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Przy Moście Kalinkin na Fontance w Petersburgu profesor chwali talent ubogiego malarza Czartkowa 

i ostrzega. aby nie zaprzepaścił go na tworzenie marnych dzieł za pieniądze. Gdy młody artysta zostaje sam. 

zaczyna rozmyślać o własnym losie. Po chwili spostrzega w oddali piękną dziewczynę. która przypomina 

mu Psyche z jego szkicu . Ta jednak natychmiast znika . Podczas powrotu do domu wydaje ostatnie pieniądze 

u handlarza dziełami sztuki na tajemniczy portret starca . Choć szybko zaczyna żałować decyzji o kupnie 

obrazu. wiesza go w swojej pracowni obok rozpoczętego płótna . Gdy zasypia. starzec opuszcza obraz 

i obsypuje cały świat deszczem złotych monet. Obudzony przez gospodarza oraz rewirowego. którzy przyszli 

odebrać zaległą zapłatę za czynsz. Czartkow jest przekonany. iż był to tylko sen. Gdy rama portretu zostaje 

przypadkowo poruszona. wypada zza niego rulon zawiniętych złotych monet. Uradowany młodzieniec spłaca 

długi i opuszcza mieszkanie. 



AKT II 

Andrej Pietrowicz Czartkow spożywa 

posiłek w wykwintnej restauracji , otoczo

ny gronem usługujących mu kelnerów. 

Poznaje tam Dziennikarza, któremu płaci 

za napisanie pochlebnego artykułu o włas

nej twórczości. Jego luksusowo urządzo

na pracownia zapełnia się osobistościa

mi Petersburga. Każdy pragnie zamówić 

u niego portret, wskazując przy tym, jak 

dokładnie ma on wyglądać. 

Pojawia się też dziewczyna, którą spotkał 

wcześniej na Moście Kalinkin. Gdy artysta 

wyznaje jej swoje uczucia i próbuje ją 

zatrzymać, ona - jak poprzednio - znika 

bez słowa . Do studia przychodzi Dzienni

karz, teraz przyjaciel sławnego malarza. 

Dostrzega wiszący w kącie portret starca 

i rozpoznaje na nim lichwiarza Petromicha

liego. Ostrzega Czartkowa, że „pieniądze 

jego są przeklęte". Przestraszony mło

dzieniec zakrywa obraz prześcieradłem . 



AKT III 

Po wielu latach, podstarzały i otyły Czartkow nadal jest uznanym artystą, a do jego pracowni sta le przychodzą rzesze 

klientów . Przekonany o własnej ważności, tylko z obowiązku wybiera się do Akademii Sztuk Pięknych na wystawę 

młodego rosyjskiego maJarza. W prezentowanym tam obrazie dostrzega ogromny talent twórcy. Zauważa też swoją 

Psyche, stojącą w jaskrawym świetle. Wstrząśn ięty, natychmiast opuszcza wernisaż. Po powrocie do domu rozpacza 

nad własną sztuką oraz zmarnowanymi latami młodości. O wszystkie niepowodzenia obwinia starca z portretu . 

Rozwścieczony, rzuca w obraz świecznikiem . jednak ten pozostaje nietkn ięty. Prosi swojego przyjaciela Dziennikarza, 

by kupił dla niego i przywiózł mu najlepsze obrazy w mieście . Poruszony n iemożliwośc ią odzyskania ta lentu popada 

w szaleństwo i tnie w strzępy wszystkie obrazy zw iezione do jego pracowni. Odprawia wszystkich zgromadzonych przed 

pracownią klientów i bezskutecznie próbuje ukończyć zaczęty przed laty szkic Psyche. Dręczony wspomnieniami Czartkow 

umiera przy dźwięku dzwoneczków oraz feerii świateł. W magicznej atmosferze, obrazy opuszczają starzec oraz Psyche. 
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WIERNOŚĆ KOMPROMIS 
David Pountney 

Po tym, jak jego pierwsza opera Pasażerka została 
zakazana - i potępiona za pomocą owego wyrażenia, 
tak lubianego zarówno przez nazistów jak i komunistów 
- jako „abstrakcyjny humanizm", Wajnberg wyb ierał 

kolejne tematy dużo ostrożniej . Oczywiście był całkowicie 

świadomy ryzyka jakie ponosi, będąc Żydem i cudzoziem
cem, i to posiadającym „popsuty życiorys", w którym 
znajdziemy i teścia zamordowanego przez NKWD 
w 1948 r. i wuja żony, który był wmieszany w „spisek 
lekarzy kremlowskich" . (Lekarze Stalina , z których 
większość stanowi li Żydzi, zostali oskarżen i o spisek 
prowadzący do jego uśm iercenia.) Takie plamy na 
rodzinnej historii często wystarczały, by zostać zesłanym 

do gułagu, jak to obszern ie udokumentował Orlando 
Figes w swej wspan iałej ks iążce pt. Szepty. Kolejna 
opera Wajnberga Madonna i żolnierz to już historia 
o „wyzwoleniu" Polski przez Armię Czerwoną - temat 
ten do dziś jest trudny dla większości Polaków. Później 
nastąpiły opery oparte na tekstach literackich, których 

klasyczny rodowód jest bez skazy: Portret Gogola i Idiota 
Dostojewskiego. 

M istrzowski dorobek Gogola z za kresu now el 
można by podzielić na opowiadania miejskie i w iejskie. 
W swym zbiorze ukra iń sk ic h baśni pt. Wieczory na 
futorze w pobliżu D1kańki pisarz wykorzystał romantyczne 
tło wsi . by opowiedzieć szereg pełnych życia historii , 
w których roi s ię od d iabłów, rusałek i duchów obok 
cudownej galerii postaci wieśn ia ków: zrzęd liwych star
ców, krzepkich chłopaków i ch ichoczących , ciemnookich 
dziewcząt. Ów barwny repertuar opowiadań sam w sobie 
wystarczyłby, aby za i nsp i rować kilka oper Rimskiego
Korsakowa lub Czajkowskiego. Istnieje też bliskie pokre
wieństwo między nim a opowiastkami żydowskim i ze 
Sztet la, z takim pietyzmem spisanych przez Szolema 
Alejchema, te z ko lei prowadzą nas do fa ntazyjnych 
pejzaży Chagal la, pełnych l atających postaci i zwierząt. 

a w końcu - oczywiście - do Skrzypka na dachu. 
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Utwory „miejskie" Gogola zasadniczo wykorzystują 
bardzo podobną technikę i postaci, ale na zupełnie 
innym tle: miasta Petersburg. Miasto to było jednym 
z wczesnych przykładów rosyjskiej słabości do gospodarki 
planowej, odpowiednika „planu pięcioletniego" w wyko
naniu cara Piotra. Szukając rynków zbytu na Zachodzie 
(przez Bałtyk) oraz symbolicznego odgrodzenia się od 
tradycjonalistycznego bastionu moskiewskiego, władca 
ów rozkazał zbudować miasto na bardzo niesprzyjającym 
terenie - na bagnach rzeki Newy. Mimo, że budynki 
jego nie miały sobie równych pod względem wspaniało
ści i ornamentyki , Petersburg zawsze miał w sobie jakiś 
ślad fałszerstwa, a gdy lodowato zimna mgła spływała 
od rzeki, można było niemal zobaczyć, jakby -wydawało
by się - solidne budowle miały za chwilę ześliznąć się 
z brzegu i zniknąć! Taka była fantasmagoryczna słabość 
Petersburga, którą Gogol zdecydował się zgłębić. 

Jednakże fantasmagoria nie była celem, a jedynie 
środkiem, za pomocą którego tak zręcznie konstruował 
swoje nowele. Celem pisarza było wykpienie rozrasta
jącego się społeczeństwa nowobogackiego - społeczeń
stwa wymyślonego, jak wymyślono ulice miasta. Jak 
w większości społeczeństw nuworyszowskich, ludzie 
pojmowali siebie i swoje nowo pozyskane stanowiska 
niesłychanie poważnie. Tytuły i mundury odgrywały 
znaczącą rolę, jak to jest do dziś w Wiedniu! A w tradycji 
„gospodarki planowej" autorstwa cara Piotra, biurokracja 
zastawiała swe złośliwe pułapki, opierając się na randze 
i procedurach. Gogol użył owej dziwności i absurdu, 
aby wypuścić powietrze z całej tej pompatyczności 

i pretensjonalności. W opowiadaniu Nos pewien radca 
budzi się pewnego dnia i spostrzega, że jego własny 
nos go opuścił. Cierpiąc dotkliwie utratę części twarzy 
z przerażeniem odkrywa następnie, że jego Nos spokojnie 
wędruje ulicami, ubrany w radcowski uniform i jest 
witany ze wszech stron z należnym szacunkiem. A zatem 
radca bez nosa jest niczym, ale Nos w mundurze radcy 
natychmiast staje się „czymś" - szczególnie jeśli, jak 
twierdził Freud , nos stanowi symbol innego, bardzo 

ważnego organu. 
W swym słynnym opowiadaniu pt. Plaszcz pisarz 

opowiada tragiczną, jakby dickensowską historię o nie
słychanie biednym i nudnym urzędniku nazwiskiem 
Akakiusz Kamaszki n (od kamasz - aluzja do najniższej 
formy życia). który ku swemu przerażaniu spostrzega, 
że będzie potrzebował nowego płaszcza . Składa grosz 
do grosza i marzy o tym, jakie będzie jego nowe okrycie. 
Gdy wreszcie sprawia je sobie, jest to moment zadość
uczynienia i ekstazy. Zaraz potem zostaje napadnięty, 
złoczyńca zdziera płaszcz z jego pleców, a urzędnik 
umiera z pękniętym sercem. Do tego momentu jest to 
realistyczny obraz straszliwej miejskiej nędzy. I wtedy 
nad brzegiem Newy pojawia się tajemniczy upiór, który 
pozbawia płaszczy zasobnych obywateli. Wreszcie 
„ważna persona", która traktowała Akakiusza z taką 
pogardą. gdy ten udał się do niego, by szukać zadość
uczynienia za stratę , sama zostaje ograbiona przez 
owego upiora i od tej pory staje się lepszym człowiekiem. 
Oto fantasmagoria, która prowadzi w moralny wymiar. 

w Portrecie zostaje wystawiona na próbę artystyczna 
prawość. a bogactwo petersburskich nuworyszy staje 
się przynętą . Utalentowany młody malarz Czartkow gło
duje. Jego nauczyciel nalega, by ten pozostał wierny 
swemu talentowi, ale Czartkow myśli tylko o następnym 
posiłku. Traf spraw ia, że za ostatnią kopiejkę kupuje od 
handlarza starzyzną portret o dziw nych, upiornych właś
ciwościach. Gdy pojaw ia się w mieszkaniu artysty roz
gniewany właściciel , by go wyrzucić, w cudowny sposób 
portret dostarcza pieniędzy na czynsz. Czartkow nie 
tylko zostaje uratowany, ale i staje się bogaty! Przysięga 
sobie poświęcić się całkowicie swemu talentowi . Niestety, 
staje się inaczej. Korzysta z usług pewnego dziennikarza, 
by si ę reklamować i w krótce jest zajęty malowaniem 
portretów, które dogadzają absurdalnej próżności peter
sburskich elit. Gdy jednak Czartkow udaje się na wystawę 
malarza, który dopiero co wrócił z Włoch, przeżywa 
koszma rną chwilę olśnienia: zdradził swój talent. zmarno
wał życie , pogrążył się w bagnie służalczego kompromisu. 
Jego świat rozpada się i artysta umiera , przeklinając 
portret i pieniądze. 

Pozostałą część noweli Gogola zajmuje nie artysta, 
ale jego klienci i tutaj także nic się tak naprawdę nie 
zm ieniło . Ci pompatyczni, próżni, pretensjonalni i brzydcy 
wciąż chcą być przedstawiani w sztuce jako pokorni, 
skromni, szczerzy i piękni . Jest też ciągle wielu „artystów", 
którzy z zapałem dokonują owych bezbolesnych operacji. 
Społeczeństwo sowieckie, jak wiele innych prób socjaliz
mu, pełne było nierówności i bez żadnych wątpliwości 
członkowie nomenklatury pragnęli, by ich ego dopiesz
czane było przez pochlebne dokonania artystyczne tak 
samo, jak arystokraci, generalicja lub biurokraci czasów 
Gogola . A byli brutalni, filisterscy i niedouczeni, jak od
krywamy czytając wspomnienia Galiny Wiszniewskiej, 
w których pisała, jak to budzono ją w środku nocy, by 
śpiewała pijanym członkom politbiura podczas ich przyjęć. 
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Możliwe , że wybór tego tematu w czasie rządów 
komunistów nie był przypadkowy. Oczywiście uczciwość 
artysty to temat, z którym mamy do czynienia zawsze. 
Możemy się zastanawiać czy Damien Hirst jest takim 
samym szarlatanem, jakim stał się Czartkow, lub czy 
Hermann Nitsch był tylko zwykłym ekshibicjonistą , 

a Philip Glass jedynie znającym kilka akordów kompo
zytorem, albo czy Andy Warhol zasłużył na zaledwie 
10 minut sławy i ani chwili więcej. Lecz jeśli ci artyści 
sprzedali swe dusze za sławę i pieniądze , był to ich 
wolny wybór i żadna ukryta groźba nie zmusiła ich do 
tego, oprócz tej: jaka to banalna niewygoda być niezna
nym i żyć skromnie. 

Artyście tworzącemu w Związku Radzieckim trudno 
było uniknąć kompromisów. W książce Orlando Figesa 
Szepty, wspomnianej wyżej, znajdziemy cały wachlarz 
postaci, ale jedna historia jest szczególnie smutna . 
Poeta i powieściopisarz nazwiskiem Simonow posiadał 
talent zarówno jako pisrz. jak i polityk. Uwielbiał Stalina 
i wszystko mu poświęcił, pozwolił na to, by wielu jego 
bliskich skończyło w gułagu i nie zrobił absolutnie nic, 
by im pomóc . Zapuścił nawet wąsik a la Stalin. Jego 
przypadek jest dość skrajny, lecz zapewne byłoby błędem 
po prostu nazwać go tchórzem lub wazeliniarzem -
sowiecki totalitaryzm miał to do siebie, że głęboko 
wnikał w umysły i sumienia społeczeństwa. W porówna
niu z nim nazizm był zaledwie prymitywny - nie tylko 
dlatego, że trwał tak krótko. Komuniści mieli całe pokole
nia na to, by zawładnąć ludzką wyobraźnią i wiedzieli 
jak zemścić się na dzieciach zdrajców i dzieciach ich 
dzieci . Damien Hirst ma w końcu wolny wybór i może 
sobie mówić: „to wszystko nonsens", a potem odejść 
i zająć się czymś innym. Dla Simonowa wybór nie był 
taki prosty. 
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Konieczność. by przetrwać i jakoś żyć z owymi 
arbitralnymi artystycznymi kaprysami totalitarnego reżimu 
narzuca twarde wymagania artystycznej prawości. Ludzie 
mojego pokolenia byli niekiedy na tyle naiwni. by zasta
nawiać się. czy nie było to wspaniałe. że poszukiwania 
artystyczne były tak ważne dla ludzi pokroju Stalina 
w porównaniu do obojętności wobe~ kultury, okazywanej 
przez przywódców Zachodu. Gdy Chruszczow wybuchł 
wciekłością na stosunkowo nieszkodliwej wystawie 
w latach 60. tych ubiegłego wieku. trudno było sobie 
wyobrazić. że jakikolwiek zachodni polityk mógłby 
pomyśleć. iż sztuka jest czymś. dla czego warto wpaść 
w szał. 

W rezultacie owej presji każda decyzja artystyczna 
zawierała swego rodzaju szyfr. Gogol był wyborem 
całkowicie bezpiecznym (w każdym razie w tamtym 
czasie!). Nie ma jednak wątpliwości. że historia o uni
cestwieniu prawości artystycznej miała ogromny oddźwięk 
w społeczeństwie sowieckim. w którym doświadczenie 
czystek oraz poczucie. że jest się codziennie ocenianym 
przez „ważne osobistości" miały aż nadto realny wpływ 
na wszelkie wybory. 

Jak radził sobie Wajnberg? Ilu kompromisów musiał 
dokonać? Wajnberg nigdy nie zapisał się do Partii Komu
nistycznej a jako cudzoziemcowi i Żydowi z pewnością 
przyszło mu to z trudnością. Rosyjscy Żydzi byli na tyle 
entuzjastycznymi bolszewikami. że identyfikowano ich 
z komunizmem - jest to kolejna przyczyna. dla której 
na Zachodzie „Żydzi są winni"! Ale starzy żydowscy 
bolszewicy, których nie unicestwiono w czystkach 1938 
roku. zginęli w jednoznacznie antysemickich czystkach 
roku 1948. Nie popierał Wajnberga oficjalnie nikt z sowie
ckiego establishmentu muzycznego, a on konsekwentnie 

pozostawał na marginesie. Nie był z pewnością sprytnym 
kombinatorem należącym do systemu. a w smutnych 
wspomnieniach pierwszej żony oraz córki pozostał jako 
muzyk komponujący godzina po godzinie. dzień po dniu. 
Jeśli jednak znajdował się ktoś. kto go wspierał. było 
to jedynie świadectwo wielkości jego muzyki . Grali go 
najwięksi muzycy tamtych czasów. jak Rostropowicz. 
Ojstrach. Gilels. Kogan. Kondraszyn, Sanderling czy 
Fiedosiejew. Aby zarobić na życie. pisał muzykę filmową. 
Niektóre jego utwory, szczególnie muzyka do dziecięcych 
kreskówek. stały się sławne. podobnie jak utwory dla 
cyrku lub operetki. Oczywiście miał też swój udział 
w komponowaniu muzyki do oficjalnych uroczystości . 

Z całą też pewnością. z czym trudno się pogodzić, nigdy 
nie pisał rzeczy. które mogłyby sprowadzić na niego 
kłopoty. 

Czy to uczyniło z Wajnberga Czartkowa? Na pewno 
nie! Jednakże sam Gogol zaczynał pisanie swych opowia
dań przyciśnięty biedą. zatem obaj twórcy wiedzieli. że 
istnieją granice artystycznej prawości. a także - co wyda
je się nawet ważniejsze - że nie ma ograniczeń dla 
pokus dotyczących tego, co można by osiągnąć przy 
pomocy artystycznego kompromisu. Wajnberg wybrał 
wierność swemu powołaniu i była to decyzja osobista. 
a nie heroiczna czy rewolucyjna - a zapłacił za to ciszą 
i zapomnieniem. 

Uszczypliwa muzyczna satyra Wajnberga jest 
trafnym komentarzem na temat kruchej natury tego 
rzadko spotykanego zjawiska. jakim jest artystyczna 
prawość. Wysyła nam dziś ostrzegawcze sygnały, że 
banalny fałsz kieruje wieloma artystami także naszych 
czasów. 
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INTEGRITY & COMPROMISE 
by David Pountney 

After the ruthless suppression of his first opera. 
The Passenger - denounced with a phrase beloved 
equally by Nazis and Communists alike as "abstract 
humanism" - Weinberg was careful to choose safer 
subjects. He was of course aware of his precarious 
position as Jew and foreigner as well as being someone 
with a "spoilt biography" which included a father-in-law 
murdered by the NKVD in 1948 and his wife's uncle 
who was implicated in the "Kremlin Doctor's Case". 
(Stalin's predo-minantly Jewish Doctors were accused 
of plotting to murder him.) Such blots on a person's 
family history was often sufficient in themselves to have 
him sent to the Gulag, as Orlando Figes magnificent 
book The Whisperers amply testifies. Weinberg's next 
full length opera The Madonna and the Soldier would 
be a story about the "liberation" of Poland by the Red 
Army - a subject that most Poles today would find 
acutely difficult to stornach. and he followed this up 
with operas based on literary texts of unimpeachable 
classical pedigrees: Gogol's The Portrait and Dostoevsky's 
The ldiot. 

Gogol's masterly output of short stories can be 
crudely divided into rural and urban. In his collection 
of Ukrainian tales - Evenings on a farm near Dikanka 
he used a romanticised background of village life to 
tell a series of vivid stories richly peopled with devils. 

water nymphs and ghosts set off against a marvellous 
gallery of village characters: grumpy village elders. 
strutting virile peasant lads. and simpering dark eyed 
maidens. This colourful repertoire of stories would in 
itself inspire several operas by Rimsky-Korsakov and 
Tchaikovsky, and is a close cousin of the Jewish folk 
tales from the Shtetl which were lovingly recorded by 
Shalom Aleichim and themselves lead to Chagall's 
fantasy landscapes peopled with flying figures and 
ani mais. and ultimately of course to Fiddler on the Root. 

Gogol's "urban" works fundamentally apply a very 
sim i lar technique and population amidst a very different 
background: urban St. Petersburg. St. Petersburg was 
one of the early examples of the Russian weakness for 
the command economy, Tsar Peter's equivalent of a "Five 
Year Plan". Seeking an outlet to the West (via the Baltic) 
and a symbolic separation from the traditionalist strong
hold of Moscow. he ordered this city to be built in an 
uncongenial swa mp on the banks of the Neva. Despite 
its buildings of unparalleled magnificence and ornament. 
St. Petersburg always had the whiff of fa kery about it. 
and when the freezing fog welled up from the Neva 
one might imagine that all these apparently solid palaces 
could in a moment slide into the mud and vanishl This 
was St. Petersburg's phantasmagorical underbelly which 
Gogol chose to explore. 
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However, phantasmagoria was not the end but 
the means of his deftly constructed novellas. The goal 
was to satirize St. Petersburg's expanding nouveau
riche society - an invented society if you like to people 
its invented streets. As in most nouveau-riche societies, 
people took themselves and their newly acquired 
positions very seriously. Titles and uniforms were here 
very important, as they stili are in Vienna! And in the 
tradition of the "Command Economy" established by 
Tsar Peter, Bureaucracy exercised its malignant strangle
hold based on rank and procedure. Gogol used the 
bizarre and the absurd to puncture and deflate this 
pomposity and pretension . In The Nose a Councillor 
(a civil service rank) wakes up one morning to discover 
that his nose has absconded. Suffering greatly from 
this loss of face. he is further horrified to discover that 
his Nose is calmly walking the streets dressed in his 
Councillor's uniform and is greeted on all sides with 
appropriate respect. In other words, a Council lor w ith
out his Nose is nothing, but a Nose with the uniform 
of a Councillor is immediately "something" - especially 
as Freud would of course insist that the nose is itself 
a symbol for another occasionally significant body part! 
In his famous story, The Overcoat he tells the trag ic 
Dickensian tale of the unspeakably poor and duli clerk, 
Akaky (i.e. kaka!) Bashmachkin (which means a shoe -
Bashmak - the lowest form of life) who to his horror 
discovers that he needs a new overcoat. He scrapes 
and saves and fills his life with dreams of this overcoat. 
and when he finally achieves its purchase, it is a moment 
of redemptive ecstasy. A short while later he is robbed, 

the overcoat tom from his back, and he dies. heart
broken. So far, this is a realist picture of grinding urban 
poverty and deprivat ion. Naw how ever a mysterious 
corpse starts to haunt the banks of the Neva, tearing 
the coats off the backs of prosperous citizens. Finally, 
the "Significant Personage" who had treated Akaky with 
such contempt when he carne to seek redress for his 
robbery is himself robbed by this ghoul, and from that 
terrifying moment resolves to become a better man. 
lt is the phantasmagorical that brings about a mora! 

dimension. 
In The Portrait, it is artistic integrity that is on trial , 

and the fleshpots of nouveau-riche St. Petersburg are 
the bait. The talented young artist. Chartkov, is starving. 
His professor urges him to be true to his talent, but 
Chartkov longs fo r the next meal. By chance he buys 
a portrait in a junk shop with his last kopek. and th is 
portrait seems to have strange, ghostly properties. 
When his irate landlord arrives to evict him. money 
mysteriously falls from the portrait: Chartkov is not just 
saved, he is rich! He swears to dedicate his life to 
fulfilling his talent. But it turns out otherw ise. He uses 
the services of a journalist to advertise himself. and in 
no time Chartkov is busy painting portraits that pander 
to the absurd vanity of Petersburg's establishment. But 
when Chartkov goes to the exhibit ion of a painter newly 
returned from ltaly, he suffers a ghastly moment of 
epiphany: he has betrayed his talent, squandered his 
life, mired himself in servile compromise. His world 
breaks apart and he dies. cursing the portrait and its 

money. 

The other half of Gogol's story is of course not the 
painter but his clients, and here too nothing has real ly 
changed, as if it ever does. The pompous, the vain, the 
pretentious and the ugly are stili as keen as ever to be 
represented in art as the humble, the modest, the sincere 
and the beaut iful and there are st il i plenty of "art ists" 
only too happy to perform this sort of painless cosmetic 
surgery. Soviet society, like most attempts at Socialism, 
was stridently unequal, and no doubt mem bers of the 
Nomenklatura were as keen on having their ego massa
ged by flattering artistic representation as the aristocrats, 
Generals and bureaucrats of Gogol 's time. And they 
were certainly as brutal, phil istine and ignorant, as any
one can discover by reading Gal ina Vishnevskaya 's 
memoirs, in wh ich she recounts being summoned in 
the middle of the night to sing at drunken Polit buro 
dinners. 

There can be nothing accidental in the choice of 
sucha subject in Soviet t imes. Of course artistic integrity 
is an issue that is always w ith us, and we are permitted 
to Wonder whether Damien Hirst is merely a charlatan 
as Chartkov became, or Hermann Nitsch just an exhibi
tionist, or Philip Glass merely a composer who knows 
few chords, or Andy Wa rhol someone who merited 
1 O minutes farne and no more! But if these art ists did 
sell their souls for money and farne, it was a free choice 
and there was no latent threat compelling them to do 
so, other than the bana! inconvenience of being unknown 
and living off modest means. 

For an artist in the Soviet Union however the issue 
of compromise was not easily avoided. In Orlando Figes 
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book, The Whisperers - which I have already a mentioned, 
there is a vast gallery of characters , but one life-story 
of a singular bitterness. The poet and novelist Simonov 
had talent both as a writer and as a polit ician. He adored 
Stalin, and sacrificed everything for him, allow ing many 
members of his close fami ly to be sent to the Gulag 
and doing nothing to help. He even grew a Stalin mous
tache ! His case was extreme, but it would probably 
be wrong simply to dismiss him as just a coward or 
a toady : the operation of Soviet total ita rianism w as 
a complex form of penetrat ion into the mind and cons
cience of society. The Nazis by comparison were just 
primitive - not least because they lasted for such a short 
t ime. The Communists, on the other hand, had genera
t ions to establish their peculiar hold on people's imagi
nat ion, and cou ld indeed exact revenge on sinners' 
children and on their children's chi ldren. Damien Hirst 
is after all free to decide: "th is is all nonsense", and 
walk aw ay and do something else. Simonov did not 
have such an easy choice. 

The necessity of surviving and somehow living 
w ith the arbitrary artistic wh ims of a totalitarian regime 
exercises ruthless demands on artistic integrity. People 
of my generation were sometimes so na"ive as to wonder 
if it w as not rather marvellous that artistic endeavour 
mattered so much to people like Stalin. compared to 
the relat ive indifference to culture shown by Western 
leaders. When Kruschev exploded w ith rage at a rather 
mild 60s art exhibit ion , one w as hard putto imagine 
t hat any western polit ician w ould think that art w as 
anything to get so worked up about. 
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The result of all this pressure was that every decision, 
every artistic choice carne to embody a kind of code. 
lt was entirely safe to choose set Gogol, whose cre
dentials were impeccable. (for the time being anyway!) 
But it is unquestionable that a story about the destruction 
of artistic integrity had enormous resonances for a So
viet society in which the experience of the purg es and 
the sense of daily evaluation by "Significant Personages" 
had an all tao real impact on every choice that was made. 

How did Weinberg manage7 How many compromi
ses did he make? Weinberg never joined the Communist 
Party, and indeed as a foreigner and a Jew he may have 
found it hard to do so in that period. Russian Jews were 
sufficiently enthusiastic Bolsheviks for them to be strongly 
identified with Communism - another reason in the 
West to "blame the Jews"I But the ald Bolshevik Jews 
who were not obliterated in the purges of 1938 were 
taken care of in the mare explicitly anti-semitic purges 
of 1948. He also received no officia! support from the 
Soviet musical establishment and consistently existed 
on the margins. He was clearly not a clever manipulator 
of the system, and as his first wife and daughter ruefully 
recall, he was simply dedicated to writing music, hour 
after hour, day after day. Where he did however receive 
support was from individual Soviet musicians, testimony 

to the quality of his music. He was regularly played by 
leading musicians such as Rostropovich, Oistrakh, Gilels, 
Kogan, Kondrashin, Sanderling, and Fedoseyev. And to 
make a living, he composed film music, same of which, 
especially his music for children's cartoons, became 
famous. and even circus music and operettas. But of 
course he also did his share of writing music for officia I 
celebrations and, what is hardest to know, undoubtedly 
refrained from writing things which would get him into 
trouble. 

Did that make Weinberg a Chartkov? Certainly not! 
But as Gogol himself began writing his short stories 
out of financial desperation, both men will have known 
that there were limits to artistic integrity and, mare 
important perhaps, no limits to the temptation of what 
could be achieved by artistic compromise. Weinberg 
chose to stay true to his own path, which was personal 
but not hemie or revolutionary, and paid the price of 
silence and neglect. 

Weinberg's biting musical satire is a fitting commen
tary on the fragile nature of that seidom encountered 
phenomenon, integrity, and sends sharp signals to us 
today about the banal mendacity that drives so many 
famous artists of aur own time. 
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TEATR OPEROWY 
czyli ST YMULACJA ZBIOROWEJ WYOBRAŹNI WIDZÓW 

z Davidem Pountney'em, reżyse rem spektaklu, 
rozmawia Michał J. Stankiewicz 

Jestem ogromn ie zaszczycony, mogąc rozmawiać 
z jednym z najwyb itn iejszych obecnie reżyserów 
operowych, na dodatek z Komandorem Imperium 
Brytyjskiego. Może zacznę od pytania, jak powinienem 
zwracać się do pana - Sir, Maestro, Szanowny Panie? 
Po pierwsze nie jestem „Rycerzem Komandorem'', ale 
zwykłym „Komandorem", po drugie mój polski order jest 
tak samo ważny jak brytyjski, i proszę mów mi David! 

Dz i ę kuję! Często reżyserujesz opery zapomn iane 
z początku XX w ieku, np. Janacka, Martim'.!, Busoniego 
lub te całkiem współczesne, ale też mało znane - Glassa, 
Davisa, Blake' a. Jak trafiłeś na Wajnberga i skąd pomysł 
na rea l izację jego Pasażerki? 

To Wajnberg mnie odnalazł! To byto bardzo proste. Po 
upadku Związku Radzieckiego wielkie sowieckie wyda
wnictwa bankrutowały i byty wyprzedawane. Pewne 
P rzedsiębiorcze i rzutkie wydawnictwo amerykańskie, 

Peer Music, zdobyto część utworów Wajnberga. Roze
słało ulotki z informacją, że jest w posiadaniu „opery 
o Auschwitz", napisanej przez „przyjaciela Szostakowicza". 
Ulotka ta pojawiła się na moim biurku, przykryta stosem 
papierów, jaki zwykle tam leży. Już miałem ją wyrzucić 

gdy powiedzia łem „Chwi l eczkę! Auschwitz „. Szosta
kowicz„. ?" i przeczytałem ją uważnie. Zdumiałem się 
liczbą utworów Mieczysława Wajnberga, a kiedy przyj
rzałem się im bliżej, również ich jakością. 

Realizując Pasażerkę zapowiadałeś , że wystawisz także 
kolejne opery Wajnberga. I dopełniłeś swojej obietnicy. 
Skąd to zainteresowanie tym polsko-rosyjskim kompo
zytorem o żydowskich korzeniach? 
W latach 70-tych i 80-tych często zastanawia łem się 

kto będz i e następny po Szostakowiczu i Prokof iewie. 
W czasach komunizmu trudno było osobie mieszkającej 

poza Związkiem Radzieckim zdobyć tego typu informacje. 
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I teraz sądzisz, że jest to właśnie Wajnberg? 
Tak, w pewnym sensie Wajnberg stanowi brakuj ące 

og niwo, a ju ż Pasażerka z pewnośc i ą jest najbardziej 
znaczącą ope rą, napisa ną po rosyjsku od czasów Proko
fi ewa. Jest nawet lepsza od większości jego oper! I to 
nie pochodzenie Wajnberga mnie za inte resowało, ale 
wi e l kość jego muzyki. 

Masz za sobą realizację Portretu w Opera North. 
Wcześniej Portret wystawiał John Fulljames podczas 
Bregenzer Festspiele. Dlaczego w tym kontekście nie 
sięgnąłeś po inną operę tego kompozytora? 
Wystawienie Portretu w Opera North to zupełnie inna 
sytuacja i widownia, n i ż podczas Festiwa lu w Bregencji, 
zatem nie było w tym żadnej sp rzeczności. Na tamtej 
scenie rea lizacja innej opery Wajnberga byłaby rzeczą 

dość skompl i kowaną. Na przykład opera Madonna i żol
nierz stanowiłaby bardzo ciekawy mater i a ł - zwłaszcza 

w Polsce - ale by ją wystawić, potrzeba wiele pracy. 

A Idiota z librettem napisanym na podstawie powieści 
Fiodora Dostojewskiego nie wydawał się ciekawy? 
Oczywiśc i e! I wystawiono już go w Mannheim, gdzie 
odn i ósł duży sukces. Myś l ę, że ta opera powinna pojawić 
s i ę także w Poznaniu . 

Pierwotnie libretto Miedwiediewa do Portretu przezna
czone było dla Szostakowicza. Jak sądzisz, dlaczego 
to Wajnberg napisał do niego muzykę? Nie chodziło 
chyba o żaden konflikt, przyjażnili się przecież całe 
życie. 

Wydawca Szostakowicza , znający obu kompozytorów, 
mówił , że Szostakowicz zawsze. nawet wbrew swojej 
wo li, był postac i ą pu b li cz n ą, a jego muzyka stanowita 

pub li czną wypowiedź . Z Wajnbergiem było inaczej. on 
byt postac i ą catkowicie prywatną. Wystarczy spoj rzeć 

na Lady Makbet - utwór krzykliwy, na dużą skalę, pełen 
śmiałych, ekshibicjon istycznych gestów. Portret jednak 
stanowi o wiele bardziej osob i stą satyrę, przyg lądającą 

się wewnętrznemu zagadnieniu artystycznej integra l ności. 

Myś l ę, że to charakter samego libretta spowodowat, że 
to Wajnberg ostatecznie skomponował do niego muzykę, 
jemu ten temat bardziej musiat odpowiadać n i ż Szosta
kowiczowi. Kto wie, może wspólnie to ustalili ... 

Portret to opera o wolności artysty i zderzeniu z realiami 
życia codziennego. Czy dzisiaj ten problem nadal jest 
aktualny? 
Uczciwość artystyczna to zagadnien ie zawsze aktualne, 
podobn ie jak we wszystkich innych dziedzinach życia , 

a być może przede wszystkim w polityce ! Ale popatrzmy 
na ludzi takich jak Damien Hirst lub Ei Weiwei: czy są 
oni artystami, czy specjalistami od autopromocji , czy 
też, jak być może Andy Warhol, jednym i drug im? 

Wajnberg jednak pisał Portret za rządów komunistów, 
kiedy artyści także podlegali socjalistycznej propagandzie. 
W państwie tota li tarnym, takim jak sowieckie, nie ma 
egzystencji bez kompromisu. Możemy pytać o jego 
stop i eń, czy też o poziom autocenzury. Jednakże całkowita 
wolność, taka, jaką w większym lub mniejszym stopniu 
mamy na Zachodzie, także ma swoje pokusy. 

Pieniądze i bycie celebrytą? 
W pewien sposób tak. Ale to, że ktoś jest p rzyczyną 
sensacji nie oznacza, że jest dobry, tak samo, jak bogactwo 
nigdy nie może być mia rą j akośc i . 
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A jak ty, będąc artystą-reżyserem, chcącym realizować 
własne niczym nieskrępowane wizje, oraz dyrektorem 
oper i festiwali, dążącym do osiągnięcia sukcesu kasowe
go, łączysz - zdawałoby się - te dwa skrajne podejścia? 
Stosuję ko mpromi sy i st aram się osiągnąć twó rczą 
równowag ę, ale j eś l i nie mam pi e ni ęd zy, nie mog ę 

dokonywać śmiałyc h artystycznych wyborów. 

Co to znaczy? 
Proste - nie ma p ie ni ędzy, nie ma Wajnberga, ni e ma 
Czajkowskiego! 

Nie boisz się, że Portret i Pasażerka są za trudne w teatrze 
operowym? 
Żaden reżyser nie pow inien „ bać się" trudności. Osobiśc i e 
bardzo cieszę s ię z wyzwań, jakie stanowią utwory trudne, 
a takie ją często opery współczes n e. 

To jakie wartości niesie ze sobą opera od drugiej połowy 
XX wieku? 
Powojenne opery bardziej sku piaj ą s i ę na dramaturgii, 
niż utwory dziewiętnastowieczne , wraz ze swą specyficzną 

formą i ko nwencj ą. Opery Wajnberga, jak i w iele innych 
oper napisanych w XX w ieku , są tak na prawdę łatwiejsze 

do w ystawienia, niż na przykła d opery Bell iniego czy 
Hand la. 

Zatem jakie cele powinna stawiać sobie scena operowa? 
Takie same jak każda inna scena - stymulowanie zbioro
wej wyobraźn i w idzów. Powi edzia łem „zbiorowej" ponie
waż opera to form a sztu ki s połecznej, konsumowanej 
w poczuciu wspólnoty, razem z innymi „obcymi''. Inaczej 
jest z ks i ążką, w ierszem czy obrazem, któ re sta n owią 
doświ ad cze nie bardziej osobiste. 

To spektakle realizowane na jeziorze podczas Bregenzer 
Festspiele, mające charakter wielkiego show, są stymu
lacją zbiorowej wyobraźni widzów? 
Przed s i ęwz i ęc i a te sta nowią rea lizację „spektakli inteli
gentnych", których celem jest za równo baw i ć, jak i roz
sze rzać granice wyobraź ni i pojmowania publi cznośc i . 

Zatem mają zadziwić, zrobić wrażenie, formą, przekazem 
zewnętrznym, pozostawiając treść na planie drugim? 
Treść niekonieczn ie pozostaje na drugim planie, jednak 
wi downia, która czuje się zabawiana, będz i e ba rdziej 
skoncentrowana, niż widownia znudzona . 

Wróćmy do Wajnberga. Opowiedz coś o głównych 
bohaterach opery - Czartkow, Dziennikarz, Nikita . Jacy 
oni są u Wajnberga? 
To satyra. Zatem wszystkie postaci wokół Czartkowa są 
w pewnym stopniu groteskowymi karykaturami. Z drugiej 
strony, Czartkow jest prawdziwie trójwym iarową postacią 

- osobą, która s i ę męczy, jest ambitna, p różna i g łupia 

- a wszystkie te cechy są aż zbyt rea lne! 

Jak ty ich przedstawiasz? 
Jako większe, niż w życiu rea lnym, jako groteskowe 
ka rykatury, ludzi żywcem wyjętych z rysunków Daumiera. 

Widziałem zdjęcia z wcześniejszych realizacji twojego 
spektaklu. Zauważyłem pewne podobieństwo postaci 
Czartkowa trochę do Charlesa Dickensa lub też, zapew
ne w innym akcie, do Andy Warhola. To przypadek czy 
zabieg świadomy? 
Nie wydaje mi się, aby i stniało jakiekolwiek odniesienie 
do Dickensa, to tylko wrażen i e, jakie sp rawia j ą kostiumy 
z tamtego okresu. Ale oczywiście Andy Warhol to postać 
centralna, gdy mówimy o sławie, p i eniądzach i artystycznej 
u czc iwośc i , zatem to odn iesienie jest zam ierzone. 

Stalin, Kaddafi . „ Skąd to podobieństwo? 
Są to komiczne ka rykatury ludzi, którzy uważa j ą się za 
ważnyc h . 

Niektóre postaci są bardzo wysokie, chodzą pewnie na 
szczudłach. Jak to mamy rozumieć? 
Jest to metafora ich roli jako wpływowych, ważnych oso
b istośc i nuworyszowskiego społeczeństwa petersburs
kiego. 

WpłyWowych mężczyzn? Portret to w zasadzie bardzo 

"męska" opera. 
Tak nie jest - są tam cztery postaci kobiece, łącznie 
z m i l czącą, ale bardzo ważną rolą Psyche. 

No właśnie , kim jest Psyche? 
Psyche jest Muzą. która może być inspiracją dla kogoś, 

kto w nią wierzy. 

A jeśli nie? 
Może się bezlitośnie zemścić, jeśli zostanie zdradzona . 

W zasadzie jak każdy inny .. 

Czytając libretto ma się wrażenie, że postaci są niesym
patyczne„. Nie lubimy ich. Czy masz podobne odczucia? 
Oczywiście, jest to związane z satyrą, o której cały czas 
mówimy. To postaci satyryczne, groteskowe, a takie nie 

są lubiane. 

Czy Czartkow jest dla ciebie ofiarą systemu czy sam 

jest sobie win ny? 
Sami jesteśmy odpowiedzialni za własne czyny. 

Odnoszę wrażenie, że twój spektakl balansuje gdzieś 
pomiędzy tradycyjną konwencją operową a współ
czesnymi środkami inscenizacyjnymi . 
Tak, to moja metoda. Lubię korzystać ze wszystkich środ
ków teatralnych, do jakich - jako reżyser - mam dostęp. 

Czy narzuciłeś je scenografowi i reżyserowi świateł? 
Nie, pomysły powstały podczas wspólnych rozmów. 
Dan i Linus dużo wn i eś l i od sieb ie do spektak lu, co 
bardzo mi się spodobało . 

Real izowałeś już ten spektakl w Leeds, Liverpoolu i Nancy. 
Czy zawsze jest on taki sam? W końcu każda scena jest 
inna, są inni soliści, inni realizatorzy świateł i technika, 
w końcu inna publiczność . 
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To różnice dotyczące szczegółów, niezbyt ważne. Za
sadniczo sam spektakl jest taki sam, staram się żeby 
nic się nie zmienia ło . 

Wajnberg w Polsce w zasadzie nie jest znany, choć 
rzeczywiście od kilku lat pojawia się w repertuarach 
filharmonicznych i operowych. Czego się spodziewasz 
po pierwszym wykonaniu Portretu w Polsce? 
Że Wajnberg w końcu zostanie w Polsce zauważony 
jako jeden z najważniejszych polskich kompozytorów! 
W Polsce został naznaczony piętnem kompozyto ra 
„sowieckiego", co jest ba rdzo niesprawiedliwe i krzyw
dzące. Nie on jeden wybrał ucieczkę do Rosji, by ratować 
życie. 

Będzie jeszcze jakaś opera Wajnberga w twojej reżyserii? 
Jeszcze nie teraz. 

A jakie inne będziesz realizować, choćby w 2014 roku? 
Pasażerkę w Houston i Nowym Jorku, Zagladę w domu 
Uszerów Claude'a Debussy'ego i Gordona Getty'ego 
oraz Wilhelma Tella i Mojżesza w Egipcie Gioachino 
Ross iniego w Welsh National Opera w Cardiff. 

I znów opery bardzo rzadko wystawiane „ . 
Tak i z tego powodu nie og ran i cza j ą mojej wo l ności 

artystycznej . 

Życzę zatem sukcesów zarówno w Poznaniu, jaki pod
czas pozostałych realizacji. Dziękuję za rozmowę . 

Michał J . Stankiewicz - muzykolog. wydawca, publicysta. autor artykułów 
popularno-naukowych dotyczących sztuki operowej, kierownik literacki 
Teatru Wielkiego w Poznaniu. doktorant na Wydziale Filologii Polskiej 
i Klasycznej UAM. Jest redaktorem programów operowych, baletowych 
i festiwalowych tej sceny w latach 2005-2013. Przeprowadzał wywiady 
z przedstawicielami kultury polskiej i europejskiej - śpiewakami, tance
rzami, dyrygentami, reżyseram i. scenografami - które publikowane były 
w licznych czasopismach, portalach internetowych czy prog ramach 
teatralnych. 
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THE MUS I C THEATRE 
or STIMULATING THE COLLECTIVE IMAGINATION OF THE AUDIENCE 

an interview with David Pountney, the director of The Portrait 
by Michał J. Stankiewicz 

I am very flattered to talk with one of the most promi
nent opera directors, with the Knight Commander 
of the Order of the British Empire furthermore. I shall 
begin with the question what should I call you - Sir, 
Maestro, Mr Pountney? 
Firstly I am not a Knight Commander. but an ordinary 
Commander. and secondly my Polish Order is just as 
important as my British one, and please call me David' 

Thank you ! You stage very often forgotten operas, e.g. 
Janacek, Martin u, Busoni or those modern ones, but 
also not well known: Glass, Davis, Blake. How did you 
find Weinberg and how did you come up with the idea 
to make The Passenger? 
Weinberg found me! lt was very simple. After the collapse 
of the Soviet Union, the big Soviet publishing houses 
were broken up and sold off. One part of the Weinberg's 
work as was acquired by the very enterprising and ener-

getic American publishers. Peer Music. They sent round 
a leaflet announcing their acquisition of an "opera about 
Auschwitz" by "a close friend of Shostakovich". Th is 
leaflet sat on my desk under the usual pile of papers 
for a while, and when it was half way into the waste 
paper basket I said: "Wait a minute! Auschwitz ... Shosta
kovich ... "and began to take a closer look. I was immedia
tely amazed by the amount that Mieczysław Weinberg 
had composed and, the closer I looked, by its quality. 

Staging The Passenger you announced that you would 
stage other Weinberg's operas, too. And you did. Why 
are you interested in a Polish-Russian composer of Je
wish origin? 
I always u sed to say in 1970s/80s: "Who is the n ext 
one after Shostakovich and Prokofiev?" During the Soviet 
times, it was difficult for an outsider to access this kind 
of information. 

Do you think it was Weinberg? 
Yes, Weinberg is in a way that missing link, and The 
Passenger is certainly the most significant opera to be 
composed in Russian since Prokofiev, and is even much 
better than most of his operas too! lt is not especially 
his racial origins that interest me, but the quality of his 
writing. 

Staging The Portrait for Opera North is behind you. 
Earlier it was staged by John Fulljames at the Bregenz 
Festivał. Why in that situation did you not choose 
another opera by Weinberg? 
Doing The Portrait for Opera North was a completely 
different situation and audience than for Bregenz, so 
the two were not in conflict. At that stage, it was more 
compli cated to organise the materia! for a different 
Weinberg opera. E.g. The Madonna and the Sold/er 
would be an interesting work to explore, especially in 
Poland, but there is a lot of work to be done on the 
edition. 

Did not The ldiot with libretto based on Fyodor Dosto
yevsky seem interesting? 

Absolutely! And it has just been done with considerable 
success in Mannheim. That should be the next project 
fo r Pozna ń! 

At first Medvedev's libretto for The Portrait was meant 
for Shostakovich. Why do you think it was Weinberg 
Who compose the music? There was no conflict bet
ween them, Shostakovich and Weinberg were friends 
for the whole life. 

The editor of the Shostakovich Edition, who knew both 
men, said that the difference between them was that 
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Shostakovich was always, even if against his wishes, 
a public fig u re whose music constituted a public utterance. 
By contrast, Weinberg was entirely private. Look at the 
opera Lady Macbeth - it is a youthful work, brash, large 
scale, making bold exhibitionist gestures. The Portrait, 
however, is a much more private satire, looking at the 
interna! issue of artistic integrity. I think that the cha
racter of the libretto made Weinberg compose the 
music, probably he was more interested in this subject 
than Shostakovich. Who knows, maybe they both decided 

about it.. 

The Portrait is an opera about an artist's freedom and 
his clash with the realities of everyday life. Is the problem 

relevant today? 
Artistic integrity is always a relevant issue, as is integrity 
in all fields, perhaps especially politics! But look at 
someone like Damien Hirst or Ei Weiwei: are they artists. 
or experts in self promotion or, possibly like Andy Warhol, 
both together7 

When Weinberg wrote The Portrait, communists go
verned his country and it was a time when artists were 
subject to socialist propaganda. 
In a totalitarian society, such as the Soviet one, there 
is no such thing as an existence without compromise. 
lt is the degree of compromise, or self-censorship level, 
that is interesting. But complete freedom as we have 
more or less, in the West, also exercises its temptations. 

What can Iure them - money? being a celebrity? 
Generally yes. But being sensational is not the same 
as being good, and being rich is never a measure of 
quality. 
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How do you, an artist and director who wants to realize 
his own unhindered visions and on the other hand 
a director of operas and festivals who wants to achieve 
box office success, combine those seemingly extreme 
attitudes? 
I make compromises and try to achieve a creative ba
lance - but if I have no money I can not make bold artistic 
choices . 

What does it mean? 
lt is easy - no money, no Weinberg, no Tchaikovskyl 

Are you not afraid that The Portrait and The Passenger 
are difficult to stage? 
No director should be "afraid" because something is 
difficult - personally I relish the challenge of difficult 
pieces. And many modern operas are like this . 

So what are the values that opera has had since the 
second half of the 2Qth century? 
Anyway, post-war operas tend to be more dramatically 
focused than 191h century works with their rather special 
forms and conventions. The operas of Weinberg, and 
many others operas composed in the 2Qth century, are 
actually easier to stage than, say, Bellini or Handel. 

Therefore, what should be the aims of an opera stage? 
Same asany stage - to stimulate the collective imagina
tion of the audience - I say "collective" because opera 
is a communal art form consumed in a social sense in 
common with a large number of "strangers" - in contrast 
with a book, a poem or a picture for instance, which 
are more private experiences. 

Are the performances, staged on the lake at the Bregenz 
Festival a big show, the stimulation of the collective 
imagination of the audience? 

This performances are an "intelligent spectacle" which 
aims both to entertain and to extend the boundaries of 
the audience's imagination and understanding. 

So, do they mean to astonish, impress with their form, 
message? And at the same time the plot is in the back
ground. 
The plot is not necessarily in the background, and an 
audience that feels they are being entertained will be 
more attentive than an audience which is bored. 

Let us get back to Weinberg. Tell us something about 
the ma in characters of the opera - Chartkov, Journalist, 
Nikita. What are they like in Weinberg's work? 
lt is a satire. So all the characters around Chartkov are 
to same extent grotesque caricatures. Chartkov on the 
other hand is a genuinely three dimensional character, 
a tortu red, ambitious, vain and foolish person - all too 
real' 

How do you present them? 
As larger than life. grotesque caricatures - people that 
might have come out of a Daumier cartoon. 

I have seen pictures from your farmer performances. 
I noticed a similarity between Chartkov and Charles 
Dickens or, in another act, Andy Warhol - is it 
coincidental or intentional? 
I don't think there is any explicit reference to Dickens, 
it is just the period costume that makes you think that. 
But yes, of course, Andy Warhol is a central figure in 
the discussion about farne, money and artistic integrity, 
so that reference is intentional. 

Stalin, Kadaffi„. Where does the similarity come from? 
They are comic charicatures of self-important people. 

Some characters are very tall, I think they walk on stilts. 
How should we understand that? 
As a metaphor for their roles as the powerful grandees 
of a nouveau riche St. Petersburg society. 

The powerful men? The Portrait is a "masculine" opera. 
Not really true - there are four women including the 
important silent role of Psyche. 

That's it - who is Psyche? 
Psyche is his Muse, but the Muse can be inspiration 
when he is faithful to her. 

And if not? 
She becomes a cruel retribution if he betrays her. Just 
like any other over in fact ... 

When you read the libretto, you have an impression 
that the characters are unlikeable. We do not like them. 
Do you feel the same? 
Of course, it is connected with the satire, we are going 
round the same topie! They are satirical, grotesque figu
res. witch generally are not well liked. 

Is Chartkov a victim of the system for you or he has 
himself to bla me? 
We are all responsible for our own actions. 

I have an impression that your performance balances 
between a traditional opera convention and modern 
staging means. 

Yes - that is just the way I work. I like to use all theatrical 
means available to a director. 

Did You force your idea of the performance to the set 
and lighting designers? 

No, all the ideas were created while talking about it. 
~an and Linus filed a lot of interesting solutions which 
liked and accepted. 
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The Portrait has been shown in Leeds, Liverpool, Nancy. 
Has it always been the same? After all, each stage is 
different, there are different soloists, lighting engineers, 
techniques and finally audiences. 
These are differences of detail, not really significant. 
Basically the performance is the same, I do my best to 
stage it without any changes. 

Weinberg in fact was not known in Poland although 
for severa! years his repertoire has appeared in some 
philharmonics and opera houses. What do you expect 
of the first performance of The Portrait in Poland? 
More recognition in Poland that Weinberg is one of the 
most important Polish composers. He has been tarnished 
with the image of a "Soviet" composer in Poland, but 
that is very unfair. lt was not his choice to flee for his 
life into Russia. 

Are you going to direct any other opera by Weinberg? 
Not yet. 

What are you going to do, e.g. in 2014? 
The Passenger in Houston and New York. The Fall of the 
House of Usher by Claude Debussy and Usher House 
by Gordol'l Getty at Welsh National Opera, Guillaume Tell 
and Mose in Egitto also at WNO. 

So again the rarely staged operas„. 
Exactly, they make my artistic integrity possible. 

Thank you and I wish you every success in Poznań. 

Micha! J. Stankiewicz - musicologist. publisher. journalist. author of 
articles popularizing opera art. literary manager at the Grand Theatre 
in Poznan. doctora! student at the Faculty of Polish and Classical Philology 
at Adam Mickiewicz University in Poznan. He edited opera. ballet and 
festival programmes for the Poznan Opera-House in 2005-2013. He 
interviewed Polish and European culture personages - singers, dancers, 
conductors. directors. stage designers - which interviews were published 
in a number of periodicals. Internet portals on programme booklets. 
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WAJNBERG OCALONY 
Danuta Gwizdalanka 

Tekst opracowany na podstawie książki Mieczysfaw Wajnberg: Kompozytor z trzech światów Danuty Gwizdalanki, 
Biblioteka Pegaza, Teatr Wielki w Poznaniu 2013 

W 1964 roku czytelnicy „Ruchu Muzycznego" do
wiedzieli się, że zdaniem wielu znawców nowej muzyki 
w Związku Radzieckim po śmierci Siergieja Prokofiewa, 
za najciekawszego kompozytora po Dymitrze Szostako
wiczu uważać można Mieczysława Wajnberga. Obok 
Aleksandra Tansmana i Andrzeja Panufnika był jednym 
z nielicznych polskich kompozytorów, który żyjąc na 
obczyźnie zdołał zainteresować swoją muzyką najwybit
niejszych wykonawców. Jego utwory grywał Dawid 
Ojstrach , Mścisław Rostropow icz. Emil Gilels, Rudolf 
Barszaj, Kirył Kondraszyn, soliści Kwartetu im. Borodina, 
by wymienić tylko kilka nazwisk z elity radzieckich muzy
ków tych czasów. Polscy czytelnicy zaintrygowani tą 
WZmianką nie mieli jednak łatwego dostępu do informacji 
na temat osoby Wajnberga, zwłaszcza, że w wielu źród
łach zamiast na Mieczysława natrafiali na Mojsieja . Jak 
doszło do tego ..rozdwojenia" i skąd Wajnberg wziął się 
w Moskwie - mieście, które w odróżnieniu od Paryża 
czy Nowego Jorku nie było przecież celem emigracji 
Polskich artystów w XX wieku? 

Wajnberg przyszedł na świat 8 grudnia 1919 roku 
w Warszawie; dziś można powiedzieć, że jako pierwszy 
znany kompozytor urodził się w niepodległej od niedawna 
Polsce. Jego ojciec Szmul jako muzyk pracował w wielu 
żydowskich teatrach, na płyty „Syreny" nagrywał popu
larny repertuar. Syn wcześnie towarzyszył mu w tych 
zajęciach, przypatrując się jak ojciec gra na skrzypcach, 
dyryguje i w razie potrzeby układa muzykę do przedsta
wień. Jako dziesięciolatek zaczął nawet ojcu pomagać. 
Pasji do muzyki towarzyszył talent. więc wkrótce do 
swojej klasy w konserwatorium przyjął go najlepszy 
w Polsce pedagog fortepianu - Józef Turczyński. Być 
może po Stanisławie Szpinalskim i Witoldzie Małcużyń
skim to właśnie Wajnberg zostałby kolejnym laureatem 
Konkursu Chopinowskiego, wychowanym przez Turczyń

skiego, lecz wybuch wojny położył kres jego świetnie 
zapowiadającej się karierze w irtuozowskiej . 
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We wrześniu 1939 roku Wajnberg uciekł na wschód . 
Dotarł na Białoruś. gdzie wpisując go na listę nowych 
obywateli radzieckiego państwa. trudne dla prostego 
żołnierza imię Mieczysław zamieniono mu na Mojsieja; 
Mieczysławem został na powrót dopiero pod koniec 
życia . Dwudziestolatek - zbyt słabego zdrowia. by zmo
bilizować go do armii - otrzymał szansę dalszych studiów 
w konserwatorium w Mińsku. Wpisano go do klasy 
kompozycji Wasilija Zołotariowa. przed laty ucznia 
Nikołaja Rimskiego-Korsakowa. Do skromnego stypen
dium dorabiał sobie w filharmonii i zdarzyło się. że ucze
stniczył w próbach V Symfonii Dymitra Szostakowicza . 
Zetknięcie z tą muzyką stało się dla niego przeżyciem. 
które porównywał później do „odkrycia nowego konty
nentu". albo wręcz do „ponownych narodzin". 

21 czerwca 1941 roku białoruscy filharmonicy 
odegrali dyplomową kompozycję Wajnberga. Parę godzin 
później Niemcy napadły na swego niedawnego sojusznika 
i świeżo upieczony absolwent konserwatorium postano
wił jak najszybciej opuścić Mińsk . Niezbyt legalnie dotarł 
do Taszkientu (w ZSRR obywatel potrzebował zgody na 
zmianę miejsca pobytu). gdzie udało mu się znaleźć 
zatrudnienie w miejscowej operze na stanowisku kore
petytora. a wkrótce doceniono w nim także kompozytora. 
Tam też ożenił się z Natalią Wowsi-Michoels, starszą 
córką aktora i reżysera Salomona Michoelsa. jednego 
z najbardziej popularnych i szanowanych artystów 

w Związku Radzieckim . Jesienią 1943 roku przeprowadzili 
się do stolicy, gdzie Mietek - bo tak nazywano Wajnberga 
w gronie przyjaciół, nie zważając na to. co figurowało 
w dokumentach - znalazł się wkrótce w kręgu przyjaciół 
Szostakowicza. 

W 1946 roku. gdy radziecki rząd ze zdwojoną energią 
powrócił do przedwojennej polityki zastraszania społe
czeństwa . atak przypuszczono na kompozytorów. których 
muzyka nie spełniła oczekiwań partii. potrzebującej 
repertuaru prostego. radosnego i gloryfikującego genera
lissimusa Stalina - zwycięzcy faszyzmu. Wśród tych. 
których skrytykowano za pesymizm i oddalenie od 
narodu znalazł się 26-letni Wajnberg. Dwa lata później 
rodzina Wajnberga jako jedna z pierwszych padła ofiarą 
nasilającej się kampanii antysemickiej. W styczniu 1948 
zamordowano Michoelsa. a obie córki - w tym żona 
Wajnberga - znalazły się pod domowym aresztem. Parę 
tygodni po tej tragedii ruszyła kolejna ofensywa ideo
logiczna przeciwko kompozytorom i chociaż Wajnberg 
nie znalazł się na liście najostrzej potępionych ..formalis
tów". lecz w różny sposób dawano mu do zrozumienia. 
że w każdej chwili może to spotkać i jego. Sukces. jaki 
odnosiła wówczas jego Sinfonietta (nr 1). niewiele tu 
zmieniał. bo kilka innych utworów trafiło do wykazu 
dzieł. których nie pozwalano wykonywać ani nadawać 
przez radio . 

Nocą z 6 na 7 lutego 1953 roku . tuż po koncercie. 
na którym Dawid Ojstrach po raz pierwszy wykonał 
Rapsodię na tematy moldawskie Wajnberga. w opraco
waniu na skrzypce z orkiestrą . kompozytora aresztowano. 
Oskarżonego o „żydowski burżuazyjny nacjonalizm". 
przewieziono na Łubiankę. gdzie w jednoosobowej celi 
mógł co najwyżej usiąść . nocami oślepiany jaskrawym 
światłem . Śmierć Stalina. a potem interwencja Szostako
wicza pozwoliły mu odzyskać wolność po 11 tygodniach. 
Przeżycia te odcisnęły wyraźne piętno na jego zdrowiu 
i psychice. Do końca życia zachowywał się z wyjątkową 
ostrożnością i jeszcze czterdzieści lat po aresztowaniu 
lękał się . czy poruszenie tego tematu w rozmowie nie 
okaże się niebezpieczne. bo przecież „wszystko to może 
się powtórzyć". 

Powróciwszy do normalnego życia. bardzo wiele 
komponował. Dzięki zaprzyjaźnionym muzykom jego 
utwory stopniowo torowały sobie drogę na estrady. 
„Nie powiedziałbym o sobie. że byłem prześladowany 
- mówił o swojej sytuacji od końca lat pięćdziesiątych . 

- Sformułowałbym to inaczej: władza z rozmysłem nie 
robiła nic dla popularyzowania moich utworów. Wszystko. 
co grano, wykonywane było wprawdzie nie wbrew 
Ministerstwu Kultury. ale też i bez jego pomocy, jedynie 
dzięki zaangażowaniu samych wykonawców." 

Dla zarobku. podobnie jak wielu innych radzieckich 
kompozytorów Wajnberg pisywał muzykę do filmów. 
Poza Rosją jego nazwisko poznano dzięki melodramatowi 
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wojennemu Lecą żurawie . który w 1958 roku zdobył 
Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes. Popular
ności przysporzyła mu współpraca z najznakomitszym 
reżyserem filmów animowanych Fiodorem Chitrukiem. 
której efekty czasami mogliśmy obejrzeć i my w wieczor
nych „dobranockach" (Toptyszka, Wakacje Bonifacego). 
a mruczanki Misia Puszatka . który śpiewał je biegając 
po Stumilowym Lesie. rozpoznawane są w Rosji do dzisiaj. 

Prace traktowane zarobkowo od muzyki „prawdziwej" 
w dorobku Wajnberga łatwo odróżnić: pierwsze mają 
jedynie tytuły, drugie wyróżniają porządkowe numery 
opusowe. Numeracja ta zaś szybko przyrastała. bo - jak 
wspominała jego druga żona Olga Rachalska - mąż 

„pracuje cały czas. we dnie i w nocy. Jeśli tylko nie śpi 
- pracuje, ale nawet kiedy śpi. wtedy też pracuje, bo 
gdy zasypia. to jego palce bezwiednie coś wystukują 
na kołdrze. zupełnie jakby uderzał w klawisze fortepianu." 
Pod koniec lat sześćdziesiątych Wajnberg . mający 
w swoim dorobku już prawie sto utworów kameralnych 
i symfonicznych. zdecydował się na napisanie pierwszej 
opery i lata 1967-68 poświęcił dwuaktowej Pasażerce 
według opowiadania Zofii Posmysz. Zdjęta z repertuaru 
po pierwszych próbach w Teatrze Bolszoj. w koncertowej 
wersji wykonana została dopiero w grudniu 2006 roku 
w Moskwie. i to przy sporym zaangażowaniu instytucji 
promujących polską kulturę za granicą. Cztery lata później 
premiera sceniczna w Bregencji uczyniła z Pasażerki 
„wizytówkę" jej twórcy 
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Na scenę trafiła dopiero następna opera - Madonna 
iżofnierz, na motywach opowiadania Władimira Bogomo
łowa Zosia, o miłości młodej Polki i radzieckiego oficera 
w ostatnich dniach wojny (w 1967 roku zekranizowanego 
z Polą Raksą w głównej roli). Libretta do obu tych oper 
napisał Aleksander Miedwiediew - muzykolog pracujący 
w tych latach w Teatrze Bolszoj. Madonnę i żofnierza 
wystawił Teatr Opery i Baletu w Leningradzie, reżyserię 
powierzając Danucie Baduszkowej. 

„Kiedy porywa mnie libretto, to pełen radości piszę 
muzykę, nie zastanawiając się nad tym, czy operę wysta
wią czy nie - mówił kompozytor. - Na szczęście i tak 
zobaczyłem na scenie swoje utwory! Madonnę i żofnierza 
- w Malegotie [Mały Teatr Opery i Baletu w Leningradzie]. 
Winszujemy! [opera komiczna według jednoaktówki 
Szolema Alejchema] - w teatrze Pokrowskiego [w Mo
skwie]. Mifość d 'Artagnana [operetka na motywach 
powieści Aleksandra Dumasa] - w teatrze im. Stanisław
skiego i Niemirowicza-Danczenki [w Moskwie] . Portret 
wystawiono w Brnie." Do rosyjskiej klasyki - tym razem 
do prozy Fiodora Dostojewskiego - sięgnął raz jeszcze, 
komponując Idiotę, po raz czwarty do libretta ułożonego 
przez Miedwiediewa. Współpracy ich sprzyjał nawet 
pewien drobiazg : mieszkali w jednym domu, przy ulicy 
Studienczeskoj 44/28, Wajnberg w mieszkaniu nr 115, 
Miedwiediew piętro niżej pod nr 97 . 

Premiera Portretu odbyła się w maju 1983 roku i z tej 
okazji kompozytor wybrał się do Brna. w drugą w swoim 
życiu podróż za granicę. Pierwszą odbył 17 lat wcześniej. 

chociaż trudno może nazywać ją zagraniczną. Wydelego
wany w 1966 roku na „Warszawską Jesień" , po 27 latach 
nieobecności odwiedził rodzinne miasto - i zastał zupełnie 
inne, wzniesione na gruzach tej Warszawy, którą opuścił 
7 września 1939 roku. 

Dobre czasy dla muzyki Wajnberga skończyły się 
w latach osiemdziesiątych . Pochłonięty pracą , starał się 

nie myśleć o przemijaniu swojego czasu . „Władam 
dobrym rysem charakteru - tłumaczył młodszemu 

koledze, kompozytorowi Krzysztofowi Meyerowi - dopóki 

coś gryzmolę, ciekawi mnie praca . Kiedy utwór jest 
ukończony, przestaje dla mnie istnieć. To wspaniały 
ratunek od niepowodzeń. Jego los (ostracyzm filharmonii, 
brak wykonania, milczenie prasy, lekceważenie krytyków 
itp.) jest mi obojętny." Moskiewska premiera Idioty 
w grudniu 1991 roku, na tydzień przed dymisją Michaiła 
Gorbaczowa i rozpadem byłego imperium była jednym 
z nielicznych jasnych momentów w życiu coraz bardziej 
schorowanego i osamotnionego kompozytora. Zmarł 
26 lutego 1996 roku. 

75. urodziny Wajnberga, wypadające na rok 1994, 
w Rosji przeszły niezauważone. Symbolicznie dostrze
żono je w Polsce, przyznając kompozytorowi odznaczenie 
„Zasłużony dla kultury polskiej". Konkretnie natomiast 
uczczono je na Zachodzie, gdzie szwedzki muzykolog 
Per Skans, wielki entuzjasta twórczości Wajnberga, 
zainteresował nią angielską firmę płytową Olympia, 
która zaczęła wydawać serię 17 CD z jego utworami . 
Pierwsze cztery krążki kompozytor otrzymał w roku 
swoich urodzin. 

Pisząc komentarze do płyt, Skans stanął przed pro
blemem pozornie błahym, ale wymagającym rozwiązania: 
jak pisać nazwisko kompozytora? Początkowo używał 
formy „Vainberg", wkrótce jednak uznał. że jedyna pra
widłowa wersja powinna brzmieć: Weinberg . „Powód 
jest prosty - tłumaczył - Weinberg dorastał w Polsce. 
gdzie używa się łacińskiego alfabetu i jego rodzina pisała 
swoje nazwisko w taki właśnie sposób. Źródło jego jest 
niemiecko-jidysz." Trudno nie przyznać Skansowi racji , 
lecz sam kompozytor, ilekroć pisał po polsku. podpisywał 
się „Wajnberg", dlatego w Polsce taka właśnie pisownia. 
przez niego samego autoryzowana. wydaje się najsto
sowniejsza . 

Danuta Gwizdalanka - autorka książek (Muzyka 1 polityka. Muzyka i pleć, 
Przewodnik po muzyce kameralne;, 4-tomowa Historia muzyki dla liceów 
muzycznych i parę innych), artykułów, haseł encyklopedycznych oraz 
aplikacji na telefon - zawsze o muzykach i muzyce. Wspólnie z Krzyszto
fem Meyerem napisała monografię Witolda Lutosławskiego. Zawodowo 
debiutowała w Teatrze Wielkim w Poznaniu, skąd pochodzi oraz gdzie 
uzyskała dyplom magisterski z anglistyki (1981) oraz doktorat z muzykologii 
na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (1990) 
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WEINBERG SAVED 
by Danuta Gwizdalanka 

Based on the book Mieczyslaw Wajnberg: Kompozytor z trzech światów by Danuta Gwizdalanka 

Biblioteka Pegaza. Poznań Opera House 2013 

In 1964 the readers of a music magazine "Ruch 
Muzyczny" found out that. according to many experts 
of new music in the Soviet Union. after Sergei Prokofiev's 
death, it was Mieczysław Weinberg who could be consi
dered the most interesting composer after Dmitri Shosta
kovich . Apart from Alexandre Tansman and Andrzej 
Panufnik. Weinberg was one of the few Polish composers 
who, living in exile. managed to interest the most out
stand ing performers in his music. lt was played by 
David Oistrakh. Mstislav Rostropovich. Emil Gilels, 
Rudolf Barshai, Kirill Kondrashin and the Borodin Ouartet. 
to mention only several names of the Soviet musical 
elite of that time. Polish readers however, intrigued by 
the mention, did not find it easy to obtain any information 
about Weinberg, especially that in many sources instead 
of Mieczysław they found Moisey. How did such a "split" 
come into being and how did Weinberg getto Moscow 
- the city which, unlike Paris or New York. was not 
a destination for Polish artists emigrating in the 201h 

century? 

. Mieczysław Weinberg was born on 81h Dec 1919 
in Warsaw. T oday we can say that he was the first com
Poser born in Poland which had only recently regained 
~ts independence. His father Szmul worked as a musician 
in many Jewish theatres, he also recorded al bums with 
Popular repertoire. His son was often with him as a boy, 

watching him play the violi n. conduct an orchestra or, 
if need be, compose music for shows. As a ten-year-old. 
Mieczysław started to help his father. Talent accompa
nied his passion for music so soon he found himself in 
the conservatoire, in the class of the best Polish piano 
teacher Józef Turczyński. After Stanisław Szpinalski and 
Witold Małcużyński, Weinberg might have been another 
winner of the International Chopin Piano Competition 
but for the outbreak of World War li, which put an end 
to his really promising virtuoso career. 

In September 1939 Weinberg defected to the East. 
He got to Belarus and there, when he became a new 
citizen of the Soviet Union, his first name Mieczysław. 
too difficult for a simple soldier, was changed into 
Moisey (he became Mieczysław again almost at the 
end of his life). Being twenty years old and too weak 
to be called up, he gained a chance to continue his 
studies in the conservatoire in Minsk. He was in the 
class of composer Vasily Zolotarev (a pupil of Nikolai 
Rimsky-Korsakov long before) He supplemented his 
modest scholarship playing in the Philharmonic and he 
happened to take part in rehearsals for Symphony No. 
5 by Dmitri Shostakovich. Contact with that music was 
an experience which he later compared to "discovering 
a new continent" or even "being born again". 
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On 2 l51 June 1941 Byelorussian philharmonic 
musicians played Weinberg's graduation composition. 
A few hours later Germans invaded the country which 
had until recently been their ally and the new conservato
ire graduate decided to leave Minsk as quickly as possible. 
He went to Tashkent (not entirely legally, as Soviet citi
zens needed permission to change their whereabouts) 
and there he was employed at the local opera as a coach. 
Soon he was appreciated as a composer, too. He 
married Natalya Vovsi-Mikhoels, the elder daughter of 
Solomon Mikhoels, an actor and director, one of the 
most popular and respected artists in the Soviet Union. 
In the autumn of 1943 they moved to the capital, where 
Mietek - forso he was called by his friends irrespective 
of his officia! name - became one of Shostakovich's 
friends. 

In 1946, when the Soviet government with double 
energy returned to the prewar policy of terrorizing the 
society, also composers whose music did not fulfil the 
Party's expectations (i.e. simple and cheerful repertoire, 
glorifying generalissimo Stalin - the winner of fascism) 
were attacked. Weinberg, 26 years old then, was among 
those who were criticized for pessimism and being 
alienated from the nation . Two years later, Weinberg's 
family as one of the first fell victim to the intensifying 
anti-semitic campaign In January 1948 Mikhoels was 
murdered and both his daughters, Weinberg's wife too, 
were under house arrest . A couple of weeks after that 
tragedy, another ideological offensive against composers 
started. Although Weinberg was not on the list of the 

most severely condemned "formalism supporters", in 
various ways he was given to understand that at any 
moment it could happen to him. The success which 
his Sinfonietta (no 1) achieved did not change anything 
because severa I of his works found themselves on the 
list of compositions which could not be performed or 
even broadcast on the radio. 

On 7th Feb 1953, at night, just after the concert 
when David Oistrakh first performed Weinberg's Rhap
sody on Moldavian Themes composed for violins and 
an orchestra, the musician was arrested and accused 
of "Jewish bourgeois nationalism". He was kept at Lu
byanka prison, in his single cell he could only sit down 
and at night he was blinded by glaring light. Stalin's death 
and Shostakovich's intervention allowed him to be free 
again, after 11 weeks. That experience left a distinct 
imprint on his psyche and health. All his life he was 
extremely careful and even forty years after his arrest 
he was afraid that talking about it could be dangerous, 
as "all that may happen again". 

After he returned to normal, he composed a lot. 
Thanks to his friends composers, his works gradually 
paved their way to the stage. "I wouldn't say I was per
secuted", he u sed to say abo ut his situation in the late 
1950s and later. "I would put it in this way: the authorities 
deliberately didn't do anything to make my works popular. 
Everything that was performed, was performed not 
against the Ministry of Culture perhaps, but also without 
its help, only thanks to the performers' commitment" . 

To make money, like many other Soviet composers, 
Weinberg wrote soundtracks. Outside Russia his name 
was known thanks to a war melodrama The Cranes Are 
Flying , which in 1958 won Palm d'Or at the Cannes Film 
Fest ival. His collaboration with the greatest cartoon 
director Fyodor Khitruk made him popular; we had 
a chance to see the effects of that joint work in Polish 
TV programmes for children and Winnie-the Pooh 's 
songs sung in Russian in the Hundred Acre Wood are 
recognized in Russia even today. 

lt is not difficult to distinguish Weinberg's music 
written for money from the "real" one: the former pieces 
have only titles, the latter - ord i na I opus numbers. The 
number of compositions grew because - as his second 
wite Olga Rachalskaya recollected - her husband "works 
all the time, day and night. Unless he is asleep, he works 
but even when he is sleeping, he works too, for when 
he falls asleep, his fingers unknowingly tap something 
out on the quilt, as if striking piano keys". 

In the late 1960s Weinberg, who had al ready written 
almost a hundred chamber as well as symphonic pieces 
of music, made up his mind to write his first opera. He 
devoted the years 1967-68 to write the two-act work 
based on Zofia Posmysz's story The Passenger After 
the first rehearsals at the Bolshoi Theatre it was banned 
and its concert version was not performed until Decem
be~ 2006 in Moscow, not without great commitment 
of Institut· · · 1ons promoting Pol1sh culture abroad. Four 
Years late th f 1 . . 
P. r e u I stage prem1ere in Bregenz made The 
assenger the " h . „ 

s owp1ece of the composer. 
H 

b is second opera The Madonna and a Soldier, 
ased on VI d. . 

a 1m1r Bogomolov's story Zosya, about love 
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between a young Polish woman and a Soviet officer in 
the last days of the war (in 1967 adapted for the screen 
and starring Pola Raksa) was staged. Librettos for both 
operas were written by Alexandr Medvedev, a musico
logist at that time working for the Bolshoi. The Madonna 
and a Soldier was performed at the Opera and Ballet 
Theatre in Leningrad, directed by Danuta Baduszkowa. 

"When I am roused by the libretto, I write the music 
full of joy,without considering whether the opera will 
be staged or not", the composer said. "Fortunatelly, 
I have seen my works on stage! The Madonna and 
a Sold/er [at the Opera and Ballet Theatre in Leningrad], 
Congratulations' [a comic opera based on Shalom 
Aleichim 's one-act play] - at the Pokrovsky Theatre 
[in Moscow], D'Artagnan's Love [an operetta based on 
Alexandre Dumas's novel] - at the Stanislavski and 
Nemirovich-Danchenko Theatre [in Moscow]. The Portait 
was performed in Brno ." He used Russian classics -
Fyodor Dostoyevsky's prose this time - when he compo
sed The ldiot, and again for Medvedev's libretto. A detail 
was in favour of Weinberg and Medvedev's collaboration: 
they lived in the same house, only Weinberg a floor 
higher. 

The premiere of The Portraittook place in May 1983 
so the composer went to Brno and it was his second 
trip abroad in his life. The first one was 17 years before, 
although it is difficult to call it "a trip abroad" . In 1966 
he was sent to the "Warsaw Autumn", a music festival 
and after 27 years he visited his home city - finding it 
totally changed as it had risen from the ruins of the 
Warsaw he had left on 7th September 1939. 
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The good time for Weinberg 's music ended in the 
1980s. Preoccupied with work, he tried not to think 
about the passing time. "There is a good trait of my 
character", he to ld a younger colleague, the composer 
Krzysztof Meyer. "As long as I scribble something, I am 
interested in my work. When a piece is finished, it no 
longer exists for me. Thanks to that I am saved from 
failu re. lts fate (ostracism of the Philharmonic, the fact 
that it is not performed. mentioned by the press or 
t reated seriously by critics) is unimportant to me." The 
premiere of The ldiot in Moscow in December 1991. 
a week before Mikhail Gorbachev's resignation and 
collapse of the farmer empire, was one of very few 
bright moments for the composer, who was becoming 
mare and mare iii and lonely. He died on 261h February 
1996. 

Weinberg's 75th birthday, in 1994, passed almost 
unnot iced in Russia. In Poland a symbolic gestu re took 
place fo r the composer was decorated as a person who 
rendered great service to Polish cu lture. He was honoured 
in th e West in a co ncrete way, however. A Swed ish 
musicologist Per Skans, a great enthusiast of Weinberg's 

music. recommended it to an English record company 
Olympia, which started editing a series of 17 CDs with 
his works. The artist received four CDs in the year of 
his birthday. 

When Skans began to write commentaries for the 
CDs. he faceci a problem which seemed trivia l but re
quired a so lution - how to spel l the composer's name? 
At first he used the vers ion "Vainberg", but soon he 
realized that the only correct version should be "Weinberg". 
As he explained, "the reason is simple. Weinberg grew 
up in Poland where Latin alphabet is used and his fam ily 
wrote their name in that way. lts source is German
Yidd ish". lt is difficult not to agree wi th Skans but the 
composer himself, whenever he wrote in Polish, signed 
"Wajnberg" and therefore in Poland such spelling, au
thorized by him, seems the most appropriate. 

Danuta Gwizdalanka - is the author of the books (Music and po!itics. 
Music and gener, Guide to Chamber Music . 4-volume History of music 
for music high schools. and others). essays. articles. smartphone apps 
- always about music and musicians. Together with Krzysztof Meyer 
she wrote a monograph on Witold Lutosławski . She started her professio
nal career in Poznań Opera House, in the city where she comes f rorn 
and where she graduated in English Philology (1981) and gol her doctorate 
in Musicology at Adam Mickiewicz University (1990) 
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SEN WE ŚNIE 
czyli Portret Mikołaja Gogola 

Czesław Andruszko 

Swoją niewielką opowieść, zatytułowaną Portret, 
Gogol pisał cztery lata. zmieniając dwukrotnie koncepcję 
głównego bohatera. Jeżeli dodamy, że o trzy lata póź
niejszą, genialną komedię Rewizor ( 1836) napisał w dwa 
miesiące , to fakt ten nie tylko ujawnia złożoną naturę 
jego pisarstwa, lecz także . paradoksalnie, podkreśla 
rangę i znaczenie, jakie nadawał wykreowanej w Portrecie 
Postaci młodego petersburskiego malarza. który sw ój 
talent zamienił na lichwę . Decydującą rolę odegrał w tym 
względzie portret starego lichwiarza o demonicznym 
spojrzeniu, kupiony za ostatnie pieniądze przez malarza 
na rynku . Wybrany przez autora fantastyczny motyw 
„ożywającego" portretu , kuszącego artystę , jest znany 
w literaturze romantyzmu i posiada szereg znaczących 
analogii . Można tu wymienić w pierwszej kolejności 
Wybitne dzieło angielskiego pisarza Charlesa Roberta 
Maturina Melmoth wędrowca (Melmoth the Wanderer. 
1820), przetłumaczone na rosyjski jeszcze za życia 

Gogola, oraz powieść Diable eliksiry (1815/16) wybitnego 
niemieckiego romantyka Ernsta Theodora Amadeusa 
Hoffmanna . Ten ostatni odcisnął wyraziste piętno na 
całej twórczości Gogola, co znalazło szczególny wyraz 
w stosowanej przez niego formie fantastycznej groteski, 
określającej na sw ój sposób postawę wobec życia tych 
obu wybitnych przedstaw icieli romantyzmu. 

Istnieją dw ie redakcje Portretu różniące się między 
sobą w sposób zasadniczy. W pierwszej z nich, posiadają
cej charakter fantastyczny, główny bohater jest pozbaw iony 
wpływu na istniejące zło i zostaje wystawiony na bez
pośrednie oddziaływanie sił destrukcji , w drugiej za ś , 

w której wątki fantastyczne zostały ograniczone do mi
nimum, jest obdarzony wolną wolą i może wybiera ć 

między swym powołaniem artysty, a marzeniem o pie
niądzach i sławie . W tej postaci druga redakcja Portretu 
zyskuje na wyrazistości artystycznej i psychologicznej. 
co zadecydowało o włączeniu jej do kanonu dzieł pisarza. 
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Byłoby jednak błędem sądzić, że kreowana z takim 
mozołem postać malarza Czartkowa, którego nazwisko 
kryje w sobie „diaboliczną" konotację, jest rodzajem 
„uprawdopodobnionej" dykteryjki o zgubnym wpływie 
pieniędzy i sławy na człowieka. Gogola najmniej intere
sował problem prawdopodobieństwa jego bohaterów. 
W istocie są to marionetki, całkowicie zależne od woli 
artysty. W takim ujęciu Portret staje się programowo -
estetycznym traktatem o demonicznej sile zła i jego 
związkach ze światem sztuki, określających potrzebę 
nowych relacji między twórcą a rzeczywistością. Młody 
Gogol pokazywał i ośmieszał zło, sądząc, że w ten sposób 
je zwalcza . Dojrzały Gogol nabrał przekonania, że taki 
sposób kreowania rzeczywistości, gdzie śmiech jest 
jedynym pozytywnym bohaterem , nie spełnia jego 
oczekiwań i w dodatku prowadzi w złym kierunku . 

W Portrecie porównywał się do anatoma, który 
chcąc dogłębnie poznać człowieka , otwiera mu przy 
pomocy skalpela brzuch , aby pod tą zwodniczą zew
nętrzną powłoką odkryć, jak stwierdza, „całą jego obrzy
dliwość" . Przed takim naturalistycznym opisem życia 
przestrzegał Gogol współczesną mu literaturę i siebie 
jako twórcę . Dla niego byto to przestępczym powielaniem 
zła, o czym w Portrecie z całą wyrazistością świadczą 
demoniczne oczy starego lichwiarza, jakby „żywcem" 
wycięte człowiekowi i przeniesione na płótno . W ich 
diabolicznym spojrzeniu brakuje, jak twierdził, „czegoś 
świetlanego", co odwróci nienaturalny bieg spraw i prze
zwycięży całe zło tego świata. 

Dla bohaterów Gogola takim rodzajem olśnienia, 
oświetlającym wnętrze człowieka , jest sen jako najczęściej 
stosowany środek na sprawdzenie kondycji ludzkiej. 
Senne widziadła mają tu znaczenie symboliczne, pozwa
lające zajrzeć w świat głęboko ukrytych marzeń i pragnień. 

a nade wszystko odsłonić zawartą w nich egzystencjalną 
warstwę przyszłości. Stąd tak dużą wagę przywiązuje 
pisarz do momentu przebudzenia się, w którym zaczynają 
się dziać rzeczy najbardziej niezwykłe i najbardziej fanta
styczne. Hiperbola snu przekracza u Gogola granice 
wszelkich realnych możliwości, stając się rodzajem snu 
we śnie, poszerzającym przestrzeń ułudy. Dzieje się tak 
dlatego, że akcja Portretu, jak i wielu innych utworów 
pisarza, toczy się w Petersburgu, który w kulturze i świa
domości rosyjskiej zyskał szczególnie złą sławę. To miasto, 
wybudowane w nienaturalnych warunkach , kosztem 
ogromnych ludzkich ofiar, stało się nieomal od samego 
początku symbolem zła, wcieleniem demonicznych sił , 

niszczących kształtowaną od wieków rosyjską tożsamość 
narodową. Wtłoczona na siłę miedzy Wschodem i Za
chodem stolica ogromnego imperium, tworzy chore 
omamy, kusi wyobraźnię swoim zewnętrznym blichtrem. 
będącym w istocie misternie zastawioną pułapką. W świe

cie demonów, gdzie działa swoista „logika odwrotności" . 

wszystko jest niezgodne z oczekiwaniami . Zwodnicza 
przestrzeń Petersburga, będąca przejawem tej logiki, 
jest spotęgowanym, wielostopniowym koszmarnym 
snem, prowadzącym nieuchronnie na samo dno dantej
skiego piekła, z którego nie ma wyjścia . Bohaterowi 
Portretu brakuje siły wewnętrznej, aby uwolnić się od 
opętania i zapobiec samodestrukcji. Taką kompozycję 
snu pogłębia motyw zaprzedanego talentu , jako daru 
pochodzącego od Stwórcy. Gogol na przestrzeni całej 
swojej twórczości konsekwentnie realizował manichejski 
obraz świata, przez swoją materialną strukturę immanen
tnie powiązanego ze złem, któremu jako artysta ulegał 
w głębokiej fascynacji, dając temu liczne i niedoścignione 
przez innych przykłady. W Portrecie ten wizerunek artystY 
ulega dramatycznemu zachwianiu. 

Zatrzymujące się na powierzchni bytu spojrzenie artysty 
uznał za amoralne, gdyż przenosi na płótno to, co z po
zoru jest piękne, a ze swej istoty odrażające. W sensie 
filozoficznym postulował pod koniec swej drogi twórczej 
przemieszczenie estetyki z zafałszowanej płaszczyzny 
bytu na płaszczyznę relgii, co w praktyce miało prowadzić 
do ich interferencji jako sposobu na uzdrowienie sztuki. 
Problem uświęcenia estetyki uznał za swoje najważniejsze 
zadanie wobec współczesności. W pracach o Gogolu 
jednogłośnie podkreśla się, że ten kierunek, jaki chciał 
nadać literaturze, zabił w nim artystę. Spadkobiercą tej 
idei, ukazującej zbawienną moc Piękna, stał się Fiodor 
Dostojewski wraz z powstałą w jego kręgu szkołą słyn
nych rosyjskich filozofów religii, jak Władimir Sołowjow, 
Nikołaj Bierdiajew, Wasilij Rozanow i inni. 

W historii literatury rosyjskiej Gogol jest pisarzem 
innego czasu oraz innej kultury. Większą część swego 
życia spędził za granicą, w tym przeważnie we Włoszech, 
które traktował jako rodzaj azylu artystycznego i główne 
źródło wiedzy o kulturze i sztuce. Ułatwieniem była dobra 
znajomość języka włoskiego . Każdy pobyt w Rzymie 
wiązał się z gwałtownym przypływem energii twórczej 
1 okresem intensywnej pracy. Tutaj też powstał Portret 
znamionujący głębokie zainteresowanie jego autora 
malarstwem Renesansu . Utwór zawiera cały szereg 
naz":'isk wybitnych przedstawicieli tego kierunku i sta
nowi główny punkt odniesienia do zmagań Czartkowa 
~e swoim powołaniem artysty. Dla Gogola, który częściowo 
Rtozsamia się z głównym bohaterem opowieści. piękno 
tenesansu polegało na afirmac1·i ducha twórczego, 

s a · · 
P wia1ącego znak równości między artystą i Stwórcą. 

Odobn· . k 
Z ie Ja Czartkowa porwała go twórcza potęga 
awarta d „ , 

Pisa . ~ uszy samego malarza". W tym duchu pragnął 
c, Wierząc głęboko, że nie pokazuje, lecz tworzy 
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życie, dzięki czemu obok tego złego, powstanie i roz
kwitnie nowy - piękny świat. Podjęta przez Gogola próba 
bezpośredniego przełożenia metafory na realność i uwol
nienie się poprzez sztukę od zła tego świata, była utopią, 
świadczącą dobitnie o zbliżającym się kryzysie jego 
pisarstwa. I w dziesięć lat po napisaniu Portretu postępuje 
dokładnie tak samo, jak jego główny bohater - bliski 
rozpaczy i załamania nerwowego zaczyna niszczyć i pa
lić własne dzieła jako dowody na swój udział w pomna
żaniu zła. Tak został bezpowrotnie utracony rękopis 
drugiego tomu Martwych dusz. Wybitny literaturoznawca 
Jurij Łotman w swym artykule O ,,realizmie" Gogola, 
gdzie słowo ,,realizm" wzięte jest w ironiczny cudzysłów, 
słusznie podkreśla, że główna tragedia tego genialnego 
twórcy polega na tym, że miał odwagę przyjąć na siebie 
całą odpowiedzialność za zło świata, lecz tego ciężaru 
nie udźwignął. 
Sceniczna wersja Portretu, sporządzona przez Aleksandra 
Miedwiediewa w 1980 roku, uwzględnia współczesny 
stan wiedzy zarówno na temat samego utworu, jak i jego 
autora. Również prezentowany w libretcie sposób wydo
bywania efektów komicznych, poprzez zderzenie mowy 
potocznej z leksyką książkową, jest zgodny z poetyką 
Gogola. Są także rzeczy nowe o wyraźnie pozytywnym 
wydźwięku. Piękna dziewczyna, którą główny bohater 
spotyka w tłumie na rynku. zdaje się być raczej posłańcem 
niebios niż częścią kosmicznego zła, jak to jest w orygi
nale. I rzecz najważniejsza: pogrążający się w ciemności 
świat Gogola rozjaśnia i ratuje przed ostateczną degra
dacją poezja , która otwiera i zamyka operę. stanowiąc 
uniwersalny łącznik z jej warstwą muzyczną. 

Czesław Andruszko - filolog rosyjski. profesor zwyczajny, wieloletni 
kierownik Zakładu Literatury Rosyjskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 
w Poznaniu. tłumacz . Autor i współredaktor książek i wielu artykułów 
naukowych i popularnonaukowych z zakresu literatury i kultury oraz 
programów teatralnych. 
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A DREAM IN A DREAM 
or The Portrait by Nicolai Gogol 

by Czesław Andruszko 

Gogol wrote his short novel entitled The Portrait 
for four years, changing twice the concept ot the main 
character. Another ingenuous work, his comedy The 
Government lnspector ( 1836), he tinished in two months 
and that does not only reveal the multiple nature ot his 
Writing, but also paradoxically emphasises the prestige 
and importance which he gave to the character ot 
a Young artist from St. Petersburg, created in The Portrait. 
Who exchanged his talent for usury. A portrait ot an old 
usurer with a demonie glance, bought by the artist at 
the market for his last money, played a decisive role 
there. The fantastic leitmotit of a "reviving" portrait which 
tempts the artist, chosen by the author. is known from 
~omantic literature and has a variety of significant ana
~gies, like the outstanding work of an English writer 

1 harles Robert Maturin Me!moth the Wanderer, trans-
ated into R · · 

uss1an 1n Gogol's lifetime, or a novel by a great 

German Romantic Ernst Theodor Amadeus Hoffmann 
The Devi!s Elixir The latter work left a distinctive impresion 
on all Gogol's works, which was especially reflected in 
the form which he used, that is of fantasy grotesque, 
in a way defining the attitude towards life of both those 
eminent representatives of Romanticism. 

There exist two versions of The Portrait and the 
difterence between them is fundamental. In the first 
version, which can be classified as fantasy, the main 
character has no influence on the existing evil and is 
exposed directly to destructive powers. In the other 
version, in which the fantasy motifs were kept to a mini
mum, he has free will and can choose between his 
vocation as an artist and his dream to be rich and famous. 
In that character the version of the work is more expres
sive artistically and psychologically and due to that the 
novel belongs to the canon of Gogol's works. 
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However, it would be a mistake to assume that 
the character of artist Chartkov, whose name has an 
inferna! connotation. created with such an effort, is a kind 
of an anecdote about a destructive impact of farne and 
money on a human being, made probable. Gogol was 
least interested in the probability of his characters. In 
fact. they are only marionettes. totally dependent on 
the artist's will. From such a point of view, The Portrait 

becomes an aesthetical treatise about the demonie 
power of evil and its connections with the world of art, 
defining the need of new relations between the author 
and reality. The young Gogol showed and ridiculed evil 
assuming that in that way he fought it. The mature Gogol 
carne to believe that such a way of creating reality where 
laughter is the only positive hero, does not fulfil his 
expectations and also causes bad things. In The Portrait 

he compared himself to an anatomist who wants to get 
to know a person thoroughly and with a scal pel op.ens 
his stornach in order to discover "all his repulsiveness" 
under that deceptive outer shell. Gogol warned his con
temporary writers and himself against such naturalist 
description of life. For him. it was delinquent repeating 
of evil and in The Portrait it is signified by the demonie 
eyes of the old usurer, as if straight out removed from 
a man's face and transferred to canvas. In their demonie 
look there is nothing, as he says, "luminous". that could 
reverse the unnatural course of events and overcome 
all evil of the world. 

For Gogol's heroes a way to illuminate the inside 
of a human is dream as the most common means to 
check a person's condition. Things seen in dreams have 
a symbolic meaning which lets one look into the world 
of deep hidden dreams and desires but first of all reveals 

the existential aspect of the future contained in them. 
Hence the writer attaches so great significance to waking 
up for at that moment the most unusual and fantastic 
things begin to happen. In Gogol's works the hyperbole 
of dream oversteps the boundaries of any potentialities, 
becoming a dream in a dream, which expands delusion. 
The reason is that The Portrait, as many other works by 
Gogol, is set in St. Petersburg, which in Russian culture 
and consciousness had a particularly bad reputation. 
The city, built in unnatural conditions and at the expense 
of many human lives, became almost from the beginning 
a symbol of evil. a place of of dark powers which destroy
ed the national identity of Russians, formed for centuries. 
The capital of an enormous empire, packed forcibly 
between the East and the West. creates sick hallucina
tions. entices one's imagination with its sham, which 
in fact is an elaborate trap. In the world of demons. 
where a "log ie of the reverse" works, everything is against 
expectations. The deceptive city, being an embodiment 
of the "logic of the reverse", is an intensified, multistage 
nightmare, leading inevitably to the very bottom of Dan
tean inferno without a way out. The hero of The Portrait 

has no inner power to break free of frenzy and prevent 
his self-destruction. Such a composition of a dream is 
deepened by the motif of selling off one's talent. seen 
as a gift from the Creator. Gogol in all his works conse
quently showed a Manichaean view of the world which 
through its materia! structure is immanently connected 
with evil. As an artist. he succumbed a deep fascination 
with evil, giving many examples which were numerous 
and unattainable by others. In The Portrait that image 
of an artist becomes dramatically undermined. The 
artist's gaze, fixed on the surface of existance. was 

concerned amoral becase he transfered to canvas what 
seems beautiful but in fact is repugnant. In the phi lo
sophical sense, in the evening of his artistic way he 
was in favour of moving aesthetics from the distorted 
piane of existence to the piane of religion and that virtual ly 
was to lead to their interference as a means to heal art. 
To sanctify aesthetics was his most important task for 
his time. In works about Gogol it is unanimously empha
sized that the direction which he wanted to give literature 
ki lled the artist in him. The person who became the heir 
of that idea which showed the salutary power of Beauty, 
was Fyodor Dostoyevsky, together with a school of 
famous Russian philosophers of religion which carne 
into being in his circle, e.g. Vladimir Solovyov, Nicolai 
Berdyaev or Vasily Rozanov. 

In the history of Russian literature Gogol is a writer 
of a different time and culture. He spent a large part 
of his life abroad, mostly in lta ly, which he treated as 
a kind of artistic asylum and the main source of his 
knowledge about culture and art. lt was even easier for 
him because he spoke ltalian well. His each stay in ltaly 
meant a sudden surge of creative energy and a period 
of hard work. lt was there that The Portrait was written. 
the Work which signifies the author's deep interest in 
Painting of the Renaissance. The story contains a variety 
of names of outstanding representatives of that move
rnent and is the mai n point of reference for Chartkov's 
struggle With his vocation as an artist. For Gogol, who 
Partly id ·f· · ent1 1ed h1mself with the mai n character of the 
story, the beauty of the Renaissance meant affirmation 
of the art· · · . 
Ll 1st1c spint, equating the artist with the Creator. 
c:oe Chartkov, he was also roused by "the creative power, 
,„ Sed 1n the artist's soul". He wanted to write in that 
••ay and b 1· 

e 1eved that he did not show but formed life 
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and thanks to that a new, beautiful world was created 
and flourished next to the bad one. Gogol's attempt to 
translate metaphor into reality and free himself of the 
evil of this world through art was an utopia n idea which 
clearly showed an approaching crisis of his writing. 
lndeed, ten years after The Portrait was written the 
author, like his main hero, was close to despair and 
nervous breakdown and started to destroy and bum his 
works. which he saw as evidence of his share in multi
plying evil. Thus, the manuscript of the second vol u me 
of Dead Souls was irretrievably lost. The great literary 
scholar Yuri Lotman in his article On Gogofs "Rea/ism", 

where the word "realism" appears in ironie inverted 
commas, aptly emphasizes that the tragedy of the 
brilliant writer was that he was courageous enough to 
take responsibility for the evil of the world. yet, he was 
notable to bear the burd en. 

The version of The Portrait for the theatre by Aleksandr 
Medvedev in 1980 takes into consideration contemporary 
knowledge about the work as well as the author. Also, 
the way of highlighting comic effects in the libretto, by 
means of confronting colloquial and formal languages. 
is in accordance with Gogol 's poetics. There are new 
issues, too. with an evidently positive overtone. The 
beautiful girl who the main character meets in the crowd 
at the market. seems to be a messenger from heaven 
rather than a part of the cosmic evil, as is common in 
Gogol 's works. And the most important thing: Gogol's 
world, plunging into darkness. is lightened and saved 
from final degradation by poetry which opens and closes 
the opera, as a universal link with the musical layer. 

Prof. Czesław Andruszko - Russian philologist, former Head of Russian 
Literature Department at the Adam Mickiewicz University in Poznań 
Translator. Author and co-editor of numerous scientific and academic 
books and articles in literature, culture and theatrical programmes. 
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MIECZYSŁAW WAJNBERG 

PORTRET 
nopTp8T 

opera w trzech aktach 

libretto Aleksander Miedwiediew 
na podstawie opowiadania Nikołaja Gogola 

o tym samym tytule 

przekład Czesław Andruszko 



• OSOBY 

Czartkow I malarz 
tenor 

Nikita I sługa czartkowa 
baryton 

Dziennikarz 
baryton 

Latarnik. 
tenor 

Profesor malarstwa 
baryton 

Właściciel kramu z obrazami 
bas 

Gospodarz domu 
baryton 

Rewirowy 
bas 

Handlarka 
sopran 

Pierwszy handlarz 
tenor 

Drugi handlarz 
tenor 

Trzeci handlarz 
bas 

Role mimiczne aktorzy baletu 

Pierwszy kelner 
tenor 

Drugi kelner 
tenor 

Światowa dama 
mezzosopran 

Liza I jej córka 
sopran 

Turek 
tenor 

Kawalergard 
tenor 

Szlachetnie urodzony 
tenor 

Hrabia 
baryton 

Generał 

bas 

Dygnitarz 
bas 

Dama dworu 
sopran 

Dziewczyna, ona też jako Psyche na obrazie. 
Starzec, on też jako lichwiarz Petromichali na obrazie. 
Uczniowie malarza, publiczność na tynku Szczukińskim i na wernisażu. 

Rzecz się dzieje w Petersburgu w latach 30-tych XIX wieku. 

AKT I ODSŁONA I I KALINKIN MOST 3 

Most na Fontance, latarnie na rogach. 
Wieczór. Wchodzi Latarnik. Stawia drabinę, 

wchodzi po niej, zapala latarnie. 

Latarnik 
Płomyki, płomyki, błękime kuleczki, 
Świećcie raźno dobrym ludziom, moje gołąbeczki. 
Ja zapalę was pod wieczór, zgaszę zaś nad ranem. 
Płomyki, płomyczki, strzeżcie nas przed szarlatanem. 
Niechaj nam rozjaśnią twarze, niechaj drogę nam 
pokażą, 

ludziom biednym i ubogim w mieście Petersburgu. 
(schodzi z drabiny) 
Płomyki, płomyki, błękime kuleczki, 
niech wiatru poryw was nie zdmuchnie, 
moje gołąbeczki. 
(dotyka ręką latarni) 

Latarnik wychodzi. Wchodzą Profesor i Czartkow. 

Profesor 
Zaczekaj, Czartkow. Nie odchodż. Chcę ci powiedzieć 
kilka ważnych słów ... Jesteś dla mnie, jak syn. Wierzę : 
możesz wiele dokonać w sztuce. Masz talent! Talent! 
Uważaj, nie zmarnuj tego, grzech będziesz miał na 
Sumieniu. Uważaj, żebyś nie został modnym malarzem, 
co zabawia publikę błahostkami, płodzi modne obrazki, 
PGrtreciki za pieniądze . Strzeż się! Podstępna to droga. 
I zgubna ... Pamiętam twoją Psychę . Doskonały szkic, 
~borny. Dlaczego nagle go zarzuciłeś? Dlaczego nie 
Wldać śladów twoich poczynań? Marność, marność ... 
J~ spłyca ona i poniża poważne zadanie sztuki! Bądź 
~rpliwy! Bądź wymagający wobec siebie. Obmyślaj 

.aą pracę . Pamiętaj : ślubowałeś sztuce, służysz 
~ętej sprawie. Niech cię Bóg ma w swej opiece ... 

gJlaj, Czartkow. 

~ofesor żegna się i wychodzi. Czartkow stoi zamyślony. 
,__ u~a w kieszeniach, wyciąga dwudziestaka - cafy swój 
l\dPJtaf. 

Czartkow 
Tak, bądź cierpliwy, cierpliwy! A za co jutro mam zjeść 
obiad? Na kredyt nikt mi nie da. A gdybym chciał 
sprzedać wszystkie moje obrazy to nikt mi za nich 
dwudziestaka nie rzuci. 
(podrzuca monetę na dloni) 
Komu potrzebna jest moja Psyche, moje płómo 
zarzucone? Rysunki, szkice - wszystko to nic nie warte. 
A przecież mógłbym nie gorzej od innych zabłysnąć 
w świecie i mieć, jak oni, pieniądze. 

Po przeciwnej stronie mostu ukazuje się Dziewczyna. 
Czartkow przygląda się jej z daleka z nieklamanym 
zachwytem. 

Czartkow 
Boże! Jaka piękna! Jakie boskie kształty! Subtelność, 

gracja ... Sama doskonałość! 

Dziewczyna dostrzega Czartkowa, patrzy na niego surowo, 
prosto w oczy. I odwraca się. 

Czartkow 
Serce, serce moje drży. Boże, tyle szczęścia w jednej 
chwili. Moja olśniewająca minuta. Oto ona, Psyche ... 
Żywa natura ... Psyche! Zapamiętać boskie spojrzenie, 
czoło, włosy, usta, usta niewinne ... Jaka ona piękna! 
Jaka piękna! 

Przez most wraca Latarnik z drabiną. Poryw wiatru chwieje 
plamieniem latarni. Dziewczyna znika tak samo 
niepostrzeżenie, jak się pojawi/a. 

Latarnik. 
Płomyki, płomyki, błękime kuleczki. 
Niech wiatru poryw was nie zdmuchnie, 
moje gołąbeczki. 

Czartkow 
Gdzie ona? To tak, jakby się we śnie przywidziała ... 
Nie, to piękna jawa przemknęła obok ... i zniknęła. 



1 AKT I ODSŁONA li I KUPOWANIE OBRAZU 

Rynek Szczukiński na Wyspie Wasiljewskiej. 

Stragany, Kramy. Pstry tfum sprzedawców i kupujących. 

W tfumie pojawia się Czartkow. 

Handlarka 
Pierniki tulskie, najbardziej ruskie. Palej , śmiało, byle 
pieniążków nie brakowało. Pierniki tulskie, najbardziej 
ruskie. Tulskie pierniki. Dalej! Pierniki tulskie, 
najbardziej ruskie! 

Pierwszy handlarz 
Chodź zobacz i innym powiedz. U wujka Damiana cena 
umiarkowana. Uprzejmie zapraszam ... 
Chodź zobacz! Mam tu smary do kół wszelakie, 
by błoto na drodze nie dało się we znaki. Szleje, dugi 
i chomąta - najlepszego wyrobu! Chodź zobacz! Chodź! 

Drugi handlarz 
Stara odzież sprzedać! Stara odzież, stara odzież 
sprzedać! Stara odzież sprzedać! Dalej! Stara odzież 
sprzedać . 

Trzeci handlarz (do przechodzącej obok modnisi) 

Hej, ślicznotko, dokąd się tak śpieszysz? Mam towar 
w sam raz dla ciebie, chodź, moja śliczna 
(odpycha jakiegoś chlapa) 

A ty, brodaczu, czego się pchasz? 
Czy nie widzisz: dama. Widzisz: dama. Towar w sam 
raz dla ciebie! Dalej! 

Czartkow podchodzi do kramu z obrazami. Ogląda 

wystawione na zewnątrz chalupnicze wyroby nieznanych 

malarzy. Wokól obrazów uwija się Wlaściciel kramu. 

Właściciel (do Czartkowa) 

Proszę pana szanownego! Za tych oto chłopków i za 

ten widoczek wezmę dwadzieścia pięć rubli. Malowidło 
wspaniałe! Wprost bije po oczach! Wprost bije po 
oczach. Dopiero co z aukcji, jeszcze lakier nie wysechł. 
Albo ta zima. Niech pan weźmie zimę! Oto jaka zima! 

Piętnaście rubli! 

Czartkow dostrzega zwalone na kupę obrazy. 

Czartkow 
Czekaj, bracie, nie tak szybko. 

Właściciel (do tfumu) 

Tu, dobrodzieju! Tu są obrazy, tu są obrazy! 

Czartkow przerzuca obrazy. 

Handlarka 
Kołacze polecam - prosto z pieca! Pulchne i zjadliwe, 
dla zębów nieszkodliwe! Dalej, śmiało! Byle pieniążków 
nie brakowało! Kołacze! Kołacze! Pierniki tulskie, 
najbardziej ruskie! 

Pierwszy handlarz 
Najprzedniejszy tytoń mam, dla panów i dla dam. 
Mamy szleje, dugi, sławne dugi, szleje, są chomąta 
oraz dugi, mocne dugi, szleje! 

Drugi handlarz 
Stara odzież sprzedać! Sprzedać! Stara odzież sprzedać, 
sprzedać! Stara odzież sprzedać! Stara odzież sprzedać! 

AKT I ODSŁONA li I KUPOWANIE OBRAZU 

Trzeci handlarz 
Proszę do nas, paniusiu! Tutaj mam wyroby lniane, 
przez damy chętnie kupowane. Wszystko, co w modzie, 
służy urodzie! Tu w sam raz dla ciebie towar. 

Czartkow wyciąga ze stosu rupieci obraz, rękawem ociera 

z niego kurz. Na plótnie ukazuje się portret starca 

o wschodnim wyglądzie. Czartkow jest porażony. 

Czartkow 
Co, starcze? Jak się znalazłeś tu, wśród tych rupieci? 
Portret niedokończony, lecz siła pędzla porażająca. 

Porażająca ... 

Czartkow ogląda portret. Wynosi portret na świat/o. 

Czartkow 
Ślad pracy wielkiego artysty. 

Przypadkowi widzowie podchodzą bliżej do obrazu. 

Właściciel 

No jak, dobrodzieju, wybrał pan cokolwiek? 

Handlarka (odsuwając się od portretu, żegna się) 
Patrzy! Dalibóg, patrzy! Stary całkiem jak młody! 

Czartkow 
A to za ile? 

Właściciel (do Czartkowa) 

No cóż, niech pan weźmie portret! Co się mam 
targować! Niech pan da trzy czworaki. 

Czartkow 
Nie. Dwudziestaka. 

Właściciel 

Tylko tyle? Ależ cenę pan wykombinował! 
Za takie pieniądze nawet ramy się nie kupi. 

Czartkow odstawia portret. Zamierza odejść. 

Panie, niech się pan wróci. Dobra, niech będzie 
dwudziestak. To na dobry początek. Niech pan zabiera! 

Czartkow plac1; bierze portret. 

Czartkow 
Po co to kupiłem? Na co mi to? Dziwne, niezrozumiałe ... 
Do diabła! Paskudnie jest na świecie! Ostatniego 
dwudziestaka oddałem. 

(spogląda na niebo) 

Boże, jaka poświata! Boże! Jasny, subtelny ton ... 
Chodźmy, starcze, do domu. Wspólną teraz mamy 
drogę . 

(odchodzi) 

* * * 
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Biednie urządzona pracownia Czartkowa w domu 
na Wasiljewskiej Wyspie. Za oknem gaśnie wieczór, 
ukazują się ponure widoki domów i dachów. Z lewej 
strony za drzwiami znajdują się schody. W pokoju balagan. 
Leżą w nieladzie rysunki, plótna, gipsowe odlewy, 
blejtramy, w kącie - lustro, obszarpana sofa, parawan. 
Pośrodku pokoju rozsiadl się w fotelu znudzony Nikita, 
slużący-Czartkowa. Za ścianą grają na flecie. 

Nikita 
Patrzcie, jak świergoli! Artysta ... W teatrach muzykę 
gra ... (przedrzeźnia) Czyki-bryki, czyki-bryki, czyki-bryki, 
czyki-bryki .. . W uszach dzwoni. Co do mnie, to 
piszczałka jest lepsza. Znacznie lepsza. 
(rozciera farby) 
Coś tam dzwonią, coś tam dzwonią, ale z której 
dzwonnicy? Czy to nie o nas, drogi W aniusza, wciąż 
bajdurzą - gadają? Niech sobie gadają, a nuż przestaną, 
a my z tobą, drogi Waniusza, w miłości pożyjemy. 

W miłości pożyjemy, a potem się rozstaniemy. Ani ty 
do mnie, ani ja do ciebie nie bę{lziemy chodzić, nie 
będziemy chodzić. Ani ty mnie, ani ja ciebie nie 
będziemy kochać .. . Nie będziemy kochać. Słodko było 

się spotykać pod brzozą białą, przykro, nieprzyjemnie 
się rozstawać pod gorzką osiką .. . 

Czartkow (wchodząc z obrazem po schodach) 
To obibok, wraże plemię . Znowu się wydziera! 
(szeroko otwiera drzwi) 
Tobie by kołkiem osinowym po grzbiecie, obiboku! 
Pomóż, prędzej! 

Nikita 
Ach! Taka to służba. Starasz się z całych sił - wszystko 
na nic, wszystko na nic. 

Czartkow 
W domu nie napalono ... Brud ... I farby nie roztarł ... 
Czekaj no, próżniaku, fajtłapo, nicponiu! Podaj świecę! 

Nikita 
Świecy nie ma! 
Wczoraj też nie było . Już pan nie pamięta? 

Znowu slychać flet. Czartkow stawia kupiony portret przy 

ścianie, obok rozpoczętego plótna z wizerunkiem Psyche. 

Za sceną grają na flecie. 

Nikita (po cichu) 

Czyki-bryki, czyki-bryki. 

Czartkow (wali pięścią w ścianę) 

A żeby cię .. . 
(do Nikity) 

Zamilcz! Mam tego dość! 
Odejdź! 

Nikita wychodzi do przedpokoju. Czartkow siedzi na sofie 

ze spuszczoną glową. Księżyc oświetla pracownię, 

i wszystkie zarysy przedmiotów w niej stają się ostre, 

fantazyjne. Czartkow podniósl wzrok i nagle zadrżal 

i zbladl: patrzy/a na niego spoza naciągniętego plótna 

czyjaś kurczowo wykrzywiona twatz. Para strasznych oczu 

wprost wpita się w niego, jakby miala zamiar go pożreć. 

Wystraszony chcial krzyknąć ... lecz nagle się zatrzyma! 

i roześmial. Uczucie strachu naraz go opuści/o. Byt to 

kupiony przez niego portret, o którym zupelnie zapomnial. 

Blask księżyca, oświetliwszy pokój, pad! także na portret 

i nadal mu dziwną żywość. 

AKT I ODSŁONA Ili I ZŁOTO 

Czartkow (wstaje z sofy, zwilża gąbkę wodą, przeciąga 

nią po plótnie. Wiesza obraz na ścianie) 
Jaka praca! Jaka siła pędzla! Lecz co to? O Boże! On 
naprawde patrzy, ten starzec! Żywe, ludzkie oczy! 
Jakby wycięte z żywego człowieka i wstawione tutaj! 
Nie! To już nie sztuka. To coś innego .. . Nieznanego ... 
Tajemnica, dla mnie niedostępna. 
(przygląda się portretowi) 
Brak tu harmonii, wielkiego uniesienia, co napełnia 
duszę przy patrzeniu na dzieło sztuki. Sama pozbawiona 
uczuć straszna prawda, nie rozjaśniona światłem 
ukrytej myśli. Dziwne, niepojęte ... A jednak to natura, 
żywa natura! Skąd w takim razie to bolesne, dręczące 
uczucie? Dlaczego zwykła, przyziemna natura u jednego 
malarza zjawia się w jakiejś aureoli, i zdaje się, że 
doznałeś rozkoszy, i wszystko spokojniej i równiej 
płynie i porusza się wokół ciebie. I dlaczego ta sama 
natura u innego malarza wygląda na przyziemną, 
wygląda na brudną, a przecież on także był wierny, 
wierny naturze. Nie! W tym portrecie nie ma nic 
olśniewającego. Ciągle czegoś brakuje, gdy nie czujesz 
w nim słońca. 

(Czartkow podchodzi do portretu bardzo blisko, przeciaga 
ręką po plótnie i gwaltownie się cofa.) 
Jaka przedziwna żywość! Jakby rozjaśniła się twarz 
nieboszczyka powstającego z grobu. Czego chcesz, 
starcze! Co próbujesz mi powiedzieć? Dłużej nie 
wytrzymam! Strasznie, strasznie! 
(chodzi po pokoju, rzucając spojrzenia na zagadkowy 
portret. Widać, że czuje się nieswojo.) 

Za ścianą grają na flecie. 

Nikita (z przedpokoju) 
Czyki-bryki, czyki-bryki. 

Czartkow się uspokaja. 

Czartkow 
Wszystko to bzdury, bzdury! Pus~e! 
(przechodzi za parawan, kladzie się na sofie, przykrywa 

się kocem) 

Po prostu jestem zmęczony. 

(zasypia) 

l 

Starzec na portrecie nagle się porusza, zapiera się o ramę 

obiema rękoma, lekko się unosi i wyskakuje z ramy. 

Czartkow, uslyszawszy szelest kroków, unosi się na sofie, 

spogląda przez szczelinę w parawanie i ze strachu się 

cofa. Starzec o smaglej twarzy i w luźnym azjatyckim 

okryciu chodzi po pokoju, zaglądając we wszystkie kąty. 

Zatrzymuje się przy plótnie ze szkicem Psyche, spogląda 

nań uważnie - i niedokończony portret nagle ożywa. 

Z obrazu schodzi dziewczyna w pięknych powiewających 

szatach. Czartkow natychmiast rozpoznaje w niej 

nieznajomą, napotkaną poprzedniego dnia na moście. 

Czartkow (szepcze i żegna się) 

Ona! Dalibóg, ona! 

Tymczasem Starzec zaczyna zbliżać się do dziewczyny 

i już powoli wyciąga do niej swoje dlugie kościste ręce. 

Lecz ona, nie zauważając go, bezszelestnie przemyka 

przez pokój, obok parawanu, za którym ukrywa się 

Czartkow, i znika, rozplywa się w lustrze, jakby jej w ogóle 

nie byto. 

Zostawszy sam, obejrzawszy się dookola, Starzec siada 

na podlodze i wyjmuje z fald szerokiej szaty sakiewkę, 

rozwiązuje ją, potrząsa : z gluchym brzękiem wypadają 

na podlogę ciężkie rulony w ksztalcie dlugich slupków; 

każdy zawinięty w ·niebieski papier i na każdym napis: 

.1 OOO czerwońców. Starzec zaczyna rozwijać rulony. 
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Bfysnęlo z/oto. Pomimo przygnębiającego odczucia 
i paraliżującego strachu, malarz wpija się wzrokiem 
w z/oto, śledząc nieruchomo, jak zjawia się i pofyskuje 
w kościstych rękach, brzęczy delikatnie i glucho, i znowu 
znika. Deszq zlotych monet spada na biedną pracownię, 
cudownie ją przeobrażając, rozsuwając ściany. Z/oto 
brzęczy nad nocnym Petersburgiem, nad cafym światem. 
A Starzec, ten straszliwy fantom, stoi w deszczu ze zlata, 
rzucając ogniste spojrzenia, szeroko rozpościerając 
ogromne ręce. 

Rozlega się glośne pukanie. Zjawa znika. Pukanie staje 
się coraz glośniejsze, natarczywe .. . Czartkow się budzi. 
Za oknem poranek. W przedpokoju sfychać glosy. 

Czartkow 
Boże, co za sen! I po co się obudziłem? Kto tam puka? 

Do pracowni wchodzi Gospodarz domu z Rewirowym. 
W drzwiach staje przestraszony Nikita. 

Gospodarz 
Pan raczy spojrzeć, Waruchu Kuźmiczu : ot nie płaci 
za mieszkanie, ot nie płaci. 

Czartkow 
Cóż mam robić, skoro nie mam pieniędzy. Proszę 

poczekać . Zapłacę. Proszę poczekać. 

Gospodarz 
Czekać mi nie wolno, dom jest duży, cała gospodarka 
na mojej głowie . I lokatorów mam przyzwoitych . 
Podpułkownik Potogonkin już siedem lat, jak mieszka. 
Pupkowa, czcigodna wdowa, wynajmuje szopę i stajnię 
dla pary koni, trzech trzyma na służbie - oto jakich 

mam lokatorów! I powiem panu szczerze : nie ma 
takiego zwyczaju, żeby za mieszkanie nie płacić. Raczy 
pan zapłacić natychmiast i wynosić się precz! Precz! 
Precz! 

Rewirowy 
Tak, skoro już dogadaliście się, to proszę płacić . 

Czartkow 
Ale czym płacić? Nie mam ani grosza. 

Rewirowy 
W takim razie, proszę szanownego pana, należy 
zaspokoić żądania Iwana Iwanowicza wyrobami 
pańskiego rzemiosła. 

(do Gospodarza) 
Zechce pan przyjąć należność w obrazach? 

Gospodarz 
O, nie, pan wybaczy. Tego paskudstwa nawet za darmo 
nie chcę . Bo nie ma w tych obrazach żadnej 
szlachetności. Wstyd wieszać na ścianie . Wstyd! 

Rewirowy przechadza się po pracowni i ogląda obrazy. 
Pokazuje palcem na rysunek, na k{órym widnieje akt 
kobiecy. 

Rewirowy 
Che ... Przedmiot, tego ... fikuśny. 

Gospodarz 
Święta prawda, Waruchu Kuźmiczu! Fikuśny .. . Tfu ... 

Rewirowy (przechodząc do innego obrazu) 
A ten dlaczego pod nosem ma czarno? Tabaki zażywał, 
czy co? 

AKT. I 

Czartkow 
To cień! 

ODSŁONA Ili I ZŁOTO 

Rewirowy (ogląda portret Psyche) 
Milutka! Taka ci różyczka! Czarująca! To ona, to ona 
jest przedmiotem pańskiego serca! 

Czartkow 
Proszę nie dotykać! To Psyche! 

Gospodarz (do Rewirowego) 
Tacy oni są, słowa nie dadzą powiedzieć! 

Rewirowy (zobaczywszy portret Starca) 
Jaki straszny! Jaki straszny! Ach ty, ach ty, ależ on 
patrzy. 

Rewirowy nieostrożnie trąca ręką ramę. Rozlega się trzask. 
Z ramy z gluchym brzękiem wypada na podlogę rulon 
w niebieskim papierze. Czartkow rzuca się i chwyta rulon. 

Patrzcie, jaki szybki! Zdaje się, pieniądze zabrzęczały. 

Gospodarz 
Dokładnie! Pieniądze . 

Czartkow 
To nie pańska sprawa. 

Gospodarz 
A taka to sprawa, łaskawco, za mieszkanie pan nie 
płaci, i właściciel zaniepokojony, i policję pan fatyguje . 
Taka to sprawa! 

Re Wirowy 
A taka to sprawa, łaskawco, za mieszkanie pan nie 
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płaci, i gospodarz zaniepokojony, i policję pan fatyguje . 
Taka oto sprawa! Taka sprawa. 

Czartkow 
Zaraz płacę i wyprowadzam się . Nie chcę tu dłużej 
zostawać! 

Rewirowy 
No, Iwanie Iwanowiczu, koniec sprawy. Żegnam! 

Gospodarz 
Koniec. Żegnam! 

Czartkow 
Dzięki Bogu, poszli do diabła! 
(zobaczy! Nikitę) 
Czego tu sterczysz? Odejdź. 

Nikita wychodzi. Czartkow gorączkowo rozwija rulon 
- w środku są czerwońce, gorące jak ogień. Z radości nie 
może dojść do siebie, zgarnia monety do kupy, przebiera, 
ogląda z zachwytem. 

Czartkow 
Tu równo tysiąc! Jak we śnie! To los tak chciał, to los 
tak chciał! 
(zwraca się w kierunku portretu Starca) 
Bez względu na to, do kogo należysz, dziadku, nigdy 
cię nie zapomnę, nigdy nie zapomnę! Teraz jestem 
zabezpieczony. Zabiorę się do pracy. Skończę Psychę ... 
Mam talent! Zadziwię świat, wszystkim udowodnię. 
Wszystkich prześcignę! Czeka mnie sława! 

Za plecami Czartkowa, na portrecie, porusza się i usiluje 
wyskoczyć z ramy straszny Starzec. 

* * * 
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Czartkow siedzi w restauracji i pali. Przed nim w wyczekują
cych pozach stoją dwaj kelnerzy. Czartkowa z zaintere
sowaniem obserwuje siedzący nieopodal Dziennikarz. 

Czartkow 
Krab siuit o fur! Sandr frit sos „ Tar-tar"! Kawiar greniu 
d'estiurżo! 

Pierwszy kelner 
Tak jest! Jak pan sobie życzy! W tej chwili! Migiem 
wszystko dostarczymy, wszystko dostarczymy migiem. 

Drugi kelner 
Tak jest! Jak pan sobie życzy! W tej chwili! Migiem 
wszystko dostarczymy, wszystko dostarczymy migiem. 

Czartkow 
Pule roti o pom de ter! Żelinot roti o konfitiur! I jeszcze 
fromaż proszę podać i pua. 

Pierwszy kelner 
Migiem, migiem! Pua, pua, pua! Tak.jest! Jak.pan sobie 
życzy! W tej chwili! Tak jest! Jak pan sobie życzy! 

Drugi kelner 
Migiem, migiem! Pua, pua, pua! Tak.jest! Jak.pan sobie 
życzy! W tej chwili! Tak jest! Jak pan sobie życzy! 

Dziennikarz 
Szeroki ma gest, szelma! Włoch? Niemiec? Nie, bardziej 
Francuzik! Ach, ty, modnisiu, obrotny z ciebie gość. 

(zatrzymuje laską przechodzącego obok kelnera) 

Stój no, bratku, poczekaj. Co to za jegomość? Kto zacz? 
Obcokrajowiec? No, mów szybko! 

Pierwszy kelner 

Obcokrajowiec? Nie, proszę pana! Mowę ma w sam 

raz rosyjską bez domieszki. 

Drugi kelner 

Nie, proszę pana! Tutejszy. Mowę ma w sam raz 

rosyjską bez domieszki. 

Dziennikarz 

Albo spadek zagarnął, albo wdówkę przygruchał 

majętną. Zuch! Szeroki ma gest, szelma! Tu grubszym 

interesem pachnie. Ano, ano! 

Idzie do stolika Czartkowa. 

Czartkow 

Karot sos blansz! Szu fler, szaplur! A do tego, kochani, 

tort o szokola! Ptifur! Sable! Glas! No i kawę jak 

najmocniejszą! Jak najmocniejszą! 

Pierwszy kelner 

Szokola! Ptifur! Sable! Glas! Tak jest! Tak jest! Jak pan 

sobie życzy! W tej chwili! Migiem wszystko 

dostarczymy! 

Drugi kelner 

Szokola! Pti ft.IT! Sable! Glas! Tak jest! Tak jest! Jak pan 

sobie życzy! W tej chwili! Migiem wszystko 

dostarczymy! 

--AKT II ODSŁONA IV I W REST AU RACJI Jl 

-
Dziennikarz (zbliżając się do Czartkowa) 
Ano! Ja, ja, ja ... Ja bardzo przepraszam za moje 
zainteresowanie ... Czy można? 

Czartkow 
Ależ, proszę! 

Dziennikarz 
Niezmiernie jestem rad! 

Czartkow 
I nawzajem. Miejsca starczy. 

Dziennikarz 
W tak miłym towarzystwie ... Ee ... E! 

Czartkow 
Czartkow Andrej Pietrowicz! Artysta niezależny. 

Dziennikarz 
Artysta niezależny! Miło mi poznać utalentowanego 
artystę. 

(do kelnera) 
Hej, chłopcze, szampana! 

Czartkow 
Najlepszego! Ja płacę! Jaki zawód raczy pan uprawiać? 

Dziennikarz 
Jestem dziennikarzem i wydawcą, specjalistą od reklam 
i tłumaczem, a nade wszystko stałym wielbicielem 
wszelkich sztuk. Moje pióro nadczasowo kreśli 
kołowrot naszego życia pełnego trosk. Wszystko 
odnotuje. Nie pominie niczego. 

Czartkow 
Dobra rzecz, pożyteczna rzecz. Tak na marginesie, 
chciałem .. . Doprawdy nie wiem, jak to powiedzieć ... 

Dziennikarz 
A niech pan powie po prostu, po prostu. 

Czartkow 
Mam pytanie ... Nie - prośbę ... Moja sprawa jest... 
E ... E ... taka. 

Dziennikarz 
Delikatna ... Rozumiem, rozumiem. Mój przyjacielu, 
zaufaj mi. Zaufaj, do tego jestem powołany. 

Czartkow 
Pracownię mam na Newskim. 

Dziennikarz 
Na Newskim. 

Czartkow 
Adres jest nowy. Obrazy mało kto widział .. . Najpokorniej 
proszę Pana o pomoc: jakieś ogłoszenie albo artykulik 
byłby w samą porę ... Z całą pewnością. 

Dziennikarz 
Rozumiem pana doskonale. Te kłopoty, to rzecz 
zwyczajna. Rozumiem pana doskonale. 

Czartkow 
I jak każda usługa z kłopotami związana .. . 

Dziennikarz 
Czy warto mówić o tej prozie, tej prozie. 

Czartkow 
Warto. 
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Dziennikarz 
Warto? 

Czartkow (podając mu pieniądze) 
Sądzę ... Dziesięć czerwońców sprawie nie zaszkodzi? 

Dziennikarz zręcznie bierze pieniądze, obejmując przy 

tym Czartkowa. 

Dziennikarz 
Sam los zetknął nas ze sobą, czcigodny Andreju 
Piotrowiczu! 

Czartkow 
Pokażę panu swoje obrazy. 

Dziennikarz 
Ach! Co pan! Po co ta fatyga. Zaprawdę, każdemu jest 
wiadome: artysta z pana znamienity. A jakże! Z takim 
kapitałem! Śpieszę powiadomić szacowną stołeczną 
publiczność o szczęściu nań zesłanem. Artykulik zaraz 
skrobnę. 

(zabiera się do pisania). 

Czartkow 
Przecież nie jestem gorszy od innych, nie jestem gorszy! 
Też powinienem pokazać się światu! Będę dużo 
pracować i też osiągnę sławę, osiągnę . Wszystkim 
będzie znane imię moje. I wszscy będą wołać: Czartkow' 
Czartkow! Czy widzieliście obrazy Czartkowa? 
Cóż za potęga pędzla! Cóż za talent! 

Dziennikarz 
Niech pan posłucha! 
(czyta) 

Z radością informujemy wykształconych mieszkańców 
stolicy o przepięknym pod każdym względem nabytku ... 
Znalazł się wreszcie artysta, który łączy w sobie to, co 
trzeba. Teraz każda piękna pani może mieć pewność, 
że wstanie oddana z całą gracją jej piękna powiewnego ... 
Czcigodny ojciec zobaczy siebie w otoczeniu swego 
potomstwa. Kupiec, obrońca ojczyzny, obywatel, mąż 
stanu - każdy z nowym zapałem będzie kontynuować 
swoją dziedzinę . Śpieszcie, śpieszcie, gdziekolwiek 
jesteście . Wspaniała pracownia artysty na Newskim 
Prospekcie jest cala zastawiona portretami jego pędzla, 
godnego Van Dycków i Tycjanów. 

Czartkow 
Ach, cóż za przyjaciel' Spisał się na medal! Ach, cóż 
za przyjaciel! 

Dziennikarz 
Nasza gazeta „Pszczółka" się nazywa. 

Czartkow 
Wyśmienicie! 

Dziennikarz 
Może miodzikiem najsłodszym ugościć, może też jadem 
użądlić boleśnie. 

Czartkow 
Wyśmienicie! Wyśmienicie! 

Dziennikarz 
Wszystko od niej zależne' Czytajcie, moi mili! 

Czartkow 
Wyśmienicie. Ach, cóż za przyjaciel! 
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Dziennikarz 
Słowo ma wszelką władzę. 

Czartkow 
Wyśmienicie. 

Dziennikarz 
W nieodparty i cudowny sposób. 

Czartkow 
Wyśmienicie. 

Dziennikarz 
Wam pokazuje i nakazuje, a nam służy. 
Służy pokornie. Zaprawdę tak! Zaprawdę tak! 

Czartkow 
Wszystkim stanie się znane imię moje. 
Za dziesięć czerwońców zaledwie. 
Za dziesięć czerwońców. 

Dziennikarz 
Zaprawdę tak! Zaprawdę tak! 

Interludium 

KURTYNA 
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Nowa pracownia Czartkowa na Newskim Prospekcie. 
Ogromne okna, lustra, draperia, fotele, kanapy Czartkow 
szybko chodzi po pracowni. Nikita sprząta. 

Nikita 
Coś tam dzwonią, coś tam dzwonią i to z naszej 
dzwonnicy. Czy to nie o nas, drogi Waniusza, wciąż 
bajdurzą-gadają, wciąż bajdurzą-gadają. Niech sobie 
gadają, a nuż przestaną. 

Czartkow 
Zamilcz, durniu! Dość mam innych kłopotów. 

Nikita 
Już nawet śpiewać nie wolno. Już nawet pieśń 
przeszkadza. 

W przedpokoju rozlega się dzwonek. 

Czartkow 
Dzwonią! Czy nie słyszysz? Ty, nicponiu, ciamajdo! 
Biegiem, otwieraj! 

Wchodzi Światowa dama z córką. Czartkow idzie im na 
spotkanie, klania się. 

Dama 
Czy monsieur Czartkow? O panu tyle piszą. 
Wszyscy mówią dookoła: pańskie portrety są szczytem 
doskonałości. 

Dama ogląda pracownię, potem obrazy 

Czartkow 
Dziękuję. 

Dama 
Lise, Lise, Lise, Lise! Jakie to urocze! Tu wszystko 
w guście Teniersa! Nieład, nieład. Oto krzesło, oto 
popiersie, paleta„. Tarn dalej, widzisz, jak kurz, jak 
kurz jest namalowany! Charmant! Charmant! 

Liza 
Charmant! Doprawdy Charmant! 

Dama 
Ach, chłopek! Lise, Lise, chłopek w rosyjskiej koszuli. 
Charmant! Charmant! 

Czartkow 
Och, to głupstwo„. Tak sobie, dla żartu„. szkice„. 

Liza 
Charmant! Doprawdy charmant! 

Dama 
Monsieur Czartkow! Potrzebny mi portret mojej Lise. 
Zacznie pan natychmiast. Zapłacę panu, charmant, 
charmant I 

Liza 
Charmant, charmant! 

Z boku wylania się duża, pusta rama, zawisa na środku 

pracowni. Czartkow wprowadza Lizę do ramy, 

staje przed nią, bierze sztalugę, pędzel. 

Czartkow 
Jestem do usługi Proszę ! Proszę' 
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Liza w ramie przybiera pozę, nieruchomieje. Czartkow, 

machając pędzlem w powietrzu, maluje portret. Dama 

siada wygodnie w fotelu. 

Dama 
Monsieur Czartkow„. Chciałabym„. żeby ona na 
portrecie wyglądała nie tak, jak teraz. Żeby była zieleń, 
zieleń dookoła, pola, zagajnik w oddali i stado. 

Liza 
Charmant, doprawdy charmant! 

Czartkow 
Ach! Ach! Jak pani sobie życzy! Zrobię! 

Dama 

Chwileczkę! Po co te plamki? Usunąć! 

Czartkow 
Za pozwoleniem: tu są przyjemne, lekkie tonacje twarzy. 

Liza 
Charmant, charmant! 

Dama 

Żadnych tonacji! Ma być świeżość . Młodość i świeżość. 
To proszę malować! Resztę usunąć, usunąć. 

Czartkow 
Ależ pozwolę „. 

Dama 
Nie pozwolę. 

Liza 
Charmant, charmant! 

Dama 
Ja płacę panu za portret! 

Czartkow 
No cóż„. Niech będzie! 

Czartkow znowu przystępuje do pracy, lecz z mniejszym 
niż przedtem zapalem. Dama przechadza się po pracowm; 
dostrzega portret Psyche, przygląda mu się przez lornion. 

Dama 
Ach, Lise, jakie to urocze. Jesteś taka podobna! 
Zupełnie jak ty! Będzie ci do twarzy w stroju greckim. 
Właśnie! 

Czartkow 
Ależ to Psyche! 

Dama 
Lise w postaci Psyche. Tak ją proszę namalować! 
To będzie bajeczne! 

Psyche w ramie portretu cofa się, stając się ledwie 
widocznym zarysem sylwetki. Czartkow wyprowadza Lizę 
z ramy, w której się zna/dowala, i stawia w to miejsce, 
gdzie przedtem stala Psyche. Kontynuuje pracę nad 
portretem. Dama stoi za plecami Czartkowa. Obserwuje. 

Dama 
Co za robota! To Correggio, Rafael! Correggio i Rafael... 
Pan ma taki talent, monsieur Czartkow. Zamówię 
u pana i mój portret. Charmant, charmant. 

15 
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Liza 
Charmant, charmant! 

Czartkow 
Jestem zaszczycony! 

Dama (wyjmując zegarek) 
Starczy. Proszę kończyć. 

Czartkow 
Ależ dopiero co zacząłem . Jeszcze, jeszcze trochę. 

Dama 
Późno. Trzecia godzina. Nam z Lise pora na obiad. 

Czartkow 
Jedną minutkę . Jedną minutkę . 

Dama wręcza mu zaplatę. 

Dama 
Śpieszymy się, monsieur Czartkow. Innym razem. 
Proszę, proszę . 

Dama z córką wychodzi. 

Czartkow 
Hej, Nikita! Ogarnij, ogarnij tutaj. Szczęście 
uśmiechnęło się do mnie. Szczęście, szczęście! 
(ściska w ręku plik pieniędzy). 

Nikita staje przy oknie. 

Nikita 
Patrzcie no, ktoś podjechał, bogata kareta: firanki 

w oknach, woźnica ważny, dwóch lokajów. Widać, 
że nie byle jaki gość. Hrabia, nie inaczej. Orderów 
bez liku, sam stąpa glośno. Nie! Radca to. Tajny. 
(w przedpokoju rozlega się dzwonek) 

Czartkow 
Hej, Nikita! Żywo! 

Nikita biegnie do przedpokoju. Wchodzi Hrabia. 

Czartkow 
Proszę wielmożnego pana. Szczęśliwy jestem, że widzę 
pana w dobrym zdrowiu. 

Wprowadza go do pustej ramy. Ten przybiera pozę. 

Czartkow maluje. Nikita czatuje przy oknie. 

Nikita 
Kawalergard! Jaki wystrojony! Jak okno wystawowe! 

Wchodzi Kawalergard. 

Nikita (spoglądając przez okno) 

To ślicznotka, słowo daję! Cała się błyszczy! Widać, 
dama dworu we własnej osobie. 

Wchodzi szykownie ubrana dama. 

Nikita (nadal spoglądając przez okno) 

Szlachetnie urodzony' Czarny frak, szkiełko w oku. 
Może książę! Nie, koniki są mizerne, stangret jakiś 
lichy. Nie, książęta takich nie trzymają. 

Wchodzi jegomość we fraku. 
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Nikita (patrząc przez okno) 

Ba, generał! Jaki dorodny! Siwiuteńki cały ... i brzuchaty. 
Ordery ze wstążką. .. Ostrogi. Widać, nie byle kto. 

Wchodzi General. 

Generał-inżynier. A to kto? Człowiek narodowości nie 
rosyjskiej. Może Turek? Pers? Grek? 

Wchodzi Turek we wschodnich szatach. Pracownię 
wypelnia tlum ludzi, którzy przyszli na seans do Czartkowa. 
Ten dla każdego znajduje pustą ramę. Po wejściu do 
środka modele natychmiast nieruchomieją w odpowiednich 
pozach. Ożywiony, szczęśliwy Czartkow chodzi od portretu 
do portretu i szybko maluje. Modele w ramach zaczynają 
rozmawiać z artystą. Ten, nie zaprzestając szybkiej pracy, 
z uśmiechem wszystkim odpowiada. 

Czartkow 
Całe miasto przyszło mnie odwiedzić! Wszyscy chcą 
mieć portrety ode mnie! 

Dostojnik 
Niech pan pokaże duszę i charakter. Przede wszystkim 
tkliwą duszę. Obyczajność we wszystkim, 
we wszystkim. 

Czartkow 
Obowiązkowo! Tak, tak, tak! 

Kawaler gard 
Więcej prostoty i szlachemości w twarzy. 
I ręka żeby była oparta na książce, gdzie wyraźnie 
będzie napisane: „Zawsze broniłem prawdy". Jaka 
trafna myśl! 

Czartkow 
A jakże! Spełnię wszystko! 

Szlachetnie urodzony 
Niech pan mnie pokaże w postaci Byrona. 
Morze dokoła, góry ... I melancholia ... 

Czartkow 
Ma się rozumieć! 

Generał 

Niech pan da więcej natchnienia we wzroku, żeby 
w oczach był widoczny Mars. Obowiązkowo, żeby 
Mars! I ten moment proszę uchwycić jak najdokładniej, 
jak najdokładniej. 

Czartkow 
Będzie uchwycone z dokładnością. 

Dama dworu 
Gracji proszę więcej dodać, nie skąpić. Co to dla pana! 
Żeby wszyscy oczu nie mogli oderwać, żeby wszyscy 
bez pamięci się zakochali. Żeby mówili: „ Oto Undyna! 
Korynna! Aspazja". 

Czartkow 
Jak pani sobie życzy, madame! 

Hrabia 
Proszę mnie namalować w postaci generała. 
Z ważną myślą na czole. Ze szpadą. Na koniu. 
Na szpadzie napis: „Gorliwość wszystko zwycięża". 

lJ 
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Czartkow 
Tak jest! Zgadzam się! W tej chwili! Migiem wszystko 

spełnimy. 

Dama dworu 
Proszę zaokrąglić wszystkie kanty! Stuszować wszystkie 

wady. Jeśli można, niech pan wyrzuci je w ogóle! 

W ogóle! 

Czartkow 

Można, można! 

Turek 
Namaluj mi piękną kobietę. Żeby była prawdziwie 

piękna. Brwi czarne, oczy ogromne. I żebym leżał obok 

i palił fajkę . Słyszysz? Żeby była piękna. 

Czartkow 

Będzie piękna, będzie. 

Modele wychodzą z ram. Tańczą. 

Dama dworu, Turek, Szlachetnie urodzony, 

Kawalergard, Hrabia, Dostojnik, Generał 

Talent, talent, talent! Wysokiej miary talent! Jak pięknie 

on mówi: migiem, migiem, migiem, migiem, zgadzam 

się, zgadzam się, w tej chwili, wszystko spełnię, migiem, 

migiem. Jak błyszczą mu oczy! I pędzel jego chodzi 

lekko. Talent, talent! Wysokiej miary talent! 

Czartkow 

Migiem! Zgadzam się! 

Dama dworu 

Undyna, Korynna, Aspazja. 

Kawaler gard 

Zawsze walczyłem o prawdę . 

Generał 

Żeby w oczach był widoczny Mars! 

Dostojnik 

Przede wszystkim tkliwą duszę . 

Szlachetnie urodzony 

W postaci Byrona! 

Hrabia 

Gorliwość wszystko zwycięża. 

Turek 

Namaluj mi piękną kobietę. 
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Wszyscy modele żegnają się, wręczają Czartkowowi 
pieniądze i stopniowo wychodzą. 

Dama dworu 
Monsieur Czartkow, śpieszę się. 

Turek 
Ja także, także się śpieszę. 

Szlachetnie urodzony 
Ja także, także się śpieszę. 

Dostojnik 
Tkliwą duszę . 

Kawalergard 
I ja się śpieszę . 

Hrabia 
Ja także się śpieszę. 

Dostojnik 
Śpieszymy się, śpieszymy się na obiad. 

Generał 
Śpieszymy się na obiad. 

Nagle w pracowni pojawia się Dziewczyna, ubrana 
tak samo, jak na spotkaniu z Czartkowem na moście. 
Wolno porusza się po pracowni. Czartkow podbiega 
do niej. 

Czartkow 
O, jak się cieszę! Jestem szczęśliwy. Wszędzie panią 
SZUk.al:em, marzyłem o spotkaniu. Pamięta pani Ka1inkin 

Most? I nasze spotkanie? Podziwiałem panią z daleka. 
Stchórzyłem i nie miałem odwagi podejść. Byłem wtedy 
biedny i nieszczęśliwy. 
(Dziewczyna uważnie przygląda się Czartkowowi) 
A dzisiaj jestem sławny i bogaty. Pani nie wierzy? 
Dlaczego pani odchodzi? Proszę zostać! Namaluję pani 
portret! Proszę zostać! 

Dziewczyna znika. Do pracowni wpada Dziennikarz. 

Dziennikarz 
Wiwat, wiwat, artysta! Wiwat! Widzę, że interes się 
kręci. 

Czartkow 
Kręci! Kręci! 

Dziennikarz 
Otóż toi Gdy się umie, wiele można zdziałać, 
daj no parę czerwońców. 

Czartkow 
Pieniądze to ty lubisz, lubisz! 

Dziennikarz 
Tak, moja wina. Lubię, przyznaję. A kto nie lubi? 
Wszyscy lubią pieniądze! Lecz nie wszyscy się 
przyznają. Dawaj, dawaj, nie bądź sknerą. 
(Czartkow daje mu kilka banknotów) 
A ty jesteś niewyraźny, jakiś niewyraźny. 

Czartkow 
Ona tu była. Widziałem ją. .. 

Dziennikarz 
Ale kto? Ty o kim? 
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Czartkow 
Cudowna dziewczyna, spotkałem ją na moście ... 
Potem straciłem z oczu. 

Dziennikarz 
Jak się nazywa? 

Czartkow 
Nie zdążyłem spytać. Cud piękności! Prawdziwa Psyche! 

Dziennikarz 
Przestań! Jaka Psyche? To jakaś niedorzeczność. Chodź 
na Newski, takie tam damulki spotkasz, że o wszystkim 
zapomnisz. Idziemy. 

Czartkow 
Idziemy. 

Dziennikarz przypadkowo rzuca spojrzenie na portret 
starca w kącie pracowm; podchodzi bliże;; przygląda się. 

Dziennikarz 
Skąd go masz? 

Czartkow 
Na rynku kupiłem za dwudziestak.a. Petromichali ... 

Dziennikarz 
To on, w rzeczy samej! Lichwiarz, łupieżca okrumy. 
Tyle ludzi puścił z torbami! Pieniądze jego są przeklęte. 
Kto wziął je do ręki, tego czeka koniec. 

Czartkow (oszolomiony) 
Kto wziął je do ręki, tego czeka koniec ... 

Dziennikarz 
Istny diabeł! Zmarł jakieś dwadzieścia lat temu. 

Czartkow (patrzy na portret starca) 

A ja nie wiedziałem, nie wiedziałem. 

Namalowano ze strachem i obrzydzeniem. 
Żywe oczy! Żywe! 
(narzuca na portret prześcieradlo) 
Nie mogę! Nie mogę! Strasznie. Strasznie. 
Chodźmy na Newski! Tam życie wre. 

Dziennikarz 
Chodźmy na Newski. 

Czartkow 
Chodźmy! 

Dziennikarz 
Tam życie wre. Chodźmy. 

KURTYNA 
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Te same dekoracje, co na początku opery. 
Wchodzi Latarnik z drabiną . Wyraźnie się zestarzal. 

Latarnik 
Płomyki, płomyczki, 

kuleczki niezliczone, 
Lata moje, latka, 
na zawsze utracone. 
Ty, latarnio, pal się wiecznie, 
zdejmij smutki z mojej twarzy. 
Chciałbym wiedzieć, kiedy skończę 
ziemski żywot na cmentarzu? 
Wszystko zjawia się i znika, 
gdy przychodzi na to czas. 
Śmierci bać się nie należy 
- czarna dziura wchłonie nas. 
A na razie świeć, maleńka, 
niech twe światło nie ustaje, 
Petersburska latarenka, 
co odwagi nam dodaje. 

Latarnik zapala ostatnią latarnię, schodzi z drabiny 
i opuszcza scenę. 

Pracownia Czartkowa. Jeszcze bardziej bogata niż 
Przedtem. Trwa seans. Postarzały, przybier:ający na wadze 
Czartkow i dwaj jego uczniowie, modnie ubrani, malują 
jednocześnie kilka portretów. Przed Czartkowem w ramie 
stoi Dostojnik, przed uczniami - osoby niższej rangi. 
Na kanapie, w fotelach siedzą klienci, oczekujący swojej 
kolejki na seans. Od czasu do czasu Czartkow podchodzi 
do uczniów, czyni uwagi, coś poprawia. 

Czartkow (do pierwszego ucznia) 
Co ty bratku tu namalowałeś? Uczyłeś się kopiowania 
antyków? Gorliwości nie widzę! Farby nakładaj gęsto, 
dokładnie . Więcej blasku i szlachetności! Nie skąp! 

(wykonuje kilka pociągnięć pędzlem, poucza drugiego 
ucznia) 
Zaokrąglenie jest ozdobą każdego detalu. Zaokrąglaj 
model na wszelkie możliwe sposoby. Daj świeży kolor 
twarzy. Dolna warga jest zawsze pełniejsza od górnej. 
Prosty nos oraz usta są oznaką spokoju. 
(zwraca się do czekającyc h na seans) 
Ja, proszę państwa, służę pięknu. Wyłącznie pięknu 
najwyższemu! W nim odnajduję swój ideał, swoje 
natchnienie! 
(Czartkow wraca do swojego obrazu. Kontynuując pracę, 

wdaje się w rozmowę z Dostojmkiem stojącym w ramie) 
Przypuszczam, ekscelencjo, że poprzednim artystom 
przypisuje się zbyt wielką wagę. Wszyscy przed 
Rafaelem malowali nie postacie, a śledzie. 

Dostojnik (z ramy) 
Nawet sam Rafael nie wszystko malował dobrze! 

Czartkow 
Śledzie! Michał Anioł - samochwała. 
Wytworności za grosz. Sama anatomia. 

Dostojnik 
Oburzające! 

Czartkow 
Nie rozumiem tych, co ślęczą nad pracą latami. 
Geniusz tworzy odważnie i szybko. 

Dostojnik (z ramy) 
Szybko i dobrze! 

Czartkow 
Ten portret namalowałem w dwa dni. Tę główkę 
w jeden, jeden dzień. Tę główkę w kilka godzin ... 
Nie uznaję tego, co się ciągnie, jak guma. 
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To już rzemiosło, a nie żadna działalność artystyczna! 
Geniusz dlatego jest wielki ... 

Dostojnik (z ramy) 
Nam nie są potrzebni geniusze. Nam są potrzebni 
wiernopoddani! 

Czartkow 
Święte słowa, wasza ekscelencjo. Zaprawdę tak! 
Proszę ... Seans skończony. 

Dostojnik (z ramy) 
Czy już gotowe? 

Czartkow 
Niezupełnie ... Będzie jeszcze seansik. Proszę mi 
wybaczyć, ekscelencjo, tam ludzie czekają. 

Dostojnik 
Co ludzie? Jacy ludzie? Niech pan mnie opisze wzniośle! 
Ludzie potem, potem. Czyżby oni panu płacili, jak ja? 
Moje pieniądze - mój interes. 

Czartkow 
Nie przeczę, tak mi się powiedziało . 

Dostojnik, nie kryjąc niezadowolenia, wychodzi z ramy, 
daje Czartkowowi pieniądze, wychodzi. Natychmiast 
do pustej ramy podbiegają klienci Czartkowa oraz jego 
uczniowie, patrzą z zachwytem w pustkę. Wchodzi Nikita, 
podaje malarzowi kopertę. 

Czartkow (czyta) 
Z Akademii ... Zaproszenie na wernisaż. „Młody rosyjski 
artysta, który przybył do nas z Włoch ... rzadko 
spotykany talent ... ". Proszą o wzięcie udziału. 
Ach, znudziło mi się . Chociaż, czemu nie pojechać ... 

Zobaczę ... Hej, Nikito, podaj frak! 
(do gości) 
Proszę państwa o wybaczenie. Śpieszę się do Akademii. 

Czartkow wychodzi; za nim podążają goście. 
W pracowni pozostaje tylko Nikita, który przystępuje 
do rozcierania farb. 

Nikita 
No, życie! Pędzi, jak wicher! I wystrojone, i rozbawione, 
a wszystko jakoś nie tak i wszystko bez składu i ładu ... 
Radości nie ma. Gdzieś się zapodziała. W nieprawdzie 
żyjemy, w nieprawdzie widocznie żyjemy. Pan mój co 
wyprawia! Wzniósł się tak, że nie dosięgniesz. Czy to 
generał, czy hrabia, czy minister - z każdym za pan 
brat. Srogi się zrobił. Oj, jaki srogi! Mamonie służy! 
Pieniądze, jak pszczoły, lecą ku niemu, rojem spadają. 
Skąpy się zrobił, każdą kopiejkę liczy. Ech tam! 
Przepięknie, nie ma co! Życie pędzi, jak wicher! 
I wystrojone i rozbawione! A gdyby tak zapytać: jaki 
z tego pożytek? U bogatego brzuch jest napasiony, 
lecz dusza głodna. Chleb jest do jedzenia, a pieniądz 
do zmartwienia. I jeszcze do tego piosenek śpiewać 
nie wolno. W nieprawdzie żyjemy. Nieładnie. Och jak 
nieładnie! Dokoła sam smutek! Ech, jaśnie panie, jaśnie 
panie! 

* * * 

AKT III ODSŁONA VII I NA W ERNISAZU 23 

Sala wystawowa Akademii Sztuk Pięknych. Tfum ludzi 

ogląda niewidoczny dla nas obraz. Obraz znajduje się za 

sceną, skąd bije mocne świat/o . Z tiu mu wylania się stary 

Profesor. W oczach ma Izy. W drzwiach pojawia się 

Czartkow. Nikt go nie zauważa. 

Profesor 
O, chwilo święta! O, arcydzieło sztuki! Piękno i wielkość 
myśli. Nieodparty czar niebiańskiego pędzla! Rosyjski 
rozmach, natura prawdziwie rosyjska. Bezcenny dar 
talentu. Błogosławiony ten, kto posiada ten dar! Sztuka 
to Bóg na ziemi, na ziemi. Teraz Go widzę' Widzę! Kto 
nosi w sobie talent, ten duszę musi mieć najczystszą. 

Świat/o się nasila. Jako rodzaj odbitego od obrazu świat/a, 
na scenie pojawia się Psyche w bialych szatach. Jej ruchy 

są pelne dostojeństwa. Nieruchomo stoi Czartkow. Jest 

wstrząśnięty. Bijące od obrazu świat/o slabnie. Widzowie 

otrząsają się z letargu, zaczynają mówić z przejęciem. 

Ktoś podchodzi do Czartkowa, wita się z nim. Czartkow 

nie reaguje. Jest wstrząśnięty. Nie panując nad sobą, 

wybiega z sali jak oszalaly. 

Szybka zmiana dekoracji. Wieczór. Deszcz. Czartkow pędzi 

przez pustynne miasto. Migają latarnie uliczne, domy, 

mosty, nabrzeża. 

Czartkow 
Precz, precz stąd! Co się ze mną dzieje? Boże, pomóż! 
Wesprzyj swą radą! Myśli się plączą . Jestem pewnie 
chory .. . Ach tak ... Obraz. On mnie poraził. Jaki mały 
i marny czuję się przed nim! O, cóż za męka! Jak gdyby 
zasłona spadła nagle z oczu. Siebie widzę. Wszystko 
Widzę! Boże! Jak mogłem tak bezlitośnie zmarnować 

najlepsze lata mej młodości! Zniszczyć, zgasić iskrę 
ognia, co płonął w mej piersi! Nie ma dla mnie 
przebaczenia! Nie ma! 

Szybka zmiana dekoracji. Czartkow w przemoczonym 

ubraniu wpada do pracowni. Zapala świecę, rzuca się 

do swoich starych obrazów, przebiera je. 

Czartkow 
Czy rzeczywiście miałem talent? Czy się nie omyWem? 
Kto nosi w sobie talent, ten duszę musi mieć 
najczystszą. Hej, Nikita, Tutaj, tutaj! Zapalaj! 
(wbiega zaspany, przestraszony Nikita) 

Nikita 
Pan wołał? 

Czartkow 
Wszystkie światła zapalaj w domu! 

Nikita zapala żyrandol, świeczniki, kinkiety. W pracowni 

robi się jasno, jak za dnia. Blyszczą pająki, blyszczą mundury 

na portretach. Nikita wychodzi. Dookola Czartkowa, niby 

milczący tlum, gromadzą się namalowane przez niego 

portrety. 

Czartkow 
Tępe rluste gęby. To z waszego powodu zaprzepaściłem 
swój dar. A wyście ... Szczodrze płaciliście za 
pochlebstwa i kłamstwa. 

(podnosi do świat/a szkic Psyche) 

Miałem talent! Wszędzie i we wszystkim widać jego 
ślady! Sam siebie zgubiłem ... 
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To już rzemiosło, a nie żadna działalność artystyczna! 
Geniusz dlatego jest wielki ... 

Dostojnik (z ramy) 
Nam nie są potrzebni geniusze. Nam są potrzebni 
wiernopoddani! 

Czartkow 
Święte słowa, wasza ekscelencjo. Zaprawdę tak! 
Proszę ... Seans skończony. 

Dostojnik (z ramy) 
Czy już gotowe? 

Czartkow 
Niezupełnie ... Będzie jeszcze seansik. Proszę mi 
wybaczyć, ekscelencjo, tam ludzie czekają. 

Dostojnik 
Co ludzie? Jacy ludzie? Niech pan mnie opisze wzniośle! 
Ludzie potem, potem. Czyżby oni panu płacili, jak ja? 
Moje pieniądze - mój interes. 

Czartkow 
Nie przeczę, tak mi się powiedziało . 

Dostojnik, nie kryjąc niezadowolenia, wychodzi z ramy, 
daje Czartkowowi pieniądze, wychodzi. Natychmiast 
do pustej ramy podbiegają klienci Czartkowa oraz jego 
uczniowie, patrzą z zachwytem w pustkę. Wchodzi Nikita, 
podaje malarzowi kopertę. 

Czartkow (czyta) 
Z Akademii .. . Zaproszenie na wernisaż. „Młody rosyjski 
artysta, który przybył do nas z Wloch .. . rzadko 
spotykany talent„." . Proszą o wzięcie udziału. 
Ach, znudziło mi się . Chociaż, czemu nie pojechać ... 

Zobaczę ... Hej, Nikito, podaj frak! 
(do gości) 
Proszę państwa o wybaczenie. Śpieszę się do Akademii. 

Czartkow wychodzi, za nim podążają goście. 
W pracowni pozostaje tylko Nikita, który przystępuje 
do rozcierania farb. 

Nikita 
No, życie! Pędzi, jak wicher! I wystrojone, i rozbawione, 
a wszystko jakoś nie tak i wszystko bez składu i ładu ... 
Radości nie ma. Gdzieś się zapodziała . W nieprawdzie 
żyjemy, w nieprawdzie widocznie żyjemy. Pan mój co 
wyprawia! Wzniósł się tak, że nie dosięgniesz. Czy to 
generał, czy hrabia, czy minister - z każdym za pan 
brat. Srogi się zrobił. Oj, jaki srogi! Mamonie służy! 
Pieniądze, jak pszczoły, lecą ku niemu, rojem spadają. 
Skąpy się zrobił, każdą kopiejkę liczy. Ech tam! 
Przepięknie, nie ma co! Życie pędzi, jak wicher! 
I wystrojone i rozbawione' A gdyby tak zapytać: jaki 
z tego pożytek? U bogatego brzuch jest napasiony, 
lecz dusza głodna. Chleb jest do jedzenia, a pieniądz 
do zmartwienia. I jeszcze do tego piosenek śpiewać 
nie wolno. W nieprawdzie żyjemy. Nieładnie. Och jak 
nieładnie! Dokoła sam smutek! Ech, jaśnie panie, jaśnie 
panie! 

* * * 
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Sala wystawowa Akademii Sztuk Pięknych. Tlum ludzi 

ogląda niewidoczny dla nas obraz. Obraz znajduje się za 

sceną, skąd bije mocne świat/o. Z tiu mu wylania się stary 

Profesor. W oczach ma Izy. W drzwiach pojawia się 

Czartkow. Nikt go nie zauważa. 

Profesor 
O, chwilo święta! O, arcydzieło sztuki! Piękno i wielkość 
myśli. Nieodparty czar niebiańskiego pędzla! Rosyjski 
rozmach, natura prawdziwie rosyjska. Bezcenny dar 
talentu. Błogosławiony ten, kto posiada ten dar! Sztuka 
to Bóg na ziemi, na ziemi. Teraz Go widzę! Widzę! Kto 
nosi w sobie talent, ten duszę musi mieć najczystszą. 

Świat/o się nasila. Jako rodzaj odbitego od obrazu świat/a, 
na scenie pojawia się Psyche w białych szatach. Jej ruchy 

są pelne dostojeństwa. Nieruchomo stoi Czartkow. Jest 

wstrząśnięty. Bijące od obrazu świat/o slabnie. Widzowie 

otrząsają się z letargu, zaczynają mówić z przejęciem. 

Ktoś podchodzi do Czartkowa, wita się z nim. Czartkow 

nie reaguje. Jest wstrząśnięty. Nie panując nad sobą, 

wybiega z sali jak oszalały. 

Szybka zmiana dekorac;i. Wieczór. Deszcz. Czartkow pędzi 

przez pustynne miasto. Migają latarnie uliczne, domy, 

mosty, nabrzeża. 

Czartkow 
Precz, precz stąd! Co się ze mną dzieje? Boże, pomóż! 
Wesprzyj swą radą! Myśli się plączą. Jestem pewnie 
chory ... Ach tak ... Obraz. On mnie poraził. Jaki mały 
i marny czuję się przed nimi O, cóż za męka' Jak gdyby 
zasłona spadła nagle z oczu. Siebie widzę . Wszystko 
Widzę! Boże! Jak mogłem tak bezlitośnie zmarnować 

najlepsze lata mej młodości! Zniszczyć, zgasić iskrę 
ognia, co płonął w mej piersi! Nie ma dla mnie 
przebaczenia! Nie ma! 

Szybka zmiana dekoracji. Czartkow w przemoczonym 

ubraniu wpada do pracowni. Zapala świecę, rzuca się 

do swoich starych obrazów, przebiera je. 

Czartkow 
Czy rzeczywiście miałem talent? Czy się nie omyliłem? 
Kto nosi w sobie talent, ten duszę musi mieć 
najczystszą. Hej, Nikita, Tutaj, tutaj! Zapalaj! 
(wbiega zaspany, przestraszony Nikita) 

Nikita 
Pan wołał? 

Czartkow 
Wszystkie światła zapalaj w domu! 

Nikita zapala żyrandol, świeczniki, kinkiety. W pracowni 

robi się jasno, jak za dnia. Błyszczą pająki, błyszczą mundury 

na portretach. Nikita wychodzi. Dookola Czartkowa, niby 

milczący tlum, gromadzą się namalowane przez niego 

portrety. 

Czartkow 
Tępe tłuste gęby. To z waszego powodu zaprzepaściłem 
swój dar. A wyście ... Szczodrze płaciliście za 
pochlebstwa i kłamstwa. 
(podnosi do świat/a szkic Psyche) 

Miałem talent! Wszędzie i we wszystkim widać jego 
ślady! Sam siebie zgubiłem. .. 
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(do Psyche) 

I ciebie .. . 

Czartkow ogląda się. Z kąta patrzy na niego stary 

lichwiarz. 

Kto tam? To ty, starcze„. Znowu swój ognisty wzrok 

wbijasz mi w duszę. W czym tkwi twoja tajemnica? 

W czym tkwi twoja władza nade mną? 

Czartkow bierze ze sto/u świeczmk z palącymi się świecami 

i powoli podchodzi do portretu. 

Milczysz? Przeklęty! I twoje pieniądze są przeklęte! 

Masz! 

Rzuca świecznikiem w portret. Starzec w jednej chwili 

znika. Świecznik przelatuje przez pustą ramę i z loskotem 

pada na podlogę. Czartkow bez sil pada na kolana. 

Drzwi gwaltownie się otwierają - wbiega Dziennikarz. 

Dziennikarz 

O, o, o! Co jest z tobą, bratku? Na kolanach przed pustą 

ramą się poniewierasz. Pewnie to z przepracowania. 

Czartkow wstaje z kolan, idzie do sekretarzyka. 

Wyjmuje paczkę pieniędzy, kladzie ją na stole. 

Czartkow 

Posłuchaj„. Tu masz pieniądze„. Idź do Akademii, 

na wernisaż. Tarn, w głównej sali wisi obraz. Kup go! 

Za każde pieniądze, słyszysz? Jest mi potrzebny, 

potrzebny! I inne obrazy też kup, te najlepsze. 

I wszystko bez zwłoki dostarcz tutaj . Idź! Nie zwlekaj! 

(Dziennikarz odchodzi) 

Muszę zobaczyć ten obraz. 

Tu go postawię„. 

(pociera palcami skronie) 

Wszystko płynie przed oczami. 

(Czartkow klęka, żegna się) 

Co za ból! Boże litościwy! Usłysz modlitwę moją! 

Uzdrów duszę moją zbolałą. Utwierdź moje serce 

złaknione . 

Nad Czartkowem zwolna przeplywają namalowane 

przez niego portrety. Zaciemnienie. 

* * * 

AKT III ODSŁONA VIII I ŚMIERĆ CZARTKOWA 

Pracownia Czartkowa. Wieczór. Klienci. Nikita. Dzienmkarz. 

Nikita (domykając drzwi do pokoju Czartkowa) 
Pan Czartkow wyjść nie może„. 

Dama dworu, Światowa dama, Liza, Turek, 
Szlachetnie urodzony, Kawalergard, Hrabia, 
Dostojnik, Generał 
Co się stało? Czy jest chory? 

Nikita 
Prosi nie czekać . Zaniemógł mój pan. 

Dama dworu, Światowa dama, Liza, Turek, 
Szlachetnie urodzony, Kawalergard, Hrabia, 
Dostojnik, Generał 
Zaniemógł. 

Nikita 
Żle z nim. 

Dziennikarz 
Tak, proszę państwa, widziałem na własne oczy! 
Nie dawniej jak wczoraj, Wchodzę, a on na kolanach 
z pustą ramą rozmawia! Dalibóg! 

Nikita (w gniewie) 
Cwaniaczek! Wilk w owczej skórze. 

Dama dworu, Światowa dama, Liza, Turek, 
Szlachetnie urodzony, Kawalergard, Hrabia, 
Dostojnik, Generał 
Pomroczność umysłu! 

Dziennikarz 
Obrazy skupuje najlepsze. Z całego miasta mu 
Przywożą. A on je nożykiem! I w strzępy. 

Turek, Szlachetnie urodzony, Kawalergard, 
Hrabia, Dostojnik, Generał 
Nożykiem! Nożykiem! 

Turek, Szlachetnie urodzony, Kawalergard 
I w strzępy je, w strzępy! 

Dziennikarz 
Całkiem zwariował nasz artysta. 

Światowa dama 
Ach, co za namiętności! Jak romantycznie! Charmant! 

Liza 
Char.mant! Doprawdy charmant! 

Światowa dama 
Charmant! 

Dama dworu 
Co począć? Mam wyznaczony seans. I zapłacone 
z góry. Nie mogę tak odejść„. 

Drzwi do pracowni gwaltownie się otwierają. Na progu 
staje Czartkow w szlafroku. Wygląda na chorego. 

Czartkow 
Po co tu przyszliście? Czego chcecie? 

Kawalergard, Hrabia, Dostojnik, Generał 
Czy pan jest chory? 

Liza, Światowa dama, Dama dworu,. Turek, 
Szlachetnie urodzony 
Czy pan jest chory? 

25 
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Czartkow 
Jestem zdrów! Całkowicie zdrów! 

Szlachetnie urodzony 
To niech się pan bierze do roboty! Ja dłużej czekać nie 
mogę. Obiecałem swój portret kuzynce. Akurat na 
imieniny. Potrzebuję go na jutro. 

Czartkow 
Precz! Precz! Precz mi stąd! Ty, rurko od lewatywy, 
won! Ty, gryzipiórku, won! Won! Won! Wynoście się! 
Won! 

Wszyscy wychodzą. Czartkow zostaje sam wśród 
portretów. Liczne lustra rozświetlają pólmrok, nadając 
pracowni fantastyczny wygląd. Czartkow podchodzi do 
portretu Psyche. Machinalnie bierze sztalugę, pędzel. 
Zaczyna gorączkowo malować. Psyche powoli wycofuje 
się z ramy Przed Czartkowem otwiera się pustka, lecz on, 
nie widząc tego, nadal pracuje pędzlem. 

Czartkow 
Jeszcze potrafię malować! Dostępna mi wysoka, piękna 
sztuka tworzenia! Dokończę swoje dzieło! Udowodnię! 
Wszyscy się przekonają, że nie osłabł mój pędzel. 
Stworzę obraz doskonały! Mam talent! 
(nagle spostrzega, że rama jest pusta) . 
Ach, odeszła! Odeszła! Teraz wszystko na nic. Na nic. 
Wszystko się załamało ... 
(odrzuca sztalugi, lamie pędzel) 
Życie złamane! 
(za oknem stychać dzwoneczki, Czartkow slucha 
z napięciem). 
Dzwoneczki! Ktoś jedzie ... Do mnie ... Po mnie ... 
(dzwoneczki stychać coraz bliżej, Czartkow zakrywa twarz 
rękoma) 

Nie! Nie trzeba! 
(Dzwoneczki się oddalają. Czartkow podnosi wzrok 
i znowu widzi przed sobą Psyche. Cafy drży, wyciąga 
ku niej slabnące ręce). 
To ty! Moja Psyche! Szczęście moje! Gwiazdo moja' 
Moja bezgrzeszna miłości' Ratuj mnie ' Zwróć mi życie! 

Użycz siły mojemu pędzlowi! Będę wiecznie się modlił 
do ciebie. Zacznę żyć, oddychać tobą, świętym 
marzeniem. Nie odchodź ... Tylko ty mi pozostałaś, mój 
jasny śnie wśród mroków nocy. Ukażę cię w blasku 
twego niebiańskiego piękna! 
(Psyche staje się prawie niewidoczna, za chwilę zniknie). 
Ach, jak kręci się w głowie ... Oblicze twoje znika 
we mgle. Nie odchodź! 

Czartkow po omacku odnajduje nóż na stole, bierze go 
do ręki i rzuca się na portret. Psyche znika. Ręka Czartkowa 
uderza w pustkę. Nóż pada na podlogę. Od świec po 
ścianach pracowni skaczą cienie. 

Zimno, zimno mi ... Skąd tu ptaki? Wrony! Tyle ich! 
Krakają, jak na cmentarzu. Hej, Nikita! Okna otwieraj! 
Wypędź! 

Nikita (wbiegając) 
Kogo wypędzić, jaśnie panie? 

Czartkow 
Toć wrony ... Pełno ich tu naleciało. 

Nikita 
Uchowaj Boże, nie ma tu żadnych wron. Przywidziało 
się. Jaśnie pan się połozy! 

Nikita wychodzi. Czartkow siada w fotelu. W jego za.chwia
nej świadomości tfoczą się obrazy z przesz/ego życia . 

Czartkow 
Głosy dokoła ... Głosy. Słyszę : wołają mnie. Kto to? 
Nie poznaję. O, Boże! 

Profesor 
Jesteś dla mnie, jak syn. Masz talent! 

Czartkow 
Talent... A za co sobie kupię jutro obiad? 
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Handlarz (za sceną) 
Stara odzież sprzedać! Stara odzież sprzedać! 

Gospodarz domu (za sceną) 
Równo tysiąc, równo tysiąc czerwońców. 

Czartkow 
Tysiąc, tysiąc, tysiąc, tysiąc' O, świecie ludzi! Ukorzysz 
się przede mną, padniesz do mych stóp! Czeka mnie 
sława! Proszę! W tej chwili! Migiem wszystko spełnimy. 

Dostojnik (za sceną) 
Nam nie są potrzebni geniusze. Nam są potrzebni 
wiernopoddani! 

Czartkow 
Tak jest! Zgodnie z życzeniem! Zgodnie z życzeniem! 
W tej chwili! Migiem. 

Profesor (za sceną) 
Kto nosi w sobie talent, ten duszę musi mieć 
najczystszą. .. 

Czartkow 
Duszę musi mieć najczystszą! Ach, obraz! Pamiętam, 
pamiętam! Światłem wszystko dokoła rozbłysło! Ale 
czy to nie ja go stworzyłem? 

Nikita (za sceną) 
Coś tam dzwonią i to z naszej dzwonnicy? 

Czartkow 
Coś tam dzwonią. Gdzie to słyszałem? 

Nikita (za sceną) 
Czyki-bryki. Czyki-bryki, czyki-bryki. 

Czartkow 
Dzwoni dokoła. Dziwne, straszne dzwonienie. Na mnie 
dzwonią ... Skończył się czas ... Skończył się ... 
(starzec na portrecie zaczyna się ruszać) 
Zaprzedałeś moją duszę ! Co patrzysz na mnie? Czego 
chcesz? 

Dama dworu (za sceną) 
Undyna, Korynna, Aspazja. 

Czartkow próbuje wstać z fotela, lecz braknie mu sil. 
Pada na podlogę. 

Czartkow 
Światło widzę ... Światło błękitne ... 
(za oknem slychać dzwoneczki) . 
Wszystko zalane błękitem. Niebo, niebo się otworzyło. 
Dzwoneczki dzwonią, dzwonią. Jadą do mnie ... Po 
mnie ... W nocy mnie wywiozą. To los tak chciał, to los 
tak chciał ... Koniec wszystkiego ... 

Światowa dama (za sceną) 
Charmant. .. 

Liza (za sceną) 
Charmant. .. 

Z ram portretu wychodzą Psyche i Starzec. Powoli się 
rozchodzą w przeciwnych kierunkach. Gaśnie światfo. Świt. 
Kalinkin Most. Wchodzi Latarnik z drabiną, gasi latarnie. 

Latarnik 
Płomyki, płomyki, błękitne kuleczki. 
Oto wasz czas już się skończył, 
moje gołąbeczki! 
(schodzi z drabiny) 

KUR TY NA 

27 



\ 
·, 

~ 
.•.. :

 . 
. ..

 
/ 

„ .
. ~.

 
~-

•
Le

on
ar

do
 d

a 
V

in
ci

/ 
15

12
 / 

kr
ed

a 
na

 p
ap

ie
rz

e 
ch

a
lk

o
n

 p
ap

er
/ 

33
,3

 c
m

 x
 2

1,
6 

cm
 I 

B
ib

lio
te

ca
 R

ea
le

, T
ur

yn
 T

ur
in

 

..
 

'
•

" 
ł

. 
;-

-„ 
·:

,
 

„·
!_

 f 
• 

'
I 

• 
·!-

„.
 I

' 
._

 

. 
"I>

 
'•

 
.. 
~-

e 



54 

TADEUSZ 

He graduated 1n conductng frorr, the State H1gher School of Music 1n Warsaw, 1n the symphon1c and opera 

conduct111g class of Prof Bogu..,ław Madey While stili a student. he was h1red by the Teatr W1elk1 111 Łódź, 
where he went through all the career levels (ass1stant conductor, conductor, vocal manager, conductor 
head of the orchestra). to be the theatres art1st1c d1rector 1n 1981 1987 With the Łodz Teatr Wielk1's ensemble 
and stars such as Maria Ch1ara F1orenza Cossutto, Nunzio Tod1sco and lvo V1nco. n 1985 he 111augurated 
the act1v1ty of the restored Teatro V'ttorio Ema1'uele r fvless1na In 1987-1992 he was the princ1pal conductor 
of the Macedon an National Opera and the Macedonia n National Philharmon1c 1n Skopie as well as giving 
concerts n other c t1es aruurd tre country and conduct1ng many guest performances at the Croat1an Natio-

nal Opera 1n Zagreb 
Alter return ng to Poland n 19961998 he was the art1st1c d1rector of the Music Theatre 1n Łódź He was 
aga111 appo1nted artlst.c d1rectcr of tre Teatr Wiek 1n Lodz 1n 1998, untill 2000. and then 2004 2005 He 
has prepared more than 50 prem eres for th1s theatre, 1nclud1ng the Pol1sh prem1eres of Glass s Akhnaten. 

Poulenc s Les D1alogues des Carmel1tes Khachaturian s Gayane. and Kanders musical Zorba as well as the 
prem eres of Bo1tos Meph1stopheles, Wagners Die WalkLire (the first post war product1on 111 Poland). Bell1111s 
Norma, Beethoven s F1del1o. Tcha1kovskys Eugene Onegm and Svvan Lake, Moniuszko s Halka. Mussorgsky's 
Bons Godunov, Verdi s La T1av1ata. Macbeth and li Trovatore Donizetti s Lelis1r damore. Bell1111s I Puntam , 

and other works 
His reperto1re encompassc ~ more than 70 operas. ballets, and operettas. He has conducted over 3 OOO 
performances and symphony and chamber concerts, and has g1ven guest performances 1n almost all of 
Europe In 2001 2002 he was the art1st1c d1rector of the Opera and Operetta 111 Krakow In 2009 2011 he 

was music d1rector of the Teatr Wielki Pol1sh National Opera 

' 

KOZŁOWSKI 

/ 
Studia dyrygenckie ukończył w Państwowej Wyższej Szkole M uzycznej w Warszav.l~~l,(V)~asfe dyrygentury 
symfoniczna-operow ej prof. Bogusława Madeya. Jeszcze w czasie studiów został zaangażowany do Teat ru 
Wielkiego w Łodzi, gdzie przeszedł wszystkie stopnie kariery dyrygenckiej (asystent dyrygenta, dyrygent, 
kierownik wokalny, dyrygent-szef orkiestry), by w latach 1981-87 pełnić funkcję dyrektora artystycznego tej 
sceny. 

W roku 1985 wraz z zespołem Teatru W ielkiego w Łodzi i gwiazdami takim i jak Maria Chiara, Fiorenza Cos
sotto, Nunzio Tod isco i lvo Vinco za i naugurował dz iała l ność odrestaurowanego Teatro Vittori o Emanuele 
w Messynie. 

W latach 1987-92 był pierwszym dyrygentem Macedońsk iej Opery Narodowej i Macedońskiej Filharmonii 

Narodowej w Skopje, koncertował także w wielu miastach republiki oraz w ielokrotnie prowadził gośc i nn i e 
spektakle w Chorwackiej Operze Narodowej w Zagrzebiu. 
Po powrocie do kraju w latach 1996-98 pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru Muzycznego w Łodz i. 

We wrześniu 1998 roku na nowo objął stanowisko dyrektora artystycznego Teatru W ielkiego w Łodzi i pełnił 
j ą do roku 2000, a następn i e ponownie w latach 2004-2005. Dla tej sceny przygotował ponad 50 premier, 
w tym prapremiery polskie: Echnaton Ph. Glassa, Dialogi karmelitanek F. Poullenca, Adriana Lecouvreur 

F. Cilei, Kandyd L. Bernsteina. W latach 2001-2002 byt dyrektorem artystycznym Opery i Operetki w Krakowie. 

Ma w repertuarze ponad 70 pozycji operowych, baletowych i operetkowych. Poprowadził ponad 3000 
spektakli oraz koncertów symfonicznych i kameralnych. Występował gośc inn ie w niemal wszystkich krajach 
Europy. Jest laureatem Brązowego Medalu Zasłużony Ku lturze Gloria Artis i „Maski Masek" - Nadzwyczajnej 
Złotej Maski przyznanej podczas jubileuszu 40-lec ia Teatru Wielkiego w Łodz i za 50 znakomitych rea lizacji 
w tym teatrze. Od 2005 był w nim I dyrygentem, od paźdz i ernika 2008 pełn i ł w Teatrze równ ież funkcj ę 

kierownika muzycznego, a następnie do lipca 2011 - zastępcy dyrektora ds. muzycznych . Począwszy od 
września 2009 do połowy 2011 był także dyrektorem muzycznym Opery Narodow ej w Warszawie. 
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David Pountney became internat1onally known through his product1on of Leos Janatek's Katya Kabanova 
at the 1972 Wexford Fest1val. Between 1975-80, David Pountney was D1rector of Product1on for Scott1sh 

Opera His productions there featured a Janaćek cycle in collaborat1on w1th Welsh National Opera of Jem/fa, 
House of the Dead, The Makropu/os Case, Katya Kabanova and The Cunnmg Little V1xen He produced the 

world prem1ere of David Blake's Toussamt in 1977 at English National Opera and went on to become D1rector 

of Product1ons 1n 1980, d1rect1ng over twenty operas includ1ng Antonin Dvofak's Rusa/ka, Leos Janaćek's 
Destmy, Michael Tippett's The M1dsummer Mamaye, Ferruccio Busoni's Doctor Faust, Dm1tri Shostakov1ch's 

Lady Macbeth of the Mtsensk D1stnct, Engel bert Humperd1nck's Hansel and Gretel, Leos Janaćek's The 

Adventures of Mr Broucek and Henry Purcell's The Fa1ry Queen 
He has d1rected over ten world prern1eres, 1ncluding two by Sir Peter Maxwell Davies fo r wh1ch he also 

wrote the libretto, and has translated many operas into English from Russ1an, Czech, German and ltalian 

As a freelance D1rector from 1992 he has worked regularly in Zunch , at the Vienna State Opera, at the 

Bayerische Staatsoper Munich as well as opera houses in America and Japan, and in the UK has a long 

standing assoc1at1on w1th Opera North and WNO 
He d1rected Chorus' at the Houston Grand Opera, Georg F Handel's Agnppma and Richard Strauss' Die Frau 
ohne Schatten 1n Zurich and Richard Wagner's Tnstan und lsolde 1n Cologne Recently he d1rected Mieczysław 
Wemberg's The Passenger for the Bregenz Fest1val the product1on wh1ch was staged 11l National Opera 

1n Warsaw also. Hector Berl1oz's Les Troyens for Deutsche Oper Berlin and Kommilltonen a new work by 
David Pountney and Sir Peter Maxwell Davies for the Royal Academy 1n London and the Ju Jll1 ard School 

1n New York 
He rece1ved a Janaćek Medal for his Janaćek cycle 1n Wales and Scotland, and a Mart1nu Medal for his 

product1ons of Ju/1etta and Greek Pass1on at Opera North and the Bregenz Fest1val His product1ons have 
tw1ce won an Ol1v1er Award David Pountney was made a Commander of the British Empire and a Chevalier 

des Arts et Lettres 1n 1993 

POUNTNEY 

Angielski reżyser operowy. Stud iow at w rodzinnym Oxfordzie i na Uniwersytecie Cambridge. Światową 
ka rierę rozpocząt w 1972 roku inscen izacją Katii Kabanowej Leosa Janacka na Wexford Festiva l. W latach 

1975-80 byt dyrektorem artystycznym Scottish Opera, gdzie w e wspótpracy z Welsh Nationa l Opera odnióst 

og rom ny sukces cyklem dziel Janacka . Jako dyrektor artystyczny English National Opera w latach 1983-

93, zrealizowat tam m. in . Doktora Fausta Ferruccio Busoniego, Rusa/kę Anton ina Dvoraka, Jasia i Mafgosię 
Engel berta Humperdincka, The Fairy Queen Henry' ego Purcella i Lady Makbet mceńskiego pow iatu Dymitra 
Szostakowicza. Reżyserowat także dzieta Philipa Glassa: Satyagraha (Rotterdam) i The Voyage (Metropolitan 

Opera) oraz utwory Maxwella Daviesa, Hol lowaya, Harveya, Davida Blake' a i Osborne' a. 

Reżyser stale wspótpracuje m.in . z W iener Staatsoper (Rienzi Richarda Wag nera, Wilhelm Tell Gioachina 

Rossiniego, JenUfa Leosa Janacka, Moc przeznaczenia Giuseppe Verdiego), Operą w Zurychu (Benvenuto 
Cellini Hektora Berl ioza , Peter Grimes Benjamina Brittena, Żydówka Jacquesa F. Halevy 'ego, Kobieta bez 
cienia Richarda Straussa) i Bregenzer Festspiele: Der Kuhhandel Kurta Weilla (2004), Maskarada Carla Nielsena 
(2005), Playing Away Bened icta Masona (2008), Król Roger Karo la Szymanow skiego (2009), Pasażerka 

Mieczysława Wajnberga (201 O) 
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Również w Bregencji, w sezon ie 1989/90 artysta zapoczątkował i nscen izacją Holendra tufacza Richarda 

Wagnera estetykę wystawiania spektakli na wodzie. W takiej konwencj i zaprezentowat tam również Nabucco 
Giuseppe Verd iego i Fidelia Ludwiga van Beethovena. Od 2003 roku pełn i funkcję dyrektora artystycznego 

Bregenzer Festspiele. Podczas Orkney Festival w Szkocj i wyreżyserował M r Emmet Takes a Walk, nowe 
dzieło Petera Maxwella Daviesa, do którego sam napisał libretto. Pountney zrea l izował też takie spektakle 

jak Chorus ' w Houston Grand Opera , Agrippina Georga F. Handla i Kobieta bez cienia Richarda Straussa' ' 
w Operze w Zurychu oraz Tristan i Izolda Richarda Wagnera w Kolonii. 

Za inscenizacje dzieł Bohuslava Marti nu: Julietty (Opera North ) i Pasji greckiej (Bregenzer Festspiele / Covent 

Garden) przyznano m u w Pradze medal imienia kompozytora. Za zasług i w dziedzinie sztuki otrzymał tytuł 
Komandora Orderu Imperium Brytyjskiego oraz Kawalera Orderu Sztuki i Literatury. 



58 

DAN 

Born in Romania He has graduated from National Institute of Dramat1c Art in 1992 1n Kensington, Australia 

and prev1ously he has graduated tram Bucharest Art Institute in Romania in 1985 Recently he moved to 

the UK from Australia. 
He worked with compan1es 1nclud1ng Opera Australia and Sydney Theatre Company as well as des1gning 

for the opening ceremon1es of the Melbourne 2006 Commonwealth Games and the Sydney 2000 Olympics. 

He has designed extens1vely for theatre, opera, film. televis1on and large scale events across the world, 

in USA. Europe, Middle East. Asia and Russia 
His work in the UK includes Mieczysław Weinberg The Portra1t (Opera North, Leeds 2010). Antonio Vivald1's 

L'mcoronaz1one di Dano (Gars1ngton Opera, Oxford 2008), Georg F Handel's Samson (Buxton Festival 2008). 

Stephen Sondheim's Sweeney Todd (Royal Fest1val Hall 2007), Philip Glass' The Perfect American (English 

National Opera 2013) In 2007 for Derby Playhouse he created set des1gns for William Shakespeare's As You 

Uke lt, Stephen Sondhe1m's Merrlly We Roll A/ang, Oscar W1lde's The lmportance of Bemg Earnest and 

Stephen Edwards' Moon Landmg He designed also visual concept1on of opening ceremony and Portra1t 

of Nat1on within European Capital Of Culture Liverpool 2008 and The Gather1ng (Ed1nburgh Castle 2009) 

In Opera Australia he created set des1gns among others· Georges B1zet's Carmen, Leo Del1bes's Lakme, 

Leoś Janaćek's Jenl'da, Richard Strauss Anadne auf Naxos, Giuseppe Verdi's Nabucco, Wolfgang A. Mozart's 

The Magie Flute Among others 1nternat1onal opera productions 1t is 1mportant to ment1on the performances 

of Mozart's ldomeneo iFest1val de Opera da Coruna, Spain). G1oach1no Rossini's // barbiere d1 SIVlglia (Houston 

Grand Opera, USA). Hans Krasa's Brund1bar (Windm1ll Theatre, London). Giuseppe Verd1's R1go!etto and 

Ross1111's // barbiere d1 S1V1g/1a (Well111gton Opera, New Zealand). Richard Strauss' Salome (Mar11nsky Theatre, 

St. Petersburg). V111cenzo Bell1n1's Norma (Theater St Gallen, Sw1tzerland). Giacomo Puccini's La boheme 

(Staatsoper Unter den Linden. Berlin). He collaborated w1th many d1st111guished d1rectors as David Pountney, 

David Freeman. L111dy Hume. Neil Armf1eld and others 

Dan Patra was nom111ated for an AFI Award for Product1on Design on the feature film Tom Wl7!te and for 

Best Scenic Design Helpmann Award 2004 for Batav1a, Carmen and The Threepenny Opera 111 West Australian 
Opera 

POT RA 

Urodził się w Rumunii. Absolwent National University of Arts w Bukareszcie (1985) oraz National Institute 

of Dramatic Art w australijskim Kensington ( 1992). Ostatnio przeprowadził się do Wielkiej Brytanii. 

W Australii współpracował z zespołami Opera Australia i Sydney Theatre Company, współtworzył także 

projekty aranżacji ceremonii otwarcia Olimpiady Sydney 2000 oraz Igrzysk Wspólnoty Narodów Melbourne 

2006. Stworzył liczne scenografie dla produkcji teatralnych. operowych, filmowych i telewizyjnych dookoła 

świata - w Stanach Zjednoczonych. Europie, Środkowym Wschodzie, Azji i Australii. 

W Anglii zrealizował m.in. Portret Mieczysława Wajnberga (Opera North, Leeds 201 O), L'incoronazione di Dario 

Antonio Vivaldiego (Garsington Opera, Oxford 2008). Samson Georga F Handla (Buxton Festival, 2008), 

Sweeney Todd Stephena Sondheima (Royal Festival Hall 2007), The Perfect American Philipa Glassa (English 

National Opera 2013). W roku 2007 dla Derby Playhouse stworzył projekty scenograficzne dla takich spektakli: 

Jak wam się podoba Williama Szekspira, Merrily We Roll A/ang Stephena Sondheima, The lmportance of 

Being Earnest Oscara Wilde' a i Moon Landing Stephena Edwardsa. Był także autorem aranżacji wizualnych 

takich widowisk jak ceremonia otwarcia i Portrait of Nation w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Liverpool 

2008 czy festiwal The Gathering (Edinburgh Castle 2009) 

Dla Opera Australia zrealizował scenografie m.in. do spektakli: Carmen Georgesa Bizeta, Lakme Leo Delibesa, 

JenUfa Leosa Janacka, Ariadna na Naxos Richarda Straussa, Nabucco Giuseppe Verdiego, Czarodzie;ski flet 

Wolfganga A. Mozarta. Z innych międzynarodowych produkcji można wymienić takie spektakle jak ldomeneusz 

Wolfganga A. Mozarta (Festival de Ópera da Coruna, Hiszpania). Cyrulik sewilski Gioachina Rossiniego 

(Houston Grand Opera. USA), Brundibar Hansa Krasy (Windmill Theatre, Londyn), Rigoletto Verdiego i Cyrulik 

sewilski Rossiniego (Wellington Opera, Nowa Zelandia). Salome Richarda Straussa (Mariinsky Theatre, 

Petersburg). Norma Vincenza Belliniego (Theater St. Gallen. Szwajcaria). Cyganeria Giacomo Pucciniego 

(Staatsoper Unter den Linden, Berlin). Współpracował z takimi reżyserami jak David Pountney, David Freeman, 

Lindy Hume, Neil Armfield. 

Nominowany do nagrody AFI Award za film Tom White oraz Best Scenic Design Helpmann Award 2004 

za spektak le Batavia, Carmen, Opera za trzy grosze w West Austral ian Opera. 
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LI N US 

Since his debut as a l1ghting designer 1995 he has designed l1ghting for over 180 product1ons He has 

worked at most of the b1gger venues around Sweden and has also been engaged at theatres and opera 

houses in c1t1es like Oldenburg. Góttingen, Stuttgart, Berlin, Innsbruck, V1enna, R1ga, Lodz. Warsaw, Cape 

Town, New York, Ed1nburgh, Leeds, London.Nancy, Valencia, Oslo and Copenhagen 

Recently he des1gned light1ng for Felix Mendelssohn-Bartholdy's A M1dsummer N1ght's Dream at the Vienna 

State Opera a ballet performance w1th choreography created by Jorma Elo, Benny Andersson's and BJórn 

Ulvaeus's musical Knstma from Duvema!a at the Swed1sh Theater in Helsinki, Wolfgang Amadeus Mozart's 

Don G10vann1 at the Hamburg State Opera. d1rected by Doris Dome, Jules Massenet's Tha1s at the Palau 
de les Artes in Valencia and the Teatra de la Maestranza in Seville, d1rected by Nicola Raab, Mieczysław 

Weinberg's The Porttait at Opera North in Leeds and Opera National de Lorraine in Nancy, directed by David 

Pountney He created l1ghting for the world tour of the Swed1sh hardcore band Refused 

In 2005 Linus made his debut as a stage d1rector w1th Sympathy for the Devtl by Lucas Svensson at Strind

berg's lnt1mate Theatre 1n Stockholm Since then he d1rected William Shakespeare's Richard Ili and August 
Strindberg's Cred1tors for Riksteatern 1n Sweden, Carl Mana von Weber's Der Fre1schutz for the Swed1sh 

Folk-opera 1n Stockholm, Astrid Llndgren's Ron;a Rovardotter at Jarnverket 1n lggesund and Lucas Svensson's 

Mana Callas Unanswered Life at Stockholms Stadsteater. 
Linus Fellbom created also set des1gns for performances as Sympathy for the Devt! (Strindbergs lnt1ma 
Teater), Vi ar Dom (Ononteatern, Stockholm), A Year of Magica! Th1nkmg (Góteborgs Stadsteater), Cred/tors 
(Riksteatern), Red 1n 3 (Stuttgarter Ballett) 

FELLBOM 

Od czasu swojego debiutu jako reżyser świateł w 1995 roku, stworzył iluminacje do ponad 180 spektakli. 

Będąc Szwedem, pracował w najważniejszych szwedzkich teatrach, był także zapraszany do wielu teatrów 

dramatycznych i operowych poza granicami kraju, m.in. do Oldenburga, Getyngi, Stuttgartu, Berlina, Inns

brucku, Wiednia, Rygi, Łodzi, Warszawy, Cape Town, Nowego Jorku , Edynburga, Leeds, Londynu, Nancy, 
Walencji, Oslo i Kopenhagi. 

Ostatnio zaprojektował światła do takich spektakli jak Sen nocy letniej Felixa Mendelssohna-Bartholdy'ego 

w Wiener Staatsoper - spektaklu baletowego w choreografii Jormy Elo, musicalu Krystyna z Duvemali 
Benny' ego Anderssona i Bjórna Ulvaeusa w Swedish Theater w Helsinkach, Don Giovanni Wolfganga 

A Mozarta w Hamburgische Staatsoper w reżyserii Doris Dórrie, operę Thais Julesa Masseneta w Palau 

de les Artes w Walencji i Teatra de la Maestranza w Sewilli, w reżyserii Nicoli Raab, Portet Mieczysława 
Wajnberga w Opera North w Leeds i Opera National de Lorraine w Nancy, w reżyserii Davida Pountneya 

Był reżyserem świateł podczas światowego tournee szwedzkiego zespołu Refused , grającego hardcore 
punk. 

W 2005 roku zadebiutował także jako reżyser, realizując Sympathy for the Devil Lucasa Svenssona w Strind

bergs lntima Teater w Sztokholmie. Od tego czasu wyreżyserował m.in. Ryszarda Ili Williama Szekspira 

i Wierzycieli Augusta Strindberga w szwedzkim Riksteatern, operę Wolny strzelec Carla Marii von Webera 

w Folkoperan w Sztokholmie, Ronję, córkę zbójnika Astrid Lindgren w Jarnverket w lggesund i spektakl 

Maria Callas - Życie bez odpowiedzi Lucasa Svenssona w sztokholmskim Stadsteater. 
Linus Fel l bom jest także autorem scenografii - Sympathy for the Devil (Strindbergs lntima Teater), Vi ar Dom 
(O rionteatern, Sztokholm), A Year of Magica! Thinking (Góteborgs Stadsteater), Wierzyciele (Riksteatern), 
Red in 3 (Stuttga rter Ballett). 
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ANELIA KADIE V A-JO N SS O N 
Urodzita się w Szwecji Jako reżyserka wspótpracuje z najwybitniejszymi reżyserami na catym świecie -

Davidem Pountney'em, Richardem Jonesem, Kasperem Holtenem, Grahamem Vickiem, Steinem Winge 

czy Stephenem Langridgem. 

Biegta znajomość sześciu języków obcych umożliwiała jej angaże w renomowanych europejskich teatrach 

operowych, w tym Bayerische Staatsoper w Monachium, Staatsoper w Hamburgu, Opernhaus w Zurichu, 

English National Opera w Londynie, Opera North w Leeds, Bregenzer Festspiele, Gothenburg Opera oraz 

Operze Królewskiej w Kopenhadze. 

Po ukończeniu studiów z reżyserii teatralnej w Rose Bruford College w Londynie, debiutowała na scenie 

operowej, realizując w 2000 roku Porgy and Bess George' a Gershwina na Wexford Festival Opera. Od tego 

czasu, będąc „freelancerem", pracowała jako reżyser, reżyser wznowień i asystent reżysera w ponad 50 

produkcjach operowych. 

Od 2006 roku jest zatrudniona jako asystent reżysera w Malmó Opera w Szwecji, jakkolwiek regularnie 

kontynuuje swoją pracę poza granicami kraju. 

Pracuje także jako tłumacz, przełożyła m.in. na język angielski libretto opery Madonna i żofnierz Mieczysława 

Wajnberga, jest także samodzielną librecistką. 

She 1s a Swed1sh-born stage d1rector vvho has worked w1th many of the greatest d1rectors 1n the world, 

such as David Pountney R charci Jones l<.asper Holten Graham V1ck, Stein Winge and Stephen Langridge 

Speaking s1x languages fluently, Anel a has been engaged by many of the f1nest European opera houses 

nc1ud1ng Bayerische Staatsoper Munchen, Han'burg sche Staatsoper Opernhaus Zurich English National 

Opera, Opera North, Bregenzer Festsp1ele Gothenburg Opera and Royal Opera Copenhagen 

Alter completing a BA (Hons1 degree 1n Theatre Direct ng at Rose Bruford College n London, she made 

her opera d1rect1ng debut w th Porgy and Bess at Wexford Fest val Opera 111 2000 Since then. she has 
worked as a freelance d1rector rev1va d1rector and ass1stant d rector for 'Tlore than 50 opera product1ons 

Since 2006, she 1s engaged as a staff d1rector at Malmó Opera in Svveden. however continuing working 
regularly abroad 

Anel1a also works as a translator (e g We1nberg's opera The Madonna and the So!c/1er, a co translat1on w1th 
David Pountney). as well as a l1brett1st 
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ORKIESTRA ORCHESTRA 

I skrzypce 1" v iolins altów ki violas harfy harps w altornie french horns 

Eliza Schubert-Pietrzak Łukasz K i erończyk Pau lina Kostrzewska Mikolaj Olech 

Sandra Haniszewska Dominika Sikora Anna Blum* Paulina Chudzyńska 

Aleksandra Lesner Remigiusz Strzelczyk Damian Lotycz 

Anna Machowska Agnieszka Kubasik flety flutes Joanna Kubi ś 

Piotr Kostrzewski Jędrzej Kaczmarek Ewa Szychowiak 

Giedy Jędrzejczak 
Zuzanna Wesołowska Karol ina Porwich Mirosław Sroka 
Malgorzata Dawid Sebastian Łukaszewsk i 

Urszu la Pietz 
Wojciech Gumny Brygida Gwiazdowska-Binek trąbk i trumpets 

Dawid Fabisiak Jan Dacka* Maciej Piotrowski 
Agata Kabacińska Krzysztof Stochmiałek* Maciej Słom ian 
Kamil Tomanek oboje oboes Maciej Gwóźdź 
Magdalena Pacek wiolonczele cel los Leszek Kubiak 
Aleksandra Rytwińska Mariusz Dziedziniew icz Henryk Rzeźn i k 

Maciej Piórkowski Dorota Hajzer Piotr Furtak 
Krzysztof Kubasik Wiesław Markowski puzony trombones 

li skrzypce 2"d violins Jan Wójcik Maria Pasternak 
Aleksandra Awtuszew ska Zbigniew Starosta 

Wojciech Sablik Andrzej Nowicki klarnet clarinets Piotr Nobik 

Monika Dworczyńska Aleksandra Jóźwiak Tomasz Stanisławski 

Ryszard Chmielewski Agata Maruszczak Kazimierz Budzik Tomasz Kaczor 

Wiesław Ziółkowski 
Karolina Napiwodzka* Sławomir Heinrychowski 

Andre Kasztelan 
Marek Szymański * Krzysztof Mayer perkusja percussion 

Tomasz Gol ińsk i 
Dawid Walczak kontrabasy double basses Piotr Kucharski 
Maria Bawolska-Dastych fagoty bassoons Małgorzata Bogucka-Miler 
Maria Matuszewska Donat Zamiara Łukasz Berlin 
Joanna Modzelewska Maciej Pakuła Dariusz Rybacki Oskar Walczak* 
Iwona John-Skorobohata Tomasz Grabowski Andrzej Józefowicz Aleksandra Dzwonkowska* 
Bartłom i ej Skorobohaty Michał Francuzik Błażej Pasternak 
Sylwia Kaczmarek-Subera Anna Matuszewska* Mateusz Nowicki* instrumenty klawiszowe 

keyboards 

• współpraca Krzysztof Leśniewicz 



dyrekcja 
manageme1 1t 

dyrektor 

Renata Borowska-Juszczyńska 

dyrektor artystyczny 

Gabriel Chmura 

z-ca dyrektora 
ds. ekonomiczno-administracyjnych 

Robert Szczepański 

z-ca dyrektora ds. baletu 

Jacek Przybyłowicz 

z-ca dyrektora ds. technicznych 

Jacek Wenzel 

główny księgowy 

Ewa Olczak 

kierownictwo 
managers 

kierownik literacki 

Michał J. Stankiewicz 

kierownik koordynacji 
pracy artystycznej 

Maciej Wieloch 

kierownik promocji i marketingu 

Monika Jaworska 

kierowni k biura obsługi w idzów 

Andrzej Frąckowiak 

kierownicy dział u kadr 

Grażyna Kastro 

kierownik działu 
administracyjno-gospodarczego 

Hanna Maląg 

kierownik archiwum 

Tadeusz Boniecki 

kierownik produkcji artystycznej 

Magdalena Kulczyńska 

kierownik w idowni 

Kamila Weinert 

z-ca głównego księgowego 

Dorota Wenzel 

kierownik działu 
inwestycji i eksploatacji 

Norbert Sobczak 

radca prawny 

Agnieszka Brzozowska-Wilczek 

dział projektów edukacyjnych 

Małgorzata Arentowska 

pozyskiwanie funduszy 

Anna Pliszka 

kierownictwo artystyczne 
art1st1c management 

kierowni k chóru 

Mariusz Otto 

asystent dyr. artystycznego 

Grzegorz Wierus 

korepetytorzy, pianiści 

Olga Lemko 
Wanda Marzec 
Olena Skrok 

pedagodzy, 
asystenci choreografa 

Uran Azimow 
Małgorzata Połyńczuk-Stańda 

korepetytorzy 

Grażyna Lewandowska 
Magdalena Maryniak 

korepetytor chóru, 
pianista. pedagog 

Mirosław Gałęski 

asystenci reżysera 

Bartłomiej Szczeszek 
Krzysztof Szaniecki 

inspicjenci 

Danuta Kaźmierska 
Wiesława Wiza 
Ryszard Dłużewicz 
Paweł Kromolicki 

inspektor baletu 

Andrzej Płatek 

inspektor chóru 

Joanna Kortylewicz 
Lech Algusiewicz 
Arkadiusz Hirsch 

inspektor orkiestry 

Andrzej Józefowicz 
Dominika Sikora 

kierownictwo techniczne 
techr 1cal managers 

kierownik działu produkcji środ. insc . 
jf _}!'' 

Zbigniew Łakomy 

glówny spec. ds. kostiumografii 

Czesław Pietrzak 

kierownik bryg. oświetlenia scen. 

Marek Rydian 

kierownik bryg. elektroakustycznej 

Krystian Kołakowski 

kierownik sceny 

Dariusz Michalski 

pracownia peru karska-charakteryzatorska 

Anna Hampelska 

garderobiane 
Ewa Wower 

malarnia i modelatornia 

Jacek Wysocki 

dekoratornia 

Robert Niedrich 

pracownia krawiecka damska 

Krystyna Jędryczka 

pracownia krawiecka męska 

Mariola Czarnecka 

pracownia modystyczna 

Elżbieta Bogusławska 

pracownia obuwnicza 

Kazimierz Mikołajczak 

ślusarnia 

Damian Prentke 

stolarn ia 

Marek Kwiatkowski 
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