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dz i eje początków 

świat stworzony przez Boga 

Na począt~.u Bóg stwo1zyt niebo i ziemię. Ziemia zaś byta bezladem I pustkowiern · 
ciemnosć była nad pow i erzchnią bezrrnaru wod, a Ducl1 Bazy unosił się nad wodami. 
Wtedy Bóg rzekf: "N iechaJ się stanie św1atłosc1" I sta a ię światłość Bóg wiedząc, 
ze sw1atłosć jest dobra. oddz12l1ł Ją od c1emnos . : nazwa! Bug światłość dniem. 
a c1ernnosc nazwa1 noc<i . 
I tak uptynąt wieczór i poranek dzień pierwszy. 
A potern Bóg rzeht ·Ne hd powsta11 ·- hl pit nie w środku wód 1 niecliaJ ono odzieli 
jedne wody od drugich! Uczyniwszy to sklepienie, Bóg oddzieli! wody pod sklepieriiem 
od wód ponad sklep1er1em · a gdj ta .il;' stall Bóg nalwa ł to klen1enie niebem. 
I tak upłyną1 wieczór i poranek - dzień drugi. 
A potem Bog rzeki N echaj zbiorą .)fi;' wody ::.pod rnel>a w jedno rrnejsce 1 niech się 
ukaże powierzchnia sucha!• A gdy tak się stało. Bóg nazwał tę suchą powierzchnię 
z1em1ą , a zbiorowisko wód nazwa! morzem Bog 11dząc . że były dobre, rzeki: • N1echaJ 
z1em1a wyda rośliny zielone: trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na z1em1 
wed1ug swego gatunku owoce, w którycli są nasiona•. ł sta ło się tak. Z1em1a wydala 
rośliny zielone trawę ciającą nasienie wec!ług swego gatunku i drzewa rodzące owoce. 
w l\tóryd było nas,enie według irh gdtunków. A Bog w1dz1ał, że były dobre. 
I tak upłynął wieczór 1 poranek - dz ień trzeci. 
A poterr bór rzekł f\J1cch:i1 powstan i i ała n ebiesk e. sw1ecące na sklepieniu nieba, 
aby oddzie l ały dz i eń od nocy, aby wyznacwly pory roku, dni 1 lata; aby były ~ i ałam1 
1aśniejącymi na sklep1e111u nieba 1 abv sw1eci1y nad mrrną». I stało się tak. Bóg uczy111ł 
dwa duże ciała jaśrnejące: większe. aby rządziło dniem, i mniejsze, aby rządziło nocą. 
oral gwiazdy. 
I um1eśc1I Je Bóg na sklepieniu nieba, aby świec.I _ nad z em1a aby rządziły dnem 
nocą 1 oddzielały <:wi-:itlusc. oc' ciprrn lS1 1 A w1dz1ał Bo ż były dobre. 

I tak upłynął wieczór i poranek - dzień czwarty. 

świata ludzkości 
Potem Bóg rzekł· N1echaJ się zaro1ą wody od ro1u 1slot zy Nych 
a ptactwo niecha) lata nad z1em14 pod sKlep1e111 rn rneba 1 io 

Tak stworzył Bóg w1elk1e potwory morskie 1 wszelkiego rodza1u 
pl 1wające istoty z 1we, którymi zaroiły się 'Vody, oraz wszelkie 
ptactwo 5k zydlate 1óznego rodzaJu Bóg widząc. ze były dobre. 
połltogosław1I je ty1111 słowami: Bądzi.;1e plodne 1 11111ózc1e się, 
abyście zapełrialv wody morskie, a plac wo niec11aJ się rozrnnazd 
na t. r i1 
I tak upłynął wieczór i poranek - dzień piąty. 
PotE' b >6 r Pkt •Niechaj "'1cm wyl' 1 tc. lf 1ywe rózn go 
rodzaju bydło, Z~'11er1ęta pełzające 1 dz1k1e zw1erzęt<1 według 
icli rodzajów' „ I stało s•ę tak Bóg uczynił różne 1odzaie dz11<.ich 
zwierząt bydla 1 wszelkich :wie ząt pełza1ących po z1eni1 I widział 
Bog, Z' były dobre A wreszcie rzeki Bóg: « Uczynmy człowieka 
na Nasz obraz. podobnego Nam Nieci . panuie rad ryt)an .i 
morsk1m1. nad ptactwem powietrznym nad bydłem, nad z1em1ą 
I r1ad WSZySlkillll ZWie1zętar'll pełzającymi po Zlerm' ~ 
Stworzy! w i ęc Bog człowieka na SWOJ obraz. na obraz Bozy go 
stworzył stworzył męzczyznę i niewiastę. 
Po czym Bóg i111 błogosławił. rnówiąc d nich: ~ Bądm płodni 
1 rozrnnazaJcre się, abysr1e za ludn ili z1er111ę i uczy111l1 Ją sobie 
poddaną abyscie panowali nad rybami morsk1m1, nad pt;ictwem 
powietrznyP1 1 nad wszystktrrn zw1i:irzętami petza1ącym1 po 11emi» 
I rzekł Bóg Oto wam dnJę wszelką roslinę p1zynoszącą ziarno 
po całej z1em1 1 wszelkie clrzewo, którego owoc rna w sobie 
!l<'lS!Pnie. d!a was będą one pokarmem. 
A die! wszel~.·ege; 1w1erzęcra polnego 1 dl,:i wszell-:1ego pt ctwa 
w powretrzi... 1 rjla w zystk1ego, co się porusza po z1ern1 1 1ra 
w sobie p1erw1astek zyc1a, będzie poka1mem wszelka trawa 
zielon » I stnlo s ę ta . A Bóg widział, ze wszystko, co uczy111t, 
b1I< ~drdzo dobre. 
I tak upłyną! wieczór i poranek - dzień szósty. 
W t(·n sposób zostały ukonczone 11r·bo 1 7 1 rr1a oraz wszystk1 JeJ 
zastępy [stworzeń) 
A gdy Bóg ukończy! w dniu szóstym swe dzieło, nad którym 
pracowa1. odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki 
podjął Wtedy Bog pobłogosławił ów siódmy cJzlen 1 uczyr1! go 
świętem; w tym bowiem dniu odpoczął po całe1 swoJeJ pracy, 
którą wykona! stwarzaji'jc. 

o są dz1e1e początkow po stworzeniu n eba Ziem 



Żyi krótko, ale niezwykle intensywnie, jego artystyczne 
sukcesy splatały się z osobistymi problemami 
W Polsce nie bardzo zdajemy sobie sprawę, jak 
wielką indywidualnością choreograficzną był Uwe 
Scholz. Premierą Stworzenia świata zespól Teatru 
Wielkiego w Poznaniu przybliża nam nie tylko tego 
a rtystę, ale także drogę, po której kroczył balet 
klasyczny w XX wieku. Kierunek wytycza li tacy twór
cy jak Uwe Scholz, a wcześniej George Balanchine 
czy John Cranko. 

Dla matki byt drugim Niżyńskim 
Uwe Scholz urodził si ę w Syl estra 1958 roku 
w Jugenheim, niedaleko Darmstadtu, gdzie j uż jako 
czi rolatek zaczął uczęszczać na zajęc i a w szkole 
baletowej. Był utalentowanym dzieckiem, grai na 
skrzypcach, fortepianie i gi ta rze, brat lekcje śp iewu. 
Pytany w młodości, kim chciałby zostać, odpow iadał, 
że waha s i ę m iędzy profesj ą tancerza , muzyka lub 
dyrygenta . Po latach w wywiadzie przyznał , że matka 
nie m i ała ta kich wątp liwości. N azywała go drugim 
Niżyńskim , bo gdy tylko usłysza ł muzykę , za czynał 
tańczyć i popisywać się skokami. W 1973 ro u otrzy
mał stypendium do szkoły Johna Crancko w Stutt
garcie , gd ją u kończył został członk iem Stuttgarter 
Ballet. I niemal natychmiast szefowa ze potu, Marcia 
Haydee , mianowała go jego stałym choreogra fem . 
Byto to ogromne wyróżnienie , w c i ągu sześciu lat, 
jakie m inęło od śmierci Johna Cran ko, ni kt przed 
nim nie pia stował tam takiej funkcji. 
Już pierwszymi pracami zrealizowanymi w Stuttgarcie 
(Symfonia w trzech częściach i Septet z muzyką 
Strawińskiego czy Air Bact1a) potwierdz ił , ż Marcia 
Haydee doko nała trafnego wyboru. W 1985 roku 
rozpoczął s ię kolejny ważny etap w jego życ iu , został 
dyrektor m i naczelnym choreografem baletu Opery 
w Zurych u. Był naj m łodszym w Europ ie szefem 
zespołu baletowego, a niemal każda przygotowana 
przez niego premiera stawała s i ę wydarzeniem. 
W 1991 roku podjął kolejne wyzwanie, zost ał 
dyrektorem Leipziger Ballet. Lipsk, drugie co do 
w ielkośc i miasto dawnej NRD , ta kże po zjed noczeniu 
pozosta ł ważnym ośrodk iem ku lturalnym Niem iec. 
Od upad ku muru berlińsk i ego minęło jednak dopiero 
dwa lata i proces zasypywania różni c - równ ież 

artystycznych - między zachodnimi a wschodnimi 
landami dopiero s ię rozpoczął. Lepiziger Bal let pla
sował s i ę wówczas n baletowej prowincji , lecz oto 

krótkim czasie U e Schol z spraw ił , że stal się 
jed nym z naj ważn ie j szych zes po łów na naszym 
kontynencie. 
Jego kar iera rozwija ła s ię błyskawicz n ie, pracowa ł 
nie ty lko ze swo imi zespołami, ale ta kże gości n nie 
z Les Ba llets de Monte Ca rlo, Królewskim Baletem 
Szwedz ki m. wiede ń s ką Staatsoper czy La Sc alą . 
W ci ągu 25 lat stworzy ł ponad 100 choreografii . 
Każde ej ście na próbę sal i ćwiczeń poprzedzała 
wielomiesięczna praca własna , a przecież Uwe Sc Iz 
miewał nerwowe załaman i a , zmagał się z problemami 
alkoholowymi . Przeciążony organizm nie mógł d ługo 
tak f un kcjonować . Uwe Scholz zmarł 21 listopada 
2004 roku, m i a ł n i espełna 46 lat Mawiał, że nie 
chce być starszy od Johna Cra ko i słowa dotrzymał. 

Konsekwencje pobytu w Nowym Jorku 
Nie u krywał , że jego artystycznym poczynaniom 
patronują George Bala nchine oraz John Cranko. 
Wywarl i ogromny wpływ na jego myś lenie choreogra
ficzne , jednak ich nie kopiował. Twórczo rozwij a ł 
kierun k myślen ia oraz metody pracy swych mistrzów. 
W 1977 roku Uwe Scholz spędzil kilka m i esięcy 
w nowojorskiej szkole baletowej Balanchine'a . Przed 
podjęc iem pracy w Stuttgarter Ballet chciał poznać 
„z pierwszej ręki" tradycje rosyjskiej klasyki. Podobno 
wtedy w Nowym Jorku uz nał też , że nie powinien 
myśleć o karierze tancerza lecz zaj ąć się choreografią. 
George Ba lanchine, a właśc iwie Gieorgij Mielitonowicz 
Balancziwadze, by1 rzeczywiśc i e najodpowiedn iejszym 
artystą, u którego n ależało studiować baletową klasykę 
w XX-wiecznym wyda ni u. U rodz i ł si ę w 1904 roku, 
zdoła ł w ięc u kończyć carską sz kołę w Petersburgu, 
na scen ie Teatru Maryjskiego stan ął j uż jako jej 
u czeń . Gdy jednak przyszed ł czas na a rtystyczną 
samodzielność, Rosję ogarnęła rewolucyjna zawieru
cha . Teatr w Piotrogradzie upaństwowiono, Balanchine 
wytrzymał w nim kilka sezonów. W 19 24 roku 
wyjecha ł na występy na zachód Europy i nie wrócił. 
Tań czy ł w zespołach Diagilewa , po jego śm ierc i 
prowadz ił własne gru y, a w latach 30. wy ru szył do 
Ameryki. gdzie pracował aż do śm ierci w 1983 roku, 



pozostawiaj ąc w artystycznym spadku jeden z naj
lepszych zespołów świata , New York City Ballet . 
Z dorobku Balanch ine'a wystawiono w Polsce zaledwie 
jego jeden balet - Serenadę (Teatr Wielki-Opera 
Narodowa, 1985, 2004) Czasami którąś z choreo
grafi i przywiezie zagraniczny zespół ; po raz ostatni 
uczynił to Ballet National de Marseille - gość Łódzkich 
Spotkań Baletowych w 2007 roku . A p rzecież to 
Balanchine wytyczy1 w XX stu leciu kierunek rozwoju 
dla klasyki . Najczęściej tworzył balety jednoczęściowe , 
pozbawione fabuły . Akcj ę zastąp i ! jednym tematem. 
myślą lub nastrojem. który chc i ał opisać tańcem . 
Jego choreogra fie cec huje jasność kompozycji , 
oszczędność wyrazu i doskonałość stylu . Balanchine 
przestrzega ł tradycyjnego ładu , po rząd ku , harmonii , 
proporcji i symetri i. Zachował zasady techn iki klasy 
cznej, ale zarazem swobodnie je przew a rzał, rezy
gnując z pustych popisów na rzecz zespolenia tańca 
z muzyką. 
Ten sam sty l pracy przyjął Uwe Scholz. Każdy naj
drobniejszy ruch i gest u niego zawsze wywiedziony 
był z muzyk i. Zasadniczą pracę choreograficzną 
pop rzedzało wnikliwe zagłębia n i e się w partytu rę , 
słuchan i e nagrań , porówn)'V\lanie różnych interpretacji. 
Poszukiwanie kroków do muzyki bywało dla niego 
torturą . Często podobno krzyczał : „W tej muzyce jest 
o wiele w ięcej, niż ja jestem w stanie zi nterpretować 1 " , 
ale niczego nie upraszcza ł. Był chyba osta tn im XX
wiecznyrn choreografem, nie uznającym muzycznych 

kolaży . Swoje balety op i erał na peł nych wersjach 
utworów, niczego z nich nie przykrawając do własnych 
potrzeb. 
Podobnie jak u Bala nch ine'a, jego cho r agrafie 
pozbawione są fab u ły , a ich rysunek jest równie 
szlachetny. Dostrzec to można choćby we wspaniałei 
l i ymfonii Schumanna (balet stworzony w Zuiychu 
w 1990 roku) , w której ruch solistów, małych grup 
oraz całego zespołu Uwe Scholz precyzyjnie wytyczył 
po liniach prostych, okręgu oraz diagonalu. Podobną 
kl rowność ma Oktet Mendel sohna (Zurych, 1987) 
czy inne słyn ne choreografie symfon iczne: VII Symfo
nia Beethovena (zrealizowana gości n nie z zespołem 
Stuttgarter Ballet w 1991 roku ) oraz VIII Symfonia 
Brucknera (Lipsk, 2001) Do szlachetnośc i ruchu 
Uwe Scholz dodał jednak współczesn ą d rap i eżność , 
przez co jego b lety są piękne i silniej oddział uią na 
emocje widza . Pozostał klasykiem, który tancerzom 
kaza ł poruszać się na pointach, ale eż chę nie współ
pracowa ł ze współczesnym i kompozytorami, zwłaszcza 
z Udo Zimmermannem w okresie lipskim (Pax Ques
tuosa ). Uzyskał też zgodę Pierre Bouleza na wyko
rzystanie jego muzyki - tak powstały Notations /-IV 
(Stuttgart, 1996). 

Tancerz musi być cierpliwy 
Z Johnem Cranko spotkał s ię raz w zyciu , m iał 14 
lat, m inęl i s ię na korytarzu szkoty w Stu ttgarcie, gdy 
Uwe Scholz szedł na przesł u cha n ia. Twierdz ił jednak, 

że instynktownie wyczuł , i ż choreograf da rzył go 
sympatią. Kilka tygodn i później John Cranko już nie 
żyt , zmarl na atak serca w samolocie, którym wraz 
e Stuttgarter Ba llet wracał z występów w USA Mia! 

46 lat. 
Cranko urodził się w 192 7 roku w RPA, karierę 
choreograficz n ą rozpoczął po li woj nie światowej 

w Wielkiej Brytanii. Kiedy w 1957 roku olbrzymi 
rozgło przyniósł mu balet The Prince of the Pagodas 
przygotowany z lo ndyńsk im Royal Ba llet , ot rzymał 

zaproszenie ze Stuttgartu na powtórzenie ej r alizacji. 
I zestal na zawsze, a do Stuttgarter Ballet i działającej 
przy nim s koty za częl i śc i ągać tancerze z wielu 
krajów. ywarl ogromny wpływ na rozwój uropej
sl<iego baletu jako choreograf i pedagog. Jego uczniami 
byli Joh n Neumeier, Will iam Forsythe czy Ji fi i Kylian . 
Zaliczał s i ę do nich również Uwe Scho lz, choć nauki 
w Stuttgarcie pob i erał ju ż po śmie rci mistrza . Jego 
duch by1 tam nadal obecny, a spa ób pracy obowią
zywał. 

Pozornie mamy do czynien ia z dwoma odm i nnymi 
osobowościami. Cranko l u bił kreować widowiska 
z fabułą i wyraźnie określonym i postaciami , Scholz 
to baletowy abstrakcjonista, odwołując się do intuicj' 
widza. Jak zatem porównać takie dzi fa Cranko jak 
Romeo i Julia czy Oniegin (jedyny jego balet wystawio
ny w Polsce, Opera Narodowa , 2007) z symfoniami 
Scholza7 Wprawdzie obydwaj czasami za1mował się 
odświeżaniem klasycznych arcydz i eł , Scholz zrea li 
zował m.in. wiasne wersje Coppe/ii (Zuiych, 1989) 
i Jeziora łabędziego (Lipsk, 1996), zaś Cranko real i
zował balety pozba ione fa buły , ale przede wszystkim 
łączy1 ich sposób podej ścia do tancerzy . Obaj potrafili 
pobudzać ich wyobraźnię , emocje, muzyczną wrażli 
wość. Praca z takim choreografem wymaga cierpli 
wości , rzynosi jednak wspaniałe efekty. 
Scholz wyznał kiedyś , że Cranko pot ra fi ł bezbłędn ie 

komponować balety, ich struktu a jest perfekcyjna 
I dodawał jeszcze: „To największy dla mnie komple
ment, jeś li ktoś porównuje moje prace z dziełami 
Cranko, bo one należą do arcydziel XX wieku" 

Kreowanie własnego świata 
Tak mozna tez owiedzieć o wielu choreografi ach 
Uwe Scholza , z pewnością zaś o Stworzeniu świata 
- jeśl i nie naj lepszym, to z pewnością najsłynniejszym 
jego balecie Powstał w 1985 roku dla zespotu 
w Zurychu, potem w 1991 roku Scholz ystawi t go 
z Leipziger Ballet. Odna1dziemy w nim najistotniejsze 
cechy sty lu Scholza - to choreografia oryginalna 
i dojrzała . Aż trudno uwierzyć, że w chwi li prapremiery 
Jej twórca miał 26 lat. 
Scholz z pietyzmem podszedł do materii muzycznej . 
Haydnowskie Stworzenie świata nawet w wersj i kon
certowej b wa czasami skracane, a on prezentuje 
wszystkie jego 34 numery, tworząc własne widowisko. 
Joseph Haydn postanowił opisać muzyką dzieło Boze. 
W porównan iu z oratoriam i Haendla w Stworzeniu 
świata akcja dramaturgiczna została ograniczona do 
minimum . Wprawdzie t rzyczęściowe dzieło opiewa 
sześć dni pracy Boga oraz siódmy dzień świętowania, 
a muzyka zaskakuje niekied brzmieniowym konkre
tem , naśladując glosy lwa, tygiysa czy jelenia, ale 
w c ałości dominuje podn i osło-symboliczny ton. 
Scholz nie odwołał się do tekstu oratorium. Pozbawił 

idza aluzji, przez cal czas amy świadomość, że 
oglądamy występ , ale zarazem jesteśmy świadkami 

twórczej kreacj i. Stworzenie świata to ci ąg krótkich 
epizodów solowych (w muzyce odpow iadają im recy
tal)'V\ly i arie), duetów tańczonych niekiedy z to arzy
szeniem małego zespołu (arie i duety) oraz scen dla 
corps de ba llet ( artie chóralne). Tą mozaiką rządzi 
wyraźna logika a choreograf dąży do zaplanowanego 
celu . Gdy w trzeciej częśc i oratorium styszym radosny 
śpiew Adama i Ewy, u Scholza także pojawia s i ę 

człow iek - ten balet jest hołdem dla człowieka i pię
kna jego ci ała. 
Odnajdziemy też w Stworzeniu świata do ody cudo
wnej muzyka l ności Uwe Scholza, który z partytury 
Haydna potrafi wyłuskać nie tylko każdy motyw czy 
so lo instrumentu , ale pojedynczą, a ważną, nu tę 

i na dać jej sceniczny wyraz. To coraz rzadsza cecha 
u współczesnych choreografów, którzy kreują przede 
wszystkim siebie, muzyka zaś dla ich wizji staje się 
t1em, czasami za ś wręcz szumem. 



drugi opis stworzenia człowieka 

Gd: Pdri Bog uczyrnl z1e1nię 1 niebo. rnc było 1eszcz zadnego krlewu 
polnego nd ziemi. ani zadna traV'.'a polna icc;zczf:' nie vucszla - bo 
Pan Bóg nie zsyłał deszczu na z1em1ę 1 nie h.ylo czlow·~ka, ktory by 
upraw1a1 Z1em1ę I rów kopał w ziemi, aby w ten sposob nawadniać 
całą pow1erzchr11ę gleb'y wtedv to Pan Bóg ulepd cz1owieka z prochu 
zi1"mi 1 tc l iną1 w Jego nozd1za tcl111i nie zyc1a. wskute czeg stał się 
człowiek istotą żywą 

p i erwotny stan szczęścia 
A LJ~dd. 1wszy og1ód w Eden na •.•schodzie Pan Bóg um1eśt'.' I tam 
cztow1eka, którego ulepił. Na rozkaz Pan Boga wvro5ly z gleby wslelk1e 
drzewa mile z wyglądu 1 smaczny owoc 1odz4c oraz drzewo życia 
w środku tego ogrodu 1 drzewo poznania d bra 1 zta 
l fdenu zaś ypływara rzeka. aby nawadrnać ów ogród, 1 stamtąd 
s ę rozdziela1a, da1ąc począlek cz err>rn rz korn N1zwa p1erwc;ze1 
Piszan; jest to ta, któ1n ol rąża cały krdJ Ct aw1I . gdzie c;•ę zna,du1e 
złoto. A z1oto owPj krrlłny JtSł znakom1tP, ta1r ie t lakz worn'd zy::ica 
1 ka1111eri LT'rwonv. NazwJ drugiej rzeK1 G1chor: okrąża ona cały 
I· rai Kust Nazwri rzeki trzecieJ - Ch1ddekel, ptyri~ ona na w~chód 
od Aszszuru. Rzeka czwarta to Pcrat. 
Pari Bóg wz ąl zatefll cztow1eka 1 um1 se 11 go w ng1odz e Ed n ab1 
uprawiał go 1 doglądał A prz/ tym Pa11 Bog Jat czi w1ekow1 taki 
rozkaz ·Z wszelkiego urzewa tego ogrodu mozesz spo,:ywać według 
upodobania al., z drzewa poznd111a dobra i zld r11e wolno ci Jeść bo 
gdv i. 111ego spozyiesz. n1ect1ybnic umrzEsz„ 



I oto stoi cztowiek bez mitu, wiecznie głodny wśród 

wszystkich przesztości, i szuka, grzebiąc i dłu biąc, 
korzeni, choćby ich szukać miał nawet w najodle
glejszych starożytności ach. 

Fryderyk Nietzsche Narodzmy tragedii 

Mitologie wszystkich kultur zaczynają się od stworzenia 
świata . Nazywana z grecka kosmogon ią fa buła jest 
początkiem wielkiej opowieści , będącej zarazem 
próbą rozwikłan ia podstawowych zagadek egzy
stencjalnych: jak powstal świat? skąd przyszli bogowie? 
kto stwo rzył człowieka? Sposób, w jaki mitologie 
świa ta odpowiadają n te , dręczące przec ież i Nean
dertalczyka, 1 naszyc h przodków . i nas sa mych 
pytania, jest zasadniczo podobny, choć w szczegółowym 
wykonaniu jednak różny Ameryka ńsk i religioznawca 
Joseph Campbell pisał w Potędze mitu o zadz iwiają
cych pod obień st ach archaicznych wyo b rażeń 
początków na wszystkich kontynentach, i wysnuwał 
stąd wniosek o wspólnocie wielkiej rodziny ludzkiej, 
wspólnocie niejako „naturalnej", o której w trakcie 
ozwoiu poszczególnych kultur zdążyliśmy zapomnieć . 

A więc : cz to w mitach greckich czy c hińskic h, az
teckich czy hinduskich. babilońskich czy egipskich 
- podobnie wyobrażamy sobie kosmogoni ę. Świ at 
powstaje: z wielk iego Jaja, z którego pod wpływem 
ożywczego c iepła wysypują s ię wszystkie niezbęd n 
elementy istnienia - ziemia, rośl i ny i 7W ierzęta; z części 
ciała gigantycznego pra-boga, który oddaje siebie 
dobrowolnie w ofierze; z chaosu, w którym bezwtadnie 
trwające fragmenty żywiołów , fauny i flory , dają się 
połączyć w usen sowioną przez bogów, ozumną 
ca łość. Z niczego wreszcie - i to jedyna, bezpreceden
sowa narracja pośród wszystkich mitologii , należąca 
oczywiście do przekazu ju deo-chrześci ja ńskiego , 
zawartego w Bibli i. 
Pierwsza ks ięga Starego Testamentu - Księga Rodzaju 
- rozpoczyn się znamiennie i tajemniczo za razem . 
Znamiennie , bo zdan ie „Na początku Bóg stworzył 
niebo 1 ziemię " ukazuje i pośw iadcza od samego 
zarania boską wszechmoc, j edy n ość i potęgę. To 
najkrótsza z możl iwych i najkonkretniejsza teologia 

monoteizmu Bóg jest jeden, może wszystko. koniec 
i kropka . Tajemniczość zaś tej formuły polega na 
rozpoczęciu opowieści od razu. od środka, bez 
zaprezentowania bohatera, czasu oraz miejsca akcji, 
a więc z pom i nięciem tzw teogonii, czyli histori i 
powstani /powołan i a/ narodzin boga (a w religiach 
politeistycznych - narodzin całego panteonu bóstw) 
Stąd również wyciągany oczywisty, wydawałoby s i ę, 
wniosek, że : pytań o Boga jedynego s i ę nie zadaje, 
przyimując jego bóstwo i niezwykłość jako zrazu 
n i epojęte, z czasem zaś - programowo niewytłuma
czalne, bo odróżniające w posób zasadniczy osobę 
Stwórcy od jego tworzenia 
Według genezyjskiego przekazu Bóg tworzy świa t 
logicznie i metodycznie: każdego z sześciu dni podej 
muje trud powołan i a do istnien ia ok reślonej części 
kosmicznej ma erii, organicznej i naturalnej. posługując 
s ię tylko swą Wolą i Mocą. Nie posiada czarodzieiskiej 
różdżki, nie wykonuje tajemniczych gestów, nie wy
gtasza zak lęć . Mówi tylko „sta ń s i ę" , i za każdym 
razem. dzięki sile stwórczego logosu, udaJC Mu się 
wykreować obiekt doskonały. Domyślamy się, iż 
skoro wszystko co stworzył „ by ło ba rdzo dobre" -
odróżnia ł dobro od ta , choć owo zło, potencjalnie, 
nigdy ie miało zagościć w Jego idealnym św iec i e. 
Zresztą. to nie Bogu przypisano później Jego powstanie, 
ale - sprawcy grzechu. Cztowiekowi_ 
Właśnie, kolejną po kosmogonii i, nie zawsze obecnej 
teogonii - jest kosmogo ni ą opowieść o powstaniu 
człowieka W wielu mitologiach, i tych blis"ich, i bardzo 
egzotycznych , istota ludzka jest zawsze lepiona, 
strugana , wykrawana lub wykuwana z nie-cielesnej 
materii, po czym ożyw i ana przez dar bogów życie ; 
np. według starożytnych Greków heros Prometeusz 
ule ił cztowieka z gliny i łez, bogini Atena zaś tchnęła 
• er1 duszę . 
W biblijnym micie genezyjskim jest podobnie: akt 
stworzenia człowieka wieńczy dzieło kolejnych sześciu 
dni, podczas których Bóg- demiurg oddziel a ł światło 
od ciemności , niebo od ziemi a dz i eń od nocy, i o
wolywał do życ ia wszystkie elementy świa ta - od 
największych do najmniejszych Na koniec wykreował 
- słowem , jak wszystko co przedtem - człowie ka : 
stabego, kruchego i nieświadomego , ale zarazem -
najważn i ej szego uczestnika boskich zamysłów 



i planów. To on - ta malutka wobec kosmosu istota 
stanie s i ę panem i gospodarzem catego Wielkiego 
Świa ta , który jest dla niego tyl ż groźny co ciekawy; 
zaś ciekawość stan ie s i ę podstawowym atrybutem 
gatunku ludzkiego, jego stalą cechą: zarówno zasadni
czą wadą, bo pozbawi go Raju , ale i rzeczyw i stą 
zaletą - bo doprowadzi do bezprzy kładnego rozwoju 
i ekspansj i. Symbolem tej nieposkromionej cieka ości 
stanie s ię kobieta - a to za s prawą brzemiennego 
w skutki czynu Ewy. Jednak, co ciekawe - si ęgnięcie 
po owoc z n i edostępnego dla śmierteln i ków drzewa 
w tradycji bardziej złączone zostanie z winą kobiety, 
czyniąc ją odpowiedzia l ną za utratę Raju O stymulują
cym rozwój a pekcie tego czynu komentatorzy i arty
ści, główn ie rodzaju męsk iego, dziwnie jakoś zapomną. 
Tak czy inaczej historia człowieka ma początek tragi
czny : sięga j ąc oto po zakazany owoc stworzen ie 
boskie wykazuje si ę pozornie niewinnym d ążeniem 
do poznania; i spożywając go wyzwala się co prawda 
spod dominacji Stwórcy , ale także - bezpowrotn ie 
traci n ieśmi erte l ność. Tra ci dar, który rów na ł go 
z Bogiem, dar-ogran iczenie i dar-btogosławień stwo ; 
skrzydta anielskie i ku lę u nogi j ed nocześnie Wolny 
od tych obciążeń , „zbudzony i wyzwolony" , śmiertelny 
ale św iadomy człow iek opuszcza bramy Raju, roz
poczynając w nieznanej przestrzeni Wielkiego Świata 
- dzieje catego gatunku. 
Ascetyczny w sposobie opisu autor biblijny poskąpił 
nam informacj i na temat zachowania i uczuć Adama 
i Ewy, kiedy to zostawi li swoj ą „naj szczę śl iwszą 
siedzi bę" na zawsze. Angielski poeta John Mi lton 
w stynnym Raju utraconym tak uwypukla kos micz ną 
samotność pierwszych rodz iców: 

[ J Kil ka prostych łez wylali , 
Lecz je otarli . Gdy oto przed nimi 
Św ia t cały leża t i mogl i ybierać 

Miejsce spoczynku. Opatrzność ich wiod ła. 
A więc - dłoń w dłoń , i krokiem niepewnym 

Z wolna przez Eden ruszyli samotnie. 

Tam, za wschod nią bramą , czeka ich Nieznane; tam 
wszystko może s ię zda rzyć . Czeka ich , kiedyś , nie
uchronri_a śm ierć, ale i życie , któr dadzą swemu 
potomstwu: przecież dopiero poza granicami Edenu 
urodzą się dzieci I Dramatyczne losy kolejnych synów 

i ich przyszłych rodzin wypełnią karty Ks i ęg i Rodzaju 
Ale i karty naszej, powszechnej historii ludzkiej -
w końcu wszyscy jesteśmy dziećmi Adama i wygnań
cami Ewy. 

Nie sposób przecenić roli opowieści o początku to 
mity założycielskie wszystkich kultur. Ich stru ktura 
i zawartość utwierdzały grupy ludzi w poczuciu wspól
noty, czyniąc ze zbioru jednostek wierzące w to samo 
społeczeństwo . Opisywany w nich rytm tworzen ia 

świata porządkował to , co i stni a ło wokół , pomaga ł 
szeregować i l iczyć czas, uzasadn iał i codz ienność, 
i odświętność, projektowa! zwyczaje i rytuały . Nadawa! 
te · imiona bogom i ludziom, stawia ł na piedesta le 
pamięć , kreowa ł t radycję, pozwalając ostatecznie 
odłączyć się od natury i ujarzmić ją - myśl ą, wyobraź
nią i szt uką. Od początku był zw i ązany z religią , był 
re ligotwórczy; pozwa lając odpowiedz ieć , w sposób 
„przednaukowy", ale przekonujący na pytanie o przod
ków i pochodzenie - dawał dar bezcenny: tożsamość. 
Podległa refleksji i wątpliwościom trwała owa toż 
samość , europejska i ch rześcijańska, do XVIII stulecia 
niemal niezmiennie. Wiek Oświecenia stał się czasem 
wielkich przemian, dzięki zbudzeniu si ę nowej potęgi 
- ludzkiego rozumu, wolnego od nacisków religii 
i nieskrępowanego obyczajową cenzurą . Racjona lizm 
tych zasów stał s i ę podstawą dla ksz tałtowan ia 
świadomości nowożytnej, i - jakkolwiek zredu kował 
w człowieku strach przed nieznanym i dotąd niepo
jętym - równ i eż boleśnie pozbawił go ztudzeń . Przede 
wszystkim zaś - pięknego złudzenia pewności wiary, 
która pozwa la się op rzeć na silniejszym, na tym, 
który wie, prowadzi, wytycza cel, broni przed bez
sensem i całkowi tym zwątpieniem . 
Zawieszony mi ęd zy dawną religij n ą pewności ą 
o sensie i tnienia świata , działania społecz ństwa 
i życia j dnostek a pustką, zdemaskow ną przez 
bezlitosny rozum , często niemożliwą do wypełnienia 
przez to, co logiczne i sprawdzalne - człowiek nie 
przestał stawiać pytań podstawowych. O to, jak 
powstał ten św i at i dokąd zmierza; jakie jest w nim 
miejsce ludzi, czy rzeczyw i śc ie - pryma rne; i gdzie 
się podział Bóg, skoro nikt go nigdzie nie widział, 
ale tak bardzo wszyscy przyzwyczaili s ię do ego 
niewidzialnej obecności. 

W całym os iemnastym stu leciu toczy się dysputa 
filozoficzno-li teracko-a rtystyczna na ten najw iększy , 
odwieczn , dla wszystkich tak samo ważny temat 
Bóg a czlowiek .. dobro a zło , wiara a rozum, grzech 
a zbawienie. Twórca filozofi i optymizmu Gotttried 
Wi lhelm Leibn iz, tłumacząc Boga z istnienia zła 
w dziejach , pisał w swej Teodycei (1710) „Gdyby 
ten świat nie byt najlepszy z możl iwych Bóg nie byłby 
go stworzy! " 
Po czterech dekadach to - chcące być pewnikiem -
domniemanie bezlitośnie wyśmieje w Kandydzie 
Wolter, każąc je powtarzać do znudzenia cynicznemu 
nauczycielowi ty t u łowego bohatera w sytuacjach. 
świadczących o czymś wręcz przeciwnym Świat jest 
zły i absurdalny , ludzie złoś li w i i podstępn i , a Bóg 
- jeś l i w ogóle go stworzył - pozwala tym niegodzi
wością dziać się bez żad nej sankcji. Tak głos ił swą 
fi l ozofi czną powi astką francuski myśliciel , bez satys
fakcj i dzie l ąc si ę z czyte lni kami smutkiem ateizmu 
i brakiem złudzeń . 
Pól wieku później tę polem ikę podsumuje artystycznie 
Franz Joseph Hayd n, tematem oratorium czyniąc, 
z całą powagą i namaszczeniem - stworzenie świata 
Jakby wbrew n ieu błaganym przemianom coraz bar
dziej racjonalnego bytu próbował wlać w swych 
współczesnych na nowo wiarę: j uż nie we Wszech
mogącego , w Absolut czy Ducha , ale w oca l ający 

Mit. 

Nam , ludziom XXI wieku jest jeszcze tr udnią Gdy 
w czasach Woltera i Haydna pod ciosami empirycznej 

nauki zawa l ił się klasyczny Ład , przetoczyła się krwa
wa rewolucja, i nawet filozofowie przesta li wierzyć 
w p itagorejską muzykę sfer -· wydawało się, że nic 
JU Ż gorszego nie może się przydarzyć Europi e. 
Tymczasem zamęt w dziedzinie fundamentalnych 
idei ogarnął całe nas tępne stulecie, które nazwano 
późn i ej „wiekiem pary i e l ektrycznośc i" zapominając 
dodać, że był to równ ież wiek niepoliczonych cier pień 
wielkich rzesz ludzkich, szu kających - jak ongiś ich 
przodkowie - drogi do Ziemi Obiecanej . O ironio -
raiem wydawały si ę tym razem miejsca pracy . do 
których wiodły dymiące kom iny przemysłowych 
molochów, gdzie zbłąkani wygnańcy po raz kolejny 
zostali oszukani . 
XX wiek m iał przynieść ukojenie 1 odrodzenie, a przy
n iósł Zagładę, wielkie rozczarowanie rodzajem ludz
kim . Nic więc dziwnego, że społeczeństwa zachodnie 
porzuciwszy wiarę w Boga, potem w postęp , w końcu 
zaś w człowieka - utracity swoje najważn i jsze. spa
j a j ące mity. 
Zagrożenia kulturowe, polityczne i technologiczne 
XXI wieku, „zderzenie cywilizacji" , „duchowa pustka", 
„koniec człow ieka", przykre diagnozy naszych czasów 
nie napawają optymizmem Człowiek . zmieniony 
i zawsze taki sam, stoi - podobnie jak przed stu laty 
ni tzscheańsk i dekadent - wiecznie głod ny mitu. 
Odnależć go można dziś jedynie w sztuce. Więc kiedy 
c hłonąć będziemy d zieło , odtwa rza j ące wykuty 
w w ieczności monumentalny zapis początków, jest 
nadzieja, że nasze błaganie o mit zostanie wysłuchane. 



Giovanni Di Palma urod ził się we Włoszech w pobl iżu 
Neapolu. Swoią pierwszą lekcję baletu odbył w prywatnej 
szkole w wieku 5 I t. W wieku czternastu lat został przyj ęty 
do Narodowej Akademii Tańca w Rzymie. By ł uczniem 
wielkich osobistośc i takich jak Mariell a Ermin i, C1arissa 
Mucc i, Lynn Seymour, Denis Ganyo, Elisabetta Terabust, 
Fenney Troumann. 
Jeszcze w czasie studiów podp i sał swój pierwszy kontrakt 
- na1pierw z Balletto di Roma na toumee po Meksyku , 
a wkrótce potem z Operą w Rz mie na przedsta ienie 
baletowe Romeo i Julia Johna Cranko. Jego prawdziwa 
kariera rozpoczęła się w Nicei we Francji w Ballet de !Opera 
de ice pod iero nic em J.A. Car tiera . Choreografie 
twórców takich jak Leonid Miasin, Hans van Manen, Sir 
Frederick Ash ton, Kenneth MacMil lan, John Cranko i wielu 
innych dały mu m ż liwość zaprezen towania swoich umie
jętnośc i Dv a lata później, w 1997 r., Giovanni dołączył 
do Baletu Drezdeńskiego pod dyrekcją Władim i ra Derewianki 
Tam v. konał ro lę Colina w Córce tle strzełonej La22111iego. 
Za ni ą przyszło wiele innych ró l, zarówno w repertuarze 
klasycznym, jak i w neoklasycznych i współczesnych przed
stawieniach baletowych (J Neumeier, G. Tetley, M. Bigonzett1, 
X. Pen Wang, K. Pastor, U Schotz) . 
W sierpniu 2000 r. Giovanni di Palma dołączył do Baletu 
Lipskiego. Dyrektor i choreograf Uwe Scholz wybrał go na 
nowego solistę Lespołu i natychmiast zaczął przydzielać 
mu role, które wymagały świetn i ej techniki i si lnej osobo
wości. Koncert fort pianovvy Mozarta J une homme (char 
Uwe Scholz) byt jego p i erwszą i z nakomitą kreacj ą na 
d skach Opery w Lipsku, a niedługo potem przyszła rola 
Księcia Desire Śpiącej królewnie (Scholz / Czajkowski) . 
Po tym wielkim sukcesie Scholz mianowa ł go pierwszym 
so li stą , Giovanni zosta ł ulu bionym interpretatorem jego 
baletów. Zagra ł role takie jak Carewicz w Jeziorze labędzim 
(Scholz I Czajkowski) , Merkutio w Romeo i Julii (Vamos I 

Prokotie ), James w Sylfid ie (Schauttus I Loven kjold ), 
wystąp ił też w przedstawieniach baletowych takich jak 
Symfonia C-dur (Bizet) , Czter_y temperamenty (Balanchine 
I Hindemith), Sinfonietta i Symfonia Kyliana. 
W 2001 r. Giovanni Di Palma został nazwany „nowym 
talentem tańca baletowego" przez magazyn „Ballettanz 
International'' i otrzymał prestiżową nagrodę Leonida Miasina 
w Posila ewe Włoszech . 

Od 2005 nowy dyr ktor Baletu Lipskiego, Paul Cha lmer, 
dawał mu możl iwość zdobywania nowych doświad cze ń. 
Hortensio w Poskromieniu ztośnicy (char J. Cranko). nowa 
wersja Jeziora labędziego (Cha lmer I Czajkowski ), Pierrot 
Lunaire (Tetley I Schónberg) , Sonet 1 Suitę Suitę Suitę 
Goecke'go, Dziadek do orzechów (Cha/mer I Czajkowski) , 
Suitę tańców (Robbins I Bach) oraz wiele innych baletów 
m.in. Batanchine'a i Bigonzettiego. 
W 2008 Giovann i otrzymał prest1zową nagrodę „Gwiazda 
Baletu 2000" przyznaną przez jury złożo ne z międzynaro
dowych dziennikarzy w cz sie gali zorganizowanej w ,.Palais 
des Festiva ls" w Cannes. Zaprasiany jako gwiazda na wiele 
międzynarodowych występów tańczy w osła ionych teatrach 
w Hong Kongu, Miam i. Marsylii, Rzymie, Tokio . 
W kwietniu 2009 w CLasie Międzynarodowego Festiwalu 
Baletowego w Łodzi zagrał główną ro!ę w nowej, współczes
nej wersj i Jeziora fabędziego Giorgia Madii. 
Marzyfem o tym, aby latać to tytu biografii , której autorem 
jest siostra Giovanniego, Arcangelo Di Palma. Wyjaśnia ona 
trudności, z którymi borykało się dziecko postępujące wb ew 
tradycjom kulturowym, aby zrealizować swoje marzenia . 
Od czterech lat Giov nni na state współpracuje jako nauczy
cie l gościnny z ArkiTanz Ballet Studio w Tokio, jest ta że 
prywatnym nauczycielem wielu tancerzy (Ballet de Gran 
Canaria , Opera Paryska, Balet Narodowy w Tokio) Giovanni 
jest laureatem nagrody ba letowej UNESCO przyznanej dla 
najlepszego ta ncerza 2009 roku . 



Urodz i ła ię w Las Palmas na Gran Canari i w Hiszpanii . Edukację baleto ą rozpoczęła u Anatola Yanowskiego 
i Carmen Robles. W 1987 reprezentowała Hiszpanię na M łodzieżowym Międzynarodowym Konkursie Tańca 
w Heidelbergu W tym samym roku uzyskała stypendium hiszpańskiego Ministra Kultury na naukę w Państwowej 
Szkole Baletowej w Hawanie. 
W łatach 1989-1991 była członkiem zespołu Anatola Yanowskiego Companfa Ballet del Atlant ico w Las Palmas. 
W 1991 otrzymata stypendium fr ncuskiego Ministra Kultury na dalszą naukę w Theatre Contempora 1n w Paryżu 
Od 1993 była solistką Leipzig Ballet pod dy rekcją Uwe Scholza . 
Stworzyła wiele wlasn eh choreografii, m in Blumen statt Schmerzen Szkole Baletowej w Lipsku - zgłoszona 

do Niemieckiego Forum Tańca ; dla Baletu w Kiel Nach dem Regen; podczas letniego Festi alu Organowego 
w Turyngii zaprezen towała race choreograficzne w wykonaniu sol istów Baletu Lipskiego; opracowala wiele 
wstawek baletowych na scenie Opery w Lipsku - Rigoletto i Levins Muh/e w reżys ri i Alfreda irchnera , Wolny 
strzelec w rezyserii Guya Joostena. Została realizatorem licznych prac choreograficznych do muzyki organowej 
i kompozycJ i J.S. Bacha - Turyński Tydzień Bacha, „Tanz - Toccata" w Lipsku, projekt „Messe" w Operze Lipskiej, 
Wandernde See/en podczas Europejskiego Festiwalu Muzyki Kości lnej, Mas Alla del Mar wykonane przez zespól 
Gran Canaria Ballet. Ułożyła także choreografie do muzyki Leosa Janacka - Dziennik zaginionego, Sonata na 
skrzypce i fortepian, Romanza dla Opery w Lipsku Kellertheater. 

Jeden z nielicznych włoskich dyr genlów regula rn ie zapraszany do współpracy 7 n 1bardziej prestiżowymi instytucjami 
we Włoszech, jak Coro e Orchestra dell'Accademia Nazionale di anta Ceci lia, Orchestra e Coro del Teatra La Fenice 
w n cji, RAI Orchestra Sinfonica Nazionale, ORT Orchestra della Toscana. Jest częstym gościem włoskich festiwali 
muzyki dawnej , symfonicznej i współczesnej, m.in. Fest ival di Cremona „Claudio Monteverdi", MiTo Settembre Musica, 
Bienna le di Venezia . Współpracował z takimi mistrzami jak C. Abbado, G. Sinopoli , C.M. Giulini, L. Maazel, G. Pretre, 
J. Tate, MW Chung, M. Rostropovich , N. Jarvl , F. Bruggen, E. lnba l, P. Maag, and L. Berio. A. Pań, R. Vlad 
Jest uczniem Karla Osterreichera w Wiedniu , ukończył także klasy mistrzowskie u Sir John Eliota Gardinera i Ferdinanda 
Leitnera, był także asystentem Jurgena Jurgensa. 
t.ączy w sobie wokalną tra dycję włoską z niemiecką szkolą symfoniczną, co czyni z niego jednym z na1ważrne1szych 
dyrygentów włoskich , specja l izujących się w repertuarze chóralnym 1 symfoniczno-chóralnym, tj. oratoria. msze. nieszpory, 
requiem Handla, Bach , Vivaldiego, Haydna, Mozarta, Beethovena, Mendetssohna, Schuberta, Brahmsa. S cjal1zuje 
się równiez w repertuarze operowym z XVII I i początku XIX wieku . 
Byt dyrygentem Coro dell 'Accademia Naz1onale di Sa ta Cecilia w Rzymie w latach ?.000-2002, gdzie do dziś jest stale 
zapraszany. Prowadził zespoły chórał n tj . Światowy Chór Młodzieżowy (Belgia, 2005), !oski Chór Młodzieży (2003-
2005) 
Ostatnio dyrygo al spektaklem Parys i Helena C.W. Glucka w Opera Royal de Wallonie-Liege, z którym odbył ta kże 
tournce po Włoszech - Teatro Verdi w Pizie, Teatro Goldoni w Livorno, Teatra del Giglio Lucce. 
Zaprezentował dwie ważne premiery zapomn ianych dzie ł Nieszpory Botonarodzeniowe Ba ldassare Galuppiego 
w Bazylice św. Marka w Wenecji z chórem i orkiestrą li atru La Fenice i Ifigenia w Taurydtie Niccolo Jommell iego 
w weneckim Tea tra Goldoni. 
Dy rygował ró mież takimi dziełam i jak li mondo della luna Pais1ello 1 Alcina Handla w Tr ieście , Semiramida Rossiniego 
w Pizie, Livorno, Rovigo i Trenta. Orfeus1 i Eurydyka Glucka w Padwie. Don Giovanni Mozarta w 1eronie. 
spółpracował z wieloma orkiestram i symfonicznymi z repertuaren od J S. Bacha do Luciano Berio, z takimi solistami 

j kC. Sampson, S. Mingardo, M. Pletn v, R. Buchbinder, G. Carmignola, M. Campanella , R. Prosseda i inni. 

Jest pierwszym dyrygentem Orchestra Sinfon1ca di Savona, Academia de li Musici. zaloiyl zespół Athestis Chorus&Orchestra, 
wykon jący muz kę dawną na instrumentach z epoki. 
Jego przedstawienia transmitowane byty przez rozgłośnie RAI Austrii, Francji, Słowenii i Brazylii. Dokonał wielu 'lagrań 
dla hrm fono raficznych , tj . Decca, D utsche Grammophon, EM I, V1rgin , Chandos Records. 
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dyrektor m1chal znaniecki 
I zastępca dyrektora ~szartl '11arko 

zastępci:i dyrektora ds muzycznych „11eczy !aJJ nowa ows 

kierownik baletu jacek przybylow1cz 
kierownik chóru Mariusz otto 

k1erownii.. li teracki nici al, sla'1kie ,„1 cz 

kierownik organizacji pracy artystyczne1 nac•e1 w1 loch 
kierownik biura obsługi widzów andrzeJ frąckow1ak 

gtówna ks ięgowa :IJ o czak 
1mpresar1at katarzyra lis~kowsk·! 

pozyskiwanie undu szy ba•bara bargiel 
kierown ik słuzb pracowniczych graz '1J kastro 

k1erown1 adm1n1str CJ '1an'1a IT'a ą 
1nwestyCJe '10rbert sobcza~ 

radca prawny agri,esz~a brzozows~a wilczek 
archiwum tadeusz bon1ccl-. 

przygotowanie solistów alga leMko , warda rnarzec, barbara odl'. rOI 
olena skrok, raJIT'Und naw ck1 

asystenci choreografa "lalgoizat cho 1nac~a. malgorzat połyn~zu..;-sta1ida 
inspektor baletu ardrzc·1 ptatek 

akompanlalofly ba let u grazyna lewandowska •nagdalend r1ary~1ak 
pedagog baletu ura1 azymov 

insp1Cjenc1 daruta ka.Lm! r5ka. '.'.ieslav.a wiza 
ryszard dluze· ... 1cz , oaweł romollck1, 1anusz emn1c1<.1 

suflerzy riagoa e'la gluszyn a, md rT' zor n 

k1erown k techniczny ac:ek wenzel 
kierownik produkcji zb g'l1ew 1akamy 

pracownia scenograficzna czes1aw p etizak 

realizator światla marek ryd1ar 
scena rta•1t.s1 m1c~alslii 

dekora to i n1a •obol n1edr1ci1 
perukarnia wd n edżw1eot 

garderobiane rwa '<OW r 
malarnia iace~. wysocki 

pracownia krawiecka damska kr1slyna Jędryczka 
pracownia krawiecka męska grazy11a 1urnidaj 

modystki elzb1 ta boguslawska 
pracownia obuwnicza kaZirT'1erz ri1kołaiczak 

ślusarnia rofl"ua!d ctrruck 
stolarnia "llarek kw1atko \st.1 

opracowanie 1 reda CJa programu rr1chal J- starf1ew cz 
opracowanie graficzne typoli10111 iacek 11al1'i k1 

vł 1 F' 

tealr w1alk1 ~~ poznaniu 
ul lredry 9. 61-701 JJ(llnali 

tel 61 65 90 200 " 
opera u)opera.poznan pl 
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