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W kwi.erni.u 1799 .roku Schi.llei i.nfoimowal Goei:he

go, że zakończ!:Jl si:udi.a hi.srnI!:JCZne nad okiesem 

panowani.a Elżbi.ei:!:J i. .rnzpocząl si:udi.owani.e ŹIÓ

del doi:!:Jcząc!:Jch p.rncesu sądowego Maii.i.. W i:!:Jm 

sam!:Jm li.ści.e pi.sal i:eż o planowan!:Jm drnmaci.e, że 

prnjeki:uje w ni.m katasuofę , ki:óią czl:Ji:elni.k CZl:J 

wi.dz .rozpozna od rnzu, ledwi.e zaznajomi.wszl:J si.ę 

z dzi.elem. W prnki:l:Jce oznaczało rn rnz!:Jgnację z wi.e

lu baIWnl:Jch, poi:encjalni.e możli.wl:Jch ornz i:eaual

ni.e efeki:ownl:Jch scen zbi.ornwl:Jch, ki:óie z wi.elki.m 

kunszi:em zail:JSOwal w dopi.ern ukończonl:Jm (1799) 

Wallensreinie, a pIZesuwalo uwagę na i.nną plasz

CZl:Jznę drnmai:l:Jcznl:Jch zdaIZeń. Wano poml:Jśleć 

nad charnki:ernm i:ej kai:asuofl:J, ki:órn - w zami.a

Ize poei:!:J - mi.ala si:anowi.ć oś Oigani.zującą cal!:J 

drnmai:, zasi:anowi.ć si.ę nad jej pIZl:JCZl:Jnami. i. we

wnęuzną suuki:uią. 

Mi.ejsce uwi.ęzi.eni.a Maili. zosi:alo pIZedsi:awi.o

ne już w pi.eiwszej sceni.e drnmai:u; calą jej bujną 

i. skompli.kowaną pIZeszlość poznajeml:J Tl:Jm saml:Jm 

jed!:Jni.e w aki:ach rnuospekcji. szkocki.ej kiólowej 

i. rnwaIZ!:JSzącej jej pi.asi:unki.. Szi:uka o dwóch ko

bi.ei:ach ze szczl:Ji:u ówczesnego świ.ai:a zaczl:Jna si.ę 

- w celi. wi.ęzi.ennej - gwahowną spizeczką Rnnl:J , 

pi.asi:unki. Maii.i. i. dozoICl:J wi.ęzi.eni.a , Paulem. Si:a

Il:J rn zabi.eg drnmai:uigi.cznl:J, bl:J charnki:eI!:JZOwać 

glówną posi:ać popIZez rnzmow!:J slużącl:)Ch, najbaI

dzi.ej może rnzwi.ni.ęi:l:J w komedi.i., choć Schi.lleI po

dobną zasadę zasrnsowal i:eż we wcześni.ejsz!:Jm 

Don Ca.flosie, drnmaci.e hi.srnil:JCZn!:Jm o wi.elki.ch 

konfli.ki:ach pańsi:wow!:Jch i. mi.losnl:Jch. Pi.eiwsza 

scena tvfafii Swan ni.e jesi: Wl:Jpelni.ona ZW!:JCZajo

wą, komedi.ową pogwaiką o mi.losi:kach i. piZl:JWa

rach prni:agoni.si:ów, ki:óIZl:J pojawi.ą si.ę na sceni.e 

ni.eco późni.ej - rn gwahowne si:aici.e osób memal

ni.e baidzo IÓŻn!:Jch, oddzi.elonl:Jch od si.ebi.e Sl:J1U

acją ofi.ail:J i. suażni.ka. Skaigom Rnnl:J na nadmi.eI

ną surnwość wobec jej pani. odpowi.adają diwi.nl:J 

suażni.ka, k1ÓI!:J mówi. o wchodzącej Maii.i. (pize

klad Mi.chala Budzl:Jński.ego z li.pski.ego Wl:Jdani.a 

z 1850 rnku): 

W ręku krzbJŻ ChrbJs1usa, 
W sercu dworszczl:Jzna 
i. zi.emska pokusa. 

Jak si.ę jednak zarnz okaże , kiólowa ni.e piZ!:Jwi.ą

zuje wagi. do zabranl:Jch jej pIZedmi.01ów i. W!:Jraża 

goaki. żal z powodu popelni.on!:Jch ni.egdl:JŚ wi.n, ob

jawi.a si.ę jako kobi.ei:a wi.elkoduszna i. znająca hi.e

raichi.ę spraw. Pokorna bez uni.żoności. i. dumna bez 

pl:JChl:J uznaje Elżbi.ei:ę za jedl:Jną możli.wą panneI

kę rnzmowl:J, o ki:óią zabi.ega - wszak kiólowa an

gi.elska rn, według słów samej Maii.i., „Jak ja kiólo-

wa i. jak ja kobi.ei:a." 

Pozosi:awml:J na chwi.lę szkocką kiólową, w k1ó

Iej słowach może czujeml:J egzahację ni.epIZe

ci.ęrnej osobowości., dodai:kowo poddanej wi.elki.m 

emocjom, i. spióbujml:J zajizeć za zasłonę czasu, od

dzi.e lającą nas od szi:uki. i. ml:Jśli. spized dwusw 

lai:. 01óż „czlowi.ek na uoni.e" rn jedna z najważ

ni.ejszl:Jch konsuukcji. świ.arnpoglądowl:Jch oraz 

i.dei. pofol:JCZnl:Jch eurnpejski.ego oświ.eceni.a , CZ!:J

i:elna w pi.smach i.melekwalnl:Jch lumi.naIZ!:J, obec

na w ni.ezli.czonl:Jch sz1ukach sceni.cznl:Jch. Si:awi.a

jąc z upodobani.em swoi.eh kiólewski.ch bohai:eiów 

w Sl:J1uacjach konfli.ki:u mi.ędzl:J surnwości.ą rnprn 

zemowanego pizezeń prawa a „ludzkości.ą" wladcl:J 

pragnącego dać ujści.e uczuci.u wdzi.ęczności., li.m

ści., zrnzumi.eni.a wobec poddanego, ki:Óil:J zawi.ni.l 

wobec prawa, drnmawidZl:J ni.e i:l:Jlko eksponowali. 

drnmai:l:Jczne Iozdaici.e wewnęuzne si:woaonl:Jch 

paez si.ebi.e posi:aci.. Pi.sali. i:akże swoi.si:ą hi.srn

Ii.ę memalności. swojego czasu, w k1Óil:Jm splai:a

tl:J si.ę i:eoii.e humani.i:ail:Jzmu, koncepcje prawa, 

wi.zje anuopologi.czne, wsz!:Js1ko w slużbi.e piojek

rnwanej pIZez fi.lozofów nowej pIZ!:JSZlości. . 1a ob

jawi.la si.ę szl:Jbci.ej może, ni.ż oczeki.wano, w Wl:Jda

IZeni.ach rnwolucji. 1789 rnku, naznaczonl:Jch dwa 

lai:a późni.ej ści.ęci.em kiólewski.ej pail:J i. zni.esi.e 

ni.em monaichi.i., ki:óie rn Wl:JdaIZeni.e, opiócz mocl:J 

prawnej, posi.adalo głęboką moc Sl:Jmboli.czną koń

ca si:aiego ladu i. począi:ku nowego, jakobl:J lepsze

go świ.ai:a. 

Wl:Jsi:awi.ona w czeiwcu 1800 rnku na sceni.e wei.

maiski.ego i:eauu tvfa.fia Swan si:awi.a wi.elki. i:e

mai: poli.i:l:Jki. i. szi:uki. osi.emnasi:ego wi.eku, czl:Jli. la

skawość wladcl:J, w saml:Jm cenuum pornszanl:Jch 

w drnmaci.e prnblemów ei:l:Jcznl:Jch. Uwi.ęzi.ona Ma

Ii.a upoICZl:Jwi.e pragni.e spoi: kani.a z angi.elską kió

lową - skazana pIZez sąd pIZ!:Jpomi.na, że jedl:Jni.e 

kiólowa może i:en Wl:Jrnk podpi.sać lub uni.eważni.ć: 

,1!,Jlko Elżbi.ei:a z wlasnej swojej woli.\\ Może 01wo

IZl:JĆ wrni:a mej ni.edoli.", Wl:Jjaśni.a Moni.mernwi.. 

W rnzmowi.e z Budejem wskazuje na ni.ebezpi.ecz

ną bli.skość prawa i. pizemoc!:J, ki.edl:J prnwokacl:Jj

ni.e Pl:JLa o grani.ce wladzl:J Elżbi.e1l:J: 

Jed!:Jnl:Jm rni:unki.em dla uwi.ęzi.onej, z czego zda

je sobi.e sprawę zaiówno ona sama, jak i. jej zago

IZali. wrngowi.e, jes1 laska okazana paez angi.el

ską wladczl:Jni.ę, kcórn może zmi.eni.ć Wl:JIOk sądu. 

1ego fakw są świ.adomi. nawei: najbaidzi.ej zawzi.ę 

ci. ni.epIZ!:Jjaci.ele szkocki.ej kiólowej, jak Builej: 

,W lasce kiólewski.ej leżl:J dla ni.ej zbawa \\ [Elżbi.e

i:a] Musi. jej uż!:Jć . " 

Łaskawość panującego„ . Jej apologi.ę znajdzi.em!:J 

w jedn!:Jm z osi:arni.ch cizi.el Mazana, w Łas!'.awo

ści fywsa (1791) dzi.ele gloI!:Jfi.kującl:Jm szlachei:

ność wladcl:J. Napi.sanl:J u prngu XIX wi.eku !isiążę 

Hombufg Hei.nii.cha von Klei.si:a (1810) upIZl:JLOm

ni.l, że konfli.ki: mi.ędzl:J władcą a poddanl:Jm może 

bl:)ć oprawi.on!:J w zdecl:)dowaną apologi.ę prawa, 

pIZed ki:ÓI!:Jm musi. usi:ąpi.ć nawe1 „czull:J" władca, 

prnwo bawi.em ni.e dopuszcza żadnl:Jch Wl:Jjąi:ków 

i. - I!:JgOil:JSl:l:Jczni.e srnsowane - objawi.a moc odno

wi.eni.a i. uszl acherni.eni.a czlowi.eka. Konfli.ki: mi.ę 

dzl:J dwoma kiólowl:Jmi., ulokowan!:J pizez Schi.Uera 

na złączeni.u racji. osobi.s1l:Jch, pIZepajającl:)ch m!:J

śli. i. uczuci.a posi:aci., ornz jaki.chś zasad ponadoso

bowl:Jch, genernjącl:Jch prnwo i. Ob!:Jczaj, wpi.suje si.ę 

wi.ęc w wi.elki. i:emai: czasu schl:Jlku osi.emnasi:e

go i. począi:ku dzi.ewi.ęrnasi:ego wi.eku. Czasu gwal

rnwni.e rnzlamanego, w ki:Óil:Jm ZWl:Jci.ęzcl:J szl:Jbko 

si:awali. si.ę ofi.arami., a absuakcl:Jjne, odpeisonali.

zowane prnwo znajdowalo kolejne wci.eleni.e w po

si:aci.ach pIZ!:JWÓdców pornwolucl:Jjnej Francji.. 

Ni.echaj mi. ŻbJci.e morderczo odbi.erze 
Swojej pewności. poni.esi.e w ofierze; 
Ze w1enczas WbJZna że mną zarządzi.la 
Ni.e sprawi.edhwość, lecz przemocbJ si.la. 



/'1a.rię Sruan pi.sal doświ.adczonl:J drammurg, dla 

k1órego problem wladzl:J, przemocl:J i. wolności. srn

nowll 1ema1 bodaj podsrnwowl:J, rnk si.lni.e Wl:Jekspo

nowanl:J w mlodzi.eńczl:Jch Zbójcach, a pornm w Don 

Ca.riasie i. Wallensreinie, rnkże w późni.ejszej Dzie

wicy 0.rleańskiej. Ni.e znaczl:J 10 oczl:Jwi.ści.e, że re

ali.zacje 1ego rnma1u mi.all:J jednoli.Ll:J zakrój, prze

ci.wni.e, Schi.Her podążał od eksponowani.a osuego 

bumu, objawi.onego w zewnęuznl:Jch formach odrzu

ceni.a lub sprzeni.ewi.e.czeni.a si.ę wladzl:J ojca, po na

rasrnjącą w kolejnl:Jch dzi.elach apologi.ę wolności. 

wewnęuznej, k1órą podUzl:Jmuje ni.ezlomność cha

rak1eru posrnci. osamorni.onej, ni.esluszni.e skaza

nej, zapomni.anej. W /'1a.rii Sruan boharnrka zosrnje 

przedsrnwi.ona w momenci.e, w k1Órl:Jm jej osobi.

S1l:J bum abdl:Jkowal na rzecz królewski.ej godności. 

i. szlacherności. ofi.arl:J, k1óra ni.e pozwala sobi.e na 

zapomni.eni.e o popelni.onl:Jch błędach, ale rnż ni.e 

uznaje żadnej wladzl:J nad sobą, poza .równą jej wla-

dzą angi.elski.ej królowej. Drama1 Schi.Hera o szkoc

ki.ej władczyni. ni.e jes1 jednak uakrnrnm z zakre

su poli.Ll:jki. czl:J rnori.i. prawa, jes1 uagedi.ą wladzl:J 

i. nami.ęrności. - ekspi.acji. za wi.nl:J, duml:J, rl:Jwali.za

cji., zd.cadzonej mllości. ... Srnwi.ając w cemrum ua

gi.cznego konfli.krn dwi.e kobi.e1l:J~ bardzo różne cha

rakrnrem i. rnmperamemem, mógł Schi.Her .Cl:JSOwać 

konuas1l:J i. Wl:Jpelni.ać i.eh komurl:J subrnlną anali.zą 

wewnęuznl:Jch poruszeń. Mari.a - prawdomówna, Żl:J 

wi.olowa, spomani.czna i. nawe1 w wi.ęzi.ennl:Jm Wl:J

ni.szczeni.u uwodzi.ci.elska, skonuasrnwana z Elż

bi.e1ą, k1óra kalkuluje każdl:J swój krok, jes1 zi.mna 

i. ni.ezdolna do spomani.cznego uwolni.eni.a uczuć. Na 

rnn schema1 Schi.Her nakłada jednak z.cóżni.cowa

ne farbl:J chwi.lowl:jch srnnów psl:Jchi.cznl:Jch i. zni.u

ansowanl:Jch emocji., dzi.ęki. czemu dramm ni.e jes1 

- co skądi.nąd rnkże bl:JlObl:J ci.ekawe - parabolą wla

dzl:J i. przemocl:J, lecz pelnl:Jm barw obrazem srnrci.a 

dwóch kobi.ecl:Jch osobowości.. 

Do upragni.onego p.czez Mari.ę spo1kani.a z Elżbi.e1ą 

dochodzi. dopi.ero w uzeci.m akci.e, usl:J1uowanl:Jm 

w saml:Jm cenuum pi.ęci.oak10wej snuki.. Rngi.elska 

królowa ni.e bez opo.ców ulega namowom lo.cda Lei.

cesrnra, swojego kochanka, a jak okaże si.ę dalej -

skrl:jrngo zwolenni.ka Mari.i. - bld spo1kać si.ę z ni.ą 

ni.bl:J mi.mochodem, w czasi.e palowani.a. Powi.ado

mi.ona p.czez Żl:Jczli.wego jej suażni.ka, że 010 spo-

1ka Elżbi.e1ę, Mari.a zrazu wpada w pomi.eszani.e 

i. zdradza 10 lęk przed sp01kani.em, 10 ni.enawi.ść do 

Elżbi.e1l:J. Naklani.ana przez 010czeni.e do okazani.a 

pokorl:J, wybucha ob.razami. ni.ezgodl:J, k1órej ni.c ja

kobl:J ni.e zdoła p.czezwl:Jci.ężl:jć: 



Srnjąc z Elżbi.e1ą 1wa.rzą w 1wa.rz, s10pni.owo opa

nowuje si.ę, doznane ci.e.rpi.eni.a odsyła w p.rze

szłość i. zdejmuje z k.rólowej wi.nę za własny los 

- rn.raz p.ragni.e .rozmawi.ać z ni.ą jak z k.rólewską 

si.osuą, .równą w godności., a podległą, jak i. sama 

Ma.ri.a, 1ylko p.rzeznaczeni.u: „Zły duch z pi.eki.elnej 

wys1ąpi.l głębi.ny \\ I w se.rcach naszych zapali.l 

ni.ezgodę''. K.rólowa Rngli.i. ni.e jes1 jednak skłonna 

do wz.ruszeń i. si.osuzanych uczuć, 1wa.rdo obsrn

je p.rzy zb.rodni. srnnu, jaką mi.ala popeł.ni.ć Ma.ri.a, 

w końcu ob.raża ją do żywego p.rzypomni.eni.em za

mo.rdowanych , mężów i. kochanków'. Rozmowa p.ro

jek10wana p.rzez Ma.ri.ę jako podni.osly i. jednocze

śni.e głęboko ludzki. spó.r dwu władczyń ni.e może 

zakończyć si.ę zgodą, a Ma.ri.a, g.rzebi.ąc swoje szan

se na uwolni.eni.e, .równi.e .radykalni.e oddzi.ela swo

ją peł.ną błędów, lecz au1emyczną i. spomani.cz

ną d.rogę życi.a od pozo.rni.e doskonalej, a w i.s10ci.e 

wys1ępnej egzys1encji. Elżbi.e1y. Od rngo momen

w akcja p.rzyśpi.esza, ale 1eż wi.kł.a si.ę i. kompli.ku

je, .rysunek zda.rzeń srnje si.ę ba.rdzi.ej gęs1y i. uud

ni.ej czy1elny. Wszys1ko 10 za sp.rawą spi.sku, k1ó.ry 

zawi.ązują srn.ranni.e uk.rywający swoje i.mencje, 

a nawe1 10żsamość, zwolenni.cy Ma.ri.i.. Ni.eudany 

zamach na Elżbi.e1ę .rzuca ci.eń głęboki.eh podej.rzeń 

ni.e 1ylko na p.rzebywających w Londyni.e f.rancuski.ch 

pasł.ów, aga.mi.a rnkże osobl:J z 010czeni.a k.rólowej 

i. wydobywa na powi.e.rzchni.ę dzi.elące i.eh konfli.k1y 

o.raz zabójcze i.nul:Jgi.. Wi.dz pami.ęrn o spomani.cz

nej wi.elkoduszności. Ma.ri.i., ma rnż w żywej świ.a

domości. zapi.ekłą ni.echęć Elżbi.ew W nas1ępnych 

akrnch k.rólowa angi.elska pokazuje jednak swoją 

i.nną na1u.rę, ba.rdzi.ej złożoną i. sub1elną - p.ragni.e

ni.e zems1y splam si.ę w ni.ej w poczuci.em ludzki.ej 

powi.nności., a czys10 poli.1yczny zami.a.r wy.rugo

wani.a prnrnndemki. do uonu chwi.eje si.ę wobec 

soli.da.mości. i. wi.ęzów k.rwi.. Wrnszci.e - Elżbi.ern, 

podpi.sując wy.rok śmi.e.rci., z od.razą .reaguje na ze

wnęuzny p.rzymus rngo akw, sp.rawi.ający uumę 

suwernnności. dzi.ał.ań władczyni. na .rzecz ,ni.ecne

go poddańs1wa' wobec woli. ,ludu', k1ó.rą d~i.ś pew

ni.e okrnśli.li.byśmy mi.anem populi.zmu; p.rzy czym 

k.rólowa doskonale zdaje sobi.e sp.rawę z ni.esrn

ł.ości. nasuojów poddanl:Jch (,O wi.01ki. 1ł.umi.e, co 

w każdej godzi.ni.e \\ Za lada wi.auem gni.esz si.ę 

w i.nną suonę!"). Poczuci.e dumy i. wagi. posł.anni.c-

1wa, byci.a samej ,p.rzeciwko świ.aw' ł.ączy si.ę w jej 

myślach i. dzi.ał.ani.u w bolesnl:J splo1 z poczuci.em 

osamorni.eni.a i. zd.rady czającej si.ę w pałacowych 

zakama.rkach. 

Osrnrnczni.e Ma.ri.a zosrnni.e suacona na szafoci.e. 

Osrnrni., pi.ą1y ak1 p.rzynosi. p.rzejmujący ob.raz męż

nego pożegnani.a zżyci.em; męs1wo i. spokój wzmac

ni.a sak.ramem, podany p.rzez Melwi.la. ,Sp.rawa Ma

.ri.i.', pogodzonej ze swym losem f z Bogi.em, kończy 

si.ę na szafoci.e, ni.ezwykle suges1ywną 1eaual

ni.e sceną ni.e-pokazani.a egzekucji., lecz p.rzekaza

ni.a jej ob.razu p.rzez fawo.ryrn angi.elski.ej k.rólowej, 

oglądającego rnn ak1 z okna. R ,sp.rawa Elżbi.e1y"? 

Gdy wychodzi. na jaw k.rzywop.rzysi.ęs1wo świ.ad

ków, k1ó.re osrnrnczni.e dop.rowadzi.lo do śmi.e.rci. 

szkocki.ej k.rólowej, Elżbi.ern wpada w pomi.eszani.e 

- p.róbuje znaleźć sp.rawcę nadmi.e.rnego pośpi.echu, 

z jaki.m wykonano wy.rok, szuka wspa.rci.e wś.ród 

najba.rdzi.ej zaufanych dwo.rzan. Ci. jednak opusz

czają ją w sposób jawny (\:albo1) lub ci.chaczem (Le

s1e.r). W zakończeni.u s21uki. , Elżbi.ern usi.luje udać 

spokojność" .. 





Mal:Jf wcześn"iej nap"isal operę Ginev.rn di Scozia 

(Ginev.ra w Szlwcji). Nadm"ieńml:J, "iż drng"i z w"iel

k"ich i:wórców operl:) rnmi:ego czasu (uznanl:J póź

n"iej za p"ierwszego) G1oach1no Ross1n1 w 1815 rnku 

skomponowal operę Elisaberra, .regina d'Inghilre.r

.rn (Elżbiera, K.fólowa Rnglii) z uwenurą znaną dz1ś 

wszl:Jsi:k1m sluchaczom jako wprnwadzen1e do Cy

.wlii1a sewilsi1iego. Zaslugą Mal:Jra, bl:)ła rnkże dz"ia

łalność pedagog1czna. W Bergamo, gdz1e os1adl, 

prnwadzH Muzl:Jczne Kursl:J Dobrnczl:Jnne oraz kape

lę kai:edrl:J Sama Mada Magg"iore. Wśród uczn"iów 

znalazł s1ę rnkże Gaernno Don"izent 

Ni_edocen-Lanl:J kompozl:J10I 

Wspólcześn"ie panuje powszechna op"in"ia, "iż Wl:JWO

dzącl:) s"ię z Bergamo Gaernno Don1zen1 jesi: kom

pozl:Jrnrem „średn-Lej m"iarl:J", pozosrnjącl:)m w c1en1u 

późn"iejszl:Jch, choćbl:J Verd"iego, co srnnow"i bar

dzo n"iespraw1edhwl:J osąd . W dornbku Don"izen1e

go znajduje s1ę ponad 70 dz"iel opernwl:Jch, a jego 

i:wórczość doskonale oddaje pouzebl:J czasu w ki:ó

fl:Jm i:worzl:Jl - rnmaml:Jzmu. 

Pośród w1elu gai:unków upraw1aFil:)ch przez kompo

Zl:Jl:Ofa szczególne znaczen"ie pos"iadala ope.ra se

.ria. 1en wzoLCOWl:J włosk"i gai:unek dz"ieła drama

l:l:JCZnego umożliw-Lał przedsrnw1en"ie uag"icznl:Jch 

losów bohai:eLów na i:le Wl:Jdarzeń h"isrnfl:JCZnl:Jch, 

ki:óre srnnow"ill:J oprawę dla UWl:Jpuklen"ia eksp!esj"i 

dramai:l:Jcznej w posrnc1 pop1su wokalnego. WśLód 

h"isLOfl:JCznl:Jch wąi:ków dz"iel Don"izen"iego można 

Wl:JLÓżn"ić kHka baLdzo "imeresującl:)ch obszaLów. 

(zaLówno gai:unku wlosk1ej ope!l:J se.ria, a późn1ej 

f rancusk"iej g.rand ope.ra). KHkanaśc1e ope! zosrnlo 

skomponowanl:Jch do hbren „odemalnl:Jch" - św"ia

rn arabsko-i:ureck"iego oraz konfhki:ów chrześc"ijań

sko-muzulmańsk1ch. Od Wl:Jprawl:J eg"ipsk"iej Bona-

panego 0L1em srnl s1ę jednl:Jm z obow"iązkoWl:JCh 

i:emai:ów. (Na maLg"ines"ie można wspomn1eć, "iż brai: 

kompozl:Jrnra - G1useppe bl:)l kapelm1suzem aLmH 

i:ureck1ej 1 skomponowal hl:Jmn 1uLcj1). W dz"ielach 

i:l:Jch, Don1zen1 podejmował p!Óbl:J si:worzen1a od 

pow"iedn"iego „khmai:u". Drng1m obszarem bl:)ll:J h1-

srnL"ie wlosk1e choćbl:J Lui1.recja Bo.rgia oraz /vla.ri

no Faliew Dalej, pojawHl:J s1ę i:emai:l:J francusk"ie, 

aml:Jczne, f0Sl:Jjsk1e.. Najw1ększą slawę jednak 

przl:Jn"iosll:J kompozl:Jrnrnw1 dz1ela naw1ązujące do 

i:emai:ów „ang1elsk1ch". WśLód n1ch n1eśm1enel

nl:Jm uczl:JnHa go Łucją z Lamme.rmoo.r z 1835 rnku 

do hbrena opracowanego na podsrnw1e pow"ieśc"i 

h1srnfl:JCZnej Wali:era Seana. Nadm1eńml:J, "iż me

lod"ię /vla.rsza weselnego z i:ej ope!l:J śp"iewano po

dobno w W1elkopolsce, jako /vla.rsz /vlie.rosławsi1iego 

w kw"iern"iu 1848 rnku. Wś!ód 1nnl:Jch Tl:Ji:ulów an

g"ielsk"ich wano wspomn"ieć Elisaberra ar casrel

lo kenilwonh (1829), CZl:J Rnna Bolena z 1830 rnku 

- p"ieLwsze w1elk1e dz1elo, ki:óLe przl:Jn"ioslo kom

pozl:Jrnrnw"i slawę, nasi:ępn"ie /vla.rią Srua.rdą, Lucią 

1 Robeno Oeve.reux. Popularność dz"iel o i:emai:l:J

ce ang1elsko-szkock1ej bl:Jla rnk w-Lelka, że 1srn1a

la nawei: i:eoL1a o szkock1m pochodzen1u Don1zei:

i:"iego 

Rpogeum m-Ls1Izowski_ego belcan1a 

/vla.ria Srua.rda zasluguje na szczególne m"iejsce 

w i:wóLczośc1 kompozl:Jrnra, a rnkże h1srnL11 ope!l:J 

z kHku powodów. Konsuukcja dramai:l:Jczno-muzl:JCZ

na srnnow"i o n"iezwl:)kle sHnej ekspresj"i, m"isuzow

sko podbudowanej muzl:)ką Można i:ę ope!ę uznać 

za klasl:JCznl:J przl:Jklad si:l:Jlu belcamo, choc"iaż zo

srnją w n-Lej Wl:JkOrzl:Jsi:ane rnkże odm-Lenne elemen

l:l:J dmmai:l:Jczne Przl:Jpomn1jml:J, "iż uadl:JCl:Jjnl:Jm"i 

śrndkam"i wlosk"iej szkoll:) bl:)ll:J p"iękna hLl:)czna me

lod1a, sHn1e ożl:Jw"ionl:J fl:Jl:m, częsrn o charaki:efl:J

si:l:Jcznl:Jm fl:JSunku rnzlożonego akoLdu, kolorai:um, 

opernwan"ie baLwą głosu, wreszc"ie dwuczęśc1owa 

aL1a. W /vla.rii w1ększość z n"ich srnnow1 Tl:JPOWl:J 

wzorzec w foLm"ie canrabile - cabalerra. Pojaw"ia

ją s"ię aL1e z chórem, duei:l:J, ansamble oraz scenl:J 

zb1ornwe, dzi.ęk1 ki:Ófl:Jm kompOZl:JLOf wprnwadza 

całą gamę nasuojów, nap1ęć dmmai:l:JCZnl:Jch oraz 

chamki:efl:JSTl:Jkę posrnc1. 

N1e sposób Wl:Jm1en1ć fmgmemów najp1ękn"iejszl:Jch, 

gdl:)ż cala opem zasługuje na rnk1e m1ano. Wl:JLÓżn1ć 

na pewno można HZl:J w"ielk"ie momeml:J dmmai:l:JCZ

ne: duei: m1ędzl:J Le"icesi:erem a Elżb1ei:ą w p1eLw

SZl:Jm akc"ie, konfrnmację m"iędzl:J Ll:Jwalkam1 - Elż

b"iei:ą oraz Madą w drng"im oraz pełną dramai:l:Jzmu 

scenę spow1edz1 kLólowej Szkocj"i, z rnwarzl:Jszą

Cl:Jm basem - 1alboi:em, zakończoną wspan"ialą peł

ną żaLhwośc1 melod1ą .oczl:Jszczen1a". 

Najważn"iejsze m1ejsce w opeLze zajmuje konfrnn 

rncja 1ndl:)w1dualnośc1, dwóch kLólowl:Jch, sopra

nów kolorai:urnwl:Jch, wokół ki:Ófl:JCh rnzgLl:Jwa s1ę 

dramai:. Dz1ęk1 konsuukcj1 hbrena, możhwe srn

lo s"ię „przenoszen"ie" akcj"i, mającej wpll:JW na losl:J 

n1eobecnl:Jch na scen-Le bohai:eLów. Opem rnzpoczl:J 

na s1ę od arH Elżb1ew Na począi:ku drng1ego aki:u 

kLólowa Rnglh „zn"ika' muzl:Jczn"ie, a jej . c1eń" kla

dz"ie s1ę na los-Le Tl:Ji:ulowej bohai:eLkt Zab1eg od

wrnrnl:J , doi:l:JCZl:J kLólowej Szkocj1. Mar-La pojaw-La 

s"ię dop"iern w drng"iej polow"ie p"ieLwszego aki:u, 

ale jej posrnć oddz"ialuje już od p1eLwszej scenl:J na 



Elżbi.ecę. Całą konsuukcję dzi.eła można odczhjrnć 

w komekści.e ,mo.calnego" zw\:jci.ęs1wa Ma_ci.i. , k1ó.ca 

pozosrnje na sceni.e do końca, a ukochan\d h.cabi.a 

Lei.cesi:e_c uwa pIZhJ ni.ej. 

Pnedsrnwi.eni.e ob\:jdwu kiólow\:jch pozwala na sil

ne UWhJpukleni.e i.nd\:jwi.dualności.. Elżbi.ern, w swo

jej pi.e_cwszej dwuczęściowej a_ci.i., odp.cawi.a po

se ls1wo f.cancuski.e w i.mi.ę mi.lości. do Lei.cesi:e.ca. 

Wh:Jpowi.ada si.ę w silni.e zd.camaLhJZOWanhJm IeChJLa-

1\:jWi.e, wspi.nając\:jm si.ę i. opadając\:jm, częsrn ,d_cżą

Ch:Jm' głosem. Melodi.a wolnej części. a_ci.i. jes1 pełna 

napi.ęć o.raz ozdobni.ków. K_cólowa-Dzi.ewi.ca, pomi.

mo 10waIZhJs1wa hcznego dwoIU, pozosrnje oso

bą samorną. Część szh:Jbka (cabalerra) rnzwi.ja si.ę 

na l:le chóIU o.raz dwóch basów. Lo_cd Cecil, wi.el

ki. kanclen, nalega na egzekucję wi.ęzi.onej Ma_ci.i., 

a Lo_cd 1albo1 i. chó_c błagają o laskę. Kiólowa po

zosrnje ni.ezdech:Jdowana. Obh:Jdwaj amagoni.ści. są 

posrnci.ami. l:hJPOWhJmi. dla pani.i. basow\:jch (i. ba

IhJLOnOwhJch) ope_c se.ria rnmi:ego czasu. Cecil, ,zi.m

nhJ" mąż srnnu, uosabi.a wzonec okIUrnego i.mihJ

gama. 1albo1, powi.erni.k ni.eszczęsnej Ma_ci.i., jes1 

pe_csoni.fi.kacją ojcowski.ego uczuci.a. OsobhJ drnma

TU uzupełni.a i:eno_c ukochanhJ Ma_ci.i., Robeno Lei.ce

s1e_c, wzonec rnmamh:Jcznego kochanka, na polhJ po

el:hJCZnego i. herni.cznego bohai:ern. 

Pi.e_cwsze pojawi.eni.e si.ę Ma_ci.i. na wi.ęzi.ennej pne

chadzce w pa_cku Fo1he_cgi.naihJ, gdzie ma dojść do 

spo1kani.a z Elżbi.e1ą, zbudowane zosrnło na a_ci.i. 

o podobnej, dwuczęściowej konsuukcji. ze ws1ęp

nh:Jm IeChJTal:hJWem ornz chó_cem. Pomi.mo zbhżonej 

fo_cmalnej konwencji., posrnć zosrnła zaprnzemowa

na odmi.enni.e. R_ci.a Ma_ci.i. jes1 doskonalh:Jm pned

srnwi.eni.em osobhJ zdei:e.cmi.nowanej, choć skaza-

nej, wspaniale ukazującej gornwość do podjęci.a 

walki.. Począ1kowo wi.ęzi.ona k_cólowa pociesza swą 

wierną służącą Rnnę, zasmuconą ci.e_cpi.eni.em swej 

pani.. Pnedsrnwi.a pogodną, choć nieco melancho

hjną posrnwę komemplującą obrnz nai:UihJ i_ wspo

mi.nającą wolność. Spokojna, dehkarna, pnąca si.ę 

w gó_cę melodia powolnej części. a_ci.i. z a~osuofą 

do wi.auu o.raz chmUihJ, PIZhJpomi.na wzo_czec hihJ

ki_ Belli.ni.ego. Wprnwadzeni.e do a_ci.i. pnez i.nsuu

memhJ dęi:e drnwni.ane, może nasuwać sielankowe 

_cefleksje z końca scenhJ Nad sr.cumieniem z VI Sh:Jm

foni.i. Bee1hovena. Odmianę nasuoju pIZhJnosi. chó_c 

mhjśhwh:Jch z oddah (zza scenhJ) Uwięzi.ona mona_c

chi.ni. komemuje scenę lowów dopi.ern, gdhJ padają 

slowa, i.ż rn polowani.e Elżbi.el:hJ, nadchodzi. odmi.a

na. Z łagodnej, czulej i_ w.cażhwej na piękno narn

IhJ osobhJ, Ma_ci.a pnemi.eni.a si.ę w gornwą podjąć 

WhJZwani.e, dumną mona_cchi.ni.ę. OIUga część a_ci_i_ 

- cabalena, nabi.e.ca cha.caki:eIU bojowego. Frnza 

bohai:e_cki. dzi.ęki. skokom melodii. o.raz silnemu Ih:Jl:

mowi. ma cechhJ waleczne, a glos ~IZhJpomi.na fanfa

_cę. Wladczh:Jni., choć więzi.ona, pozosrnje gornwa do 

podjęci.a WhJZWani.a. 

SzCZhJl:em pozosrnje z pewności.ą wspomni.anhJ fi.

nal pie_cwszego akrn - bezpośrndni.e spo1kani.e mo

na_cchi.ń (wh:Jmh:Jślone pnez Schi.llern) Drnmarn_cgi.a 

pnedsrnwi.enia osiąga kulminację w sposób ni.e-

1\:JPOWhJ dla ope_c belcama. Doni.zeni. WhJkOIZhJSrnl 

chwh:Jl:, k1ÓihJ ni.e srnnowi.l klash:Jcznego śrndka dla 

włoski.ej opeihJ. PozwolH na WhJiażeni.e napięci.a 

w sposób l:eaualnhJ. Pned fi.nalową sr.cerrą, upo

kanana Ma_ci.a, zanuca Elżbi.eci.e jej ni.eprnwe po

chodzenie w fo_cmi.e IeChJTal:hJWU z „dopowiadającą" 

o_cki.esuą. 

Wspani.alhJ pizhJklad ni.ekończącej si.ę melodi.i. (z k1ó

IhJCh w PIZhJSZlości. będzi.e cze_cpal, kihJl:hJkując\:j Do

ni.zeni.ego, Ri.cha_cd Wagne_c), objawi.a si.ę w i:e.cceci.e, 

dech:Jdując\dm o losi.e l:hJTUlowej bohai:e.cki. Wahają

ca si.ę nad podjęci.em dech:Jzji. o WhJIOku śmi.e_cci, 

upokonona Elżbi.ern zosrnje nakłoni.ona pnez Ce

cila do podpi.sania akrn skazującego. K_cólowej rn

waIZhJSZhJ długo-oddechowa f.caza o_cki.eSHhJ, k1ó_cą 

podejmuje wladCZhJnl, a nas1ępni.e Lo_cd Kancleiz. 

W momenci.e pojawi.eni.a si.ę Leicesrnrn, pIZhJbhJłego 

błagać o hrnść, Elżbi.ern podejmuje dech:Jzję. Rkom

pani.amem o_cki.esHhJ, PIZhJbi.ern ,UihJWan\d" charnk

rn_c ze skonuasrnwaną dh:Jnami.ką. Konwencionalna, 

w\:jdawalobhJ si.ę, scena zapnecza urnnemu pojęci.u 

Wagnern o o_cki.esuze Doni.zeni.ego, jako „wi.elki.ej 

gi.rnne". 

Pomi.mo, i.ż opem srnnowi. pnedsrnwi.eni.e dwóch 

wi.elki.ch i.nd\:jwi.dualności., pojawi.a si.ę znacząca 

rnla chóIU. D.camarn_cgi.a pozwala na charnki:eihJ

Sl:hJkę boha1ern zbi.ornwego. Chó_c pned egzekucją 

Ma_ci.i., a nas1ępni.e zbi.ornwa modli.1wa rnwaizhJszą

ca k_cólowej Szkocji., srnnowi. jeden z najwspani.al

SZhJCh frngmemów z doskonalh:Jm WhJCZuci.em glosu 

sohs1ki., chó_cu ornz wiodącą rnlą haifhJ. 

Pechowe los~ opeI~ 

Ma.da Srua.cda sp.cawi.la kompOZhJLOIDwi. wiele 

uudności.. Pi.e_cwszh:Jm poważnh:Jm prnblemem srnla 

si.ę cenzu.ca neapohrnńska. Pnernbi.ona pnez mało 

znanego au1o_ca - Gi.useppe Ba_cda_ci.ego - sz1uka 

Schi.llern, zawi.ernla scenę ścięci.a karnhckiej k_có-

lowej Szkocji.. Cenzurn ni.e chci.ala zezwohć na WhJ

srnwi.eni.e k_cólobójs1wa (w pańs1wach włoski.eh 

panował legi.Lhjmi.zm). Osrn1eczni.e popularność 

kompOZhJLOia zw\:jci.ężhjla. Jednak dwa dni. pned 

prnmi.e_cą k_cólowa K_cóles1wa Obojga ShJChJli.i. - Ma

_ci.a KihJSl:hJna - zemdlała, oglądając p_cóbę. Pned

srnwi.eni.e odwołano ... 

Kolejnh:Jm prnblemem srnlo si.ę zbh:Jl: poważne po

uakrnwani.e p_czez glówne Wh:Jkonawcz\:jni.e k_cólew

ski.ch pani.i.. Li.brnno zawi.e.calo Wh:Jmhjśloną p_czez 

Schi.llern scenę spmkani.a obh:Jdwu (odmlodzonh:Jch 

na pouzeb\d d.camai:u) mona_cchiń, do k1ó_cego ni.gd\:j 

w neczhjwi.srnści. ni.e doszło. Krnująca rnlę Elżbi.e-

1\:J, i.mpuls\:jwna Gi.usepi.na Ronzi. de Begni.s, zbh:Jl: 

osobiście odeb.cala na p_cóbi.e slowa scenicznej 

(i_ ni.e 1h:Jlko. „) amagoni.si:ki. RnnhJ del SeHe o ni.ep.ca

Wh:Jm pochodzeni.u w finale dIUgi.ego akrn. Rn\:js1ki. 

pobi.lhJ si.ę. KompOZhJLDI dwukrnrni.e zmi.eni.al hbrni:

rn, żebhJ móc WhJSrnwi.ć ope_cę w Neapolu, co nasi:ą

pi.lo w paździ.erni.ku 1834 rnku. W gIUdni.u 1835 rnku 

Ma_ci.ę WhJSLawi.ono w pi.e_cwornej we_csji. w La Sca

h z Ma_ci.ą Mahbrnn w rnh głównej. Znów ni.e obhj

ło si.ę bez uudności. ze suonhJ cenzuihJ o.raz śpi.e

waczki., w rnzuhaci.e w Hi.szpani.i. i na Pólwh:Jspi.e 

Rpeni.ński.m opeihJ ni.e WhJSrnwi.ono do 1865 rnku. 

Klopoi:hJ z Wh:Jkonani.em fvla.cii Srua.cdy srnnowi.lhd 

zapowi.edź na.casrnjąc\:jch prnblemów z cenzu.cą, 

ki:órn uwi.doczni.lhJ si.ę po zakazie WhJSrnwi.eni.a Pa

lium w 1840 rnku. Fak1 i:en zadec\:jdowal, i.ż kompo

ZhJLOI na dluższhJ czas WhJJechal do PaihJŻa, odno

sząc mm spo_ce sukceshJ. 



W-Lll C_cu1chfLeld 
Rmeil:Jkański. dl:Jil:Jgem. W młodości. bl:Jł akompani.a

rnrnm i_ kornpe1l:JLOiem wokalnl:Jm. W larnch 80-Tl:JCh 

jako muzl:Jkolog zajmował si.ę k.rl:J1l:)ką muzl:Jczną , 

a w larnch 90-Tl:JCh zajął si.ę dl:J.rl:Jgemu.rą ope.rową. 

Po pi.eIWSZl:JCh sukcesach w rnj dzi.edzi.ni.e, p.rowa

dząc spekrnkle z małl:Jmi_ zespołami. i_ szkołami. mu

Zl:JCZnl:Jmi_ , objął srnnowi.sko dl:)Iekrn.ra ds. ope.rl:J na 

Ca.ramoo.r Imernmi.onal Musi.c Fes1i.val (1997-obec

ni.e) o.raz dl:Jrnkrn.ra muzl:Jcznego Ope.ra de Colombi.a 

w Bogoci.e (1999-2005) 

Wl:Js1ępował gości.nni.e w wi.elu rnauach w k.raju i_ za 

g.rani.cą, m.i.n. 1he Canadi.an Ope.ra Companl:J ( fanK.fed 

z Ewą Podleś), 1he Washi.ngrnn Ope.ra (Juliusz Ceza.f), 

1he Mi.nnesorn Ope.ra (I Capuleri e i fvlonrecchi, L.fa

viara), 1he Bal1i.mo.re Ope.ra (/-fopciusze/;., Cza.fodziej

s/;.i fler), Flo.ri.da G.rand Ope.ra (Don Pasquale), LOpe.ra 

F.rani;:ai.s de New Yo.rk (Pelefins de la fvlecque) 

W 2006 .rozpoczął wi.elolerni.ą współp.racę z 1eauem 

Wi.elki.m w Wa.rszawi.e, bi.o.rąc udzi.ał w rnki.ch p.ro

dukcjach jak fan/;.fed, Cy.fuli/;. sewils/;.i, Łucja z Lam

mefmoO.f i_ Wilhelm ren Dl:)Il:)gował rnkże .rzadko 

Wl:JSrnwi.anl:Jmi_ ope.rami. 1j. La Donna del Lago, Orello 

i_ S.fo/;.a zlodziej/;.a Rossi.ni.ego, Pa.fide ed Elena Gluc

ka CZl:J Lucfezia Bofgia i_ Elisaberra Doni.zeni.ego 

- zagi.ni.oną ope.rą, kTó.rej .rękopi.s pi.e.rwszego akrn 

C.ru1chfi_eld odnalazł i. op.racowal. 

Pomi.mo koncenuacji_ nad ope.rą, C.ru1chfi-eld dl:Jil:Jgu

je rnkże rnpenuarnm Sl:Jmfoni.cznl:Jm, m.i.n. dzi.ełami. 

Mahle.ra, Suaussa, Banóka, Bee1hovena, B.rlnena, 

Schubena i_ Mendelssohna, z .różnl:Jmi_ o.rki.esuami. 

w Srnnach Zjednoczonl:Jch i_ Rme.rl:Jkce Łaci.ński.ej. 

D-Le1e_c Kaegi_ 
Srndi.owal muzl:Jkologi.ę i_ hrn.rarn.rę ni.emi.ecką 

w Zu.rl:)chu i_ Pa.rl:JŻU. Po współp.racl:J z Enghsh Na-

1i.onal Ope.ra w Londl:Jni.e, scenami. w Zu.ri.chu 'i Dus

seldo.rfi_e, objął srnnow'isko dl:J.rekrn.ra p.rodukcji. na 

Fes1i.walu R'ix-en-P.rovence. Z.reahzowal kawale.fa 

s.febmej .fóży R. Suaussa i_ Wolnego suzelca We

bern w Seanle, L.fisrana i Isoldę Wagne.ra, Ridę 

Ve.rd'iego 'i kawale.fa s.febmej .fóży w Mome Ca.r

lo, Fidelio Bee1hovena, Idomeneo i_ Wesele Figa.fa 

Mazana w Kopenhadze, Ho/end.fa rulacza Wagne

.ra, Wilhelma Tella Ross'ini.ego, Zbójców, Ridę 'i Ri

golerro Ve.rd'iego, Fidelio w Li.ege, Uwowadzenie 

z Se.faju Mazana 'i Romeo i .Julię Gounoda w Gene

wi.e 'i Housrnn, Rnnę Bolenę Don'izeni.ego w MeTZ, 

Wesolą wdów/;,ę Leha.ra, Zame/;. księcia Sinob.fo 

dego Banóka 'i R.fiane fvlaninu w Suasbu.rgu, 

Ridę, Don Caf lasa , Om Ha i_ Giovannę d 'R.fcoVe.rd'ie 

go o.raz Fausra Gounoda w Lub~ce, UP.fowadzenie 

z Se.faju w Helsi.nkach, a rnkże hczne spekrnkle 

w Mannhe'im'ie, Zu.rl:Jchu, Mad.rl:Jci.e, B.ra1l:Jslawi.e 

CZl:J podczas Savonhnna Fes1i.val w F'inlandh 

i_ Rossi.ni_ Fes1i.val w Pesa.ro. 

W Ope.rze IIlandzk'iej, gdzi.e od 1998 

bl:Jł dl:J.rekrn.rem anl:JS1l:JCZnl:Jm, Wl:J

.reżl:Jse.rowal rnki.e spekrnkle jak 

Rida, Don Ca.flos, Fausr, Lady 

/vla/;.berh mceńs/;.iego powiaru, 

Dama pi/;.owa, Ryce.fsKość wie

śniacza, Pajace, Rfiadna na Na

xos, Falsraff, fvlana, Cosi fan 

rurre 'i fvlazeppa. 

B_cuno Schwengl 
Pochodzi. z Salzbu.rga w Rusuh. Jako prnjekrnm 

kos1i.umów i_ scenog.rafi_i. zadebi.urnwał w 1eauo 

La Feni.ce w Wenecji_, 1eauo dell'Ope.ra w Rzl:)mi.e 

i_ Los Rngeles Ope.ra. W sezoni.e 1990/ 91 współp.ra

cował z Seanle Ope.ra, .reahzując R.fiadnę na Na 

xos Ri.cha.rda Suaussa (kos1i.uml:J), Gianni Schic

chi Gi.acomo Pucc1ni.ego (scenog.rafi_a i_ kos1i.uml:J), 

Wojna i po/;.ój Se.rgi.usza P.rokofi_ewa (kos1i.uml:J). 

W 1997 dla rnj scenl:J zap.rojekrnwał rnkże sceno

g.rafi_ę i_ kos1i.uml:J do kawale.fa s.feb.fnej .fóży Ri.

cha.rda Suaussa. W 2002 s1wo.rzl:Jł scenog.rafi_ę 

do Idomeneusza Wolfganga R. Mazana dla Rol:Jal 

Dani.sh Ope.ra o.raz do NO.fmy Vi.ncenzo Be Hi.ni.ego 

w Rol:)al Swedi.sh Ope.ra. Wspólp.racuje z rnaua

mi., ope.rami. i_ balernmi.. 

Bogumił Palew-Lcz 
Ka.r'ie.rę zawodową .rozpoczął od współp.racl:J p.rzl:J Ie

ahzacji. koncenów, m.i.n . Son'ique we W.roclawi.u. Zaj 

mował si.ę p.rog.ramowani.em ośw'ie1leni.a do spek

rnkh w 1eauze MUZl:JCZnl:Jm Capi.ml: Opefa za ray 

g.fosze B. B.rechrn, Go.fącz/;.a, Scar, czyli od pucybu

ra do milione.fa . Współp.racował z Holiday on Ice 

(Holandi.a) p.rzl:J rnahzacjach Holll:Jwood 'i D'iamonds. 

Ważnl:Jm ernpem zdobl:)wani.a doświ.adczen'ia sceni.cz

nego bl:Jł dla ni.ego pobl:J1 w Meksl:)ku i_ p.raca w fi_.rm'ie 

1i.hanl:J Specrncula.r, w cha.rakrn.rze .reżl:Jse.ra świ.a

rnł 'i szefa oświ.e1leni.a Współp.racował m.ln . z rn

ki.m'i anl:Jsrnmi. jak: Du.rham Ma.rengh'i, Feli.ce Ross, 

Hans-Pern.r Lehmann, G.rzego.rz Ja.rzl:Jna, Wojc'iech 

Kości.elni.ak, Laco Rdami.k, Baiba.ra Kędzi.e.rska, Co.r

nehus Bahus. Od 2004 p.racuje w Ope.rze W.roclaw

sk'iej na srnnowi.sku Ieżl:)se.ra świ.mel. P.racował 

p.rzl:J Ieahzacjach spekrnkh: Rnrygona Rudzi.ński.ego, 

Bal życia do rnks1ów Os'iecki.ej, Zygffyd i. L.fisran 

Wagne.ra, Nabucco i_ L.faviara Ve.rdi.ego (Cypf), Hal

J;.a Moni.uszk'i, fsre.f P.raszczałka, Hagirh Szl:Jma

nowski.ego, Cza.fodziejsJ;.i fler 'i Cosi fan rurre 

Mazana, .Jezio.fo labędzie Czajkowski.ego, Sam

son i Dalila Sai.m-Saensa. Ponadrn zrnahzował 

ope.rę Cwana de Be.fge.fac Rlfano z Placi.do Do

mi.ngo w Walencji., Zame/;. Sinob.fodego Banóka, 

Cosi fan rurre Mazana, Emani Ve.rdi.ego w B'ilbao, 

ponowni.e Emaniego w 1el Rw'iw'ie CZl:J PamięrniK 

zaginionego Janacka w Mad.rl:Jci.e W 1eauze W'ielki.m 

w Poznani.u z.reahzował św'imła do spekrnkh Ema

ni, Srwoaenie świara Hal:Jdna, Wenhef Massenern 

i_ Candide Bernsrn'ina. 



chó_r 
sop.cany 

LuqJna Blalas 

Izabella Błas"iak 

Ewa Boguszewska 

Ir"ina F1hppov11ch 

Rn"irn Fuigol-Kownacka 

Malgonarn HadI!::JCh 

Joanna Kopeć-Hoffmann 

Joanna Kon!::Jlew"icz 

K"inga Krnsowska 

Rgn"ieszka Lubaw!::J-Lehmann 

Rnna Murnszko 

Iwona Neumann 

Joanna Ono 

Baibarn S"iwek 

W-Lesława Uiban"iak 

alty 

Ewa B"ielawska 

Joanna Chm"ieln"icka 

Malgonarn Fiąckow"iak 

Uiszula Klaw"ileI-Man"iecka 

Mana Kosrnnc"iak 

Danurn Kulcem!::J 

Mon"ika Mmuszak 

Ewa Pszczółka 

Elw"irn Radz"i-PaceI 

L"id"ia Robken 

Jolama Snuszka 

LHla Suszka 

V"iolena Zawadzka 

teno.cy 

M"ichal Gum"ienn!::J 

Jarnslaw Gwoźdz"ik 

Sławom-LI Leb"ioda 

Rafał Malęgowsk"i 

Jan Mamaj 

JeIZ!::J Mamaj 

Mac"iej Maic"inkowsk"i 

Pnem!::Jslaw M!::Jszkowsk"i 

P"iou Płończak 

Roben Pucek 

Sebas11an Radeck"i 

DaI"iusz Suęk 

Paweł Szajek 

Jan WoweI 

basy 

Lech Rlgus"iew"icz 

P"iou Bióźdz"iak 

Rdam Glap-Lak 

Jarnsław Góiczak 

Rndnej Jus1 

Banlom"iej Kornack"i 

1omasz Kosrnnc"iak 

Paweł Macz 

KIZ!::JSZrnf Nap"iernla 

W"irnld Nowak 

Romuald P"iechock"i 

P"iou Skoluda 

sk.czypce I 
P"iou Kosuzewsk"i 
Ehza Schuben-P"ieuzak 
Magdalena Olech 
Rleksandrn LesneI 
G"ied!::J Jędnejczak 
Rndrn Kasnelan 
Dez!::JdeI!::J Gnes"iak 
Malgonarn 1:1ad!::Jńska 
KarnIZ!::Jna Janda-Daw"idz"iuk 
Rgarn Kabac"ińska 
Uiszula P"iecz 
S!::Jlw"ia Kaczmarnk-Subern 
Rnna Machowska 

sk.czypce II 
1omasz Żelaśk"iew"icz 
R!::Jszaid Chm"ielewsk"i 
W-Lesław Z"iólkowsk"i 
Mon"ika DwoICZ!::Jńska 
Daw"id Walczak 
MaI"ia Bawolska-Das1!::Jch 
Joanna Modzelewska 
MaI"ia Mawszewska 
Olga Hala 
Kiz!::Jszrnf Masl!::Jk 

altówki 
Łukasz K"iernńcz!::Jk 
Dom"in"ika S"ikorn 
Rgn"ieszka Kubasi.k 
R!::Jszaid Hoppel 
Rem"ig"iusz Suzelcz!::Jk 
Jędnej Kaczmarnk 
Woje-Lech Gumn!::J 
BogumHa Kosrnk 

wiolonczele 
Dornrn HajzeI 
KIZ!::JSZ10f Kubas"ik 
Rndnej Now"ick"i 
Rleksandrn Rw1uszewska 
Rleksandrn Jóźw"iak 
Mana Łupacz 
Rgarn Maiuszczak 
Rikad"iusz Brnn"iewsk"i 

o_rki_es1_ra 
kont.cabasy 
Donm Zam"iarn 
R!::Jszaid Kaczanowsk"i 
JeIZ!::J SpI"ingeI 
Srnn"islaw B"inek 
M"ichał Frnncuz"ik 
1omasz Grnbowski. 

ha.efa 
Pauhna Kosuzewska 
Juha Łuczak 

flety 
Karnhna POiw"ich 
Sebas11an Łukaszewsk"i 
BI!::Jg"ida Gw"iazdowska-B"inek 
Mac"iej P"iouowsk"i 

oboje 
MaI"iusz Dz"iedz"in"iew"icz 
W-Lesław Maikowsk"i 
MaI"ia Pasrnrnak 
P"iou Funak 

kla.cnety 
Kaz"im"ien Budzi.k 
Sławom-LI He"inI!::Jchowski_ 
KIZ!::JSZrnf Ma!::JeI 
1omasz Gohńsk"i 

fagoty 
DaI"iusz R!::Jback"i 
Joanna Kołodzi.ejska 
Rndnej Józefow"icz 
Błażej Pasrnrnak 

walto.cnie 
M"ikolaj Olech 
Dam"ian LOL!::JCZ 
Joanna Kub"iś 
Ewa Sz!::Jchow"iak 
M"iioslaw Srnka 
Em"iha DobIZ!::Jń 

t.cąbki 
Mac"iej Słom"ian 
Leszek KaczoI 
Leszek Kub"iak 
HenI!::Jk Rzeźni.k 

puzony 
Zb"ign"iew Srnrnsrn 
P"iou Ban!::JŚ 
P"iou Nob"ik 
1omasz Srnn"isławsk"i 
1omasz KaczoI 
M"iioslaw MHkowsk"i 

tuba 
Jacek Kon!::Jlew"icz 

pe.ckusja 
P"iou Kuchaisk"i 
P"iou Sołkow"icz 
Malgonarn Bogucka-M"ileI 
Rleksandrn Sz!::Jmańska 
P"iou Szulc 

inst.cumenty 
klawiszowe 
KIZ!::JSZrnf Leśn"iewi.cz 



d\j!8k10f Mi.chal Znani.ecki. 
z-ca d\,JLekrnrn ds. an\jSt\JCZn\jch Renarn Bornwska-Juszcz\jńska 

z-ca dyLekrnrn ds. muzycznych 
z-ca dyLekrnrn ds. balem 
z-ca dyLekrnrn ds. 

Mi.ecz\jslaw Nowakowski. 
Jacek Paybyłowi.cz 

ekonomi.czno-admi.ni.suacyjnych RyszaLd MaLkow 
z-ca dyLekrnrn ds. rnchni.cznych Jacek Wenzel 

ki.ernwni.k chóLu 
ki.ernwnik Hlerncki. 
kl8rnwnik OPR 
i prndukcji. anystycznej 
z-ca kiernwni.ka OPR 
klernwni.k Bi.urn Obslugi. Wi.dzów 
główny kslęgowy 

z-ca glównego księgowego 
i.mprnsaLiat 

k l8rnwnik sekLern!lam 
ki.ernwnik działu prnmocji. 
Lzecznik prnsowy 
ki.ernwni.k Slużb Prncowmczych 
pozyskiwani.e funduszy 
edukacja 
kiernwnik admi.nisuacji. 
inwesi:ycje 
rndca prnwny 
aLchiwum 

PLZ\Jgornwanie sohsi:ów 

asysi:eni:choLeogLafa 
i.nspekrnL balem 
akompani.arnLZ\J balem 

pedagog balem 
i.nspi.cjenc'l 

sufleay 

MaLi.usz Ono 
Michał J. Si:ankiewi.cz 

Mi.chal Gwdzi.ński. 
Maci.ej Wi.eloch 
Rndaej FLąckowi.ak 
Ewa Olczak 
Dorni:a Wenzel 
Karna\jna Li.szkowska 
Kami.la Badoń-LehL 
Magdalena Kulczyńska 
Jakub Bl8gaj 
Rnna Kochnowi.cz 
Grnzyna Kosuo 
Rnna Phszka 
Zofla Dow1ac 
Hanna Maląg 
NOLben Sobczak 
Rgmeszka BLzozowska-Wi.lczek 
i::adeusz Bomecki. 

Olga Lemko, Wanda MaLzec 
Olena Skrnk, MaLce11o Gi.usrn 
Wi.eslaw Bednarnk 
Kayszrnf Szani.ecki 
Malgoaarn Polyńczuk-Stańda 
Rndaej Placek 
Grnżyna Lewandowska 
Magdalena MaLymak 
Urnn Rzymov 
Danurn Kaźmi.eLska 
Wleslawa Wi.za 
RyszaLd Dlużewi.cz 
Pawe\ Krnmoli.cki. 
Janusz i::emni.cki. 
Magdalena Gluszyńska 
Wadi.m ZO!i.n 

ki.ernwni.k prndukcji. 
prncownia scenogrnficzna 

rnallzarnL świ.atla 
scena 
dekornrnrni.a 
pernkarnrn 
gaLdernbi.ane 
malarni.a 
prncowni.a krnwi.ecka damska 
prncowni.a krnwi.ecka męska 
modystki. 
prncowni.a obuwni.cza 
ślusarni.a 

srnlarni.a 

rndakcja 
i. oprncowame prngrnmu 
prn]ekt grnficzny 

forngrnfie 

Zbi.gni.ew Łakomy 
Czesław Pi.euzak 

Mafek Rydi.an 
Dafi.usz Mi.chalski. 
Roben Ni.edLi.ch 
Ewa Ni.edźwi.edź 
Ewa WoweL 

Jacek Wysocki. 
KLystyna JędLyczka 
Grnż\jna i::umi.daj 
Elżbi.ei:a Bogusławska 

Kazi.mi.en Mi.kolajczak 
Roman Dewcki. 
MaLek Kwrntkowski. 

Mi.cha\ J. Si:anklewi.cz 
Blanka i::omaszewska I 
fenOOimedi.a.pl 
Karnayna Zalewska I 
cateLi.nazalewska.com 
ornz drnamsi:i.me.com 

Na okladce W\JkOIZ\JStano frngmem plakatu aurnLsi:wa 
foi:o: Magda Wunsche6Rgni.eszka Samsel 
i:ypo: FLydeLyk Klyszcz. 
Ni.mejsze wydani.e zosi:alo umożli.wwne dZlęki. kLyt\jCZ
nemu wydani.u RndeLs Wi.klund. UNIVERSRL MUSIC PU
BLISHING RICORDI S.R.I „ Mai.land i.n ZussamenaLbei.t 
mi.i: deL Si:adt BeLgamo. 
W\jdawnki:wo: G. Ri.coLdi. 6 Co„ Buehnen- und Musi.kveLlag 
G.mbH 

teau wi.elki. w poznani.u 
ul. FrndLy 9; 61-701 Poznań; tel. 61 65 90 200 
opeLa@opern.poznan.pl 
www.opeLa.poznan.pl 



Instytucja kultury 
Samorządu Województwa 

Wielkopolskiego 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dziedzictwa 
Narodowego. 

pauoni. medi.alni. 

15ł::::OS 
WIELKOPOLSKI 

~Poznań 

panneay Roku Kabi.ei: 

KOBIETY DLA POLSKI 
POLSKA DLA KOBIET 

empik 

p §.i!ii!Mj ____ __.,_,...,. 

BA91L.Af1 C"l Partia Kobiet 
~ Pol.ko jest Kobietq 

l~ 


