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Obecna inscenizacja 
Damy pikowej 

powstała w koprodukcji 
ze Staatsoper Unter den Linden 

w Berlinie 

• Staatsoper 
unter den I inden 

Premiera berlińska odbyła się 5 grudnia 2003 roku 

Twórcami przedstawienia byli: 
Daniel Barenboim (kierownictwo muzyczne) 

Mariusz Treliński (reżyseria) 
Boris F. Kudlicka (dekoracje) 

Magdalena Tesławska i Paweł Grabarczyk. (kostiumy) 

Emil Wesołowski (choreografia) 

Franz Peter David (reżyseria świateł) 

Eberhard Friedrich (przygotowanie chóru) 

W rolach głównych wystąpili: 
Herman: Placido Domingo 

Hrabia Tomski: Hanno MUller-Brachmann 

Książę Jelecki: Roman Trekel 
Czekalinski: Martin Homrich 

Surin: Martin Snell 
Czaplicki: Andreas Schmidt 

Narumow: Gerd Wolf 
Hrabina: Ute Trekel-Burckhardt 

Liza: Angela Denoke 
Pol ina: Ekaterina Semenchuk 

Guwernantka: Barbara Heising 
Masza: Adriane Queiroz 

Nasz program ilustrują zdjęcia 

Moniki Rittershaus i Juliusza Multarzyńskiego 

z berlińskiego przedstawienia Damy pikowej 
w reżyserii Mariusza Trelińskiego 

oraz projekty scenograficzne Borisa F. Kudlicki 
do obu inscenizacji 

Honorowy patronat 
nad warszawską premierą 

Damy pikowej 
objął Prezydent Warszawy 

Lech Kaczyński 

Szanowni Państwo, 

Warszawa zaprasza dzisiaj na szczególne wydarzenie, 

na arcydzieło sztuki operowej Piotra Czajkowskiego Dama pikowa, 
z librettem według Aleksandra Puszkina. 

Utwór ten od premierowego spektaklu w końcówce la belle epoque 
jest ozdobą największych scen operowych. 

Wszystko co najpiękniejsze w materii operowej, a więc: 

cudowna i porywająca muzyka, 

sensacyjne ale noszące znamiona najwyższej literatury libretto, 

kierownictwo muzyczne światowej sławy dyrygenta i znawcy dzieł operowych 

Kazimierza Korda, 
wreszcie - inscenizacja Mariusza Trelińskiego, 

będąca autorską wizją 

jednego z najbardziej obecnie cenionych reżyserów na świecie 

- zapowiada olimpijską ucztę. 

Szanowni Państwo, od dwóch lat, 

staraniem władz Warszawy udowadniamy, 

iż Stolica Polski jest ważnym centrum kultury w Europie. 

Wielkie festiwale, znakomici artyści, głośne premiery 

- wszystko to przypomina o znaczeniu kultury w życiu mieszkańców Warszawy 

i o potencjale artystycznym Stolicy. 

Życzę więc Państwu wielkich artystycznych wzruszeń w przekonaniu, 

że dzisiejszy wieczór na długo zapadnie w pamięci gości 

Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
w Warszawie. 

~J w:r)~' 
Lech Kaczyński 

Prezydent Warszawy 

















HERMAN CZAJKOWSKIEGO 

Wizerunek Hermana przedstawiony przez Czajkowskie
go jest dużo bliższy bohaterom Dostojewskiego niż Her
manowi Puszkina. Bohaterowie Dostojewskiego łączyli 
w sobie wiele typowych cech współczesnych kompozy
torowi i byli bliżsi Czajkowskiemu niż Puszkinowski Her
man. W postaci Hermana Czajkowski zawarł cechy wielu 
młodych ludzi lat 70-80 [XIX wieku]. Od bohatera Puszki
na przejął Czajkowski tylko „nieokiełznane namiętności" 
i „płomienną wyobraźnię", ale nie ma w nim ani cienia 
rozsądku i przezorności. Dla bohatera Czajkowskiego nie 
istnieje sama dla siebie chęć wzbogacenia się i zyskania 
pozycji w świecie, zadowolenie swoich ambicji. Wiele 
natomiast wiąże bohatera opery Czajkowskiego z głów
nym bohaterem powieści Dostojewskiego Gracz - Alek
siejem Iwanowiczem. Herman w ujęciu Czajkowskiego 
jest naturą bardzo złożoną, ulepioną z cech krańcowo 
przeciwnych. Egzaltowany młodzieniec, opanowany pa
sją miłości, szybko przechodzący z rozpaczy w zachwyt, 
natura niezwykle wrażliwa, silna i jednocześnie słaba, 
człowiek gotów rzucić wyzwanie losowi, b~z możności 
zwyciężenia tego losu, zakochany, przedzierzgnięty w 
bezdusznego' fatalistę tracącego w szaleństwie całe czło
wieczeństwo. 

Nadieżda Tumanina 

(z książki Wielikij mastier, Moskwa 1968, 
przekład: Henryk Swolkień) 



DAMA PIKOWA CZAJKOWSKIEGO 

Opera ta powstała w wyjątkowo krótkim czasie: między 
31 stycznia a 15 marca 1890 roku we Florencji kompozytor na
pisał szkice, partyturę zaś ukończył 20 czerwca. Libretto pióra 
[swojego brata] Modesta Iljicza otrzymywał partiami z Rosii. 
Przeróbka tekstu została dokonana na żądanie dyrektora Ce
sarskich Teatrów, [Iwana] Wsiewołożskiego: m.in. akcję prze
niesiono w czasy Katarzyny Wielkiej . Wsiewołożski prawdopo
dobnie pragnął stworzyć spektakl pełen przepychu. Kompozy
tor w mistrzowski sposób ukazał w operze dwie strony życia 
- zewnętrzną i wewnętrzną. Zrozumiała to publiczność pierw
szych przedstawień, ale nie zrozumiała krytyka Padł zarzut, 
że w operze „zewnętrzny blask" bierze górę nad „wewnętrzną 
treścią" ... Tylko [Nikołaj] Kaszkin dał bardzo interesującą i sub
telną ocenę Damy pikowej w trzech wielkich artykułach , zwią
zanych z petersburskim wystawieniem. Wysoko postawił drugi 
obraz opery, gdzie - jego zdaniem - „znajdujemy wszystkie naj
lepsze cechy P. I. Czajkowskiego jako artysty, z jego melodycz
nym bogactwem, z ogromnym mistrzostwem techniki i wreszcie 
z tym zdrowym realizmem, który stanowi jeden z najznamien
niejszych rysów jego talentu, o wiele dobitniej i silniej świad
czący o jego pokrewieństwie z rosyjskimi malarzami, poetami, 
pisarzami niż jakiekolwiek użycie ludowych melodii " . 
[Nikołaj] Rimski-Korsakow dopiero po dłuższym czasie ocenił 
właściwie to dzieło; po śmierci Czajkowskiego wyraz i ł żal , że 
nie zdążył powiedzieć mu, iż uważa Damę pikową za jego naj
lepszą operę. 
19 grudnia 1890 na scenie cesarskiej rosyjskiej opery w Peters
burgu odbyło się pierwsze przedstawienie Damy pikowej pod 
kierunkiem [Eduarda] Naprawnika. Główny reżyser, [Gienna2 
dij] Kondratiew, pisał dyrektorowi teatrów o tym prżed~stawie
niu (jak zresztą o każdym przedstawieniu w ciągu piętnastu lat 
swojej pracy): 
„ Niezwykle interesująca jest historia powstania tej opery. 
W zeszłym roku w tym czasie wystawiano balet Śpiąca królew
na Czajkowskiego; o Damie pikowej nie było jeszcze mowy. 
Na próbach baletu zaczęło się mówić o tym, ażeby .Piotr Iljicz 
na obecny sezon napisał operę. 
Waszej Ekscelencji przyszła myśl, aby zlecić napisanie opery na 
temat Damy pikowej. Cały plan libretta i cały tok akcji wskazał 
Pan Modestowi Iljiczowi Czajkowskiemu - bratu kompozytora. 
Zabrali się gorąco do dzieła . Piotra Iljicza zaczęto namawiać, 

aby pośpieszył s ię i napisał operę na wiosnę, a on po ogrom
nym powrn;izeniu swego baletu, wyjeżdżając do Włoch , zabrał 
z sobą gotowy już pierwszy akt libretta. Pi sał operę tak -szyb
ko, że już w kwietniu przysłał [Piotrowi] Jurgensonowi pełny 
wyciąg fortepianowy do druku. Latem zostały rozesłane partie 
artystom, a w sierpniu chóry wyuczyły się już z grubsza opery .. . 
Opera ta zawiera tyle piękna, oryg.inalności i -smaku, że śmiało 
można jej przepowiedzieć ogromne.powodzenie: będzie długo 
błyszczeć w repertuarze cesarskiej rosyjskiej opery, przynosząc 
ogromne dochody. 
Rozmaitość obrazów libretta pozwoliła Czajkowskiemu na 
zróżnicowanie muzyki. Udało mu się bardzo subtelne naśla
downictwo Mozarta i innych kompozytorów z tego okresu ... 
Od początku do końca opera miała ogromne powodzenie, 
po każdym obrazie wywoływano autora i wykonawców. Po 
I akcie ofiarowano kompozytorowi srebrny wieniec, po drugim 
- ogromną wawrzynową lirę. Wykonawcami byli: Medea [Fi
gner] - Liza; [Olga] Olgina - Prilepa; [Maria] Sławina - hrabina; 
[Nina] Fride - Miłowzor; [Maria] Dolina - Polina; [Maria] Pilz 
- Guwernantka; Uulija] Junosowa - pokojówka Masza; [Nikołaj] 
Figner - Herman; [Wasilij] Wasiljew li - Czekalinski; [Konstan
tin] Kondaraki - Czaplicki; [Iwan] Mielnikow - hrabia Tomsl<i; 
[Leonid] Jakowlew - książę Jelecki; Uałmar] Frey - Surin; [Wła
dimir] Sobolew - Narumow; [Aleksandr] Klimow li - Złatogor; 
[Wasilij] Jefimow - mistrz ceremonii, oraz chłopiec-dowódca 
- wychowanek [Siergiej] Legat. 
Choreografię interludium ułożył Marius Petipa; wywoływano 
go z wykonawcami wiele razy ... W muzyce jest tyle piękna, w 
kostiumach tak cudowna gra kolorów, że widzowie opuszczają 
teatr oszołomieni i wszystkie te uroki uświadamiają sobie do
piero wtedy, gdy wysłuchają operę kilkakrotnie" (Czajkowskij 
i tieatr, Moskwa-Leningrad 1940). 
Niebawem wystawiono Damę pikową w innych miastach; 
wszędzie cieszyła się dużym powodzeniem i cieszy się nim do 
dziś, wywołując zachwyt szerokich rzesz słuchaczy. 
Bohater Damy pikowej, Herman, jest w literaturzę./osyjskiej 
zjawiskiem nowym. Biedny oficer inżynierii ze zruszczonej nie
mieckiej rodziny, ogarnięty jedną namiętnością - pragnieniem 
wzbogacenia się, marzy o szczęśliwym przypadku, który dałby 
mu tę możliwość. Puszkin umyślnie nie wspomina o rodzinnym 
i służbowym środowisku Hermana; jest to postać wyosobnio-

na, nosiciel zgubnej namiętnośc i, człowiek głęboko amoralny, 
bezlitosny, gotów do zbrodni. Działa chłodno, z rozmysłem, 
a jednak mimo to budzi w czyteln!ku niejasn_e '."'.spółczucie. Na
leży do pokolenia młodych ludzi o „przenikliwym, chłodnym 
umyśle", o tajemnej, nieuciszonej ambicji ; to sceptycy, rozcza
rowani do miłości i przyjaźni , do ideałów. Nie ma dla nich nic 
świętego, a ich zgubna namiętność doprowadza do tragedii. 
Nowela Puszkina i opera Czajkowskiego zasadniczo się różnią. 
w operze rzecz dzieje się nie w latach trzydziestych XIX wieku, 
jak a Ptr5zk+na,·alew końeu XVIII stulecia. Herman jest nie inży
nierem, ale huzarem. Liza nie jest biedną, zahukaną rezydentką, 
lecz wnuczką i spadkobierczynią hrabiny; jej narzeczony - ksią
żę Jelecki u Puszkina nie występuje. Wreszcie Herman Puszkina 
nie kocha Lizy - udaje zakochanego, natomiast w operze Her
man kocha naprawdę i ta miłość przeplata się z namiętnością 
do kart. Mimo tych różnic sama istota postaci głównego boha
tera jest ta sama u Puszkina i Czajkowskiego, zwłaszcza w dru
giej połowie opery; zasadę formotwórczą urzekającej w swej 
posępności akcji Damy pikowej stanowi narastanie namiętności 
do kart.(. .. ) 
Namiętności zostają zwyciężone przez prawdziwą miłość. Ta
kie rozwiązanie dramatu świadczy o tym, jak bliski był Czaj
kowski w ostatnim okresie życia Spinozie, jak nauka wielkiego 
filozofa była w istocie swojej zgodna ze światopoglądem kom
pozytora. Smutne pytanie: „ Na co wam ona?" - rozbrzmiewają
ce w instrumentach dętych drewnianych, stanowi streszczenie 
rozgrywającej się tragedii. Na co mu ta tajemnica? Za co oddał 
swe życie? Świat chimer, niedorzeczna namiętność, obłędne 
pragnienie życia bez ryzyka, oszukania życia i jego praw za po
mocą magii i zaklinań - cała ta pogoń za ulotnym szczęściem 
prowadzi do całkowitej klęski. Triumfuje tylko wielka, wieczna 
siła miłości . 
Damę pikową Czajkowskiego nazwać możemy psychologicz
nym dramatem muzycznym, poświęconym analizie przeżyć 
jednostki. Być może, kompozytor wniósł niemało osobistych, 
intymnych cech do obrazu swego umiłowanego bohatera: we
wnętrzne skłócenie z otaczającym światem, nie uciszone dą
żenie do szczęścia. A jednocześnie udało się <;:zajkowskiemu 
uogólnić przeżycia Hermana, dać mu rysy i właściwości zna
mienne dla całej kategorii ludzi jego wieku . Złożony i sprzecz
ny w sobie obraz Hermana jest głęboko ludzki, Herman to czło
wiek epoki Czajkowskiego. 
Jednak tragedia Hermana bynajmniej nie wyczerpuje całej treści 
dramatu muzycznego. Dama pikowa bowiem stanowi swoiste 
połączenie dwóch zamysłów artystycznych - oddanie subiek
tywnego świata Hermana i przedstawienie historyczno-kultura!-

nego środowiska, w którym bohater żyje. Obydwa pierwiastki 
przez cały czas się przeplatają. Tak więc w pierwszym obrazie 
rozmowa Hermana z Tomskim miesza się z chórem spacerowi
czów, a wcześniej jeszcze ukazana jest zabawa dzieci w wojsko 
oraz chór nianiek i guwernantek. W drugim obrazie m.in. Poli
na przy wtórze klawesynu śpiewa modny w końcu XIX wieku, 
czuły romans do tekstu [Konstantina] Batiuszkowa, będącego 
parafrazą Resignation [Friedricha] Schillera, a młodzież tańczy 
taniec rosyjski. Trzeci obraz - maskarada - z artystyczną prawdą 
przedstawia życie i uciechy arystokracji rosyjskiej. Urocze inter
mezzo zatytułowane Szczerość pasterki, ze swym pseudonaiw
nym tematem, zwrotami zapożyczonymi z Koncertu fortepia
nowego C-dur KV 503 i Kwintetu smyczkowego c-moll KV 406 
Mozarta, stanowi jedną z pierwszorzędnych stylizacji dworskie
go rokoka. Wreszcie finał obrazu - wejście carycy Katarzyny ze 
świtą - jest historycznie wiernym szkicem oficjalnej ceremonii 
dworskiej i odbywa się przy dźwiękach poloneza. 
Czwarty, piąty i szósty obraz nie dają kompozytorowi sposob
ności do przedstawienia potocznego życia; ich muzyka należy 
do wewnętrznego świata Hermana i Lizy. Za to obraz ostatni, 
w domu gry, obfituje w żywo uchwycone sceny rodzajowe. 
W atmosferze pijackiej hulanki, w naturalny sposób rodzi się 
pieśń biesiadna i taneczna. Już pierwszy chór graczy „Będzie
my pić i weselić się! " należy do tego gatunku. Pieśń Tomskiego 
do swawolnego tekstu Gawriły Dierżawina (popularnego poety 
końca XVIII w.) „Jesli b miłyje diewicy" stanowi dań dla epoki 
stylu galant. Figlarna melodia typu kupletowego jest biesiadną 
pieśnią podchmielonych graczy. Taneczna pieśń karciarzy do 
słów Puszkina „Tak w deszczowe dni zbierali się" daje sposob
ność do porywającego ogólnego tańca. Cała zaś scena wiernie 
przedstawia życie arystokratycznej „złotej młodzieży" starego 
Petersburga. Muzyka pełna jest niefałszowanej żywości - i w 
tym kontekście tragiczny koniec epopei staje się szczególn!e 
wyrazisty. 
Jak widzimy, Czajkowski nie bał się uchodzić za eklektyka, i w 
tak syntetycznym utworze, jak Dama pikowa, stosował różne 
środki stylu realistycznego, zależnie od sytuacji scenicznej, te
matu i charakteru działających postaci. W samej zasadzie nie ma 
nic nowego, ale nowe jest jej wyjątkowo subtelne, przemyślane 
i wieloznaczne zastosowanie dla celów realizmu · operowego, 
dla nadania dziełu psychologicznej i historycznej wierności. 

Arnold Alszwang 

(Z monografii Czajkowski, przekład: Jerzy Popiel, 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1979) 













Francuskie grawiury wg Pierr~'a Guerina przedstawiające tragiczn 





Modest Czajkowski 

DAMA PIKOWA 
Libretto opery 
według opowiadania Aleksandra Puszkina 

Nowy przekład 
Zdzisław Jaskuła 

Osoby 

HERMAN 
tenor 
HRABIA TOMSKI 
baryton 
KSIĄŻĘ JELECKI 
baryton 
CZEKALI NSKI 
tenor 
SURIN 
bas 
CZAPLICKI 
tenor 
NARUMOW 
bas 
MISTRZ CE REMO N 11 
tenor 
HRABINA 
mezzosopran 
LIZA 
sopran 
POLINA 
kontralt 
GUWERNANTKA 
mezzosopran 
MAS ZA 
sopran 
CHŁOPIEC-DOWÓDCA 
rola mówiona 

Osoby intermedium 

PRILEPA 
sopran 
MIŁOWZOR (POLI NA) 
kontralt 
ZŁATOGOR (HRABIA TOMSKI) 
baryton 

oraz 

' 

Nianie, guwernantki, mamki, spacerowicze, goście, dzieci, gracze i inni. 

Akcją toczy się w Petersburgu pod koniec XVIII wieku. 



AKTi 

OBRAZ PIERWSZY 

Wiosna. Ogród Letni w Petersburgu. 
Niewielki plac. Nianie, guwernantki 
i mamki siedzą na ławkach fub przecha
dzają się po ogrodzie. Dzieci bawią się 
w berka, skaczą na skakankach i rzucają 
piłkami. 

(Nr 1. Chór dzieci , niań i innych) 

CHÓR MAŁYCH DZIEWCZYNEK 
Gorej, gorej jasno, 
żebyś nie zgasło! 
Raz, dwa, trzy! 

CHÓR NIAŃ 
Bawcie że się dziatki miłe! 
Rzadko was słoneczko, moi mili, 
cieszy radośnie! 
Jeśli , mileńcy, do woli 
wyszalejecie się w zabawie, 
to zapewnicie swoim nianiom 
trochę spokoju. 
Wygrzejcie się, pobiegajcie, drogie 
dziatki, 
i pobawcie się na słoneczku! 

CHÓR GUWERNANTEK 
Chwała Bogu, , 
przynajmniej trochę można odpocząć, 
pooddychać wiosennym powietrzem, 
co nieco zobaczyć! 

Uciekaj albo poddaj się! 
Hurra! 
Obrona ojczyzny 
przypadła nam w udziale. 
Staniemy do walki 
i wrogów w niewolę 
weźmiemy bez wahania! 
Hurra! 
Niech nam żyje pani, 
przemądra caryca! 
Ona nam matką, wszech krajów 
władczynią, 
i dumą, i ozdobą! 
Hurra! 

CHŁOPIEC-DOWÓDCA 
mówiąc 
Zuchy chłopcy, 
muszkiet na ramię! Marsz! 
Chłopcy wychodzą . 

CHÓR NIAŃ, GUWERNANTEK 
i MAMEK 
Ależ zuchy z tych naszych młodych 
żołnierzy! 
Naprawdę napędzą stracha wrogowi! 
Ależ zuchy! 
W jakim ordynku! 

Inne dzieci opuszczają scenę za mło
dymi żołnierzami. Nianie i guwernant
ki rozchodzą się, robiąc miejsce innym 
spa~erowiczom. Wchodzą Czekalinski i 
Sunn. . 

Bez krzyków spędzić czas, bez pouczeń (Nr 2. Scena i arioso Hermana) 
i reprymend oraz kar za nieodrobione 
lekcje. 

CHÓR MAMEK 
Baju, baju, baj! Baju, baju, baj! 
Śpij, kochanie, odpoczywaj, 
jasnych oczek nie otwieraj! 

Za sceną s łychać odgłosy werbli 
i dziecinnych trąbek. 

CHÓR NIAŃ, GUWERNANTĘK 
i MAMEK 
Oto idą nasi wojownicy, 
żołnierzyki , w jakim ordynk\I! 
Na bok! Na bok! 
Miejsce! Miejsce! 
Raz, dwa, raz, dwa! 

CHÓR CHŁOPCÓW 
maszerując 
Raz, dwa, raz, dwa, 
lewa, prawa, lewa, prawa! 
Wszyscy razem, bracia, 
równaj krok! 

CHŁOPI EC-DOWÓDCA 
mówiąc 
Raz, dwa, stój! 
Muszkiet do nogi! 
Chłopcy wykonują komendy. 

CHÓR CHŁOPCÓW 
Zebraliśmy się tu wszyscy 
na pohybel rosyjskim wrogom, 
zły przeciwniku, miej się na baczności , 
ze swymi zbrodniczymi pomysłami. 

CZEKALI N SKI 
Jak skończyła się wczorajsza gra? 

SURIN 
Niestety, znowu strasznie przerżnąłem! 
Nie wiodło mi się . 

CZEKALI N SKI 
I tym razem graliście do białego rana? 

SURIN 
Tak! Strasznie mi zbrzydło ... 
Niech to diabli, wygrać by choć raz! 

CZEKALI N SKI 
Był tam Herman? 

SURIN 
Był i jak zawsze, od ósmej 
i do osmej rano, 
przykuty do stołu gry 
siedział i milcząc złapał wino! 

CZEKALI N SKI 
Tylko tyle? 

SURIN 
I przyglądał się grze innych. 

CZEKALI N SKI 
Jaki z niego dziwny człowiek! 

SURIN 
Jakby przynajmniej trzy zbrodnie 
miał na sumieniu! 

CZEKALINSKI 
Słyszałem, że jest bardzo biedny. 

SURIN 
Owszem, niebogaty. 
Wchodzi Herman, zamyślony 
i posępny. Wraz z nim hrabia Tomski. 
Patrz, oto i on. 
Jak diabeł z piekła ... bledziutki ... 
Czekalinski i Surin przechadzają się. 

TOMSKI 
Powiedz mi, Hermanie, co z tobą? 

HERMAN 
Ze mną? Nic. .. 

TOMSKI 
Tyś chory? 

HERMAN 
Nie, zdrów. 

TOMSKI 
Jakoś się zmieniłeś ... 
Z czegoś jesteś niezadowolony ... 
Zazwyczaj byłeś opanowany, 
powściągfiwy, 
a przynajmniej radosny, 
teraz jesteś mroczny, milczący 
i uszom swoim nie wierzę: 
płoniesz nową namiętnością, 
podobno całe noce 
spędzasz na grze! 

HERMAN 
Tak, do celu pewną nogą 
jak wcześniej zdążać nie mogę, 
ja sam nie wiem, co się ze mną dzieje. 
Pogubiłem się, nie jestem słabowity, 
lecz panować nad sobą 
nie mam już sił... 
Ja kocham! Kocham! 

TOMSKI 
Jak to! Zakochałeś się? W kim? 

HERMAN 
Imienia jej nie znam 
i n ie mogę poznać, 
ziemskim imieniem nie pragnę 
jej nazywać! 
Szukając wszelkich porównań, 
nie wiem, z kim ją porównać .. . 
Moją miłość, błogość rajską 
chciałbym wiecznie chronić! 
Lecz zazdrosna myśl, 
że inny ją posiądzie, 
gdy ja nie śmiem całować śladu jej stóp, 
dręczy mnie i zazdrość przyziemną 
na próżno chciałbym poskromić , 
i wszystko pragnąłbym wtedy objąć 
i pragnąłbym objąć moją świętą, 
nie znam jej imienia 
i nie chcę go poznać! 

TOMSKI 
No, skoro tak, to szybko do dzieła! 
Dowiemy się, kto ona. 
A wtedy śmiało proś o jej rękę 
i sprawa załatwiona ... 

HERMAN 
O nie, do czorta! 
Ona szlachcianka 
i nie może do mnie należeć! 
Oto, co mnie męczy i dręczy! 

TOMSKI 
Znajdziemy inną ... 
Nie ona jedna na świecie! 

HERMAN 
Ty mnie nie znasz! 
Nie, ja się nie odkocham! 
Ach, Tomski! Ty nie rozumiesz! 
Ja mogłem spokojnie żyć, 
póki namiętności były we mnie uśpione, 
wtedy byłem panem siebie; 
teraz, kiedym we władzy 
tego jednego marzenia, żegnaj , spokoju! 
Struty, jakl::iym był pijany, 
jestem chory, chory, zakochany! 

TOMSKI 
Tyś to Hermanie? Przyznaję, 
że nigdy bym nie pomyślał, 
iż tak potrafisz kochać! 

Herman i Tomski wychodzą. 
Spacerowicze zapełniają scenę. 

(Nr 3. Chór spacerowiczów i scena) 

WSZYSCY 
Wreszcie Bóg zesłał nam 
słoneczny dzionek! 

Jakie powietrze, jakie niebo! 
Prawdziwy maj nam nastał! 
Ach, jak uroczo, doprawdy, 
spacerować chce się cały czas! 
Na drugi taki dzień 
długo przyjdzie nam czekać! 

MŁODE DAMY 
Co za radość! 
Co za szczęście! 
Jak miło jest żyć! 
Jak przyjemnie 
chodzić do Letniego Ogrodu! 
Popatrzcie, ilu młodycn ludzi 
i wojaków, i cywilów 
krąży na końcu alei! 
~opatrzcie, jakie mnóstwo 
~wojaków, i cywilów, . . 
1acy dystyngowani, jacy przystojni , 
Jacy piękni, popatrzcie. 

STARSZE KOBIETY 
Dawniej dobrze się żyło, 
i takie dni co.roku bywały 
wczesną wiosną! 
A teraz rzadko kiedy 
słoneczko z rana świeci, 
gorzej się zrobiło, doprawdy, 
pora umierać! 
'?a~niej, doprawdy, było lepiej , 
~yłO się weselej, 
1 słoneczko na niebie 
nie należało do rzadkości . 

MŁODZI PANOWIE 
Słońce, niebo, powietrze, 
śpiew słowika, 
i rumieniec jasny 

na twarzach dziewcząt. 
To wiosny dar, 
wraz z nią i miłość 
słodko burzy młodą krew! 

STARSI PANOWIE 
Od lat już nie widzimy 
takich dni , a bywało, 
że często je widywaliśmy. 
Za panowania Elżbiety 
cudny był czas, 
lepsze było lato 
i jesień , i wiosna! 
Och, minęło już wiele lat, 
odkąd nie było takich dni .. . 
Ach, dawniej żyło się 
lepiej , weselej . 
Takich wiosennych, jasnych dni 
dawno już nie było! 

WSZYSCY 
Wreszcie Bóg zesłał nam 
słoneczny dzionek! 
Jakie powietrze, jakie niebo! 
Prawdziwy maj nam nastał! 
Ach, jaki urok, doprawdy, 
spacerować chce się cały czas! 
Na drugi taki dzień 

. długo przyjdzie nam czekać! 

Wchodzą Herman i Tomski. 

TOMSKI 
A jesteś pewny, 
że ona ciebie nie zauważyła? 

Idę o zakład, że jest zakochana 
i tęskni do ciebie ... 

HERMAN 
Gdybym się tej radosnej nadziei 
wyzbył , 
czyż dusza moja zniosłaby te 
męczarnie? 
Ty widzisz, ja żyję , cierpię, 
lecz w tej strasznej chwili, 
gdy się dowiem, 
ze nie dane mi jest jej posiąść , 
wtedy pozostanie mi tylko jedno ... 

TOMSKI 
Co? 

HERMAN 
Umrzeć! 

Wchodzi książę Jelecki. Czekalinski 
i Surin podchodzą do niego. 

CZEKALINSKI 
Można ci pogratulować? 

SURIN 
Ty się , jak mówią, żenisz? 

KSIĄŻĘ 
Tak, panowie, żenię się; 
promienisty anioł wyraził z~odę, 
by los swój z moim związac na wieki! 

CZEKALINSKI 
Cóż, w samą porę! 

SURIN 
Cieszę się z całej duszy. 
Bądź szczęśliwy, książę! 

TOMSKI 
Jelecki , gratuluję! 

KSIĄŻĘ 
Dziękuję, przyjaciele! 

HERMAN 
Dniu nieszczęśliwy, przeklinam cię! 
Jakby się wszystko sprzysięgło, 
by przystąpić do walki ze mną. 
Wszędzie radość się odbija, 
lecz nie w mojej chorej duszy. 
Wszystko się uśmiecha, wszystko lśni . 

KSIĄŻĘ 
Szczęśliwy dniu, błogosławię cię! 
Jakby się wszystko sprzysięgło, 
by radować się wraz ze mną. 
Wszędzie odbija się 
błogość nieziemskiego życia. 
Wszystko się uśmiecha, wszystko lśni. 

HERMAN 
Kiedy w moim sercu 
piekielny gniew drży, 
zwiastując mi jedynie męki 
o tak, jedynie męki mi zwiastując! 

KSIĄŻĘ 
Jakże w moim sercu 
wszystko radośnie drży, 

ku błogości rajskiej skinieniem 
przyzywając! 
Jakiż szczęśliwy dzień, błogosławię cię! 

TOMSKI 
Powiedz, z kim się żenisz? 

HERMAN 
Książę, kim jest twoja narzeczona? 

Wchodzi Hrabina i Liza. 

KSIĄŻĘ 
wskazując Lizę 
Oto i ona! 

HERMAN , 
Ona? Ona jest jego narzeczoną? 
O Boże! Boże! 

LIZA i HRABINA 
On znowu tutaj! 

TOMSKI 
do Hermana 
A więc to jest ta twoja bezimienna 
piękność! 

(Nr 4. Kwintet i scena) 

LIZA 
Boję się! On znowu jest przede mną, 
tajemniczy i mroczny nieznajomy! 
W jego oczach 
niemy ~yrzut zmieni~ się 
w og1en bezrozumnej , 
dzikiej namiętności ... 
Kim on jest? Czemu mnie prześladuje? 



Boję się, boję, jakbym była w mocy 
złowieszczego ognia jego oczu! 
Boję się, boję się! 

HRABINA 
Boję się! On znowu jest przede mną, 
tajemniczy i mroczny nieznajomy! 
To złowieszczy znak, 
ogarnięty jakąś dziką namiętnością .. . 
Czego on chce, tak mnie prześladując? 
Czemu on znowu jest przede mną? 
Boję się, jakbym była w mocy 
złowieszczego ognia jego oczu! 

HERMAN 
Boję się! Tutaj znowu przede mną, 
jak jakiś znak złowieszczy, 
pojawiła się mroczna starucha ... 
W jej strasznych oczach 
czytam swój niemy wyrok! 
Czego jej trzeba? 
Czego ona chce ode mnie? 
Jakbym był w mocy 
złowieszczego ognia jej oczu! 
Kim, kim ona jest? 
Boję się! Boję się! Boję się! 

KSIĄŻĘ 
Boję się! 
Boże mój, jaka ona zmieszana! 
Skąd to dziwne wzruszenie? 
W jej oczach jakiś strach jest niemy! 
Jasny w nich dzień 
dlaczego nagle zmienił się 
w niepogodę! 

Co z nią? Nie patrzy na mnie! 
Boję się, jakby groźnie zbliżało się 
jakieś niespodziewanie nieszczęście! 
Boję się, boję się! 

TOMSKI 
Oto ta, o której mówił. 
Jakże zmieszany tą niespodziewaną 
wieścią! 
W jego oczach widzę strach, 
niemy strach zmienił się w ogień 
bezrozumnej namiętności! 
A co z nią? Jak pobladła! 
Ach, boję się o nią, boję się! 
Boję się o nią! 
zwracając się do Hrabiny 
Hrabino! 
Pani pozwoli sobie pogratulować .. . 

HRABINA 
Powiedzcie mi, kim jest ten oficer? 

TOMSKI 
Który? Ten? To Herman, 
Mój przyjaciel. 

HRABINA 
Skąd on się wziął? 
Jaki on straszny! 

KSIĄŻĘ 
podając rękę Lizie 
Niebios czarowny urok, 
wiosna, zefirków lekkich szelest. 
Wesołe tłumy, pozdrowienia przyjaciół 
obiecują nam na przyszłość 
wiele lat szczęścia! 

Hrabina, Tomski, Liza i książę wychodzą. 

HERMAN 
Raduj się, przyjacielu! 
Czyżbyś zapomniał, 
że po cichych dniach 
burza nadchodzi, 
że Stworzyciel dodał do szczęścia łzy, 
a do pogody grzmot! 

Z daleka rozlega się grzmot. Herman, 
pogrążony w posępnym smutku, siada 
na ławce. 

(Nr 5. Scena i ballada Tomskiego) 

SURIN 
Jaka wiedźma z tej Hrabiny! 

CZEKALINSKI 
Straszydło! 

TOMSKI 
Nie na darmo ją przezwali 
„Damą pikową" ! 
Nie mogę zrozumieć, 
dlaczego ona już nie dźga. 

SURIN 
A jak? Taka starucha? No, co ty? 

CZEKALI N SKI 
Osiemdziesięcioletnia mumia! 
Ha, ha, ha! 

TOMSKI 
Tak więc niczego o niej nie wiecie? 

SURIN· 
Nie, zaiste, niczego! 

CZEKALINSKI 
Niczego! 

TOMSKI 
A więc posłuchajcie! 
Hrabina wiele lat temu 
słynęła w Paryżu z cudnej urody. 
Wszyscy młodzieńcy 
dla niej rozum tracili, 
nazywając ją Moskiewską Wenus. 
Hrabia Saint-Germain między innymi, 
wtedy też jeszcze przystojny młodzian , 
zapałał do niej namiętnością, 
ale bezskutecznie wzdychał do hrabiny! 
Całymi nocami, bez przerwy, 
grała owa piękność 
i, jaka szkoda, wolała miłość faraona. 
Kiedyś w Wersalu przy „Jeu de la Reine" 
Wenus.Moskiewska zgrała się do czysta; 
w gronie zaproszonych · 
byf hrabia Saint-Germain; 
śledząc grę, słyszał jak ona 
szeptała w gorączce hazardu : 
„O, Boże! O, Boże! O, Boże! 
Wszystko mogłabym odegrać, 
gdyby wystarczyło postawić raz jeszcze 
trzy karty, trzy karty, trzy karty" ! 
Hrabia, korzystając z nadarzającej 
się okazji, gdy opuściwszy ukradkiem 
pełną salę gości 

piękność samotna 
siedziała w milczeniu, 
zakochany wyszeptał jej do ucha, 
słowa, słodsze nad dźwięki Mozarta: 
„Hrabino, za cenę jednego rendez-vous, 
jeśli pani chce, zdradzę pani 
trzy karty, trzy karty, trzy karty"! 
Hrabina oburzyła się: „Jak pan śmie?" 
Lecz hrabia nie był tchórzem. 
I kiedy po dniu 
piękność się znowu zjawiła, ach, 
bez grosza w kieszeni na 
„Jeu de la Reine", 
już znała trzy karty ... 
Postawiwszy je śmiało, jedną za drugą, 
odegrała swoje, ale za jaką cenę! 
O karty, o karty, o karty! 
Raz zdradziła te karty swojemu mężowi , 
za drugim razem poznał je 
pewien młodzieniec, 
ale w tę samą noc, kiedy została sama, 
pojawił się duch i groźnie powiedział: 
„Otrzymasz śmiertelny cios 
od trzeciego, 
który płonąc namiętną miłością, 
przyjdzie, by siłą wydrzeć 
od ciebie tajemnicę 
trzech kart, trzech kart, trzech kart"! 

(Nr 6. Scena finałowa) 

CZEKALI N SKI 
,Se non e vero, e ben trovato! 

SURIN 
Zabawne! 
Ale Hrabina może spać spokojnie; 
trudno jej będzie znaleźć jeszcze 
namiętnego kochanka. 

CZEKALI N SKI 
Posłuchaj, Hermanie! 
Trafia ci się świetna okazja, 
by zagrać bez pieniędzy! 
Pomyśl, pomyśl o tym! 

CZEKALINSKI i SURIN 
„Od trzeciego, 
który płonąc namiętną miłością, 
przyjdzie, by siłą wydrzeć 
od ciebie tajemnicę 
trzech kart, trzech kart, trzech kart" ! 

Wychodzą. Silny grzmot. Wybucha 
burza. Spacerowicze rozpierzchają się 
we wszystkie strony. 

CHÓR SPACEROWICZÓW 
Jak szybko nadeszła burza, 
kto by się tego spodziewał? 
Grom za gromem coraz głośniejszy, 
straszniejszy! 
Biegnijmy szybciej! 
Szybciej śpieszmy ku bramie! 
Szybciej do domu! 
Ach, Boże mój! Biada! 

HERMAN 
zamyślony 
„Otrzymasz śmiertelny cios 
od trzeciego, 

który płonąc namiętną miłością, 
przyjdzie, by siłą wydrzeć 
od ciebie tajemnicę : 
trzech kart, trzech kart, trzech kart"! 
Ach, co mi po nich, 
choćbym nawet je posiadł! 
Wszystko i tak teraz stracone ... 
Zostałem sam. 
Mnie burza nie straszna! 
We mnie samym wszystkie 
namiętności rozgorzały 
z taką morderczą siłą, 
że ten grom jest 
niczym w porównaniu z nimi! 
Nie, książę, pókim żyw, nie oddam jej; 
nie wiem, jak, ale odbiorę ci ją! 
Grzmot, błyskawica, wiatr! 
Przed wami przysięgam uroczyście: 
ona będzie moją, moją, albo umrę! 

OBRAZ DRUGI 

Pokój Lizy. Drzwi balkonowe 
wychodzą na sad. 

(Nr 7. Duet Lizy i Poliny) 

Liza przy klawesynie, obok niej Po/ina 
i przyjaciółki. 

LIZA i POLI NA 
Już wieczór, 
obrzeża chmur pociemniały, 
ostatni promień zmierzchu 

umiera na wieżach; 
ostatnia w rzece lśniąca fala : 
z gasnącym niebem zamiera. 
Jal< łączy się z chłodem zapach roślin, 
jak słodko w ciszy 
na brzegu fale pluskają, 
jak cicho wieje zefir po wodzie 
i gibka wierzba drży. 

(N r 8. Scena, romans Poliny i pieśń 
rosyjska z chórem) 

CHÓR PRZYJACIÓŁEK 
Zachwycająco! Czarująco! 
Cudownie! Prześlicznie! 
Ach, cudnie i wspaniale! 
Jeszcze, mesdames, jeszcze. 

LIZA 
Zaśpiewaj nam, Polu, sama! 

POLINA 
Ja sama? Ale co zaśpiewać? 

CHÓR PRZYJACIÓŁEK 
Prosimy, co tam znasz, 
ma chere, gołąbeczko, 
zaśpiewaj nam cokolwiek! 

POLINA 
Zaśpiewam wam ulubiony romans Lizy. 
Poczekajcie ... 
Siada przy klawesynie. 
Jak to szło? 
Improwizuje. 
No, przypomniałam sobie ... 
Przyjaciółki miłe, 

w niegroźnych zabawach, 
w rytm tanecznych pieśni 
swawolicie po łąkach. 
I ja, jak wy, . 
żyłam w Arkadii szczęśliwej, 
i ja u zarania życia w tych gajach 
i na trch polach 
chwi radości kosztowałam. 
Miłość w marzeniach złotych mi 
szczęście obiecywała, 
lecz co stało się mym udziałem 
w tych radosnych miejscach? 
Mogiła, mogiła, mogiła. 
Czemu to umyśliłam sobie 
zaśpiewać pieśń taką płaczliwą? 
I bez tego jesteś jakaś taka smutna, 
Lizo, w taki dzień, pomyśl! 
Wszak jesteś zaręczona, aj, aj, aj! 
No, coście wszystkie nosy spuściły? 
Zaśpiewajmy coś wesołego, 
coś ruskiego, 
na cześć narzeczonego i narzeczonej! 
No, ja zacznę, a wy mi wtórujcie! 

CHÓR PRZYJACIÓŁEK 
Zaiste, dajcie wesołą, ruską! 

POLINA 
No chodź, skarbie, Maszeńko, 
pobaw się i pląsaj. 

POLINA i PRZYJACIÓŁKI 
Aj, luli, luli, luli, 
pociesz się i pląsaj. 

POLINA 
Swoje białe rączki 
weź pod boki! 

POLINA i PRZYJACIÓŁKI 
Aj, luli , luli, luli, luli , 
weź pod boki! 

POLINA 
Swoich szybkich nóżek 
nie żałuj, dogadzaj im! 

POLINA i PRZYJACIÓŁKI 
Aj, luli , luli, luli , luli , 
nie żałuj , nie żałuj 

POLINA 
Kiedy spyta mamusia, 
powiedz jej: „Jestem wesoła"! 

POLINA i PRZYJACIÓŁKI 
Aj luli, luli, luli , luli, 
powiedz: „Jestem wesoła"! 

POLINA 
A w odr,owiedzi tatusiowi 
mów: „Śpiewałam do świtu"! 

POLINA i PRZYJACIÓŁKI 
Aj , luli, luli, luli, luli , 
mów: „Śpiewałam do świtu"! 

POLINA 
Jeśli wytykać zacznie ci 
jakiś młodzieniec, 
„ Idź precz, uciekaj"! 

POLINA i PRZYJACIÓŁKI 

Aj, luli , luli , luli , luli , 
„ Idź precz, uciekaj"! 

(Nr 9. Scena i arioso Guwernantki) 

GUWERNANTKA 
Mesdemoiselles, co to u was za hałas? 
Hrabina się złości .. . aj, aj, aj! 
Nie wstyd to wam pląsać po rusku? 
Fi, quel genre, mesdames! 
Panienki z waszych sfer 
powinny znać zasady zachowania! 
Powinniście jedna drugą 
uczyć zasad świata! 
Tylko wśród służących można 
tak szaleć, mes mignonnes! 
Czyż nie można się weselić , 
nie zapominając o bon ton! 
Nie przystoi wam tak szaleć! 
Tańce ludowe to nie rzecz księżniczek, 
jedna dru9iej tę prawdę winna 
powtarzac, że panienki z waszych sfer 
muszą znać reguły . 
i baczyć na zasady świata. 

(Nr 1 O. Scena finałowa) 

GUWERNANTKA 
Już pora się rozejść, 
przysłano mnie z poleceniem, 
byście się pożegnały. 

Dziewczęta zaczynają wychodzić. 

POLINA 
podchodząc do Lizy 
Lizo, czemuś taka zmartwiona? 

LIZA 
Ja zmartwiona? 
Nic podobnego, popatrz, jaka noc, 
jak po ?urzy, st~a~znej wszystko 
nagle się odsw1ezyło . : 

POLINA 
Uważaj, ja na ciebie 
poskarzę się księciu , powiem mu, 
że w dzień zaręczyn tak się smuciłaś .. . 

LIZA 
N ie, na Boga, n ie i;nów mu! 

POLINA 
W takim razie uśmiechnij się teraz . 
O tak! A teraz, żegnaj! 

LIZA 
Odprowadzę cię! 

Opuszczają pokój. Wchodzi pokojówka 
i gasi wszystkie świece oprócz jednej. 
Kiedy podchodzi do drzwi balkono
wych, by je zamknąć, Liza wraca. 

LIZA 
Nie trzeba zamykać, zostaw! 

MAS ZA 
Niech się pani nie przeziębi, panienko! 

LIZA 
Nie, Maszo, 
noc taka ciepła, taka cudowna! 



MAS ZA 
Czy życzy pani sobie 
pomocy przy rozbieraniu? 

LIZA 
Nie, ja sama. 
Ty idź spać! 

MAS ZA 
Już późno, panienko ... 

LIZA 
Zostaw mnie, idź! 
Masza wychodzi. Liza stoi głęboko 
zamyślona i po chwili zaczyna cicho 
płakać. 
Skąd te łzy, skąd one? 
Moje dziewczęce sny, 
wyście zdradziły mnie! 
Oto jak sprawdziłyście się na jawie! 
Ja życie swoje powierzyłam księciu, 
wyjątkowemu sercem, istotą, 
rozumem, wyglądem, 
znacznością, bogactwem, 
godnego przyjaciółki nie takiej jak ja. 
Kto tal< znaczny, tak przystojny, 
kto tak stateczny jak on? 
Nikt? I cóż? 
Jestem pełna melancholii i lęku, 
Drżę i płaczę! 
Skąd te łzy, skąd one? 
Moje dziewczęce sny, 
wyście zdradziły mnie! 
I ciężko mi, i straszno. 
Po co mam siebie oszukiwać? 

Jestem tu sama, 
dokoła wszyscy cicho śpią ... 
O, słuchaj nocy, tobie jednej 
mogę powierzyć tajemnicę duszy mojej! 
Ona mroczna tak jak ty, 
ona jak spojrzenie oczu s.rnutne, 
spol<ój i szczęście mi zabrano ... 
Caryca noc! Jak ty, piękna, 
Niczym upadły anioł przepiękny on, 
w jego oczach ogień 
płomiennej namiętności, 
jak cudny sen mnie zwodzi, 
i cała dusza moja w jego mocy! 
O nocy! O nocy! 

Herman pojawia się w drzwiach balko
nowych. Liza cofa się przerażona. Mil
cząc lustrują się wzrokiem. Liza wyko
nuje krok, jakby chciała odejść. 

HERMAN 
Proszę pozostać, błagam panią! 

LIZA 
Skądże pan tutaj, szalony człowieku! 
Czego pan chce? 

HERMAN 
Pani wybaczy! Proszę nie odchodzić! 
Proszę zostać! 
Ja sam zaraz odejdę i więcej tu nie wrócę ... 
Jedną chwileczkę!. .. 
Co to panią kosztuje? 
Umierający przemawia do pani. 

LIZA 
Dlaczego, dlaczego pan tutaj? 
Niech pan odejdzie! 

HERMAN 
Nie! 

LIZA 
Będę krzyczeć! 

HERMAN 
Niech pani krzyczy! 
Niech wezwie wszystkich! 
Wyjmuje pistolet. 
Ja i tak umrę, 
sam czy przy innych. 
Liza opuszcza głowę i milczy. 
Lecz jeśli jest w tobie, piękna, 
choć iskierka współczucia, 
to zostań, nie odchodź! 

LIZA 
O Boże, Boże! 

HERMAN 
Oto moja ostatnia, śmiertelna godzina! 
Dzisiaj poznałem swój wyrok. 
Innemu ty, straszna, 
oddajesz swoje serce! 
Pozwól umrzeć, ciebie błogosławiąc, 
a nie przeklinając! 
Czyż mogę żyć choćby dzień dłużej , 
jeśli ty będziesz dla mnie cudza? 
Jam żył dla ciebie: 
jedno uczucie, 
o, jedna myśl uparta władała mną! 
Zginę, lecz przedtem, 
nim z życiem się rozstanę, 
pozwól mi choć chwileczkę 

pobyć ze sobą, 
we dwoje w cudnej ciszy nocnej, 
pozwól mi pięknem twym się upoić! 
Później niech przyjdzie śmierć, 
a z nią spokój! 
Stój tak! 
Liza stoi patrząc smutno na Hermana. 
O, jakaś ty cudna! 

· LIZA 
słabym głosem 
Niech pan już idzie, niech pan idzie! 

HERMAN 
Piękności! Boginko! Aniele! 
Pada na kolana. 
Wybacz, przepiękna istoto, 
że zakłóciłem twój spokój , 
wybacz! Lecz namiętnego 
nie odrzucaj wyznania, 
nie odrzucaj ze smutkiem! 
O, zlituj się , ja, umierając, 
zanoszę ku tobie moje modły: 
wejrzyj z wyżyn niebiańskiego raju 
na śmiertelną walkę duszy 
'v'{yczerpanej męką miłości do debie. 
O, zmiłuj się i ducha mego łagodnego 
o~rzej litością swoich łez! 
Liza płacze. 
Ty płaczesz? Ty? 
Co znaczą te łzy? 
Nie odpychasz mnie i współczujesz! 
Dziękuję ci! 
Piękności! Boginko! Aniele! 
Ujmuje jej dłonie i całuje je. Słychać 
kroki i pukanie do drzwi. 

HRABINA 
za drzwiami 
Lizo, otwórz! 

LIZA 
Hrabina! Boże sprawiedliwy! 
Jestem zgubiona! Niech pan biegnie! 
Pukanie wzmaga się. Liza wskazuje 
Hermanowi, by ukrył się za kotarą przy 
drzwiach balkonowych. 
Za późno! Tędy! 
Liza podchodzi do drzwi i otwiera je. 
Hrabina wchodzi w szlafroku, otoczona 
pokojówkami niosącymi świece. 

HRABINA 
Czemu ty nie śpisz? 
Dlaczego w ubraniu? 
Co to za hałas? 

LIZA 
zmieszana 
Ja, babciu, chodziłam po pokoju ... 
N ie mogę zasnąć ... 

HRABINA 
Dlaczego balkon jest otwarty? 
Nakazuje gestem, by zamknięto drzwi 
balkonowe. 
Co to za fantazje? 
Uważaj. no! Nie możesz zasnąć? 
Natychmiast się kładź! 
Puka laską w podłogę. 
Słyszysz? 

LIZA 
Babciu, natychmiast! 

HRABINA 
Nie może zasnąć? Kto to słyszał? 
Co to za czasy! Nie może zasnąć? 
Kładź się natychmiast! 

LIZA 
Będę posłuszna! Wybacz! 

HRABINA 
wychodząc 
A ja tu słyszę hałas; 
ty babcię niepokoisz! 
Idź spać! 
I nie waż mi się tu wyczyniać głupstw! 
Wychodzi. 

HERMAN 
„ Kto namiętnie kochając przyjdzie, 
by na pewno dowiedzieć się od .ciebie 
trzech kart, trzech kart, trzech kart" . 
Grobowym chłodem powiało dokoła! 
O straszny upiorze! 
Śmierci , ja cię nie chcę! 
Liza, zamykając drzwi za hrabiną, pod
chodzi do drzwi balkonowych, otwiera 
je i gestem nakazuje Hermanowi wyjść. 
O, oszczędź mnie! 
Śmierć kilka minut temu 
wydawała mi się ocaleniem, 
nieomal szczęściem! 
Teraz już nie, 
teraz jest mi straszna! 
Ty otworzyłaś przede mną zorzę 
szczęścia, pragnę żyć 
i umrzeć z tobą! 

LIZA 
Szalony człowieku , 
czego pan chce ode mnie, 
co ja mogę uczynić? 

HERMAN 
Przesądzić o moim losie.! 

LIZA 
Niech się pan zlituje, pan mnie zgubi! 
Niech pan już idzie, ja pana proszę, 
rozkazuję panu! 

HERMAN 
To znaczy, 
że wydajesz na mnie wyrok śmierci? 

LIZA 
O Boże! Słabo mi ... 
Idź już, proszę! 

HERMAN 
Powiedz więc: umieraj! 

LIZA 
Boże sprawiedliwy! 

HERMAN 
Żegnaj! 
Zabiera się do odejścia. 

LIZA 
Nie, żyj! 
Jam twoja! 

HERMAN 
Bierze ją w ramiona, ona kładzie głowę 
na jego ramieniu. 
Moja piękna! Bogini! Anioł! 
Kocham cię! 

MISTRZ CEREMONII 
Gospodarz prosi swoich drogich gości, 
by zechcieli popatrzeć na blask 
fajerwerków. 

CZEKALINSKI 
Nasz Herman znowu nos zwiesił, 
ręczę wam, że on zakochany, 
najpierw był smutny, 
potem się rozweselił. 

SURIN 
Nie, panowie, on przepełniony, 
jak myślicie , czym? 
Nadzieją, że pozna trzy karty. 

CZEKALINSKI 
Co za dziwak! 

TOMSKI 
Nie wierzę! 
Nie należy posądzać go o ignorancję! 
On nie jest głupi . 

SURIN 
Sam mi to mówił. 

TOMSKI 
·zartem! 

CZEKALI N SKI 
do Surina 
Chodź, pójdziemy go trochę podrażnić! 
Wychodzą. 

TOMSKI 
A poza tym on z tych, co to, 
rozważywszy wszystko, 
powinien tego dokonać! 
Biedaczek! Biedaczek! 
Wychodzi. 

pragnąłbym być pani przyjacielem 
i pocieszycielem na zawsze. 
Ale widzę jasno, czuję teraz, 
jak bardzo mnie zwiodły marzenia, 
jak mało zaufania ma pani do mnie, 
jaki jestem pani obcy i daleki! 
Ach! Dręczę się tym oddaleniem, 
współczuję pani z całej duszy, 
pani zmartwienia mnie martwią 
i płaczę z powodu pani łez! 
Ach! Dręczę się tym oddaleniem, 
współc.i>:uję pani z całej duszy, 
kocham, kocham panią niezmiernie, 
bez pani nie wyobrażam sobie życia, 
dla pani jestem gotów dokonać 
czynów o bezprzykładnej sile, 
o, moja miła, niech mi pani zaufa! 

Liza i książę wychodzą. 

(Nr 13. Scena) 

Zjawia się Herman w kostiumie, ale bez 
maski i trzyma w dłoni kartkę. 

HERMAN 
Czyta. 
„Po przedstawieniu proszę czekać 
na mnie w sali. 
Muszę widzieć się z panem". 
Jak najprędzej ją zobaczyć 
i pozbyć się tej myśli. .. 
Trzy karty! Trzy karty poznać 
i będę bogaty!. .. 

I razem z nią uciec od ludzi ... 
Przekleństwo! 
Ta myśl odbiera mi rozum! 

Kilkoro gości wraca do sali, pośród nich 
Czekalinski i Surin. Wskazują na Herma
na szepcząc coś do siebie, zwróceni w 

AKT li 
Sala pustoszeje. Wkracza służba, by jego stronę. 
przygotować środek sceny do interme
dium. Pojawiają się książę jelecki i Liza. 

OBRAZ TRZECI 

(Nr 11. Antrakt i chór) 

Bal maskowy u bogatego dostojnika. 
Wielka sala. Z boku, między kolumna
mi, są urządzone loże. Młode, · szlachet
ne damy i panowie tańczą kontr~dansy. 
Na emporach śpiewają chórzyści. 

CHÓR 
Radośnie, wesoło w ten dzień 
zgromadźcie się wraz przyjaciele! 
Porzućcie swoje zajęcia , 
skaczcie, pląsajc ie śmielej! 
Klaszczcie w dłonie , 
strzelajcie głośno palcami, 
czarnymi oczami wódźcie, 
ciałami wszystko mówcie! 
Podparłszy się rękami pod boki, 
wykonujcie lekkie skoki, 
cholewą o cholewę stukajcie, 
z przytupem śmiałym gwiżdżcie! 
G?spodarz ze swoją małżonką 
w1taią miłych gości! 

(Nr 12. Scena i aria księcia) 

KSIĄŻĘ 
Pani taka posępna, moja droga, 
jakby miała pani jakies zmartwienie .. . 
Proszę mi je powierzyć! 

LIZA 
Nie, później , książę. 
Innym razem, błagam! 
Chce wyjść. 

KSIĄŻĘ 
Proszę poczekać jedną chwilę! 
Muszę, muszę pani coś powiedzieć! 
Kocham, kocham panią niezmiernie, 
bez pani nie wyobrażam sobie życia , 
dla pani jestem gotów dokonać 
czynów o bezprzykładnej sile, 
lecz proszę być pewną: 
wolności pani serca 
niczym nie chcę krępować. 
Jestem gotów dla pani wycofać się 
i żar zazdrosnych uczuć powściągnąć, 
na wszystko, na wszystko 
dla pani jestem gotów! 
Pragnąłbym być nie tylko 
kochaj~cym małżonkiem, 
lecz czasem też przydatnym sługą, 

CZEKALINSKI i SURIN 
Czy to nie ty jesteś tym trzecim, 
kto namiętnie kochając, 
przyjdzie, by zdradziła ci 
trzy karty, trzy karty, trzy karty? 

Znikają. Herman wyprostowuje się zmie
szany, jakby chciał sobie zdać sprawę z 
tego, co się tu dzieje. Kiedy się odwraca, 
Czekalinskiego i Surina nie ma już po
śród tłumu młodych ludzi. 

HERMAN 
Co to? Czy to majaki , 
czy też oni naśmiewają się ze mnie? 
Nie! A co by było, ~dyby?! 
Zasłania twarz dłonmi. 
Szalony, jestem szalony! 

MISTRZ CEREMONII 
Gospodarz prosi drogich gości , 
by posłuchali sielanl<i pod tytułem 
„Szczerość pasterki"! 

(Nr 14. Intermedium „Szczerość 
pasterki") 

a) Chór pasterzy i pasterek 



Coście siadają na przygotowanych miej
scach. Grupa dostojnych, pięknych ko
biet, młodych męzczyzn i dziewcząt, 
ubrana w kostiumy pasterskie, wchodzi 
na łąkę i wykonuje stosowne gry i tańce. 
Jedynie Prilepa nie bierze udziału w za
bawie i zadumana plecie wianek. 

PASTERZE i PASTERKI 
Pod cieniem gęstym, 
w pobliżu cichego ruczaju, 
przyszliśmy tutaj tłumnie, 
by się rozweselić, 
popić, pobawić się 
i korowody wieść, 
przyrodą się nacieszyć, 
wianki z kwiatuszków pleść! 

b) Taniec pasterzy i pasterek - sarabanda 

Po tańcu pasterze i pasterki odchodzą 
w głąb sceny. 

c) Duet Prilepy i Miłowzora 

PRILEPA 
Mój mileńki przyjaciel, 
ukochany pastuszek, 
do którego wzdycham, 
i któremu chciałabym zwierzyć się 
z mojej namiętności, 
ach, nie przyszedł na tańce. 

MIŁOWZOR (POLINA) 
Wchodzi. 

Jestem tutaj, lecz przygnębiony 
i zmartwiony, 
popatrz, jak wychudłem! 
Nie będę już tak skromny. 
Długo mą namiętność skrywałem! 

PRILEPA 
Mój mileńki przyjacielu, 
ukochany pastuszku, 
jakam smutna bez ciebie, 
jak bez ciebie cierpię , 
ach, nie umiem tego wyrazić, 
nie wiem, skąd się to bierze! 

MIŁOWZOR 
Dawno już ciebie kochałem, 
nudziłem się bez ciebie, 
a ty tego nie wiesz, 
i tutaj się ukrywasz 
przed moim wzrokiem, 
nie wiem, skąd się to bierze! 

d) Finał 

Świta Złatogora wnosi bogate dary. 
Tańczą. Wchodzi Złatogor. 

ZŁA TOGOR (TOMSKI) 
Jakaś ty miła, przepiękna! 
Powiedz: którego z nas, 
mnie czy jego, 
zgodzisz się kochać na wieki? 

MIŁOWZOR 
Ja jestem w zgodzie z moim sercem, 
zgodziłem się kochać tę , 
którą ono mi każe, 
do której ono płonie! 

ZŁATOGOR 
Ja góry złota i drogich kamieni 
mam u siebie! 
Upiększyć cię obiecuję 
nimi wszystkimi , 
posiadam mnóstwo 
i złota i srebra, i wszelakiego dobra! 

MIŁOWZOR 
Ja mam tylko /·edno: 
miłości niech ubny żar! 
I jego wieczne władanie przyjmij 
ode mnie w darze. 
I ptaszki i kwiatki , i wstążki, i wianki 
zamiast haftowanych, 
drogocennych strojów 
będę ci przynosił w podarunku! 

PRILEPA 
Ni dóbr mi nie trzeba, 
ni rzadkich klejnotów, 
ja z miłym wśród pól 
i w chacie żyć rada! 
Więc, panie, dobrej drogi! 
do Mifowzora 
A ty spokojny bądź! 
Tutaj w odosobnieniu 
spiesz w nagrodę 
za tak przyjazne słowa 
przynieść mi kwiecia pęk! 

PRILEPA i MIŁOWZOR 
Nadszedł kres męczarni, 
na miłosne zachwyty 

przyjdzie zaraz czas, 
miłości, połącz nas! 

Wchodzą Amor i Hymen ze świtą, 
by przyozdobić wieńcami młodych 
kochanków. 

PASTERZE i PASTERKI 
Nadszedł kres męczarni, 
narzeczony i narzeczona, 
są godni podziwu, 
mifości, połącz ich! 
Prilepa i Miłowzor tańczą trzymając się 
za ręce. Pasterze i pasterki, naśladując 
ich, formują korowody, a potem wszyscy 
parami oddalają się. 
Lśni słońce tak pięknie, 
zefirki się podniosły, 
ty z młodzianem przepięknym, 
o, Prilepo, wesel się! 

(Nr 15. Scena finałowa) 

Po zakończeniu intermedium niektórzy 
goście wstają, inni pozostają na swoich 
miejscach i rozmawiają z ożywieniem. 
Herman podchodzi do rampy. 

HERMAN 
pogrążony w myślach 
„Kto żarliwie i namiętnie kochając"! 
Kto? Czyż ja nie miłuję? 
Oczywiście, tak! 
Odwraca się i widzi przed sobą Hrabinę. 
Oboje wzdrygają się i przenikliwie mie
rzą się wzrokiem. 

SURIN 
w masce 
~opatrz, twoja ukochana! 
Smieje się i odchodzi. 

HERMAN 
Znowu, znowu ... 
Boję się! 
Ten sam głos ... 
Kto to? Szatan, czy ludzie? 
Dlaczego mnie prześladują? 
Przekleństwo! 
O, jak jestem nieszczęśliwy 
i ośmieszony! 

Wchodzi Liza w masce. 

LIZA 
Posłuchaj, Hermanie! 

HERMAN 
To wreszcie ty! 
Jaki jestem szczęśliwy, że przyszłaś! 
Kocham cię, kocham cię! 

LIZA 
Nie miejsce tutaj ... 
Nie dlatego cię zawezwałam. 
Posłuchaj! 
Oto klucz do tajemnych drzwi 
w ogrodzie .. . 
Tam schody .. . 
Po nich wejdziesz do sypialni babci ... 

HERMAN 
Jak to? Do jej sypialni? 

LIZA 
Jej tam nie będzie. 
W sypialni obok portretu są drzwi 
do mnie ... 
Będę czekać! _ 
Do ciebie, do ciebie chcę należeć, 
do ciebie jedynego! 
Tam wszystko musimy rozstrzygnąć! 
Do jutra, mój miły, upragnionyT 

HERMAN 
Nie, nie jutro, nie, dzisiaj będę tam! 

LIZA 
z trwogą 
Ależ, miły ... 

HERMAN 
Ja chcę! 

LIZA 
Niech i tak będzie! 
Wszak twoją jestem niewolnicą! 
Wybacz. .. · 
Wychodzi. 

HERMAN 
Teraz to nie ja, 
a sam los tak chce. 
I poznam trzy karty! 

MISTRZ CEREMONII 
przejęty 
Jej Cesarska Mość 
raczy nas zaszczycić wizytą ... 

W chórze wielkie ożywienie. Mistrz ce
remonii dzieli tłum tak, by pośrodku po
wstało przejście dla carycy. 

CHÓR GOŚCI 
Caryca! Jej Cesarska Mość! 
Przybędzie we własnej o~obie! 
Jaki honor dla gospodarza, 
jakie to szczęście 
popatrzeć na naszą mateczkę! 
Poseł francuski będzie z nią! 
No, zrobiło się prawdziwe święto! 
Książę Prus! 
Jego Wysokość także będzie! 

MISTRZ CEREMONII 
do śpiewaków 
Zaintonujcie „Chwała jej" ! 

CHÓR 
Zaintonujmy „Chwała jej"! 
Idzie, już idzie, idzie, idzie, 
patrzcie, patrzcie .. . 
Mateczka nasza. 

Wszyscy zwracają się w stronę środ
kowych drzwi. Mistrz ceremonii daje 
śpiewakom znak, by zaczęli pieśń. Męż
czyini pochylają się w głębokim dwor
skim ukłonie. Kobiety wykonują głęboki 
dworski dyg. Parami wchodzą paziowie, 
a na końcu orszaku pojawia się Katarzy
na, caryca Rosji. 

CHÓR i GOŚCIE 
Chwała tobie, Katarzyno, 
Chwała, czuła nasza matko! 
Vivat! Vivat! Vivat! 

OBRAZ CZWARTY 

(Nr 16. Scena i chór) 

Sypialnia Hrabiny rozświetlona ~ampkam~ 
oliwnymi. Przez tajemne drzwi wchodzi 
Herman. Rozgląda się po pokoju. 

HERMAN 
Wszystko jest tak, jak mi powiedziała ... 
Co teraz? Lękam się , czyż nie? 
Nie! Tak jest postanowione. 
Wyciągnę od staruchy tajemnicę! 
Zastanawia się. 
A jeśli nie ma tajemnicy? 
I wszystko to tylko urojenia 
mojej chorej duszy? 
Idzie do drzwi pokoju Lizy. 
Przechodząc, przystaje przed portretem 
Hrabiny. Bije północ. 
Ach, oto i ona, Moskiewska Wenus! 
Jakąż tajemną siłą 
mój los jest z tobą związany. 
Czy ja przez ciebie, 
czy ty przeze mnie, 
al~ ~zuję , że jedno z nas 
zginie przez drugie! 
Patrzę na ciebie i nienawidzę, 
a nie mogę się do syta napatrzeć! 
Uciec chciałbym precz, 
ą ni~ mam siły .. . 
Zarl1wy wzrok nie może się oderwać 

od tego strasznego 
i cudownego oblicza! 
Nie, nie możemy rozejść się, 
nim losy nasze się nie spotkają! 
Kroki! Tutaj idą! Tak! 
Ach, niech się dzieje, co chce! 
Chowa się za kotarą buduaru. Wbiega 
pokojówka i pośpiesznie zapala świece. 
Wchodzi Hrabina w otoczeniu innych 
pokojówek i rezydentek. 

CHÓR 
Dobrodziejko nasza, 
jak się pani bawiła? 
Swiatło naszych oczu, 
pani chce na pewno odpocząć! 
Z pewnością zmęczona? 
I cóż, czy był tam ktoś lepszy od niej? 
Może byli młodsi , 
ale piękniejszych z pewnością nie było! 
Odprowadzają Hrabinę do buduaru. 

Wchodzi Liza, za nią idzie Masza. 

LIZA 
Nie, Maszo, nie idź za mną! 

MAS ZA 
Co z panią, taka panienka blada! 

LIZA 
Nie, nic ... 

MAS ZA 
przeczuwając prawdę 
Ach, Boże mój! 

LIZA 
Tak, on przyjdzie ... Milcz! 
Może on już tam jest i czeka ... 
Pilnuj nas, Maszo! 
Bądź mi przyjacielem! 

MAS ZA 
Ach, żeby się nam nie dostało! 

LIZA 
On tak kazał. 
Ja go wybrałam na małżonka 
i stałam się jego niewolnicą 
wierną i posłuszną, 
gdyż los mi go zesłał! 
Wychodzi. 

Rezydentki i pokojówki wprowadzają 
Hrabinę. Jest w szlafroku i ma na głowie 
nocny czepek. Kładą ją do łóżka. 

CHÓR 
Dobrodziejka nasza 
światło naszych oczu, panieneczka 
z pewnością zmęczona, 
chce na pewno odpocząć! 
Dobrodziejka! 
Najpiękniejsza! 
Połóż się w pościeli, 
jutro znowu będziesz 
piękniejsza od porannej zorzy! 
Odpocznij! Odpocznij! 

HRABINA 
Dość już tych kłamstw! Nudzicie mnie! 
Jestem zmęczona, wystarczy już. 
Nie chcę spać w pościeli! 
Sadowią ją na fotelu i podpierają 
poduszkami. 
Ach, zbrzydł mi ten świat! 
Co za czasy! 
W ogóle cieszyć się nikt nie umie. 
Co za maniery! 
Co za ton! 
Gdzie nie spojrzeć ... 
Ani tańćzyc, ani śpiewać nie potrafią! 
Kto jeszcze jest tancerką? 
Kto śpiewa? Dziewczynki! 
A bywało, że kto tańczył? Kto śpiewał? 
Le duc d'Orlean, le duc d' Ayen, 
le duc de Coi9,ny, 
la comtesse d Estrades, 
la duchesse de Brancas ... 
Co za imiona! 
I nawet, kiedyś, 
sama, sama markiza Pompadour! 
Przy nich i ja śpiewałam ... 
Le duc de la Valliere chwalił mnie! 
Raz, pamiętam, w Chantilly, 
u księcia de Conde 
król mi się przysłuchiwał! 
I ja teraz widzę wszystko ... 
Je crains de lui parler la nuit, 
j'ecoute trop tout ce qu'il dit... 
li me dit je vous aime, 
et je sens malgre moi, 
je sens mon cśur qui bat, qui bat, 

je ne sais pas pourquoi ! 
Rozgląda się, jakby nagle zbudziła się 
ze snu. 
Czego tu jeszcze stoicie? Wynoście się! 
Pokojówki i rezydentki oddalają się ostro
żnie, niemal na palcach. Hrabina zasy
pia. 
Je crains de lui parler la nuit... 

(Nr 17. Scena finałowa) 

Herman wychodzi z kryjówki i staje 
przed Hrabiną. Ta budzi się i w niemym 
przerażeniu porusza bezgłośnie warga
mi. 

HERMAN 
Proszę się nie lękać! 
Na Boga, proszę się nie lękać! 
Nie zrobię pani nic złego! 
Przyszedłem panią prosić 
o pewną przysługę! 
Hrabina nadal patrzy na niego w 
milczeniu. 
W pan i rękach szczęście 
całego mojego życia! 
I to nie będzie panią 
nic a nic kosztować! 
Pani zna trzy karty ... 
Hrabina prostuje się w fotelu . 
Dla kogo pani chowa tę tajemnicę? 
Herman klęka przed nią. 
Jeśli kiedykolwiek znała pani 
uczucie miłości, 
jeśli pamięta pani żar 
i uniesienia młodej krwi, 
jeśli choć raz uśmiechnęła się pani 



na pieszczotę dziecka, 
jeśli w pani piersi biło kiedykolwiek 
serce, to błagam panią, 
na uczucia małżonki, kochanki, matki, 
na wszystko, co dla pani w życiu 
święte, niech mi pani powie, 
niech zdradzi mi swą tajemnicę! 
Na co ona pani? 
Być może jest ona związana 
z jakimś okropnym grzechem, 
z utratą błogości, 
z jakimś paktem diabelskim? 
Proszę pomyśleć, pani jest stara, 
~iewi~le już p~ni zostało ,życia, 
Ja pani grzech Jestem gotow 
wziąć na siebie! 
Niech mi się pani zwierzy! 
Niech pani powie! 
Hrabina siedzi wyprostowana i patrzy 
groźnie na Hermana. 
Stara wiedźma! 
Muszę cię więc zmusić do odpowiedzi. 
Wyjmuje pistolet. Hrabina kiwa głową, 
podnosi ręce, jakby chciała obronić się 
przed strzałem i pada martwa. Herman 
klęka na ziemi i bierze dłoń Hrabiny w 
swoją. 
Skończmy z tą dziecinadą! 
Zdradzi mi pani te trzy karty? 
Tak czy nie? 
Ona martwa! Przepadło, 
a ja nie poznałem tajemnicy! 
Stoi jak wryty. 
Martwa! Martwa! 

LIZA 
Wchodzi ze świecą. 
Co to za hałasy? 
Widzi Hermana. 
Ty, ty tutaj? 

HERMAN 
Milcz! Milcz! 
Ona martwa. 
A ja nie poznałem tajemnicy! 

LIZA 
Kto martwy? 
O czym ty mówisz? 

HERMAN 
wskazując na zwłoki 
Przepadło! Ona martwa, 
a ja nie poznałem tajemnicy! 

LIZA 
rzucając się ku zwłokom Hrabiny 
Tak! Umarła! O Boże! 
I tyś to uczynił? 

HERMAN 
Ja nie chciałem jej śmierci, 
ja tylko chciałem poznać trzy karty! 

LIZA 
A więc d_latego tu jesteś! 
Nie dla mnie! 
Chciałeś poznać trzy karty! 
O Boże, Boże mój! 
A ja go kochałam, 
z jego ręki zginęła! 
Potwór! Zabójca! Zwyrodnialec! 
Herman próbuje coś powiedzieć, ale 

Liza wskazuje mu władczym gestem, by Patrzę na martwe oblicze ... 
wyszedł tajemnymi drzwiami. I nagle, szyderczo mrużąc oczy, 
Precz! Precz! Złoczyńco! ono uśmiechnęło się do mnie! 
Precz! Precz, straszna zjawo! Precz! 

HERMAN 
Ona martwa! 
Wybiega. 

Liza rzuca się ze szlochem na zwłoki 
Hrabiny. 

AKT Ili 

(Nr 19. Scena) 

Pukanie do okna. Herman podnosi głowę 
i nasłuchuje. Wiatr wyje. Ktoś zagląda 
przez okno i znowu znika. Ponowne pu
kanie do okna. Poryw wiatru je otwiera 
i znowu ukazuje się cień. Świeca gaśnie. 
Herman stoi skamieniały ze stracfiu. 

HERMAN 
Strasznie! Strasznie! 

OBRAZ PIĄTY Tam, tam kroki. .. 
Oto otwierają się drzwi. .. 

Koszary. Kwatera Hermana. Późny wie- Nie, nie, ja tego nie wytrzymam! 
czór. 

(Nr 18. Antrakt i scena) 

Światło księżyca od czasu do czasu 
oświetla pokój, a niekiedy znika. Wyje 
wiatr. Herman siedzi przy stole i czyta 
list. Pali się świeca. 

HERMAN 
„Nie wierzę, 
żebyś pragnął śmierci Hrabiny ... 
Jestem udręczona świadomością swojej 
winy wobec ciebie! 
Uspokój mnie! 

Oczekuję cię dzisiaj na nabrzeżu, 
gdzie nikt nas nie może zobaczyć. 
Jeżeli nie przyjdziesz do północy, 
będę musiała dopuścić do siebie 
straszną myśl, 
którą odpędzam . 
Wybacz, wybacz, ale ja tak cierpię"!... 
Biedulka! 
W jaką przepaść 
pociągnąłem ją za sobą! 
Ach, gdybym mógł zapomnieć i zasnąć! 
Pada na krzesło i zdaje się śnić w 
głębokim zamyśleniu. 

CHÓR 
za sceną 
Błagam Pana, 
by wysłuchał mojego smutku, 
gdyż moja dusza popełniła zło, 
i lękam .się kary piekielnej . 
O, wejrzyj, Boże, 
na cierpienia swojego sługi! 
Daj jej życie wieczne! 

HERMAN 
Wszystkie te myśli , 
cały ten straszny sen i mroczne obrazy, 
pogrzeby stają przede mną jak żywe. 
Co to? Śpiew czy wycie wiatru? 
Nie odróżniam ... 
Zupełnie jakby tam, tak, tam śpiewali! 
I świece, i kadzidła, i szloch ... 
Oto katafalk, oto grób .. . 
A w grobie tym starucha bez ruchu , 
bez oddechu ... 
Jakąś siłą wiedziony, 
wchodzę po czarnych schodach! 
Strasznie, ale nie mam siły zawrócić!. .. 

Podbiega do drzwi, ale tam zatrzymuje 
go duch Hrabiny. 

DUCH HRABINY 
Przyszłam do ciebie wbrew swej woli , 
ale kazano mi spełnić twoją prośbę. 
Ratuj Lizę~ ożeń się z nią, 
a trzy karty, trzy karty, trzy karty 
wygrają po kolei. 
Zapamiętaj! 
Trójka ... siódemka ... as! 
Duch znika. 

HERMAN 
ogromnie pomieszany 
Trójka ... siódemka ... as! 

OBRAZ SZÓSTY 

(Nr 20. Scena i arioso Lizy)_: 

Zimowa noc nad kanałem. Na drugim 
planie sceny światło księżyca rozświe
tla promenadę nadbrzeżną i twierdzę 
pietropawłowską. Pod łukiem mostu, w 
rogu, cała w czerni, stoi Liza. 

LIZA 
Już północ się zbliża, 
a Hermana jak nie ma, tak nie ma! 
Wiem, że on przyjdzie, 
rozproszy podejrzenia. 
Padł ofiarą losu, 
on przestępstwa by nie mógł popełnić! 
Ach, dręczę się, cierpię! 
Ach, dręczy mnie troska .. . 
I w noc, i w dzień, 
tylko myśl o nim mnie trawi ... 
Gdzie się podziałaś, moja radości? 
Ach, dręczę się, jestem znużona! 
Zycie obiecywało mi radość , 
lecz pojawiła się chmura, 
przyniosła burzę. 
Wszystko, wszystko, 
co na świecie kochałam, 
szczęście, nadzieję rozbiła! 
Ach, dręczę się, jestem znużona! 
Zycie obiecywało mi radość! 
Dręczę się, cierpię! 
Tęsknota gryzie mnie i trawi .. . 

(Nr 21. Scena i duet Lizy i Hermana) 

LIZA : 
A jeśli mi w odpowiedzi zegary wybiją, 
że on zabójca, uwodziciel? 
Ach, strasznie, strasznie mi! 
Na wieży twierdzy zegar wybija północ. 
O, czasie, poczekaj, 
on zaraz tu się zjawi ... 
zrozpaczona 
Ach, miły, przyjdź, zmiłuj się; 
zmiłuj nade mną, 
małżonku mój, mój władco! 
Tak więc to prawda! 
Ze złoczyńcą swój los związałam! 
Do zabójcy, zwyrodnialca, 
na wieki należy moja dusza! 
Jego zbrodniczą ręką 
i życie moje, i honor wzięte, 
z fatalnego wyroku niebios 
wraz z mordercą przeklęta jestem i ja! 
Chce odejść. Wchodzi Herman. 
Tyś tu, tyś tu, nie jesteś złoczyńcą! 
Tyś tu! Skończyły się męczarnie 
i znowu jestem twoja! 
Precz łzy, męki i zwątpienia! 
Tyś znowu mój, a ja twoja! 
Pada w jego objęcia. 

HERMAN 
Tak, jestem tu, moja ukochana! 
Całuje ją. 

LIZA 
O tak, skończyły się cierpienia, 
ja znowu jestem z tobą, 
mój przyjacielu! 

HERMAN 
Ja znowu jestem z tobą, 
mój przyjacielu! 

LIZA 
Nastał czas spotkania szczęśliwy! 
Koniec naszych przygnębiających mąk! 

HERMAN 
Nastał czas spotkania szczęśliwy! 
Koniec naszych przygnębiających mąk! 
To były ciężkie burze, 
złudzenie sennej mary puste! 

LIZA 
Złudzenie sennej mary puste! 

HERMAN 
?apomniane cierpienia i łzy, 
Ja znowu jestem z tobą! 
Skończyły się nasze męki, cierpienia, 
nastał czas spotkania szczęśliwy, 
o, mój aniele, ja znoww jestem z tobą! 

LIZA 
?apomniane cierpienia i łzy, 
Ja znowu jestem z tobą! 
Skończyły się na wieki nasze cierpienia, 
sk<;>~czyły się męki, . 
~OJ miły, wytęskniony, 
Ja znowu jestem z tobą! 

HERMAN 
Ale, ukochana, 
nie wolno nam zwlekać, 
godziny biegną ... 
Czy jesteś gotowa? 
Biegniemy! 

LIZA 
Dokąd mamy biec? 
Z tobą choćby na kraj świata! 

HERMAN 
Dokąd biec? Dokąd? 
Do domu gry! 

LIZA 
O Boże, co z tobą, Hermanie? 

HERMAN 
Tam grudy złota czekają na mnie, 
i mnie jednemu się należą! 

LIZA 
O biada! Hermanie, co ty mówisz? 
Opamiętaj się! 

HERMAN 
Ach, zapomniałem, 
ty przecież jeszcze nie wiesz! 
Trzy karty, pamiętasz, 
czego jeszcze wtedy 
dowiedziećchciałem się 
od tej starej wiedźmy. 

LIZA 
O biada! On oszalał! 

HERMAN 
Uparciucha! Nie chciała mi 
powiedzieć! 
Ale teraz u mnie była 
i sama zdradziła mi nazwy trzech kart. 

LIZA 
To znaczy, że ją zabiłeś? 

HERMAN 
O nie! A po co? 
Ja tylko podniosłem pistolet, 
a stara czarownica nagle upadła! 
Śmieje się. 

LIZA 
A więc to prawda! Prawda! 
A więc to prawda, ze złoczyńcą 
swój los związałam! 
Do zabójcy, zwyrodnialca 
należy moja dusza! 
Jego zbrodniczą ręką 
i życie moje, i honor wzięte, 
z fatalnego wyroku niebios 
wraz z mordercą przeklęta jestem i ja! 

HERMAN 
Tak! Tak! 
To prawda, trzy karty znam! 
Swojemu mordercy 
ona wyznała nazwy trzech kart! 
Taki los był pisany, 
musiałem popełnić zbrodnię, 
trzy karty tylko 
za tę cenę mogłem kupić! 

LIZA 
Ależ nie, to niemożliwe! 
Opamiętaj się, Hermanie! 

HERMAN 
w ekstazie 
Tak! Jestem teraz tym trzecim, 
który, namiętnie kochając, 
przyszedł, by siłą dowiedzieć się 
od ciebie o trójce, siódemce i asie! 

LIZA 
Kimkolwiek jesteś, 
ja i tak jestem twoja! 
Chodźmy, pójdź ze mną, ocalę cię! 

HERMAN 
Tak, dowiedziałem się, 
dowiedziałem od ciebie 
q trójce, siódemce i asie! 
Smieje się do rozpuku i odpycha Lizę 
od siebie. 
Zostaw mnie! 
Kim ty jesteś? Nie znam cię.! 
Precz! Precz! · 

LIZA 
Stracony, stracony! A razem z nim i ja! 
Biegnie na brzeg i rzuca się do rzeki. 

OBRAZ SIÓDMY 

W kasynie. 

(Nr 22. Chór i scena) 

Kilkoro gości je, inni grają w karty. 

CHÓR GOŚCI 
Pijmy i weselmy się! 
Grajmy o życie! 
Młodość nie trwa wiecznie, 
a starość nie każe na siebie 
długo czekać! 
Niech utonie nasza młodość 
w rozkoszy, kartach i winie! 
W nich i od nich radość na świecie, 
życie przemknie jak we śnie! 

SURIN 
przy stole do gry 
Wygrana! 

CZAPLICKI 
Proponuję paroli! 

NARUMOW 
Pobita! 

CZAPLICKI 
Paroli! 

CZEKALINSKI 
Zechcecie panowie obstawić? 

NARUMOW 
Attendez! As! 

SURIN 
Ja gram bezpiecznie! Mirandolem ... 

Wchodzi książę. 



TOMSKI 
do księcia 
Ty skąd się tu wziąłeś? 
Wcześniej nie widziałem cię 
pośród graczy. 

KSIĄŻĘ 
Tak, jestem tu po raz pierwszy. 
Wiesz, powiadają, 
że kto ma szczęście w kartach, 
nie ma szczęścia w miłości ... 

TOMSKI 
Co chcesz przez to powiedzieć? 

KSIĄŻĘ 
Już nie jestem narzeczonym. 
Nie pytaj mnie! 
Zbyt mocno mnie to boli , przyjacielu! 
Więc tutaj chcę się za to zemścić! 
Wszak szczęście w miłości powoduje 
nieszczęście w grze ... 

TOMSKI 
Wytłumacz , co to znaczy? 

KSIĄŻĘ 
Zobaczysz! 

CZEKALI N SKI 
Ej , panowie! 
Niech Tomski nam coś zaśpiewa! 

CHÓR 
Zaśpiewaj , Tomski, zaśpiewaj , 
coś wesołego, śmiesznego! 

TOMSKI 
Jakoś mi nie do śpiewu ... . 

CZEKALI N SKI 
Ej, przestań! Co za bzdury! 
Wypij i zaśpiewaj! 
Zdrowie Tomskiego, przyjaciele! 
Hurra!. .. 

CHÓR 
Zdrowie Tomskiego! Hurra! 

(Nr 23. Piosenka Tomskiego i chór 
graczy) 

TOMSKI 
Gdyby miłe dzieweczki 
umiały latać jak ptaki 
i siadały na gałązkach, 
pragnąłbym być gałązką, 
aby tysiące dzieweczek 
siadało na moich gałązkach. 

CHÓR 
Brawo! Brawo! 
Ach, zaśpiewaj jeszcze jakiś kuplet! 

TOMSKI 
Niechby siedziały tam i śpiewały, 
wiły gniazda i gwizdały, 

i wychowywały młode! 
Nigdy bym się nie uginał, 
wiecznie bym się rozkoszował, 
byłbym najszczęśliwszą 
ze wszystkich gałęzi! 

CHÓR 
Brawo! Brawo! 
Cóż za pieśń! 
Jaka wspaniała! 
Brawo! Zuch! 
Nigdy bym się nie uginał , 
wiecznie bym się rozkoszował , 
byłbym najszczęśliwszą 
ze wszystkich gałęzi! 

CZEKALINSKI 
A teraz, jak każe obyczaj , przyjaciele, 
pieśń hazardzisty! 

CZEKALINSKI, SURIN, CZAPLICKI, 
NARUMOW i CHÓR 
Tak więc w ponure dni 
zbierali się często .. . Obstawiali, 
niech Bóg im wybaczy, 
z pięćdziesięciu na sto ... 
Raz wygrywali, 
raz zapisywali na kreskę ... 
I tak w ponure dni 
zajmowali się tą grą .. . 
Obstawili, niech 1m Bóg wybaczy, 
z pięćdziesięciu na sto. 

(Nr 24. Scena finałowa) 

CZEKALINSKI 
Za interesy, panowie, za karty 
wina, wina! 
Siada do gry. 

CHÓR 
Wina, wina! 

CZAPLICKI 
Dziewiątka! 

NARUMOW 
Paroli ... 

SURIN 
Stracone złudzenia! 

CZAPLICKI 
Wygrana! 

NARUMOW 
Przenieś na dziesiątkę! 

Wchodzi Herman. 

KSIĄŻĘ 
Spostrzega Hermana. 
Moje przeczucie mnie 
nie zawiodło. 
do Tomskiego 
Może będę potrzebował sekundanta. 
Nie odmówisz mi? 

TOMSKI 
Możesz na mnie liczyć! 

CHÓR 
A! Hermanie, przyjacielu! 
Co tak późno? Skąd idziesz? 

CZEKALINSKI 
Usiądź przy mnie, 
ty przynosisz szczęście . 

SURIN 
Skąd przybywasz? Gdzieżeś był? 
Chyba nie w piekle? 
Spójrz, jak ty wyglądasz! 

CZEKALINSKI 
Gorzej być nie może! 
Czyś ty zdrów? 

HERMAN 
Pozwólcie mi obstawić kartę. 

CHÓR 
Jaki cud, 
zaczyna kłuć, nasz Herman! 

NARUMOW 
Przyjacielu, gratuluję ci decyzji 
przerwania tak długiego postu! 

CZEKALI N SKI 
Ile? 

HERty\AN 
Czterdzieści tysięcy! 

CHÓR 
Czterdzieści tysięcy! 
To mnóstwo pieniędzy! 
Tyś rozum postradał! 

SURIN 
Może Hrabina zdradziła ci trzy karty? 

HERMAN 
poirytowany 
No co, gracie czy nie? 

CZEKALI N SKI 
Zaczynamy! Jaka karta? 

HERMAN 
Trójka!. .. 

CZEKALI N SKI 
Ciągnie. 
Wygrana! 

CHÓR 
On wygrał! Ot, szczęściarz! 

CZEKALINSKI, SURIN, NARUMOW, 
CZAPLICKI, TOMSKI 
Coś tu jest nie tak! 
Migotanie jego oczu 
nie wróży nic dobrego, 
on jest jak nieprzytomny! 

KSIĄŻĘ 
Tu coś jest nie tak! 
Ale kara już bliska, już bliska! 
Zemszczę się na tobie, złoczyńco, 
za moje cierpienia 
zemszczę się na tobie! 

HERMAN 
Spełnia się moje tajemne pragnienie. 
Nie, nie! Starucha nie udzieliła 
oszukańczej rady! · 

CHÓR 
Coś tu jest nie tak! 
Migotanie jego oczu 
nie wróży nic dobrego, 
on jest jak nieprzytomny! 

CZEKALINSKI 
Chcesz, żeby ci wypłacić? 

HERMAN 
Nie! Spróbuję jeszcze raz! 

CHÓR 
On chyba całkiem zwariował? 
Nie, Czekalinski, nie graj z nim, 
popatrz, on postradał zmysły! 

HERMAN 
Gramy? 

CZEKALI N SKI 
Gramy. A karta? 

HERMAN 
Niech będzie ... siódemka! 
Czeka/inski ciągnie. 
Moja! 

CHÓR 
Znowu jego! 
Tu dzieje się coś podejrzanego! 

HERMAN 
Coście nosy zwiesili? 
Boicie się? Boicie? 
Wina, wina! 

CHÓR 
Hermanie, co z tobą? 

HERMAN 
Czym jest nasze życie? Grą! 
Dobro i zło - to tylko marzenia! 
Praca i uczciwość - to bajki dla bab! 
Kto tu uczciwy, 
kto szczęśliwy, przyjaciele? 
Dzisiaj ty, a jutro ja! 
Zaprzestańcie więc walki, 
pochwyćcie moment sukcesu! 
Niech nieudacznik płacze, 
przeklinając swój los! . 
Co jest prawdziwe? Tylko śmierć! 
Jak brzeg nad Morzem Próżności 
~a dla nas wszystkich 
Jedno schronienie. 
Któ.ry z nas jest jej milszy, przyjaciele? 
Dzisiaj ty, a jutro ja. 
Zaprzestańcie więc walki, 

pochwyćcie moment sukcesu! 
Niech nieudacznik płacze, 
przeklinając swój los! 
Zagramy jeszcze raz? 

CZEKALI N SKI 
Nie, każ sobie wypłacić! 
Sam diabeł z tobą gra w twojej osobie! 

HERMAN 
A gdyby nawet, to co za problem! 
Kto by chciał jeszcze spróbować? 
Stawiam wszystko na jedną kartę. No? 

KSIĄŻĘ 
Ja. 

CHÓR 
Książę, co z tobą? Przestań! 
Przecież to już nie gra, to szaleństwo! 
Daj spokój! 

KSIĄŻĘ 
Wiem, co robię! 
Mam z nim rachunek do wyrównania! 

HERMAN 
zakłopotany 
Pan! Pan spróbuje? 

KSIĄŻĘ 
Ja! . 
Ciągnij, Czekalinski! 
Czekalinski ciągnie. 

HERMAN 
Mój as! 

KSIĄŻĘ 
Nie! Pańska dama pobita! 

HERMAN 
Jaka dama? 

KSIĄŻĘ 
Ta, którą pan ma w rękach, dama pik! 

Zbliża się duch Hrabiny. Wszyscy 
odsuwają się od Hermana. 

HERMAN 
przerażony 
Ty stara wiedźmo! 
Ty! Ty tutaj! 
I z czego się tak śmiejesz? 
Rozum mi odebrałaś. 
Przeklęta! 
<;=o? Czego chcesz ode mnie? 
Zycia? Mojego życia? 
Weź je sobie, weź! 
Przebija się sztyletem. Duch znika. Kil
koro z obecnych rzuca się w stronę Her
mana, który pada na ziemię. 

CHÓR 
Nieszczęśnik! 
Jak strasznie skończył z sobą! 
On żyje, on jeszcze żyje! 

Herman przytomnieje. Dostrzega 
księcia i usiłuje się podnieść. 

HERMAN 
Książę! Książę! Proszę o wybaczenie! 
Cierpię, cierpię! Umieram! 
Co to? Liza? Ty tutaj? Mój Boże! 
Dlaczego? Dlaczego? 
Wybaczasz? Czy tak? 
Nie przeklinasz? 
Ach! Jak ja cię kocham, mój aniele! 
Piękności moja! Boginko! Ach! 
Umiera. 

CHÓR, 
Panie! Wybacz mu! 
I daj odpoczynek jego buntowniczej , 
znużonej duszy! 

Koniec 

Przekład Zdzisława Jaskuły 
powstał na zamówienie 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 





KAZIMIERZ KORD Dyrygent. Studiował grę na fortepianie u Władimira Nilsena w konserwatorium leningradz
kim, a także dyrygenturę pod kierunkiem Artura Malawskiego i Witolda Krzemieńskiego w krakowskiej PWSM 
(1956-60). Bezpośrednio po studiach był przez dwa lata chórmistrzem i dyrygentem w Operze Warszawskiej, 
a w 1962 roku został najmłodszym bodaj na świecie szefem teatru operowego - dyrektorem i kierownikiem 
artystycznym Miejskiego Teatru Muzycznego w Krakowie. Przez następne lata przygotował tam blisko 30 pre
mier, a niektóre z nich również reżyserował (z głośnym Faustem Gounoda w scenografii Józefa Szajny). Dzięki 
jego działalności krakowska scena operowa osiągnęła w tamtym czasie wysoki poziom artystyczny. Przez czte
ry kolejne lata (1969-73) kierował Wielką Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach. 
Wreszcie, w latach 1977-2001 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Filharmonii Narodowej, która w tym 
czasie ugruntowała swoją pozycję w świecie. Z jej zespołem odbył ponad 30 wielkich, uwieńczonych sukce
sami tournee koncertowych, odwiedzając również najważniejsze ośrodki muzyczne świata. Od 2002 roku jest 
dyrektorem honorowym Filharmonii Narodowej. Równolegle z działalnością w kraju, wielokrotnie występował 
poza granicami Polski. Wielkim osiągnięciem artysty była wieloletnia współpraca z nowojorską Metropolitan 
Opera (Dama pikowa, Aida, Cosi fan tutte, Borys Godunow na otwarcie sezonu 1977/78, Macbeth) i z Operą 
w San Francisco (Rigoletto, Otello, Falstaff, Borys Godunow, Gioconda). Pracował też z teatrem operowym w 
Amsterdamie (Orlando, Katarzyna lzmajłowa, Wozzeck), z monachijskim Gartnerplatztheater (Dama pikowa, 
Zamek księcia Sinobrodego), z Deutsche Oper am Rhein w DOsseldorfie (Eugeniusz Oniegin, Żywot rozpustni
ka), z londyńską Covent Garden i z Królewską Operą Duńską w Kopenhadze. W 1975 roku był także gościem 
naszego Teatru Wielkiego, przygotowując premierę Falstaffa Verdiego. Występował' z wieloma słynnymi orkie
strami amerykańskimi: w Chicago, Cleveland, Pittsburgu, Detroit, Dallas i Cincinnati (gdzie przez pewien czas 
był pierwszym gościnnym dyrygentem). W Europie koncertował m.in. w Londynie, Paryżu, Berlinie, Wiedniu, 
Rzymie, Amsterdamie, Leningradzie, Hamburgu, Kolonii, Frankfurcie, Moskwie i Stuttgarcie, a w latach 80. 
przez sześć sezonów był szefem Orkiestry Sudwestfunk Baden-Baden. Dyrygował też japońskimi orkiestrami 
w Osace i Tokio. Interesował się zawsze dziełami różnych epok i stylów, jednak preferencje muzyczne artysty 
koncentrują się na wielkich formach o dużych napięciach dramatycznych oraz na utworach współczesnych, 
prezentowanych m.in. podczas Warszawskiej Jesieni, Forum Lutosławskiego czy Festiwalu w Donaueschi.n-
gen. Dokonał wielu nagrań radiowych i płytowych dla tak renomowanych firm 
fonograficznych, jak: Decca, Deutsche Grammophon, EMI i Philips. Wśród 
ostatnich nagrań dokonanych z zespo- łami Filharmonii Narodowej znalazły 
się wszystkie symfonie Beethovena (Po-·· !Music, CD Accord), utwory Góreckiego 
(Philips), Szymanowskiego, Penderec- kiego, Panufnika i Szymańskiego (CD 
Accord). Kazimierz Kord jest laureatem wielu nagród, posiada liczne odznacze-
nia krajowe i zagraniczne. Do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej artysta 
powrócił po blisko 30-letniej przerwie, by przygotować premierę jednej ze 
swych ukochanych oper, Damy piko- wej Czajkowskiego. (fot. Archiwum FN) 

K A z M E R z K o R D 



MARIUSZ TRELIŃSKI Reżyser filmowy, teatralny i operowy. Absolwent łódzkiej PWSFTViT. Jeszcze na stu

diach zajął się działalnoŚcią zawodową. Zadebil!tował manifestem swego pokolenia, współczesnym filmem 

telewizyjnym Zad Wielkiego Wieloryba. Jego pierwszy film kinowy Pożegnanie jesieni wg prozy Stanisława 
I. Witkiewicza miał swoją premierę podczas Festiwalu w Wenecji. Wielokrotnie nagradzany (za reżyserię, 
zdjęcia, kostiumy, scenografię, a także Nagroda Ministra Kultury za debiut i Nagroda Munka), wyświetlany w 

Vancouver, Madras, Tokio, Moskwie, Berlinie, stał się filmem kultowym. Po realizacji tego filmu artysta został 
dyrektorem artystycznym Studia im. Karola Irzykowskiego (1990-1992). Kolejną realizacją filmową artysty była 
Łagodna wg opowiadania Fiodora Dostojewskiego. Film otrzymał wiele prestiżowych nagród: za scenografię 
i nagrodę dziennikarzy (Gdańsk, 1996), nagrodę Prezesa Radiokomitetu, nagrodę za główną rolę kobiecą (Mo

skwa), nagrodę za zdjęcia i reżyserię (Budapeszt). Później zrealizował głośny film Egoiści. W 1993 roku w Te

atrze Studio w Warszawie zadebiutował obrazoburczym spektaklem Lautreamont-Sny ze scenografią Andrzeja 

KreOtza Majewskiego. Jego następną realizacją był Makbet Szekspira w warszawskim Teatrze Powszechnym. 

Dla Teatru Telewizji przygotował m.in. Natalię wg Dostojewskiego, Siostry Briusowa, Pająka Ewersa, Adrianę 
Lecouvreur wg Scribe'a. Na scenie operowej debiutował w 1995 roku, realizując w Teatrze Wielki'm - Operze 

Narodowej awangardową operę kameralną Elżbiety Sikory Wyrywacz serc według Borisa Viana. Dwa lata póź
niej zrealizował ten spektakl w paryskim Centre Pompidou. W 1999 roku rozpoczął regularną współpracę z 

naszym teatrem, reżyserując tu kolejno: Madame Butterfly Pucciniego, Króla Rogera Szymanowskiego (Nagroda 

im·. Szymanowskiego za odkrywczą wizję sceniczną tej opery), Otella Verdiego, Oniegina Czajkowskiego i Don 

Giovanniego Mozarta (Nagroda im. Norwida w dziedzinie teatru). Jego inscenizacja Madame Butterfly wzbu

dziła uznanie Placida Domingo, który w 2001 roku doprowadził do wystawienia tego przedstawienia w kopro

dukcji z naszym teatrem na scenie Opery Waszyngtońskiej. Po warszawskiej realizacji Don Giovanniego (2002) 

i powtórzeniu jej w wykonaniu zespołu Los Angeles Opera reżyser przygotował 
n.izację Damy pikowej Czajkowskiego 

den (2003). W parę miesięcy później 

atrze Wielkim operę Giordana Andrea 

repertuaru Opery Waszyngtońskiej. 

był w polskich i zagranicznych teatrach 

pozycjami dla reżysera. (fot. J. Poremba) 

(w koprodukcji z naszym teatrem) insce

dla berlińskiej Staatsoper Unter den Lin

zrealizował z kolei w poznańskim Te

Chenier i przeniósł tę inscenizację do 

Uznanie, jakie Mariusz Treliński zdo

operowych stale owocuje nowymi pro-
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JOANNA 
CORTES 
(Hrabina) 

Sopran. Ukończyła wrocław

ską Akademię Muzyczną w 
klasie Eugeniusza Sąsiadka, 
studiowała też w Niemczech 
(prof. Eis Bolkstein) i we Wło
szech (Accademia Chigiana). 
Jej debiut w partii Tatiany we 
wrocławskim przedstawieniu 
Eugeniusza Oniegina Czajkow
skiego uznano za „narodziny 
wielkiego talentu". Była solist
ką Opery Wrocławskiej, Te
atru Wielkiego w Łodzi oraz w 
Poznaniu i Teatru Muzycznego 
„Roma". Od 1992 roku wystę
puje jednak przede wszystkim 
na scenie Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej. Ma w do
robku wielkie role sopranowe 
i mezzosopranowe, jak: Lady 
Macbeth, Salome, Tosca, Abi
gaille, Halka, Fedora, Carmen, 
Adalgiza, Łarina, które znamy 
ze sceny naszego teatru; a tak
że Elżbietę (Don Carlos), Joan
nę (Diabły z Loudun), Madame 
Butterfly, Roksanę (Król Roger), 
Małgorzatę (Faust), Chryzote
mis (Elektra Theodorakisa), któ
re śpiewała na innych scenach 
krajowych i zagranicznych. W 
Tosce występowała także w 
nowojorskiej National Grand 
Opera pod dyrekcją Antona 
Coppoli, a duet z tej opery 
śpiewała z Placidem Domingo 
podczas pamiętnego koncertu 
charytatywnego w Zabrzu.' Jej 
kreacja Abigaille w Nabuccu 
Verdiego wyróżniona została 
„Srebrnym Pierścieniem", a jej 
Carmen - „Złotą· Maską" łódz
kich recenzentów teatralnych. 
Debiutem Wagnerowskim ar
tystki było koncertowe wyko
nanie sceny śmierci Brunhildy 
ze Zmierzchu bogów z Filhar
monią Wrocławską (1996), a 
w sezonie 1999/2000 wystę
powała na naszej scenie jako 
Zyglinda w Walkirii. Wystę

puje w repertuarze koncerto
wym i oratoryjno-kantatowym 
(Mozart, Beethoven, Bruckner, 
Janacek, Penderecki), śpiewa 

też pieśni hiszpańsk ie . (fot. M. 
Cierniewski) 

MAŁGORZATA 

WALEWSKA 
(Hrabina) 

Mezzosopran. Absolwentka 
Akademii Muzycznej w War
szawie (1994). Laureatka 
międzynarodowych konkursów 
wokalnych: Akademickiego we 
Wrocławiu (li nagroda, 1990) 
i Alfreda Krausa na Wyspach 
Kanaryjskich (I nagroda, 1992); 
finalistka konkursów: Belve
dere (Wiedeń, 1992), Luciano 
Pavarottiego (Filadelfia, 1992) i 
Stanisława Moniuszki (Warsza
wa, 1992). Debiutowała rolą 
Azy w Manru Paderewskiego 
na scenie Teatru Wielkiego w 
Warszawie (1991 ). Od tamtej 
pory w jej repertuarze znalazły 
się następujące partie: Judyta w 
Zamku Sinobrodego Bartóka, 

. Małgorzata w Potępieniu Fausta 
Berlioza, rola tytułowa w Carmen 
Bizeta, Polina w Damie pikowej 
i Olga w Eugeniuszu Onieginie 
Czajkowskiego, Pierrota w Lin
dzie z Chamonix Donizettiego, 
Santuzza w Rycerskości wieśnia
czej Mascagniego, Charlotta w 
Wertherze Masseneta, Arnalta w 
Koronacji Poppei Monteverdiego, 
Cieca w La Giocondzie Ponchiel
lego, rola tytułowa w Samsonie 
i Dalili Saint-Saensa, Jokasta 
w Królu Edypie Strawińskiego. 
Występowała też w operach 
Verdiego śpiewając Fenenę w 
Nabuccu, Emilię w Otellu, Eboli 
w Don Carlosie, Amneris w 
Aidzie, Maddalenę w Rigoletcie, 
Ulricę w Balu maskowym i Miss 
Quicklyw Falstaffie. Występowa
ła na scenach operowych Berlina, 
Bremy, Bolonii, Di.isseldorfu, 
Essen, Hagi, Helsinek, Genewy, 
Klagenfurtu, Luksemburga, Mo
deny, Las Palmas, Rotterdamu, 
Rzymu i Palm Beach. W latach 
1996-98 związana była stałym 
kontraktem z wiedeńską Staatso
per. Od 1994 roku współpracuje 
z Bremer Theater, a od 1999 
roku z drezdeńską Semperoper. 
Współpracowała ze znanymi dy
rygentami, śpiewała u boku zna
komitych solistów, występowała 
na wielu festiwalach muzycz
nych i estradach koncertowych: 
w Austrii, Finlandii, Francji, 
Hiszpanii, Niemczech, Szwajca
rii, we Włoszech i USA. Bogaty 
jest repertuar oratoryjno-kanta
towy artystki, śpiewa też pieśni 
kompozytorów polskich i zagra
nicznych. Nagrywa dla wytwór
ni fonograficznej Sony Music 
Polska. (fot. A. Zeininger) 

ALICJA 
WĘGORZEWSKA-WHISKERD 

(Hrabina) 
Mezzosopran. Studia wokalne 
ukończyła w warszawskiej Aka
demii Muzycznej. Uczestniczy
ła w kursach mistrzowskich Ry
szarda Karczykowskiego, Hilde 
Zadek i Grace Bumbry. Debiu
towała jako Pallada w Koronacji 
Poppei Monteverdiego w szkol
nym przedstawieniu Akademii 
Muzycznej. W 1999 roku roz
poczęła pracę za granicą. Otrzy
mała rolę Dardane w operze Die 
Pilger von Mekka Glucka w wie
deńskiej Kammeroper, a następ
nie wystąpiła w operze Trouble 
in Tahiti Bernsteina z zespołem 
Neue Oper Wien. Po wygranym 
konkursie wokalnym w Rheins
bergu (I nagroda) zaśpiewała 
tam rolę Katte w prapremierze 
opery Siegfrieda Matthusa Kron
prinz Friedrich zrealizowanej 
na otwarcie miejscowego teatru 
pałacowego, a następnie odbyła 
z tym spektaklem wielkie tour
nee po Niemczech. Śpiewała 
także Charlottę w Wertherze 
Masseneta i Olgę w Eugeniu
szu Onieginie Czajkowskiego 
w niemieckich wykonaniach 
koncertowych. Ma również w 
repertuarze partię Dalili z opery 
Saint-Saensa. Występowała z 
frankfurckim Ensemble Modern 
i Staatskapelle Berlin, śpiewała 
w amsterdamskim Concertge
bouw i berlińskim Konzerthaus. 
Brała udział w Festiwalu Mu
zyki Dawnej w Innsbrucku i w 
Donaufestwochen w Wiedniu, 
w gali operowej z okazji 750-
-lecia Bredy oraz w koncercie 
na scenie Theater an der Wien 
z okazji narodzin 6-miliardowe
go obywatela świata. W Polsce 
wystąpiła jako Carmen w łódz
kim Teatrze Wielkim, a następ
nie odbyła z tym spektaklem 
tournee po Holandii. Śpiewała 
też partię Lukrecji w premierze 
polskiej opery Gwałt na Lukre
cji Brittena zrealizowanej przez 
Operę Krakowską oraz Orfe
usza w operze Glucka Orfeusz 
i Eurydyka wystawionej przez 
krakowski zespół w koprodukcji 
z Europaeische Festspielinitiati
ve. Nagrała ścieżkę dźwiękową 
do filmu Wiedźmin, za którą 

otrzymała Złotą Płytę. Była też 
gościem koncertu Festiwalu Hof
frnannowskiegow Poznaniu. (fot. 
M. Nelken) 

LADA 
BIRIUCOV 

(Liza) 
Sopran. Urodziła się w Mołda
wii. Karierę muzyczną rozpo
czynała jako wiolonczelistka, 
a później ukończyła studia wo
kalne w konserwatorium mo
skiewskim (1996). Uczestniczy
ła też w kursach mistrzowskich 
Kerstin Meyer (Szwecj~), Jose
pha Warda (Wielka Brytania) 
i Renaty Scotto (Włochy). Stu
diowała też u Ery Blahovej. W 
1997 roku zaśpiewała Toskę w 
koncertowym wykonaniu ope
ry Pucciniego w Manchesterze 
z Halle Symphonic Orchestra 
pod dyrekcją Kenta Nagano. 
Później odnosiła sukcesy jako 
Aida w teatrach narodowych 
Łotwy i Szkocji, Madame But
terfly w Welsh National Opera, 
w Leeds i Newcastle, Tatjana 
w Eugeniuszu Onieginie w ra
mach Maggio Musicale Fioren
tino (Florencja), Joanna d' Arc w 
Dziewicy Orleańskiej na We
xford Opera Festival i Amelia w 
Balu maskowym podczas Festi
walu Wileńskiego. W 2002 roku 
zaśpiewała Toskę w Klagenfur
cie (Austria) i zadebiutowała 
na scenie warszawskiej jako 
tytułowa Turandot w operze 
Pucciniego. Występuje u nas 
także jako Tatjana w Onieginie, 
Donna Elvira w Don Giovan
nim i Liza w Damie pikowej. 
Tatjanę śpiewała także podczas 
występów naszego zespołu w 
Moskwie. Występowała rów
nież na Słowacji (Tosca w Bra
tysławie) i w Czechach (kon
cert w Pradze). W repertuarze 
koncertowym artystki znalazły 
się utwory: Barbera, Brittena, 
Mahlera (VIII Symfonia), Schu
manna, Wagnera, aż po wielkie 
dzieła Beethovena (IX Symfo
nia), Szostakowicza i Verdiego 
(Requiem). (fot. arch.) 

AGNIESZKA 
PIASS 
(Liza) 

Sopran. Ukończyła poznańską 
Akademię Muzyczną pod kie
runkiem Katarzyny Rymarczyk 
(2002). Odbyła także studia 
podyplomowe w Hochschule 
fur Musik w Dreźnie u Chri
stiana Elssnera. Jako studentka 
była stypendystką polskiego 
ministra kultury oraz niemiec
kiej Fundacji DMD w Bonn. 
Laureatka konkursów: Pieśni 

Polskiej im. Ignacego Pade
rewskiego w Bydgoszczy (Ili 
nagroda), Konkursu im. Ha
liny Halskiej we Wrocławiu 
(I nagroda) i Polskiej Pieśni 

Artystycznej w Warszawie 
(Ili nagroda). Uczestniczy- . 
ła w festiwalach: młodych · 
śpiewaków w Rheinsbergu 
(Niemcy), muzyki sakralnej w 
Berlinie (Mała msza uroczysta 
Rossiniego) i we Wratislavia 
Cantans. Współpracuje z Fil
harmonią Poznańską; brała 
też udział w koncertach galo
wych w Berlinie, Rheinsbergu 
(Requiem Mozarta), Poznaniu, 
we Frankfurcie, Barth, Pradze i 
Wiedniu. Wykonywała utwory 
oratoryjno-kantatowe: Mozarta 
(Requiem, Msza koronayjna), 
Rossiniego (Mała msza uroczy
sta) i Dębskiego (Nihil homine 
mirabilius). Śpiewała partię Pa
miny w Czarodziejskim flecie 
Mozarta w Operze na Zamku 
w Szczecinie oraz partię sopra
nową w Śnie nocy letniej Men
delssohna w tamtejszej filhar
monii. Opracowała ponadto 
sopranowe partie z oper: Bizeta 
(Micaela z Carmen), Czajkow
skiego (Tatjana z Eugeniusza 
Oniegina), Gershwina (Klara z 
Porgy i Bess), Mozarta (Hrabi
na Almaviva z Wesela Figara) 
i Pucciniego (Mimi z Cygane
rii, role tytułowe z (vladame 
Butterfly i Siostry Angeliki, Liu 
z Turandot); a także partie z 
operetek i musicali oraz pieśni . 
(fot. arch.) 

MONIKA 
LED ZION 

(Po lina) 
Mezzosopran. Początkowo uczy
ła się gry na skrzypcach w Rze
szowie, a później podjęła stu
dia wokalne w warszawskiej 
Akademii Muzycznej, którą 
ukończyła w klasie Haliny 
Słonickiej (2000). Uczestniczy
ła w kursach mistrzowskich 
prowadzonych przez Rusko 
Ruskova i Stefanię Toczyską. 
Jeszcze jako studentka zade
biutowała w Teatrze Muzycz
nym „Roma" partią Opinii Pu
blicznej w Orfeuszu w piekle 
Offenbacha, a zaraz po ukoń
czeniu studiów została solistką 
Warszawskiej Opery Kameral
nej. Ma tam w repertuarze par
tie Mozartowskie: Geniusza Ili 
w Czari:>dziejskim flecie, Dora
bellę w Cosi fan tutte i Carrni w 
Betulia liberata. Występowała 
także w roli Olgi w Eugeniuszu 
Onieginie Czajkowskiego, w 
parti~ Karolki w )enufie Janac
ka i Jako Jadwiga w Strasznym 
dworze Moniuszki, którą za
śpiewała w 2002 roku na za
proszenie Opery Krakowskiej 
w plenerowym przedstawieniu 
na zamku w Niepołomicach, a 
w rok później na scenie Opery 
Nova w Bydgoszczy. Opra
cowała również inne partie 
operowe, a wśród nich: Melo 
w Sosarme Haendla, Bronię 

w Hrabinie Moniuszki, Mad
dalenę w Rigofetcie i Meg w 
Falstaffie Verdiego i Suzuki w 
Madame Butterfly · Puccinie
go. Występuje w repertuarze 
oratoryjno-kantatowym i pie
śniarskim. Uczestniczyła m.in. 
w wykonaniach Stabat Mater 
Pergolesiego, Mszy korona
cyjnej, Missa brevis i Requ
iem Mozarta oraz IX Symfonii 
Beethovena. Śpiewała pieśni 
Brahmsa, Richarda Straussa, 
Schuberta, Schumanna, Mah
lera, Czajkowskiego, Rachma
ninowa, Moniuszki i Chopina. 
(fot. arch.) 

MAŁGORZATA 

PAŃ KO 
(Poli na) 

Mezzosopran. Ukończyła war
szawską Akademię Muzyczną 

w klasie Krystyny Szostek
-Radkowej, wyróżniona Me
dalem „Magna cum Laude" 
(2003). Laureatka konkursów 
wokalnych: im. Ady Sari w 
Nowym Sączu (dwukrotnie), 
Polskiej Pieśni Artystycznej w 
Warszawie (I nagroda) i kon
kursu w Dusznikach Zdroju (I 
nagroda w kategorii oratoryj
no-pieśniarskiej ·i Grand Prix). 
Półfinalistka Konkursu im. 
Monserrat Caballe w Ando
rze i finalistka konkursu opery 
kameralnej w Rheinsbergu 
(Niemcy). Uczestniczyła w 
kursach mistrzowskich Marja
ny Lipovsek, Alfreda Burgstal
lera, lleany Cotrubas, Denyce 
Graves, Alberta Zeddy i Clau
dii Eder. Śpiewała partię Melo 
w wykonaniu opery Haendla 
Sosarme na estradzie koncerto
wej macierzystej uczelni, była 
Olgą w Eugeniuszu Onieginie 
Czajkowskiego w wykona
niu studentów Akademii Mu
zycznej na scenie kameralnej 
naszego teatru i Damą Ili w 
Czarodziejskim flecie Mozar
ta w Rheinsbergu. Występuje 
również w repertuarze orato
ryjno-kantatowym, kameral
nym i pieśniarskim. Śpiewała 
w Filharmonii Narodowej w 
Requiem Verdiego, a także 
na innych estradach filharmo
nicznych w kraju i za granicą 
(Austria, Czechy, Niemcy, Sło
wacja, Korea Płn.) . Z Filharmo
nią Łódzką odbyła tournee po 
Francji (2000). Współpracuje 
też z warszawską Filharmo
nią im. Romualda Traugutta. 
Występowała na festiwalach 
w Świnoujściu, Warszawie i 
Dusznikach Zdroju, a także 
w Czechach i na Słowacji. 
Uczestniczyła w · obchodach 
SO-lecia Międzynarodowego 

Towarzystwa Chopinowskiego 
w Wiedniu. Ma w repertuarze 
pieśn i Chopina oraz współcze
snych kompozytorów polskich. 
(fot. M . Krywoniuk) 

(Guwernantka) 
Mezzosopran. Jest absolwent
ką warszawskiej Akademii 
Muzycznej, którą ukończyła 
w klasie Małgorzaty Marczew
skiej. Jednak naukę śpiewu 
rozpoczynała u Zofii Zamoj
skiej w Kielcach, a jeszcze 
jako uczennica średniej szkoły 
muzycznej zdobyła li nagrodę 
na Ogólnopolskim Konkursie 
Młodych Śpiewaków we Wro
cławiu. Debiutowała na scenie 
kameralnej Teatru Wielkiego 
w Śpiewniku domowym Mo
niuszki (1995). Śpiewała też 
u nas Marynkę w Janku Żeleń
skiego w przedstawieniu Aka
demii Muzycznej, a obecnie 
występuje jako Kate Pinkerton 
w Madame Butterfly Puccinie
go i Paź Herodiady w Salome 
Richarda Straussa. Ma także 
w repertuarze rolę tytułową w 
jasiu i Małgosi Humperdincka, 
Jadwigę w Strasznym dworze 
Moniuszki, Cherubina w We
selu Figara Mozarta, Olgę w 
Eugeniuszu Onieginie Czaj
kowskiego i Hudel w Skrzypku 
na dachu. Ważnym wydarze
niem w karierze artystki był 
udział w wykonaniu Requiem 
Mozarta podczas uroczystego 
koncertu w obecności królo
wej belgijskiej Fabioli w rocz
nicę śmierci króla Baudouina. 
Współpracuje z Orkiestrą 
Polskiego Radia w Warsza
wie, występuje na estradach 
filharmonicznych w repertu
arze oratoryjno-kantatowym i 
kameralnym. Była stypendyst
ką Fundacji Ewy Czeszejko
-Sochackiej promującej młode 
talenty. Koncertowała z Wie-
sławem Ochmanem, brała też 
udział w koncercie galowym 
Andrei Bocellego w łódzkim 
Teatrze Wielkim. Występowa
ła w Amsterdamie, Brukseli, 
Kilonii, Luksemburgu, Paryżu 

i Walencji, a także w Nowym 
Jorku, Toronto i Tokio. (fot. 
Yola) 



ELŻBIETA 
WRÓBLEWSKA 
(Guwernantka) 

Mezzosopran. Z muzyką obcu
je od najmłodszych lat dzięki 
tradycji rodzinnej. Początkowo 
uczyła się gry na fortepianie, ale 
ostatecznie trafiła na wydział 
wokalny warszawskiej Akade
mii Muzycznej, gdzie studiuje 
w klasie Krystyny Szostek-Rad
kowej. Pracuje także nad kame
ralnym repertuarem wokalnym 
pod kierunkiem Mai Noskow
skiej, Krystyny Borucińskiej, 
Katarzyny Jankowskiej i Macieja 
Paderewskiego śpiewając pieśni 
Dvoraka, Mahlera, Szostako
wicza, de Falli i Rudzińskiego. 
Laureatka li nagrody i Nagrody 
Specjalnej Związku Kompozy
torów Polskich zdobytych pbd-
czas Międzyuczelnianego Kon
kursu Polskiej Pieśni Artystycz
nej w Warszawie (2001) oraz li 
nagrody (pierwszej nie przyzna
no) w kategorii oratoryjno-pie
śniarskiej i Nagrody Specjalnej 
Konkursu Wokalnego w Dusz
nikach Zdroju (2002). Na scenie 
kameralnej Teatru Wielkiego 
- Opery Narodowej zadebiuto
wała w 2001 roku partią Olgi w 
Eugeniuszu Onieginie Czajkow
skiego w przedstawieniu Macie
ja Prusa zrealizowanym ze stu
dentami Akademii Muzycznej, 
a w 2003 roku wystąpiła jako 
Delia w premierze polskiej Po
dróży do Reims Rossiniego. Ma 
już także w swoim repertuarze 
partie mezzosopranowe w kan
tatach Bacha, w Dies irae Cal da
ry, Requiem Mozarta, Mesjaszu 
Haendla, Stabat Mater w wer
sjach Pergolesiego, Rossiniego 
i Szymanowskiego, w operach: 
Aptekarz Haydna, Wesele Figa
ra Mozarta i Rigoletto Verdiego 
oraz w Zemście nietoperza Jo
hanna Straussa. (fot. arch.) 

JEANITTE 
BOŻAŁEK 
(Masza) 

Sopran. Początkowo studiowała 
dyrygenturę chóralną w Warsza
wie, a studia wokalne ukończyła 
w łódzkiej Akademii Muzycznej 
w klasie Delfiny Ambroziak. 
Uczestniczyła w kursach Edith 
Mathis i Ryszarda Karczykow
skiego. Laureatka Międzynaro
dowego Konkursu Muzyki Ka
meralnej w Łodzi. Jeszcze jako 
studentka wystąpiła na festiwalu 
Wratislavia Cantans w operze 
Apollo i Hiacynt Mozarta oraz 
w Stabat Mater Rossiniego. Na 
scenie operowej debiutowała w 
Jasiu i Małgosi Humperdincka 
w łódzkim Teatrze Wielkim. W 
1993 roku zaśpiewała jedną z 
Dziewcząt-kwiatów w Parsifalu 
Wagnera na naszej scenie i od
tąd występuje w Operze Naro
dowej. Ma w repel'l:uarze m.in.: 
Frasquitę w Carmen Bizeta, No
rinę w Don Pasquale Donizettie
go, Zosię w Widmach i Zuzię w 
Verbum nobile Moniuszki, Zerli
nę w Don Giovannim i Blondę 
w Uprowadzeniu z seraju Mo-
zarta, Olimpię w Opowie~iach 
Hoffmanna Offenbacha, Serpinę 
w La serva padrona Pergolesie
go, Oskara w Balu maskowym i 
Tebalda w Don Carlosie Verdie
go, Sophie w Kawalerze srebrnej 
róży Richarda Straussa, Arabellę 
w Czarnej masce i Władysława 
w operze Ubu Rex Krzysztofa 
Pendereckiego oraz Yvette w La 
Rondine Pucciniego. Śpiewała 
też Cajtlę w musicalu Skrzy,iek 
na dachu i Walentynę w Le
harowskiej Wesołej wdówce. 
Występowała na scenie Teatru 
Muzycznego „ Roma" w Baronie 
cygańskim i w Zemście nieto
perza Johanna Straussa oraz w 
Orfeuszu w piekle Offenbacha. 
Posiada bogaty repertuar pie
śn iarski i oratoryjny, śpiewała 
na estradach koncertowych w 
kraju, a także w Austrii, Belgii,' 
Francji, Niemczech, Szwajcarii 
i Stanach Zjednoczonych. (fot. 
arch.) 

EWELINA 
JAGIEŁKA 
(Masz a) 

Sopran. Naukę śpiewu 
czynała w Państwowej Szkole 
Muzycznej im. Fryderyka Cho
pina w Nowym Sączu, w klasie 
śpiewu Renaty Jonakowskiej
-Olszowskiej. W 2000 roku 
została laureatką Konkursu im. 
Haliny Halskiej we Wrocławiu 
(Nagroda specjalna dla wyróż
niającej się uczennicy PSM li 
stopnia), a w rok później laure
atką Ogólnopolskiego Konkursu 
Wokalnego im. Franciszki Pla
tówny we Wrocławiu (I nagro
da). Od 2001 roku jest studentką 
wydziału wokalnego warszaw
skiej Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina, gdzie uczy 
się śpiewu solowego pod kie
runkiem Włodzimierza Zalew
skiego. Ma,już za sobą pierwsze 
udane występy publiczne: w 
2002 roku uczestniczyła w kon
cercię jubileuszowym Witolda 
Rudzińskiego, a w rok później 
brała udział w wykonaniu Sta
bat Mater Andrzeja Dziadka na 
Festiwalu Muzyki Współczesnej 
„ Warszawska Jesień". Partią Ma
szy w Damie pikowej Czajkow
skiego debiutuje na scenie ope
rowej. (fot. arch.) 

BARBARA 
GUTAJ . 
(Prilepa) 

Sopran. Wykształcenie muzycz
ne zdobyła w Poznaniu, uczyła 
się gry na skrzypcach, rytmiki 
i śpiewu solowego, uczęszcza
ła też do szkoły baletowej. Po 
ukończeniu liceum muzycznego 
podjęła studia na wydziale wo
kalno-aktorskim w poznańskiej 
Akademii Muzycznej, gdzie 
była studentką Bożeny Karłow
skiej, a później także Antoniny 
Kowtunow. Jeszcze w czasie stu
diów zadebiutowała na scenie 
poznańskiego Teatru Wielkiego 
jako Młoda Galina w operze 
Marcela Landowskiego Galina. 
Jest laureatką Międzynarodo
wego Konkursu Wokalnego im. 
Feruccio Tagliavin iego v./ aus
triackim Deutschlandsbergu (IV 
nagroda), była też stypendystką 
„Stiftung fi.ir lnternationale Meis
terkurse fur Musik" w Zurychu. 
Uczestniczyła w wielu kursach 
mistrzowskich prowadzonych 
m.in. przez Jewgenija Nesteren
ko, Ernsta Haefligera, Marinę di 
Marco, Marię Pellegrini, Halinę 
Łukomską i Petera Tschapli
ka. W 2003 roku ukończyła z 
wyróżnieniem studia wokalne 
i została solistką Teatru Wiel
kiego w Poznaniu. Śpiewa tam 
m.in. Małgorzatę w operze Faust 
Antoniego Radziwiłła, Wróżkę 
w musicalu Krasnoludki, kras
noludki Katarzyny Gaertner oraz 
partię Bertaldy w Ondynie E.T.A. 
Hoffmanna. Wykonuje także 
muzykę oratoryjno-kantatową 
i pieśni. (fot. arch.) 

KATARZYNA 
TRYLNIK 
(Prilepa) 

Sopran. Występowała i nagra
dzana była już jako uczennica 
szkoły muzycznej w Opolu. 
Studiowała wokalistykę w war
szawskiej Akademii Muzycz
nej w klasie Haliny Słonickiej, 
którą ukończyła w 1999 roku 
z przyznanym wówczas po raz 
pierwszy Medalem „Magna 
cum Laude" . Laureatka między
narodowych konkursów wo
kalnych: w Nowym Sączu (Na
groda Specjalna), Karlovych 
Varach (li nagroda) i Warszawie 
(Konkurs Moniuszkowski, Ili 
nagroda); finalistka konkursów 
w Tuluzie i Bilbao. Koncerto
wała już na scenach i estradach 
Augsburga, Dubaju, Moskwy 
(Teatr Bolszoj), Munster, Pary
ża, Wilna i na Sycylii, a także w 
większości polskich filharmonii . 
Ma już także w swoim reper
tuarze wiele operowych partii 
sopranowych z Carmen, Rusałki 
Dvoraka, Fausta, Juliusza Cezara 
Haendla, Jasia i Małgosi Hum
perdincka, Flisa, Verbum nobi
le, Koronacji Poppei, Traviaty, 
Cyganerii, Turandot, Dydony i 
Eneasza Purcella, a także partie 
Mozartowskie z Cosi fan tutte, 
Czarodziejskiego fletu, Don 
Giovanniego i Wesela Figara. 
Śpiewała nie tylko w polskich 
teatrach operowych, ale także 
na scenach niemieckich w Bre
mie, Monachium i Frankfurcie. 
W repertuarze oratoryjno-kan
tatowym artystki widnieją dzieła 
Bacha, Beethovena, Brucknera, 
Dvoraka, Mahlera, Mozarta, 
Rossiniego i Szymanowskiego 
oraz pieśni wielu kompozyto
rów. Na scenie Teatru Wielkie
go - Opery Narodowej zadebiu
towała rolą Zerliny w Don Gio
vannim Mozarta. (fot. arch.) 

(Herman) 
Tenor. Absolwent łódzkiej Aka
demii Muzycznej, gdzie studio
wał śpiew pod kierunkiem Zdzi
sława Krzywickiego. Laureat li 
Ogólnopolskiego Konkursu Śpie
waków Operowych im. Adama 
Didura (li nagroda). Karierę soli
styczną rozpoczął w 1984 roku 
wykonując partię Nemorina w 
Napoju miłosnym Donizettiego 
na scenie Teatru Wielkiego w 
Łodzi . Od 1995 roku związany 
był z warszawską sceną opero
wą, a od 1999 roku jest solistą 
Teatru Wielkiego w Łodzi . W 
bogatym repertuarze artysty 
znalazło się wiele czołowych 
partii tenorowych: Don Jose w 
Carmen Bizeta, Władimir w 
Kniaziu Igorze Borodina, Mauri
zio w Adrianie LecouvreurCilei, 
Lenski w EugeQiuszu Onieginie, 
Andriej w Mazepie i Herman w 
Damie pikowej Czajkowskiego, 
Edgaro w Łucji z Lammermooru 
Donizettiego, tytułowy Faust w 
operze Gounoda, Canio w Pa
jacach Leoncavalla, Turridu w 
Rycerskości wieśniaczej Masca
gniego, Jontek w Halce, ldamor 
w Parii i Stefan w Strasznym 
dworze Moniuszki, Ferrando w 
Cosi fan tutte Mozarta, Rodolfo 
w Cyganerii, Pinkerton w Ma
dame Butterfly i Cavaradossi w 
Tosce Pucciniego oraz wielkie 
role Verdiowskie: Radames w 
Aidzie, Gustaw Ili (Riccardo) w 
Balu maskowym, tytułowy Don 
Carlos i Otello, Rodolfo w Luizie 
Miller, Alvaro w Mocy przezna
czenia, Makduf w Makbecie, 
Ismaele w Nabuccu, Książę 

Mantui w Rigoletcie, Manrico 
w Trubadurze i Alfredo w Tra
viacie. W tej ostatniej roli wy
stępował także z warszawskim 
zespołem podczas tournee po 
Japonii. Również w kilku innych 
popisowych rolach oklaskiwano 
śpiewaka na scenach zagranicz
nych: jako Księcia Mantui w 
Rigoletcie na scenie wiedeńskiej 
Kammeroper, jako Riccarda w 
Balu maskowym w Korei Połu
dniowej, w roli Jontka w Halce 
zrealizowanej w Osace oraz 
jako Radamesa w Aidzie w Ope
rze Kairskiej i w przedstawieniu 
plenerowym pod piramidami . 
Ma na swoim koncie wiele na
grań radiowych i telewizyjnych. 
(fot. J. Multarzyński) 

(Herman) 
Tenor. Urodził się w Kazach
stanie. Śpiewu uczył się począt
kowo w Szkole Muzycznej im. 
Piotra Czajkowskiego w Ałma
-Acie. W 1987 roku rozpoczął 
studia na wydziale wokalnym 
Konserwatorium im. Nikołaja 
Rimskiego-Korsakowa w Sankt 
Petersburgu, które ukończył w 
1992 roku. Debiutował jeszcze 
jako student, w latach 1991-93 
związany był z Operą Wro
cławską. Później występował 
kolejno w Operze Krakowskiej 
(1993-2000) i Operze Naro
dowej w Ostrawie (2000-01 ). 
Współpracuje też regularnie z 
innymi teatrami muzycznymi w 
Polsce. Występował za granicą 
w Belgii, Czechach, Danii, Fran
cji, Holandii, Niemczech i na 
Węgrzech. W 'bogatym repertu
arze operowym artysty znalazły 
się takie partie, jak: Don Jose w 
Carmen Bizeta, Lenski w Euge
niuszu Onieginie i Hermann w 
Damie pikowej Czajkowskiego, 
Canio w Pajacach Leoncavalla, 
role tytułowe w Opowieściach 
Hoffmanna Offenbacha i w Ubu 
Rex Pendereckiego, Pinkerton w 
Madame Butterfly, Cavaradossi 
w Tosce i Calaf w T urandot Puc
ciniego, Bachus w Ariadnie na 
Naxos i Herod w Salome Richar
da Straussa, Radames w Aidzie, 
Riccardo w Balu maskowym, 
Manrico w Trubadurze i Isma
ele w Nabuccu Verdiego, Loge 
w Złocie Renu Wagnera i Max 
w Wolnym strzelcu Webera. Na 
scenie Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej śpiewał Ojca Ubu 'w 
premierowym wykonaniu opery 
Ubu Rex Pendereckiego (2003) 
i Heroda w Salome Richarda 
Straussa (2004). Partię Ojca Ubu 
powtórzył później także pod
czas występów naszego teatru 
w Londynie i Wilnie oraz wyko
nywał ją pod dyrekcją Jacka Ka
spszyka w argentyńskiej insceni
zacji na scenie Teatro Colón W i 

Buenos Aires. Śpiewa również ., 
z powodzeniem repertuar ora
toryjny (Polskie Requiem Pen
dereckiego, Requiem Dvoraka i 
Requiem Verdiego). Śpiewa też 
pieśni neapolitańskie, utwory 
Czajkowskiego, Dvoraka, Szo
stakowicza i innych kompozyto
rów. (fot. arch.) 

(Hrabia Tomski) 
Baryton. Ukończył łódzką 

Akademię Muzyczną w klasie 
Zdzisława Krzywickiego. Lau
reat Festiwalu im. Jana Kiepury 
w Krynicy i Konkursu im. Marii 
Callas w Atenach. Był solistą 

Opery Śląskiej w Bytomiu i Te
atru Wielkiego w Łodzi , współ
pracował z Operą Wrocławską 
i Teatrem Wielkim w Pozna
niu . W 1992 roku związał się 
z warszawską sceną operową. 

Śpiewał m.in.: Escamilla w 
Carmen Bizeta, Hrabiego de 
Sirieux w Fedorze Giordana, 
Alfia w Rycerskości wieśniaczej 
Mascagniego, Janusza w Halce 
oraz Miecznika i Macieja __ w 
Strasznym dworze Moniuszki, 
role tytułowe w Weselu Figa
ra i Don Giovannim Mozarta, 
Apostoła Piotra w Quo vadis 
Nowowiejskiego, Sharplessa w 
Madame Butterfly i Scarpię 

w Tosce Pucciniego, Bartola w 
Cyruliku sewilskim Rossiniego, 
Faninala w Kawalerze srebrnej 
róży i Johannana w Salome Ri
charda Straussa, prapremiero
wego Orestesa w Elektrze The
odorakisa, Amonasra w Aidzie, 
Anckarstroma (Renata) w Balu 
maskowym, Rodriga w Don 
Carlosie, Don Carlosa w Erna
nim, partie tytułowe w operach 
Macbeth, Nabucco, Rigoletto 
i Germonta w Traviacie Ver
diego, aż po rolę tytułową w 
Holendrze tułaczu i Amfortasa 
w Parsifalu Wagnera. Wystę
pował jako Don Giovanni w 
Sao Paulo (Brazylia), Sharpless 
w Pretorii (RPA) i Miecznik w 
Buffalo (USA). Uczestniczył 
w festiwalach w Carcason
ne (Tosca), Bregenz (Parsifan, 
Wexford (Siberia Giordana i 
Straszny dwón. Ma również w 
swoim dorobku główne role 
musicalowe w Człowieku z La 
Manchy, Zorbie, Skrzypku na 
dachu i Kotach. Śpiewa pieśni 
Schuberta, Schumanna, Wolfa, 
Ravela, Czajkowskiego, Rach
maninowa i innych. Wystę
pował w Danii, krajach Bene
luksu, Niemczech, Portugalii, 
Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, 
w Japonii i w obu Amerykach. 
Nagrywał dla radia, ma także 
w dorobku nagrania płytowe 
Halki, Aidy oraz recital i opero
wych i musicalowych. (fot. M . 
Cierniewski) 



MIKOŁAJ 
ZALASIŃSKI 

(Hrabia Tomski) 
Baryton. Ukończył Akademię 
Muzyczną w Katowicach w 
klasie Michaliny Growiec. Lau
reat konkursów wokalnych im. 
Adama Didura i Edvarda Griega 
oraz Bursztynowego Pierścienia 
2002 za rolę Renata w Balu ma
skowym Verdiego. W bogatym 
repertuarze artysty znalazły się 
takie partie, jak: Escamillo w 
Carmen Bizeta, tytułowy bo
hater w Eugeniuszu Onieginie 
i Tomski w Damie pikowej 
Czajkowskiego, Miecznik w 
Strasznym dworze Moniuszki, 
tytułowy Don Giovanni w ope
rze Mozarta, Barnaba w Gio
condzie Ponchiellego, Scarpia 
w Tosce Pucciniego, Jochanaan 
w Salome Straussa, Wolfram w 
Tannhauserze Wagnera oraz 
role Verdiowskie: Nabucco i 
Rigoletto, Germont w Traviacie 
i Hrabia di Luna w Trubadurze. 
Występuje także w repertuarze 
pieśniarskim i oratoryjno-kanta
towym (Carmina burana Orffa, 
Requiem Faurego, Stabat Ma
ter Szymanowskiego, Requiem 
cantic/es Strawińskiego, Msza 
G-dur Schuberta). Śpiewał na 
wielu scenach Europy, m.in. w 
Gran Teatro La Fenice (Wene
cja), Teatro Sao Carlo (Lizbona), 
Teatro Giuseppe Di Stefano (Sy
cylia), Grand Opera (Belfast), 
Kammeroper (Wiedeń), Abilene 
Opera i Lincoln Opera (USA), na 
scenach operowych Sofii i Pra
gi, w Teatrze Wielkim - Operze 
Narodowej, a także w teatrach 
operowych Krakowa, Łodzi i 
Poznania. Koncertował w Fil
harmonii Berlińskiej i w tamtej
szym Konzerthaus. Występował 
z L'Orchestre Lyrique Regionu 
Avignon-Provence (Francja), z 
Orquestra do Norte (Portugalia), 
z amerykańskimi orkiestrami: 
Harpher Symphony, Sugar Cre
ek Symphony i Abilene Philhar
monic, a także z Narodową Or
kiestrą ·symfoniczną Polskiego 
Radia. W warszawskim repertu
arze operowym występuje jako 
tytułowy Nabucco w operze 
Verdiego, Escamillo w Carmen, 
Jochanaan w Salome i Scarpia w 
Tosce. (fot. arch.) 

ARTUR 
RUCIŃSKI 

(Książę Jelecki) 
Baryton. Ukończył warszawską 
Akademię Muzyczną w klasie 
Jerzego Knetiga. Zanim pojawił 
się na scenie, zdobył li nagrodę 
szkolnego Konkursu Wokal
nego w Łodzi. Debiutował w 
partii Guglielma w studenckim 
przedstawieniu Cosi fan tutte 
Mozarta na scenie kameral
nej Teatru Wielkiego. W rok 
później otrzymał stypendium 
Niemieckiej Fundacji Hans und 
Eugenia Jutting w Stendal, gdzie 
wystąpił również z recitalem. 
Laureat ogólnopolskich konkur
sów wokalnych w Bydgoszczy, 
Dusznikach Zdroju, Bytomiu (li 
nagroda) i Międzynarodowego 
Międzyuczelnianego Konkursu 
Muzyki Kameralnej w Łodzi {Ili 
nagroda). W 2001 roku odbył 
tournee po Hiszpanii z War
szawską Operą Kameralną jako 
Papageno w Czarodziejskim 
flecie Mozarta; na zaproszenie 
Teatru Wielkiego w Łodzi śpie
wał Ricarda Fortha w koncer-
towym wykonaniu Purytanów 
Belliniego; wziął także udział 
w sylwestrowym paryskim wy
konaniu Mesjasza Haendla i 
IX Symfonii Beethovena pod 
dyrekcją D. Fanala. Obecnie 
jest solistą Warszawskiej Opery 
Kameralnej. Śpiewa również 
pieśni i partie oratoryjne. Na 
scenie Teatru Wielkiego - Ope
ry Narodowej debiutował rolą 
tytułową w Onieginie Czaj
kowskiego, występuje też u nas 
jako Ping w Turandot Puccinie
go i Janusz w Halce Moniuszki. 
(fot. arch.) 

ADAM 
SZERSZEŃ 

(Książę Jelecki) 
Baryton. Absolwent Akademii 
Muzycznej w Katowicach, któ
rą ukończył w klasie Michaliny 
Growiec. Laureat konkursów 
wokalnych: im. F. Platówny we 
Wrocławiu, im. L. Różyckiego 
w Gliwicach, Polskiej Muzyki 
Wokalnej w Katowicach, Pol
skiej Pieśni Artystycznej w War
szawie, Konkursu Wokalnego 
w Dusznikach Zdroju i Muzyki 
Kameralnej w Łodzi. Jest solistą 
Opery Śląskiej w Bytomiu oraz 
Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
Debiutował partią Miecznika 
w Strasznym dworze Moniusz
ki na scenie bytomskiej (2002). 
Śpiewa również główne role 
barytonowe w takich operach, 
jak: Straszny dwór, Eugeniusz 
Oniegin, Carmen, Aida, Ernani, 
Traviata, Andrea Chenier, Bo
rys Godunow i Cosi fan tutte. 
Ma w repertuarze dzieła orato
ryjno-kantatowe Bacha, Beria, 
Brahmsa, Haydna, Faureego, 
Liszta, Schuberta i Szymanow
skiego. Występował na festiwa
lach: Warszawska Jesień, Gaude 
Mater w Częstochowie, Śląska 
Trybuna Kompozytorów w Ka
towicach, Ave Maria w Czeladzi 
i Anima Mundi w Pizie. Uczest
niczył w wykonaniu oratorium 
Gość oczekiwany Janusza Ko
huta podczas konsekracji Sank
tuarium w Łagiewnikach przez 
Jana Pawła li (2002); śpiewał 
Pieśni wędrowca Mahlera w 
koncercie z okazji obchodów 
75-lecia Akademii Muzycznej 
w Katowicach (2004); wziął też 
udział w premierze opery kom
puterowej Europa Stanisława 
Krupowicza w ramach Festiwalu 
„Warszawska Jesień". Koncerto
wał z różnymi polskimi orkie
strami filharmonicznymi, ma też 
na swoim koncie nagrania oraz 
występy radiowe i telewizyjne. 
Śpiewał w Belgii, Luksemburgu, 
Niemczech, Kanadzie, na Taj
wanie i we Włoszech. Jest asy
stentem na wydziale wokalno
aktorskim Akademii Muzycznej 
w Katowicach. Partią Księcia 
Jeleckiego w Damie pikowej 
Czajkowskiego debiutuje na 
scenie Teatru Wielkiego - Opery 
Narodowej. (fot. arch.) 

RYSZARD 
MINKIEWICZ 
(Czekalinski) 

Tenor. Ukończył wydział kom
pozycji i teorii muzyki, a tak
że wydział wokalno-aktorski 
gdańskiej Akademii Muzycz
nej. Śpiewu solowego uczył 
się u Piotra Kusiewicza. Jest 
laureatem międzynarodowych 
konkursów wokalnych: im. Ady 
Sari w Nowym Sączu (Nagro
da Specjalna) oraz konkursu 
w Tuluzie {Ili nagroda, 1992). 
Występował na wielu polskich 
scenach operowych m.in. w 
poznańskim Teatrze Wielkim, 
Operze Bałtyckiej, Opera Nova 
w Bydgoszczy i Operze Kra-
kowskiej. Śpiewał tam partie: 
Ernesta w Don Pasquale Doni
zettiego, Don Ottavia w Don 
Giovannim Mozarta, Hrabiego 
Almavivy w Cyruliku sewil
skim, Don Ramira w Kopciusz
ku i ldrena w Semiramidzie 
Rossiniego, a także Tony'ego w 
West Side Story i Einsensteina 
w Zemkie nietoperza Johanna 
Straussa. Artysta często gości 
na krajov.ych i zagranicznych 
festiwalach muzycznych. Stale 
współpracuje z polskimi fil
harmoniami, wykonując liczne 
dzieła oratoryjno-kantatowe. 
Śpiewał m.in. z takimi dyry
gentami, jak: Yehudi Menuhin, 
Charles Dutoit, Simon Rattle, 
Kazimierz Kord i Karol Stryja. 
Ma na swoim koncie wiele 
rejestracji dokonanych dla 
Polskiego Radia. Wziął udział 
w monograficznym nagraniu 
wszystkich dzieł orkiestrowych 
Karola Szymanowskiego, wy
konując cykle pieśni tego kom
pozytora. Brytyjska telewizja 
BBC zaprosiła go do udziału w 
realizacji filmu poświęconego 
życiu i twórczości Szymanow
skiego. W 1998 roku śpiewał 
Pasterza w brytyjskim nagraniu 
Króla Rogera z City of Birming
ham Symphony Orchestra pod 
dyrekcją Simona Rattle'a dla 
firmy płytowej EMI, a później 
promując to _ nagranie odbył 
cykl koncertów w Royal Albert 
Hall w Londynie i w Felenre
idschule w Salzburgu. Pracuje 
także jako adiunkt w gdańskiej 
Akademii Muzycznej, prowa
dząc tam klasę śpiewu. Na 
scenie warszawskiej występuje 
jako Pasterz w Królu Rogerze 
Szymanowskiego, Cassio w 
Otellu Verdiego i Judejczyk w 
Salome Richarda Straussa. (fot. 
M. Bramorska-Fogiel) 

KRZYSZTOF 
SZMYT 

(Czekalinski) 
Tenor. Ukończył warszawską . 
Akademię Muzyczną w klasie 
Marii Halfter. Laureat między
narodowych konkursów wokal
nych w Karlovych Varach (Ili 
nagroda), Wiedniu (li nagroda 
i Nagroda Specjalna) i Salzbur
gu (li nagroda) oraz Nagrody 
Młodych I st. im. Stanisława 
Wyspiańskiego. Od 1982 roku 
związany jest z warszawską 

sceną operową. Ma w dorobku 
wiele partii tenorowych: Cze
kalińskiego w Damie pikowej i 
Triqueta w Eugeniuszu Oniegi
nie Czajkowskiego, Przyjaciela 
zwierząt w Kynologu w rozterce 
Czyża, rolę tytułową w Mistrzu 
i Małgorzacie Kunada, Da
mazego w Strasznym dworze, 
role Mozartowskie: Ferranda w 
Cosi fan tutte, Tarnina w Czaro
dziejskim flecie, Don Ottavia w 
Don Giovannim i Belmonta w 
Uprowadzeniu z seraju, a także 
Obłąkanego w Borysie Godu
nowie Musorgskiego, Hadanka 
w Czarnej masce i Kotysa w 
operze Ubu Rex Pendereckie
go, Gora w Madame Butterfly 
i Spolettę w Tosce Pucciniego, 
Lindora we Włoszce. w Algierze 
Rossiniego, Oberżystę w Kawa
lerze srebrnej róży i Judejczyka 
w Salome Richarda Straussa, 
Edrisiego w Królu Rogerze Szy
manowskiego, Roderiga w Otel
lu i Mattea Borsę w Rigoletcie 
Verdiego, Mima w Złocie Renu 
Wagnera oraz Syna w Siedmiu 
grzechach głównych Weilla. 
Gościł z naszym zespołem w 
Austrii, Francji, Holandii, Ju
gosławii, Luksemburgu, Niem
czech, Rosji, Szwajcarii i Wiel
kiej Brytanii. Wykonuje także 

utwory oratoryjno-kantatowe 
(Bach, Haendel, Mozart) i reper
tuar pieśniarski (Haydn, Beetho
ven, Schubert, aż po współcze
sną lirykę wokalną). Nagrywa 
dla radia i firm płytowych. (fot. 
L. Myszkowski) 

CZESŁAW 

GAŁKA 
(Surin) 

Bas. Ukończył katowicką Aka
demię Muzyczną w klasie Sta
nisławy Marciniak-Gowarzew
skiej. Uczestniczył też w kursie 
interpretacji muzyki oratoryjnej 
pod kierunkiem Pekki Saalo
my w Bayreuth oraz w kursie 
wokalnym Pawła Lisicjana w 
Weimarze. Laureat konkursów 
wokalnych w Krynicy (I nagro
da) i w Bytomiu (li nagroda). 
Już jako student wziął udział w 
Festiwalu Feste Medicee we Flo
rencji, a w operze zadebiutował 
w 1982 roku na scenie bytom
skiej jako Zbigniew w Strasz
nym dworze. Przez dwa lata 
był solistą Opery Śląskiej, po 
czym w 1985 roku związał się z 
warszawskim Teatrem Wielkim. 
Z bogatego repertuaru artysty 
warto przypomnieć partie: Ro
dolfa w Lunatyczce Belliniego, 
Bryndasa w Krakowiakach i 
góralach Stefaniego, Elvira w 
Xerxesie Haendla, Stolnika i 
Dziemby w Halce, Zbigniewa 
i Skołuby w Strasznym dworze 
oraz Serwacego w Verbum no
bile Moniuszki, Masetta w Don 
Giovannim Mozarta, Pimena 
w Borysie Godunowie Musorg
skiego, Halbana w Litwinach 
Ponchiellego, Colline'a w Cyga
nerii, Perichauda w La Rondine 
i Zakrystiana w Tosce Puccinie
go, a także role Verdiowskie: 
Horna w Balu maskowym, 
Banka w Makbecie, Montana 
w Otellu, Hrabiego Ceprano w 
Rigoletcie, Doktora Grenvilla w 
Traviacie i Ferranda w Trubadu
rze. Niedawno kreował też rolę 
Matki w inscenizacji Siedmiu 
grzechów głównych Weilla 
zrealizowanej na naszej scenie 
przez Janusza Wiśniewskiego. 
Występuje w repertuarze orato
ryjno-kantatowym, uczestniczył 
w wykonaniach dzieł Bacha, 
Haydna, Haendela, Mozarta i 
innych kompozytorów, śpiewa 
też i nagrywa pieśni Moniuszki, 
Karłowicza, Schumanna i Schu
berta. (fot. W. Bietkowska) 

(Surin) 
Bas. Absolwent łódzkiej Akade
mii Muzycznej, którą ukończył 
w klasie Jadwigi Pietraszkie
wicz. Już jako student śpiewał 
na polskich scenach opero
wych. Laureat konkursów wo
kalnych w Bytomiu, Krynicy, 
Kudowie i Warszawie. Finalista 
Międzynarodowego Konkursu 
Belvedere w Wiedniu. W 1987 
roku zaproszony został przez 
mediolańską La Scalę do ty
tułowej partii w Baśni o carze 
Sałtanie Rimskiego-Korsakowa. 
W dwa lata później został lau
reatem Konkursu im. Luciano 
Pavarottiego w Filadelfii, a póź
niej zaśpiewał tam rolę Wurma 
w Luizie Miller Verdiego. Wy
stępował również w Waszyng
tonie i na Festiwalu im. Pabla 
Casalsa w Puerto Rico (Złoty 
kogucik Rimskiego-Korsakowa). 
Lata 90. to pasmo sukcesów 
artysty na scenach operowych: 
Brukseli (Stephen Climax Zen
dera), Monachium (Borys Go
dunow Musorgskiego i Dmitrij 
Dvo1aka), Antwerpii (Powrót 
Ulissesa Monteverdiego, Tosca 
Pucciniego, Kawaler srebrnej 
róży Richarda Straussa), Bolo
nii (Lombardczycy Verdiego) 
i Wenecji (Purytanie Bellinie
go). Śpiewał na festiwalach w 
Edynburgu, Granadzie i Wies
baden oraz w wielu znanych 
salach koncertowych Europy i 
Ameryki. Ma w swoim reper
tuarze wielkie partie basowe w 
operach Belliniego, Czajkow
skiego, Moniuszki, Montever
diego, Mozarta, Musorgskiego, 
Pucciniego, Richarda Straussa, 
Szymanowskiego, Verdiego i 
Wagnera. Bogata jest również 
działalność koncertowa artysty. 
Na scenie warszawskiej śpie
wał m.in: Brandera w Potępie
niu Fausta Berlioza, Koczubeja 
w Mazepie Czajkowskiego, 
Stolnika w .Halce, Skołubę i 
Zbigniewa w Strasznym dworze 
i Widmo w Widmach Moniusz
ki, Leporella w Don Giovannim 
Mozarta, Bardiora w operze 
Ubu Rex Pendereckiego, An
gelottiego w Tosce Pucciniego, 
Archiereiosa w Królu Rogerze 
Szymanowskiego, Nazarejczy
ka w Salome Richarda Straussa, 
Lodovica w Otellu i Sparafuci
le' a w Rigoletcie Verdiego oraz 
Klingsora w Parsifalu Wagnera. 
(fot. J. Giluń) 

RAFAŁ 

BARTMIŃSKI 
(Czaplicki) 

Tenor. Ukończył katowicką Aka
demię Muzyczną w klasie Euge
niusza Sąsiadka. Uczestniczył 
też w kursach mistrzowskich 
Heleny Łazarskiej, Christiana 
Elsnera, Ralfa Doringa i Ryszar
da Karczykowskiego. Jest laure
atem Konkursu Wokalnego im. 
Ady Sari w Nowym Sączu, a w 
2001 roku został uznany za naj
bardziej obiecującego polskiego 
tenora podczas Międzynarodo
wego Konkursu Wokalnego im. 
St. Moniuszki w Warszawie. 
Działalność koncertową rozpo
czął już w czasie studiów biorąc 
udział w wykonaniach dzieł ora
toryjnych Bacha, Beethovena, 
Haendla i Mozarta na różnych 
polskich estradach filharmonicz
nych. Uczestniczył w koncercie 
noworocznym w Paryżu oraz 
w koncercie inaugurującym 
Festiwal Muzyki Sakralnej w 
Pizie. Po studiach związał się z 
vyarszawską Operą Kameralną, 

gdzie debiutował jako Lenski 
w Eugeniuszu Onieginie Czaj
kowskiego. Ma również w re
pertuarze partie Tarnina w Cza
rodziejskim flecie i Don Ottavia 
w Don Giovannim Mozarta oraz 
Nemorina w Napoju miłosnym 
Donizettiego. Na scenie Teatru 
Wielkiego - Opery Narodowej 
występuje jako Don Luigino w 
Podróży do Reims Rossiniego, 
Byczysław w operze Ubu Rex 
Pendereckiego i Judejczyk w 
Salome Richarda Straussa. (fot. 
T. Biegas) 



JACEK 
PAROL 

(Czaplicki) 
Tenor. Pierwsze doświadcze
nia wokalne zdobywał w sze
regach Centralnego Zespołu 
Artystycznego Związku Harcer
stwa Polskiego pod kierunkiem 
Władysława Skoraczewskiego. ' 
Później studiował w warszaw
skiej Akademii Muzycznej, 
którą ukończył w klasie Aliny 
Bolechowskiej. Ale już od 1984 
roku był solistą Teatru Wiel
kiego; debiutował u nas w roli 
Markiza de Lussac w Paziach 
królowej Marysieńki Duniec
kiego. Jeszcze jako student roz
począł współpracę z Zespołem 
Muzyki Cerkiewnej. Na scenie 
operowej śpiewał: Organda w 
Amadigim di Gaula Haendla, 
Dzidziego w Hrabinie Moniusz
ki, Ferranda w Cosi fan tutte i f>e
drilla w Uprowadzeniu z seraju 
Mozarta, Obłąkanego w Borysie 
Godunowie Musorgskiego, tytu
łowego Manru w operze Pade
rewskiego, Jedidjego w Czarnej 
masce i Chama w operze Ubu 
Rex Pendereckiego, Tatę w 
operze dziecięcej Pan Marim
ba Marty Ptaszyńskiej, Gora w 
Madame Butterfly i Panga w Tu
randot Pucciniego, Lindora we 
Włoszce w Algierze Rossiniego, 
Edzia w Manekinach Rudziń
skiego, Jonka w Krakowiakach 
i góralach Stefaniego, Theopom
pusa w Historyi o~- Katarzynie 
Twardowskiego, Malkolma w 
Makbecie, Borsę w Rigoletcie i 
Gastona w Traviacie Verdiego, a 
także Syna w Siedmiu grzechach 
głównych Weilla. Występował 
na innych krajowych scenach 
operowych i estradach filhar
monicznych oraz we Francji, 
Izraelu, ~olandii, Luksemburgu, 
Niemczech, Wielkiej Brytanii i 
we Włoszech. Uczestniczył w 
nagraniach płytowych, radio
wych i telewizyjnych; nagrał też 
partię Ferranda w filmowej wer
sji opery Cosi fan tutte Mozarta. 
(fot. arch.) 

(Narumow) 
Bas. Absolwent wrocławskiej 
Akademii Muzycznej. Debiuto
wał w tamtejszej operze rolą 
Skołuby w Strasznym dworze. 
Na scenie warszawskiej wystę
puje od 1986 roku, z przerwą 
w latach 1988-90, kiedy to śpie
wał w Badisches Staatstheater 
w Karlsruhe. Ma w dorobku 
m.in.: Lorenza w Capuletich i 
Montecchich Belliniego, Rocca 
w Fideliu Beethovena, Kończa
ka w Kniaziu Igorze Borodina, 
Griemina w Eugeniuszu Oniegi
nie Czajkowskiego, tytułowego 
Don Pasquale w operze Doni
zettiego, Wolanda w Mistrzu i 
Małgorzacie Kunada, Stolnika 
w Halce i Chorążego w Hrabi
nie Moniuszki, Sarastra w Cza
rodziejskim flecie, Osmina w 
Uprowadzeniu z seraju i Bartola 
w Weselu Figara Mozarta, Nero
na w Quo vadis Nowowiejskie
go, Lindorfa w Opowieściach 
Hoffmanna Offenbacha, Mo
locha w Raju utraconym i Cara 
w Ubu Rex Pendereckiego, Boł-
końskiego i Kutuzowa w Wojnie 
i pokoju Prokofiewa, Timura w 
Turandot i Crebillona w La Ron
dine Pucciniego, Don Basilia 
w Cyruliku sewilskim, Mustafę 
we Włoszce w Algierze i Don 
Prudenzia w Podróży do Reims 
Rossiniego, Kecala w Sprzedanej 
narzeczonej Smetany, role Ver
diowskie: Faraona i Ramfisa w 
Aidzie, Ribbinga w Balu masko
wym, Filipa li i Wielkiego Inkwi
zytora w Don Carlosie, Zaccarię 
w Nabuccu, Lodovica w Otellu 
i Sparafucile'a w Rigoletcie oraz 
role Wagnerowskie: Króla Hen
ryka w Lohengrinie, Titurela w 
Parsifalu, Fasolta w Zlocie Renu 
i Hagena w Zmierzchu bogów. 
Wykonuje również repertuar 
oratoryjno-kantatowy, koncerto
wy i operetkowy. Uczestniczył 
w wielu tournee zagranicznych 
Teatru Wielkiego. (fot. arch.) 

(Narumow) 
Bas. Ukończył warszawską 
Akademię Muzyczną w klasie 
Edmunda Kossowskiego. De
biutował partią Ariodatesa w 
akademickim przedstawieniu 
opery Xerxes Haendla w Te
atrze Wielkim, a krótko potem 
został solistą warszawskiej 
sceny operowej. Ma w reper
tuarze wiele partii basowych; 
znalazły się wśród nich: Rocco 
w Fideliu Beethovena, Oroveso 
w Normie Belliniego, Doktor w 
Wozzecku Berga, Nurabad w 
Poławiaczach pereł Bizeta, Rio 
Bamba w Sonacie Belzebuba 
Bogusławskiego, Bob w Małym 
kominiarczyku Brittena, Surin i 
Narumow w Damie pikowej i 
Rotmistrz w Eugeniuszu Onie
ginie Czajkowskiego, Rajmund 
Bidebent w Łucji z Lammermo
oru Donizettiego, Kreon w Edy
pie Enescu, Spytko w Jadwidze, 
królowej polskiej Kurpińskiego, 
Zbigniew w Strasznym dworze 
i Starzec w Widmach Moniusz
ki, Osmin w Uprowadzeniu z 
seraju i rola tytułowa w Weselu 
Figara Mozarta, Pimen i Pristaw 
li w Borysie Godunowie Mu-
sorgskiego, Hermann i Schlemil 
w Opowieściach Hoffmanna 
Offenbacha, Szatan w Raju utra
conym oraz Caryca i Żyron w 
Ubu Rex Pendereckiego, Aldin
dor w Cyganerii oraz Angelotti i 
Sciarrone w Tosce Pucciniego, 
Alidoro w Kopciuszku Rossinie
go, Żołnierz w Salome Richarda 
Straussa, Ramfis w Aidzie, Rib
bing w Balu maskowym, Mnich 
w Don Carlosie, Herold w Otel
lu, Monterone w Rigoletcie, 
Fiesco w Simonie Boccanegrze 
Verdiego i Klingsor w Parsifalu 
Wagnera. Spiewał także Witol
da w koncertowym wykonaniu 
Litwinów Ponchiellego. z okazji 
otwarcia Teatru Narodowego 
po odbudowie. Uczestniczył 
w wielu tournee zagranicznych 
warszawskiego zespołu. (fot. L. 
Myszkowski) 

(Mistrz ceremonii) 
Tenor. Studiował pod kierun
kiem Eugeniusza Sąsiadka we 
wrocławskiej Akademii Mu
zycznej. Uczestniczył w kur
sach wokalnych w Bayreuth 
i we Wrocławiu w ramach 
„Wratislavia Cantans". W 1981 
roku debiutował na scenie Te
atru Wielkiego w Poznaniu jako 
Eisenstein w Zemście nietoperza 
Straussa, a potem wykonywał 
też role: Alfreda w Traviacie Ver
diego, Belmonta w Uprowadze
niu z seraju Mozarta, Hrabiego 
Almavivy w Cyruliku sewilskim 
Rossiniego i Achillesa w Tety
dzie na Skyros Scarlattiego. Od 
1984 roku występował w Łodzi 
i na innych scenach krajowych, 
śpiewając m.in.: Lenskiego w 
Eugeniuszu Onieginie, Fausta w 
operze Gounoda, Damazego w 
Strasznym dworze, Ferranda w 
Cosi fan tutte, Por:iga w Turandot 
i Edrisiego w Królu Rogerze. Od 
1989 roku jest solistą naszego 
teatru, a w repertuarze artysty 
znalazło się wiele partii tenoro-
wych: Pollione w Normie Belli
niego, Don Jose w Carmen Bi
zeta, Loris w Fedorze Giordana, 
Stefan w Strasznym dworze Mo
niuszki, Szujski w Borysie Godu
nowie Musorgskiego, Cham w 
operze Ubu Rex Pendereckiego, 
Pinkerton w Madame Butterfly 
i Cavaradossi w Tosce Pucci
niego, Herod i Judejczyk w Sa
lome Richarda Straussa, Parsifal 
w operze Wagnera, Gustaw Ili 
(Riccardo) w Balu maskowym, 
Gabriele Adorń°o w Simonie 
Boccanegrze Verdiego i inne. 
W latach 1995-99 występował 
również w Teatrze Muzycz
nym „Roma". Bogaty jest także 
repertuar oratoryjno-kantatowy 
i koncertowy artysty. Występo
wał w Austrii, Belgii, Francji, 
Hiszpanii, Izraelu, Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, we Włoszech, 
Stanach Zjednoczonych i Kana
dzie. (fot. R. Kwiatek) 

Energia Sztuki 

STO EN mecenasem opery. 
STOEN SA, podobnie jak inne firmy należące do międzynarodowej Grupy RWE 

aktywnie wspiera rozwój kultury. Jesteśmy dumni mogąc przyczyniać się do 

sukcesów takich wydarzeń jak opera Dama pikowa. 

RW~Group I STOEN 











THE QUEEN OF SPADES 
PIKOVAYA DAMA 

Opera in three acts (seven scenes) 
Libretto by Modest Tchaikovsky, after the novel by Alxsander Pushkin (1834) 
Composed January-June 1 890 
Premiere: 19 December 1890, Maryinsky Theatre, St Petersburg 

Pushkin's ironie yet chilling short novel, The Queen of Spades, is a masterpiece of clarity and conciseness, and 
an almost ideal basis for a libretto. In fact, Tchaikovsky had disclaimed any interest in the subject when in 1887 
his brother, Modest, had started drawing from it a libretto for Nikolay Klenovsky. But Modest had turned the 
piece into a romantic melodrama, and in the autumn of 1889, after Klenovsky had made little or no progress, 
Tchaikovsky himself was attracted to it. Because it was hoped to produce the opera during the following season, 
in January 1890 he settled in Florence where he could work undisturbed; the only problem was delays occasio
ned by Modest, who was completing the libretto back in Russia. The sketches were finished on 15 March and 
the scoring was begun in Rome on 9 April. So close was Tchaikovsky's ider;itification with his central character, 
Herman, that he confessed he had wept while composing his death scene, and he was pleased with his friends' 
enthusiasm when he played the opera through to some of them on his return to Russia. Even more was he deligh
ted with the response of Nikolay Figner, then the darling of the St Petersburg operatic public, who was to create 
the role of Herman. The premiere was splendidly mounted and performed, and was highly successful, though 
critical reaction was less approving, and the pregnancy of Medea Figner, Nikolay's wife, who created the part of 
Liza, meant the opera was suspended from the repertoire two months later. 
The Queen of Spades was first produced in Kiev only 12 days after the St Petersburg premiere, and in Moscow 
on 16 November 1891. By this time critical reaction was becoming more favourable; in 1892 it was mounted in 
Odessa and Saratov and also in Prague. 

Tchaikovsky himself invented the sixth (Winter Canal) scene of The Queen of Spades, arguing that the audience 
would need to know what had happened to Liza. In fact, his decision was also a measure of how completely 
Modest's libretto had transformed Pushkin's objectively observed characters into hot-blooded mortals. Pushkin 
had been able to let Liza slip away almost casually, but the opera's audience was bound to identify closely with 
her and demand to know her destiny: There can be no doubt that it was this 'humanizing' of Pushkin 's tale that 
made it attractive to Tchaikovsky. 

The opera uniquely reverses Tchaikovsky's normal preference, for this time it is Herman, a male character, who 
grips him. Nor among the female characters is his chief fascination with the young doomed woman, but rather 
with the aged and totally unsympathetic Countess whose presence, because she is not only a victim but also the 
agent of fate (for by her own death she achieves fate's purpose), looms over them all. The work is also unique 
for its extreme stylistic dichotomy, for it incorporates a very large element of rococo pastiche (there are even 
two substantial quotations from other composers - the aria the Countess sings to herself in Act li from Gretry's 
Richard Coeur-de-lion (1784), and a polonaise by Jósef Kozlowski (1791) to end the bal I room scene) - which 
contrasts savagely with the dark, mysterious, sometimes sinister m~sic to which the tragic destinies of the three 
main characters run their course. Even more, perhaps, than in Eugene Onegin it is the more intimate scenes that 
make this opera memorable, especially the scene in the Countess's bedroom; only the dungeon scene in Mazepa 
can match this for its harrowing intensity. But that had had a single dramatic concern - the suffering of Kochubei ; 
this one manifests a complete mastery in projecting a changing dramatic and psychological situation. lf Tatyana's 
letter scene in Eugene Onegin is the most moving scer;ie in all Tchaikovsky's operas, this one is the most totally 
gripping. 

(after The New Penguin Opera Guide, Penguin Books, London, 2001) 

Fundacja Dom Muzyka Seniora 
00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 66/24 
tel. (22) 621 28 02, 621 86 47; fax .{22) 628 28 35 
BANK MILLENNIUM S.A. nr konta: 59 1160 2202 0000 0000 4025 4742 

Szanowni Państwo. .. 
środowisko muzyczne postanowiło zjednoczyć swe wysiłki w celu stworzenia 
Domu Muzyka Seniora, który zapewni borykającym się z życiowymi trudno
ściami artystom muzykom godne i spokojne bytowanie w jesieni swojego życia. 
Dom taki powstanie w Kątach w gminie Góra Kalwaria. 
W skład Kapituły Fundacji weszli najwybitniejsi przedstawiciele polskiego śro-
dowiska muzycznego obiecując najdalej idącą pomoc w pozyskiwaniu środków 
na realizację tego projektu. 
Znacznego wsparcia finansowego udzielili m.in. Orkiestra Filharmonii N aro-
dowej, Wojciech Kilar, Anne-Sophie Mutter, Jadwiga Rappe, Krzysztof Jakowicz, 
Ewa Michnik, Antoni Wit, Tadeusz A. Żera, Zdzisław Pucek, Stowarzyszenie 
Autorów ZAIKS, Fundacja Kultury i Łukoil Company. Im oraz wszystkim po
zostałym darczyńcom wyrażamy najserdeczniejsze podziękowanie za okazane 
serce i hojność. 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie tego szczytnego celu. 
Wszyscy otaczamy ciepłymi myślami pensjonariuszy Dornu Aktora w Skolimo
wie. Dołóżmy więc starań, aby i artyści muzycy, dzielący się z naml. swym ta
lentem i mistrzostwem, mogli przy końcu artystycznej drogi cieszyć się bezpie
czeństwem w ich Domu Muzyka Seniora. Niech to będzie jeszcze jeden dowód 
naszej wdzięczności dla nich. 
W Filharmonii Narodowej wolontariusze rozprowadzają „cegiełki" na budowę 
Domu Muzyka Seniora o wartości ro zł i 50 zł. Z góry dziękujemy wszystkim 
nabywcom „cegiełek" w imieniu własnym i przyszłych pensjonariuszy Domu 
Muzyka Seniora. Każda wpłata przybliża nas do realizacji celu, a „cegiełki" -

·. -mamy nadzieję - staną się Państwa pamiątkami zaangażowania w historyczną . 
dla środowiska muzycznego sprawę. 

Zarząd Fundacji 
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Pierwszy zastępca dyrektora naczelnego 

JERZY BOJAR 

Zastępca dyrektora artyswcznego 

MAREK WEISS-GRZESIŃSKI 

Dyrektor baletu 

EMIL WESOŁOWSKI 

Dyrektor ekonomiczny 

ZOFIA KOWALCZYK-ZAWADZKA 

Dyrektor techniczny 

JANUSZ CHOJECKI 

Naczelny scenograf 

ANDRZEJ KREUTZ MAJEWSKI 

Kierownik chóru 

BOGDAN GOLA 

.Kierownik literacki 

PAWEŁ CHYNOWSKI 
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WIESŁAW KALINOWSKI , WALDEMAR SOCHAJ, 
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IWONA JARMUŻEK, ELŻBIETA MACIEJEWSKA, 

MAŁGORZAT A ZDRODOWSKA 





Teatr Wielki - Opera Narodowa 
dziękuje firmie 

HELENA RUBINS~ 
za kosmetyki i charakteryzację wykonawców 

premierowych spektakli Damy pikowej Piotra Czajkowskiego 

Sponsor i wykonawca plakatów 
i afiszów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

Dziękujemy pani Monice Rittershaus 
za możliwość umieszczenia w programie 

jej berlińskich zdjęć z Damy pikowej. 
Wykorzystano też wizerunki kart francuskich z różnych epok 

z książki Jeana-Pierre' a Seguina Le jeu de carte, Hermann, Paris 1968. 
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sezon 2004/2005 

a 
PGNiG NARODOWA 
MECENAS SEZONU Rok narodzin 1778 

Czajkowski 

opera w trzech aktach, $łedmiu obrazach 

Liretto: MODEST CZAJKOWSKI według opowiadania Aleksandra Puszkina 
{~a wersja językowa} 

. ' ' 

.··· la Moniuszki, 29 maja 2oos, niedziela, godz. 19 (po raz 9) 
iwłl przerwy, zakończenie ole. 22..tf.O 

.obsada 

Herman PAWEŁ WUNDER 
Hrabia Tomski (i Zlatogor) ZBIGNIEW MACIAS 
Książę jelecki ARTUR RUCIŃSKI 
Czekalinski KRZYSZTOF SZMYT 
Surin PIOTR NOWACKI 
Czaplicki JACEK PAROL 
Narumow RYSZARD MORKA 
Mistrz ceremonii RYSZARD WRÓBLEWSKI 

Hrabina JOANNA CORTES 
Liza LADA BIRIUCOV 
Polina (i Milowzor) MONIKA LEDZION 
Guwernantka ElŻBIETA WRÓBLEWSKA 
Masza JEANETTE BOŻAŁEK 
Prilepa KATARZYNA TRYLNIK 

dyrektor naczelny 

SŁAWOMIR PIETRAS 

dyrektor artystyczny 

MARIUSZ TRELIŃSKI 

CHÓR, BALET i ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ oraz mimowie 

Dyrygent KAZIMIERZ KORD 
Reżyseria MARIUSZ TRELIŃSKI 
Dekoracje BORIS F. KUDLICKA 
Kostiumy MAGDALENA TESŁAWSKA i PAWEŁ GRABARCZYK 
Choreografia EMIL WESOŁOWSKI. Przygotowanie chóru BOGDAN GOLA 
Reżyseria światel FELICE ROSS. Przygotowanie muzyczne solistów JANINA A. PAWLUK 

PREMIERA: 19 grudnia 2004 

Asystenci dyrygenta: Iwona Sowińska, Grzegorz Berniak 
Asystent reżysera: Jerzy Krysiak. Asystent choreografa: Janina Galikowska 
Asystent-koordynator. Danuta Grochowska. Kierownik statystów: Wiesław Borkowski. Sufler: Lech Jackowski 

rnspitjenci: Teresa Krasnodebska, Marzenna Domagało. Animacja komputerowa: Sephirot.(:om 

Przygotowanie tekstu na tablicę świetlną: Andrzej Wojtkowiak według przekładu Zdzislawa Jaskuły 

Komputerowa obsługa tablicy: Barbara Rakowska. Światła : Stanislaw Zięba. Dźwięk: [wona Saczuk, Małgorzata Skubis 

Nakład : 700 egz. (druk bezpłatny) 
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Johann S. Bach, Piotr Czajkowski/ Boris Ejfman MUSAGETE (balet) 
Hector Berlioz POTĘPIENIE FAUSTA 
Georges Bizet CARMEN 
Georges Bizet, Rodion Szczedrin / Mats Ek CARMEN (balet) 
Piotr Czajkowski/ Boris Ejfman CZAJKOWSKI, Misterium życia i śmierci (balet) 
Piotr Czajkowski DAMA PIKOWA 
Piotr Czajkowski/ Andrzej Glegolski DZIADEK DO ORZECHÓW (balet) 
Piotr Czajkowski / Irek Muchamiedow JEZIORO ŁABĘDZIE (balet) 
Piotr Czajkowski ONIEGIN 
Piotr Czajkowski/ George Balanchine SERENADA (balet) 
Henryk M. Górecki/ Mats Ek COŚ JAKBY (balet) 
Ferdinand Herold, John Lanchbery /Frederick Ashton CÓRKA ŹLE STRZEŻONA (balet) 
Ludwig Minkus, John Lanchbery /Natalia Makarowa BAJADERA (balet) 
Stanisław Moniuszko HALKA 
Stanisław Moniuszko STRASZNY DWÓR 
Krzysztof Penderecki UBU REX 
Siergiej Prokofiew/ Emil Wesołowski ROMEO I JULIA (balet) 
Marta Ptaszyń.ska PAN MARIMBN' (opera dziecięca) 
Giacomo Puccini MADAME BUTTERFLY 
Giacomo Puccini TOSCA 
Giacomo Puccini TURANDOT 
Richard Strauss SALOME 
Dmitrij Szostakowicz/ Elwira Piorun, Karol Urbański TYLKO RAZ W ŻYCIU;'' (balet) 
Karol Szymanowski KRÓL ROGER 
Mikis Theodorakis / Lorca Massine GREK ZORBA (balet) 
Giuseppe Verdi AIDA 
Giuseppe Verdi NABUCCO 
Giuseppe Verdi OTELLO 
Giuseppe Verdi RIGOLETTO 
Giuseppe Verdi LA TRA VIATA 
oraz 
TANIEC WEDŁUG MĘŻCZYZN~" (wieczór baletowy) 
Koncerty, występy gościnne zespołów zagranicznych 

* Przedstawienie w Sali Młynarskiego 
Teatr zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru 

PODCZAS PRZEDSTAWIEŃ OBOWIĄZUJE ZAKA2 FOTOGRAFOWANIA. FIL\łOWAt\IIA l NAGRYWANIA DŻWlĘKU! 
Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych! 
NO PHOTOGRAPHS, VIDEO OR AUDIO RECORDJNGS DU RING PERFORMANCE! 
Please tum off mobile telephones inside the auditorium! 

Osoby spóźnione na przedstawienie będą mogly wejść na widownię dopiero w czasie pierwszej przerwy. 
Teatr wypożycza urządzenia dla osób niedoslyszących. 

Terminy przedst:rn,ień znajdą Państwo w naszych folderach repertuarowych, na afiszach miesięcznych, 
na naszej stronie internetowej: www.teatrwielki.pl oraz w Telegazecie 2 na stronie 210 i w prasie codziennej. 

Promocja i informacja: tel. (22) 692 02 56, 692 02 68, tel./fax (22) 692 02 80; e-mail: reklama@teatrwielki.pl 
Rezef\vacja biletów: tel. (22) 826 50 19, 692 02 08; e-mail: bow@teatrwielki.pl 
Sprzedaż biletów: w dni powszednie tel. (22) 826 32 88; w dni świąteczne tel. (22j 826 32 87 
Zapraszamy do kas w godz. 9-19. a w dni śv.1ąteczne w godz. 10-19. 

Sprzedaż 
bfletów 
przez Internet 

~&Biiet~ Mecenas Teatru Wielkiego -Opery Narodowej Ofitjalny~w= 
l'OLSICIW uNJ• umwcn Opery NarodoWej www.eBtlet.pl 
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Patroni medialni sm-. ~-~tru Wi~ego ..... @ . 
Opery NarodoWej TILIWIZJ.A POLSKA 

SCENA POLSKA 
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.Opera Narodowa" 
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