /(ról Kandau/es 
Zemlinsky'ego, Johnny spielt aut Kreneka, Wozzeck Berga, łaskawość Tytu
sa i Wesele Figara Mozarta, Werther Masseneta, Rigoletto, Makbet i Otello 
Verdiego, Tristan i Izolda Wagnera, The Tum of the Screw Brittena, The Ra
ke's Progress (Żywot rozpustnika) St rawiński ego, Lady Makbet mceńskiego 
powiatu Szostakowicza, li pngioniero Da Ila piccol i, Variete Mauricio Kagela, 

Krótkie życie de Falli, Maria de Buenos Aires Pia zzolli. 
Dwukrotnie otrzy mała nagrodę Asoci ación de Cronistas de Espectacul os 
(ACE) za Dra/ogi karmelitanek (2003) oraz Wesele Figara (2006) W tym sa

mym roku po raz pierwszy zdobyta t eż n agrod ę Krytyki Chilij skiej dla naj
lepszej produkcji zagran iczn ej za kosti umy do opery The Tum of t/1e Screw. 
Sukces ten został powtórzony w 2007 (Tris tan i Izolda) i w 2009 (Lady Mak
bet). Z kolei w 2003 roku by ła nominowana do prestiżowej nagrody przyzna

wanej przez Teatra Florencio Sanchez za sztu kę Ya no esta de moda tener 
ilusiones (Ztudzenia są niemodne) Ariela Barchilóna 

BOGUMIŁ PALEWICZ 

Karierę zawodową rozpoczął od współpracy przy realizac1i koncertów, m.in. 
Sonique we Wrocławiu. Zajmował się programowaniem oświetlenia do spek
takli w Teatrze Muzycznym Capitol Opera za trzy grosze B. Brechta, Gorącz
ka, Scat, czyli od pucybuta do milionera. Współpracował z Holiday on lee 
(Holandia) przy realizacjach Hollywood i Diamonds. Ważnym etapem zdoby
wania doświadcze nia scenicznego byt dla niego pobyt w Meksyku i praca 
w firmie Tihany Spectacular, w charakterze reżysera świateł i szefa ośw ie

tlenia . Kole1ne realizacje miały miejsce w Polsce i byly to: Gosi fan tutte 
WA Mozarta (Teatr Wielki w Poznaniu), Taniec Wampirów, Akademia Pana 
Kleksa (Teatr Muzyczny ROMA) Wspótpraco\'!al m.in. z takimi artystami 1ak 

Michał Znaniecki, Sarah Kawahara, Robin Cousins, Durham Marenghi, Felice 
Ross, Hans-Peter Lehmann, Grzegorz Jarzyna, Wojciech Kościelniak, Laco Ada

mik, Barbara Kędzierska, Cornelius Baltus, Simon Tutchener, Franz Czeisler. 
Wspólpraca z reżyserem Michałem Znanieckim przyniosła liczne produk
cie - zagraniczne Cyrano de Bergerac F. Altano (Palau de les Arts w Wa

lencji), Zamek Sinobrodego B Bartóka i Gosi fan tufie WA Mozarta (ABAO 
w Bilbao), El diario de un desaparecido L. Janaćka (Teatra Rea l 1•1 Madrycie), 
Eugeniusz Oniegin P Czajkowskiego (Teatro Argentino de La Plata i ABAO 

w Bilbao); 1ak i w kra1u, w tym Rigo!etto G. Verdiego (Opera Wroclav1ska), 
tuqa z Lamermmor G. Donizettiego (Teatr Wielki - Opera Narodowa), Don 
Giovanni WA Mozarta (Opera Krakowska), Samson i Dalila C Saint-Saensa 
(Opera Wrocławska), Lukrezia Borgia G. Donizettiego (Teatr Wielki - Opera 
Narodowa), Emani G Verdiego (Teatr Wielki w Poznaniu), The Fairy Queen 
H. Purcella (Opera na Zamku w Szczecinie), Candide L. Bernsteina (Teatr 
Wielki w Poznaniu). Wspólnie zrealizowali też spektakle plenerowe - super

widowiska we Wroclawiu: Napój milosny G. Donizettiego (Opera Wrocławska 

I Hala Ludowa), Otello G Verdiego (Opera Wrocławska I Wyspa Piaskowa), 

Turandot G Pucciniego (Opera Wroclawska I Stadion OlimpiJski) 
Od 2004 pracuje w Operze Wrocławskiej na stanowisku reżysera ·św iateł 
Pracował tam min przy realizac1ach spektakli Antygona Z. Rudzińskiego, 

Halka i Straszny dwór S Moniuszki, Bal życia do tekstów A OsieckieJ, Tra-

v1ata G. Verdiego, Ester l Praszczalka, Hagith K. Szy
manowskiego, Cyganena G Pucciniego, Wolny strzelec 
C. M. von Webera, Jezioro la będzie i Dziadek do orze
chów P Cza1kowskiego, Król Roger K. Szymanowskiego, 
Jutro l Bairda, Kobieta bez cienia R. Straussa, Cho
pin G Orefice. W Operze Nova w Bydgoszczy zreal izo

wał m.in spektakle Odcienie bieli, Rain forest, Chopin 
w Nohant, Kopciuszek, Madame Butterfly, Jaś i Malgo
sia, Gioconda W Teatrze Wielkim w Poznaniu zrealizo
wal światła do spektakli Ernani G. Verdiego, Stworze
nie świata J Haydna i Werther J Masseneta, Candide 
L. Bernsteina i The Fairy Queen Purcella. 



MAREK RYDIAN 
Reżyser i realizator świateł Absolwent Politechniki Poznańskie1, ukończył 

specjalizację techniki świetlnej na wydziale elektrycznym. Z Teatrem Wiel
kim w Poznaniu współpracuje od roku 1987 Stworzył tutaj światła m in do 
Galiny, Mocy przeznaczenia, Madame Butterfly, Aidy i wielu innych, łącznie 
ponad pięćdziesięciu spektakli Współpracował z wieloma wybitnymi reży

serami teatralnymi i scenografami, wśród których znajdują się postaci ta
kie jak: Adam Hanuszkiewicz, Ryszard Pery!, Marek Weiss, Mariusz Treliń
ski, Grzegorz Jarzyna, Robert Skolmowski, Franciszek Starowieyski, Andrzej 
Kreutz-Majewski, Ryszard Kaja, Borys Kudlicka, choreograf Conrad Drzewiec
ki, czy obecny dyrektor Teatru Wielkiego - Michał Znaniecki. Do jego sukce
sów należą również miejscowe i zagraniczne realizacje świateł, m.in. Czar
na maska (Moskwa, Sankt Petersburg), Don Pasquale (Luxemburg), Moc 
przeznaczenia, Elektra, Falstaff (Haga, Rotterdam) oraz kilkadziesiąt innych 
spektakli, realizowanych w wielu holenderskich i niemieckich miastach. Jako 
współtwórca świateł, miał okazję pracować z Felice Ross, Jerzym Bojarem 
i Bogumiłem Palewiczem. 

MARIUSZ O T T O 
Urodzony w Poznaniu. Wieloletni członek chóru i wychowanek szkoły Jerzego 
Kurczewskiego Absolwent Akademii Muzycznej im. Ignacego J Paderew
skiego w Poznaniu. 
Śpiewak i dyrygent Od 1997 roku związany z Teatrem Wielkim im. Stanisła
wa Moniuszki w Poznaniu, przede wszystkim jako najbliższy współpracow
nik Jolanty Doty-Komorowskie1, po której w 2007 roku objął stanowisko sze
fa chóru Pod jego kierownictwem chór przygotowany został m.in. do takich 
produkcji jak Tannhauser R Wagnera, Skrzypek na dachu J Bocka I J Ste
ina, Stworzenie świata J Haydna, Werther J Masseneta, Cyganeria i Tosca 
G. Pucciniego, Mana Stuarda G Donizettiego - za każdym razem zdobywa
jąc uznanie krytyki i publiczności 

CH 
TEATRU WIELKIEGO W POZNA IU 

soprany a Iły tenory 

Lucyna Białas Ewa Bielawska Michał Gumienny 
Ewa Boguszewska Joanna Chmielnicka Jarosław Gwoździk 

Irina Filippovitch Małgorzata Frąckowiak Sławomir Lebioda 
Anita Furgol-Kownacka Urszula Klawiter-Maniecka Rafał Malęgowski 

Małgorzata Hadrych Marta Kostanciak Jan Mantaj 
Joanna Kopeć-Hoffmann Danuta Kulcenty Maciej Marcinkowski 
Kinga Krasowska Monika Matuszak Przemysław Myszkowski 
Agnieszka Lubawy-Lehmann Ewa Pszczółka Piotr Płończak 
Anna Muraszko Elwira Radzi-Pacer Robert Pucek 
Iwona Neumann Lidia Rbbken Sebastian Radecki 
Barbara Siwek Jolanta Snuszka Dariusz Stręk 
Wiesława Urbaniak Lilla Suszka Paweł Szajek 

Violetta Zawadz~a Jan Wawer 

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 



skrzypce I altówki harfa waltornle 
Eliza Schubert-Pietrzak Łukasz Kierończyk Paulina Kostrzewska Mikotaj Olech 
Gie8y Jędrzejczak Dominika Sikora Damian Lotycz 
Andre Kasztelan Agnieszka Kubasik flety Joanna Kubiś 
Dezydery Grzesiak Remigiusz Strzelczyk Karolina Porwich Mirosław Sroka 
Małgorzata H adyńska Jędrzej Kaczmarek Sebastian Łukaszewsk i Witold Habdas 
Małgorzata Wnęk Urszula Ostrouch Brygida Gwiazdowska-Binek 
Katarzyna Janda-Dawidziuk Maciej Piotrowski trąbki 
Agata Kabacińska wiolonczele Maciej Stomian 
Urszula Pietz Dorota Ha1zer oboje Leszek Kaczor 
Sylwia Kaczmarek-Subera Krzysztof Ku bas i k Mariusz Dziedziniewicz Leszek Kubiak 
Anna Machowska Andrzej Nowi cki Wiesław Marko\'lski Macie) Gwóźdź 
Marta Piecka Aleksandra Awtuszewska Maria Pasternak Jakub Domański 

Aleksand ra Jóźw iak Piotr Furtak 
skrzypce li Marta Łupacz puzony 
Toma sz Żelaśkiewicz Agata Maruszczak klarnety Piotr Banyś 
Ryszard Chmielewski Kazimierz Budzik Piotr Nobik 
Wiesław Ziólkowski kontrabasy Slawomir Heinrychowski Tomasz Stanislawski 
Monika Oworczyńska Ryszard Kaczanowski Krzysz tof Mayer Tomasz Kaczor 
Dawid Walczak Jerzy Springer Tomasz Goliński Marek Kaczor 
Maria Bawolska-Dastych Stanisław Binek 
Maria Matu szewska Michał Francuzik fagoty tuba 
Joanna Modzelewska Tomasz Grabowski Dariusz Rybacki Jacek Kortylewicz 
Olga Hala Joanna Kołodzi ejska Zbigniew Wilk 
Monika Sieracka-Salas Andrzej Józefowicz 

Btazei Pasternak 

perkusja 
Piotr Kucharski 
Piotr Szulc 
Małgorzata Bogucka-Miler 
Łukasz Berlin 
Małgo rza ta Koperska 
Oskar Walczak 
Pavel Ryś 

Instrumenty 
klawiszowe 
Krzysztof Leśniewicz 

dyrektor I Micha ł Znaniecki 
z-ca dyrektora ds. artystycznych I Re nata Borowska-Juszczyńska 
z-ca dyrektora ds. muzycznych I Mieczysław Nowakowski 

kierown ik chóru 
k1erown1k literacki 
kierownik koo rdynacji 
i produkqi artystycznej 
z-ca kierownika koordynacji 
kierown ik działu promoqi i marketingu 
konsultant PR i marketingu 
k1erown1k impresa riatu 
kierownik sekretariatu 
kierown ik biura obsługi widzów 
ra dca prawny 
kierownik działu kadr 
kierownik działu 
adm 1n istracyjno-gospoda rczego 
kierownik działu 
inwestyqi i eksploa tacji 
z-ca głównego księgowego 
pozyskiwanie funduszy 
sekc1a edukacj i 
archiwum 

Mariusz Otto 
M i chał J. Stankiewicz 

M i chał Grudziński 

MacieJ Wieloch 
Magdalena Sowińska 
Jakub Biegaj 
Katarzyna Liszkowska 
Magdalena Kulczyńska 
Andrzei Frąckowiak 

Agnieszka Brzozowska-Wilczek 
Grazyna Kastro 

Hanna Maląg 

Norbert Sobczak 
Dorota Wenzel 
Anna Pliszka 
Zofia Dowiat 
Tadeusz Boniecki 

kierownik produkcji środków inscenizac1i Zbigniew Łakomy 
główny spec. ds kostiumografii Czesław Pietrzak 
kierownik bryg oświetlenia scenicznego Marek Rydian 
kierownik bryg elektroakustycznej Krystian Kołakowski 
kierownik sceny Dariusz Michalski 
główny energetyk Piotr Książkowski 
perukarnia Anna Hampelska 
garderobiane Ewa Wower 
malarnia Jacek Wysocki 
dekoratornia Robert Niedrich 
pracown ia krawiecka damska Krystyna Jędryczka 
pracown ia krawiecka męska Grażyna Tumida j 
modystki Elżbieta Bogusławska 

pracownia obuwnicza Kazimierz Mikołajcz ak 
ślusarn ia Damian Prentke 
stolarnia Marek Kwiatkowski 

z-ca dyrektora ds. baletu I Jacek Przybylowicz 
z-ca dyrektora ds.ekonomiczno-administracyinych I Ryszard Markow 
z-ca dyrektora ds. technicznych I Jacek Wenzel 
główny ks ięgowy I Ewa Olczak 

inspic1enci 

suflerzy 
przygotowanie sol istów 

asystenci reżysera 
asystent choreografa 
akompaniatorzy baletu 
pedagog baletu 
inspektor baletu 
inspektor chóru 
inspektor orkiestry 

redakc1a programu 
opracowanie graficzne wnęt rz a 

na okładce wykorzystano plakat 

zdjęc ia 

druk 

Danuta Kaźmierska, Wiesława Wiza, 
Rysza rd Dłużewicz, Paweł Kromolicki 
Magdalena Głuszyńska , Wadim Zo rin 
Olga Lem ko, Wanda Marzec, 
Olena Skrok. Marcello Giusto 
Wiesław Bednarek, Krzysztof Sza niecki 
Małgorzata Połyńczuk-Sta ńda 

G rażyna Lewandowska. Magdalena Maryniak 
Uran Azymov 
Andrzei Płatek 
Agnieszka Lubawy-Lehman, Lech Algusiewicz 
Dominika Sikora 

Mi c hał J. Stankiewicz 
Blanka Tomaszewska I fenommedia.p l 
foto Magda Wunsche&Agnieszka Samsel 
I typo Fryderyk Klyszcz 
Di ana Sansano. Jarosław Gwoździk , 

archiwum Teatru Wielkiego 
Za kład po ligraficzny Moś i Łuczak I mos.pl 

Teatr Wielki w Poznaniu 
ul. Fredry 9 61-701 Poznań 
tel 61 65 90 200 
opera@opera.pozna n.pl 
www.opera.poznan.pl 

Teatr składa podziękowania Ryszardowi Kai za udostępnienie zaprojektowanych przez niego 
płaszczy chórzystów. 

Podziękowania dla Diany Sansano za udostęp n i e nie zd ję ć wykonanych podczas rea lizacji opery 
Lady Makbet mceńskiego powiatu w Teatra Argentino de La Plata. 

Podziękowania dla firmy MOOV za udostępnienie projektorów i pomoc przy realizacj i projekcji 
wyświetlanych podczas spektaklu 

Tytuł oryginału neau MaK6em M~eHCKOW ye3aa (Led1 Makbet Mtsenskogo Uyezda) 

Teatr Wie lki w Pozna niu wystawia pierwszą wersię partytury z 1932 r. 
Wykonania za zgodą wydawnictwa DSCH Publi she rs (Dmitri Shostakovich Publishers) 

Streszczenie opracowane na podstawie Sigrid Neef, Opera. red. And ras Batta. wyd. Konemann 2001 
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