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codz. 19 

Premiera 

Os oby 

Borys lzmajłow, kupiec 

Zinowij Izmajłow, jego syn 

Włodzimierz Denysenko 
- - Jerzv kulesn 

Je-r:11 Ostnpiuk 

Kazimierz Dlulia 
Jozef So1ka 

Katarzyna Izmajłowa, żona Zinowija - Hanna Rumowska-Machnikowsk!l 
Hanna Zdunek 

Siergiej, robotnik u Izmajłowych 

Aksinia, robotnica u Izmajłowych 

Pijak 

Subiekt 

Dozorc::i. 

R obotmK 

Pop 

Komisarz 

Nihilista 

Policjant 

Stary więzień 

Sonia, katorżnica 

Katorżni ca 

Sierżant 

Urzędnik policji 

Starucha 

P -botnicy 
-dtrudnieni u 
Izmajłowych 

- Lesław W actawik 
Roman W eerz11n 

- Alina Bolechowsk'l 
Jadwiga Dzikówna 

Marina 1-lristova-Kiimek 

- Jrn Góralski 
Ka::imierz Dluha 

- Eugeniusz Banaszcz~k 
Lech Jackou·s 1 

- Wlad11slaic Jure~ 
Wlad11slaw Skoraczewsk t 

- Stanisław Matuszczyk 
Leslaw Pawluk 

Józef Hazuka· 
Zdzisław Soszka 

Marek Dąbrowski 
Jerzu Ostapiuk 

Edward Pawlak 

- Jan Czeka~ 
Robert Mi11narski 

Stanisław Matuszczyk 
Leslaw Pawluk 

- Lecg Jackowski 
Zbigniew Nowicki 

Edmund Kossowski 
Bernard Ład11sz 

Leonard Mróz 

Wanda Bargielowska 
Maria Olkisz 

- Lucyna Lenicka 
Maria .żmigrodzka 

- MaTek Dąbrowski 
Robert MlJlnaTski 

Euaeniu.sz Banaszcz~k 
Lech Jackows i 

Stefania .Żaglewicz-Laskowska 
Danuta N owacka-BaTtczqk 

Robotnicy zatrudnieni u Izmajłowych. 
Goście weselni. Policjancl. Katorżnicy. 

So: .., na skrzypcach: Janusz Kucharski 

ORKIESTRA I CHOR TEATRU WIELKIEGL 
Stat11.łci 

Dyryguje 

.dfi.IQ!il_F_Jf;ff.EREK 
JACEKKASPR2YK 
WOJCIECH RAJSKI 

Współpraca muzycwa 
Jacek Kasprz11k, Wo;ciech Rajski 

Reżyserzy asystenci 
Donka Made;, PiotT WidUcki 

sCenografowie asystenci 
Maria Karnkowska, Ewa Mikułowska, Juliusz Zamecznik 

Przygotowanie solistów 
Teresa BTzozowska, Ewa Cw ieczkowska, Renata Humen, JeTZll Gaczek 

Przygotowanie chóru 
Henruk Wojnarowski, Lech Gorywoda, Andrze; Ban<Uiewicz 

Inspicjenci 
Bogumił Skorski, RvszaTd Missol, Jadwiga BuTSzt11nowicz 

Suflerzy 
Magdalena Grabarkiewicz, BarbaTa Rąkowska, 

Romualą WalteT, E..4Y1!1r.c:LW.eis.!!._ 

Kierownik grupy statystf 
Bolesław Osik 



Dtwięk 
Janusz Pollo 

światło 
Stanislaw Zięba 

Kierownictwo działu sceny 
inż. Mirosław Łt1sik 

Główni brygadierzy sceny 
Stanislaw Marciniak, Stefan Piźnior 









~
 

-
" 

N
 )

>
 

r 
)>

 
~
-
i
 

.... 
:o

 

c.o
 

(,
/)

 
)>

 )
>

 

.....
.. 

N
 

'-
-

:::o
 

O>
 

)>
 

~
N
 

~
 

o
~
 

)>
 

~
z
 

)>
 )

>
 





DYMITR SZOSTAK OWI CZ (1906- 1975) 

( ... )GŁĘBOKO WIERZĘ, IŻ ZARÓWNO TE
RAŻNIEJSZOSC, JAK I PRZYSZŁOSC NALEŻY 
DO AUTENTYCZNEJ MUZYKI, SZTUKI WIEL

KICH POWSZECHNYCH TREŚCI, GŁĘBOKIEGO 

HUMANIZMU; SZTUKI, KTORA JEDNOCZYŁA

BY LUDZI, ZWRACAŁABY SIĘ DO SZEROKICH 

MAS LUDU, A NIE DO WĄSKIEGO KRĘGU 

ESTETYZUJĄCYCH SPECJALISTÓW; SZTUKI, 
KTORA BUDZI SZLACHETNE UCZUCIA I SUB

TELNE ZROZUMIENIE PIĘKNA. 

Dymitr Szostakowicz 

O muzyce wspólczcsncj 
( „ Ruch .Muz11czn11" 1960 nr 1) 



DYMITR 
SZOSTAKOWICZ 

KRZYSZTOF MEYER 
Szostakowicz, podobnie jak niegdyś Brahms, jest w swych 

dziełach kompozytorem zwróconym ku przeszłości. Mimo współ
czesnego stylu, tkwi korzeniami w epokach dawnych; odnosi się 
to zarówno do jego języka muzycznego, jak i do estetyki i ideo
logii. Jego muzyka jest sztuką syntezy. Gdyby nie wielka indywi
dualność, dzieło jego można by nazwać eklektycznym. Takim 
eklektykiem jest na przykład wśród współczesnych - Beniamin 
Britten. U Dymitra Szostakowicza jednakże obce wpływy ulega
ją twórczemu przeobrażeniu i stąd przede wszystkim bierze się 

wielkość jego sztuki. 
Oddziaływali nań zarówno kompozytorzy dawnych stuleci, jak 

i współcześni. Ze współczesnych najchętniej sięgał do Rosjan. 
Prokofjew i Strawiński byli mu najbliżsi, choć zachwycał się 

kilkoma ich utworami bynajmniej nie z powodu ich rosyjskości. 
Wydaje się, że zupełnie obcy pozostał dlań Debussy oraz Ravel 
i późniejsza muzyka francuska (z wyjątkiem „Grupy Sześciu"). 

Niewiele przejął od Beli Bartóka, kompozytora o również „naro
dowej" proweniencji. Schonberg i Webern nie interesowali go 
niemal zupełnie. 

Z kompozytorów dawnych olbrzymią rolę odegrał w twórczości 

Szostakowicza Beethoven. Idea bohaterstwa Eroiki, V i IX Sym
fonii znalazła swe odbicie w finale Pierwszomajowej, w V Sym
fonii, w Leningradzkiej. Optymistyczny finał Piqtej Beethovena 
ma swój odpowiednik w zakończeniu Piątej Szostakowicza, zaś 

wymowa marsza żałobnego Eroiki - analogię w marszu z IV 
Symfonii. Temat D Es C H, którego użył Szostakowicz w swym 
VIII Kwartecie, spełnia tę samą funkcję, co „temat losu" w V 
Symfonii. Nieprzypadkowo Symfonię leningradzką nazwano nie
gdyś „Eroiką naszych dni". Oba dzieła - podobnie jak i IX Sym
fonia Beethovena - zawierają ideoweo-filozoficzny program 
zwycięstwa dobra nad złem. „Bez wielkiego tematu nie ma 
prawdziwej twórczości" - powiedział kiedyś Szostakowicz, a ca· 
ła jego muzyka potwierdza to zdanie. 

Szostakowicz, autor trzynastu kwartetów smyczkowych, sto. 
sunkowo niewiele nawiązywał do muzyki kameralnej mistrza 
z Bonn. Nawet w swych najbardziej „symfonicznych" kwartetach 
jest raczej kontynuatorem tradycji Schuberta ~\V sensię ~a"-tural• 
nym). 

Osobnym zagadnieniem jest par exceUence narodowy charakter 
twórczości Szostakowicza. Pod tym względem jest on osobowością 
twórczą analogiczną do Musorgskiego i Borodina; zasadnicza róż
nica tkwi w tym, iż Szostakowicz dokonał integracji liczniejszych 
i bardziej różnorodnych elementów tradycji narodowych i ogólno
europejskich. Styl narodowy swej muzyki wypracował poprzez 
podjęcie tematyki historycznej (Stracenie Stiepana Razina, II, XI 
i XII Symfonia) i współczesnej (VII, VIII, XIII Symfonia, orato
ria, kantaty, balety), zaś środkiem do krystalizacji s tylu narodo
wego stało się rozwinięcie harmoniki opartej na skalach modal
nych (zbliżonych do autentycznych, występujących w folklorze 
rosyjskim) i tworzenie własnej melodyki na wzór ludowej (nie 
cytował prawie nigdy folkloru in crudo). Podjęcie literackiej te
matyki rosyjskiej jest także tym elementem, który zaważył na 
narodowym stylu jego muzyki. Duża ilość dziel Szostakowicza 
jest - w tym sensie - wyraźnie programowa, nawet gdy autor 
nie opatrzył ich żadnym tytułem. Cechy te tkwią również w 
utworach z pierwszego, eksperymentalnego okresu twórczości. 

Szostakowicz silnie związany jest z kompozytorami rosyjskimi 
XIX w. Nawiązuje zarówno do twórczości Glinki, jak i do kom
pozytorów „Potężnej Gromadki"; zwłaszcza Musorgski wydaje mu 
się szczególnie bliski. Musorgski dążąc do realizmu, do „prawdy 
wyrazu w muzyce'', skoncentrował swoją inwencję na gatunkach 
wokalno-instrumentalnych i wokalnych. Stąd pierwsze miejsce 
zajęły u niego opery i pieśni, związane silnie z rosyjską tematy
ką i ludowością. Nigdy nie zasklepiając się w żadnych akade
mickich schematach, ustawicznie poszukiwał nowych form i kon
strukcji. Jako pieśniarz reprezentował 2atunek dramatyczno
psychologiczny oraz satyryczny i parodystyczny. Intonacje mowy 
były punktem wyjścia dla dramatycznego recytatywu melodycz
nego. Wszystkie te cechy odnależć można w dziełach Szostakowi
cza, dziełach przepełnionych tematyką rosyjską, posiadających 

głęboko narodowy charakter. 

Pieśni Szostakowicza nasuwają porównanie z pieśniami Mu
sorgskiego. Z ludowej poezji żydowskiej - to cykl o charakterze 
dramatycznym, Satyry i Humoreski z „Krokodyla" - to przykład 
rodzaju parodystyczno-groteskowego. Podobnie jak u Musorgskie
go, i u Szostakowicza punktem wyjścia jest dramatyczny recyta
tyw, który najpełniej można śledzić w pięknych Monologach do 
słów Puszkina op. 91. Zbieżność z muzyką Musorgskiego stanowi 
występujący prawie we wszystkich wspomnianych dziełach -
element archaizacji. 

Partytury Szostakowicza - mimo prostoty w zakresie melo
dyki i harmonii, metrum i rytmiki - imponują genialną kon
strukcją, wykorzystaniem wszelkich możliwości, jakie daje praca 
tematyczna i motywiczna. Kompozytor niezwykle - jak na dzi
sie~sze czasy - dba o piękno brzmienia i ekspresyjność wypo
wiedzi, choć piękno to pozostaje w kręgu pojęć wywodzących si;: 
z tradycji, a typ emocji sięga źródeł żywych od kilkuset lat. Tym 
tłumaczy się popularność Szostakowicza zarówno wśród przecięt
nych melomanów, jak i wykonawców oraz dyrygentów. 



Szostakowicz tworzy bardzo szybko. I tak np. !II część V Sym

fonii powstała w trzy dni, tyle samo czasu trwało skomponowa

nie VIII Kwartetu. VIII Symfonia - jedno z najbardziej złożo

nych i rozbudowanych jego dzieł - zostaL napisana w niecałe 

czterdzieści dni. .Jedenaście dni pracował nad X Ku:artetem; wy-

Katarzyna I=majlowa - fragment p:irtytury. 
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Dymitr Szostakowicz, rysunek A. Mazajewa. 

jątkowo długo - bo aż dwa lata - pisał Lady .Macbeth mceń

skiego powiatu, rok XI Symfonię, a I Kwartet fortepianowy -

cztery miesiące. Nie dziw, że przy tak intensywnej pracy poziom 

jego utworów jest bardzo nierówny i obok arcydzieł powstawały 

utwory błahe. Kompozytor korzysta też nierzadko z autocytatów. 

(„.) W VIII Kwartecie Szostakowicz niemal przez cały czas cy

tuje poprzednie dzieła - m.in. I, V i XI Symfonię, Trio, I Kon

cert wiolonczelowy, arię z Lady Macbeth, a także pieśni rewolu

cyjne. Tutaj autocytaty mają na celu podkreślenie autobiograficz

nego charakteru utworu. 
Szostakowicz powiedział kiedyś: Jeżeli wychodzi źle, to niech 

zostanie tak, jak jest. Postaram się w następnym utworze unik-



Szostakowicz w warszawie na lotnisku Okęcle (1959). 

• • • 

9 sierpnia 1975 roku, w godzinach wieczornych, czołowy kom
pozytor radziecki, Dymitr Szostakowicz zmarł na atak serca ... Dla 
większości śmierć ta oznacza odejście wielkiego artysty, najwięk
szego symfonika naszego stulecia, wybitnego działacza kulturalne
go i społecznego, doktora honoris causa kilku najznakomitszych 
uniwersytetów, laureata nagród, deputowanego do Rady Najwyż
szej. Jego ogromna i wszechstronna działalność mało jednak mó
wi o człowieku w życiu prywatnym, takim, jakiego znali najbliżsi, 
przyjaciele i znajomi. Tylko oni bowiem mieli okazję naprawdę 
przekonać się o wielkości i niepowtarzalności tej postaci. 

Gdyby trzeba określić tę osobowość w dwóch tylko słowach na
leżałoby powiedzieć: skromność i dobroć. Dymitr Szostakowicz 
był człowiekiem legendarnie skromnym i dobrym, odnoszącym się 
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R~kopis Szostakowicza. 

absolutnie do wszystkich z jednakowym szacunkiem i taklem. Te 

cechy charakteru można było dostrzec w momencie, kiedy wy

chodził na estradę po wykonaniu swojego utworu. Do końca ży

cia był zawsze stremowany, a potem jakby zażenowany i zakło

potany reakcją publiczności. Kłaniał się bardzo szybko i nerwo

wo, zawsze pochylając się kilkakrotnie, najczęściej bez cienia 

uśmiechu, i szybko uciekał za kulisy. Po którymś z kolei wyjściu 

zaczynał w takt ukłonów wymachiwać rękami, że już dość, że 

już wystarczy braw, że one należą się wykonawcom, a on tu ju± 

nie ma nic do roboty. 

Jego życie nie potoczyło się łatwo i prosto, i być może to rów

nież ukształtowało jego charakter. Wiemy, ile lat trwało, nim 

zyskał pełne uznanie, nim właściwie oceniono wiele jego utwo

rów, o których mówiło się, że są „formalistyczne", „dekadenckie", 

„modernistyczne" lub po prostu nieudane. Do każdej krytyki od

nosił się poważnie, a choć tyle razy odczuwał je boleśnie, starał 

się w twórczości reagować na nie, odpowiadać na stawiane mu 

zarzuty następnymi dziełami. Kiedy wreszcie doczekał się całko

witej aprobaty świata muzycznego, zaczęły nękać go kłopoty i tro

ski z drugiej strony - począł tracić zdrowie. 

Zaczęło się to już w 1958 r. Po koncertach w Paryżu tego ro

ku, gdzie występował jako pianista, grając m.in. swoje obydwa 

Młody Szostakowicz w karykaturze Kukryniks6w. 

koncerty fortepianowe, począł odczuwać dotkliwe bóle palców 

u rąk. Były to pierwsze symptomy nieuleczalnej choroby (o czym 

nie wiedział) zanikania nerwów, choroby, która od drugiej poło

wy lat sześćdziesiątych utrudniała, a okresami nawet uniemożli

wiała mu pisanie. Niedługo po powrocie z Paryża uległ też wy

padkowi na uroczystościach weselnych syna Maksyma; skompli

kowane złamanie nogi pozostawiło trwały ślad - odtąd już zaw

sze chodził z trudnością, wyraźnie kulejąc. Niedługo przed swoim 

sześćdziesięcioleciem, w roku 1966, uległ zawałowi mięśnia ser

cowego. Uroczyście przygotowywany jubileusz przesunięto wów

czas na wiosnę następnego roku. Później nastąpiło powtórne 

skomplikowane złamanie nogi. Choroba rąk postępowała coraz 

szybciej, zaatakowała też dolne kończyny. W 1971 r. nastąpił dru

gi zawał. 
Ostatnie pięć lat, poza nielicznymi wyjątkami nigdzie już nie 

wyjeżdżał; przebywał albo na długomiesięcznych obserwacjach 

i leczeniach w szpitalu, gdzie przede wszystkim komponował, albo 

zamieszkiwał w zaciszu podmoskiewskiej daczy, bądź też w sana

torium Barwicha, kilkadziesiąt kilometrów od stolicy. Wciąż jesz

cze łudził się, że odzyska zdrowie i siły. Ta nuta optymizmu, choć 

może była już tylko wmawianą sobie wiarą, przebijała w nie

których listach do mnie: 



Czuję się już lepiej - pisał 23 I 1968 r. - Powróciłem wreszcie 
do domu po czteromiesięcznym pobycie w szpitalu. Zlamalem no
gę. Nogę wyleczyii mi bardzo dobrze, choć bardzo źie chodzę, 

zwłaszcza po schodach, a szczególnie w dól. 
Obecnie już od długiego czasu znajduję się w Kurganiu - czy

tam w liście z 2 V 1970 - i leczę się u znakomitego lekarza G. A. 
Ilizarewa. Usiłuje on do porządku doprowadzić moje ręce i nogi. 

Leczenie to - pisał 2 miesiące później - dało nie najgorsze re
zultaty. Znów jednak, w połowie sierpnia, pojadę do Kurgania, 
aby Ilizarew mógł wreszcie zakończyć kurację, jak sam powiada, 
„konsonującym akordem". W trzy lata później skarżył się: Piszę 
już mało, gdyż prawa ręka ledwo funkcjonuje. Na wszelki wypa
dek uczę się pisać lewą, ale to strasznie trudne. Kiedy widziałem 
się z Nim ostatni raz, w kwietniu ubiegłego roku, powiedział: 
Teraz już wiem na pewno, że nigdy nie wyzdrowieję. Ale nau

czyłem się przestać rozmyślać o tym. 

(.„) Był zresztą w ogóle człowiekiem raczej zamkniętym. Wyra
żał się zawsze najprostszymi i lakonicznymi zdaniami, takie też 
były jego artykuły, które pisał zresztą przez całe życie. Jego twarz 
jednak wyrażała wszelkie przeżycia. Cechowała go przy tym pew
na nadwrażliwość, zwłaszcza przy wszystkim, co dotyczyło mu
zyki. Kiedy w 1962 r. Jan Krenz dyrygował w jego obecności VIII 
Symfonią na festiwalu w Edynburgu, kompozytor, wzruszony, roz
płakał się jak dziecko. 

(„.) Pamiętam, jak przejął się śmiercią Grażyny Bacewiczówny, 
którą bardzo cenił i lubił. Na gorąco wówczas pisał mi: Prawd::r. 
ta jest dla mnie tragiczna. To był wspaniały kompozytor i zadzi
wiająco przepiękny człowiek. Choć niewiele z nią się spotykałem, 
to każde spotkanie pozostanie dla mnie najpiękniejszym wspom
nieniem. Ona byla cudownym muzykiem oraz niezwykłym roz

mówcą. Jej utwory tak lubię ... 

(„.) Wiele pisano na temat polskiego pochodzenia jednego z naj
większych kompozytorów naszego stulecia - Igora Strawińskiego. 
Tymczasem może nie każdy wie, iż w rodzinnych kronikach Dy
mitra Szostakowicza czytamy o jego przodkach po mieczu, któ
rzy byli rdzennymi Polakami. Dziad wielkiego kompozytora, Bo
lesław Szostakowicz, człowiek prostolinijny, nieugięty, energiczny, 
dumny i niezależny - brał udział w Powstaniu Styczniowym. Ze
słany na Sybir, resztę życia spędził jako dożywotni katorżnik w 
małym miasteczku Narymie, o kilkaset kilometrów na północ od 
Tomska. 

W Narymie urodził się syn bohaterskiego Polaka, któremu na
dano imię Dymitr. Późniejszy ojciec kompozytora przenosi się 
z Syberii do Petersburga - ówczesnej stolicy Rosji carskiej. (. .. ) 
Wstępuje w związki małżeńskie. Jego żona, Zofia Wasiljewna 
Kokoulina, Rosjanka, również pochodziła z Syberii... 

Najbliżsi przyjaciele rodziny Szostakowiczów byli również Po
lakami. To Lukaszewiczowie - polscy emigranci, którzy na stałe 
przenieśli się do Petersburga. Jeden z ich przodków - Józef, uta-

-+ 

Dymitr Szostakowicz. Fot. Arthur Rickerby (USA). 



lentowany geolog, student Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu 
petersburskiego związawszy się z ruchem wyzwoleńczym, razem 
z bratem Lenina, Aleksandrem Uljanowem, w roku 1887 brał 
udział w spisku na życie cara Aleksandra III. Schwytany po uda
remnieniu zamachu, został skazany na karę śmierci, zamienioną 
później na dożywotnie więzienie. 
Stałym gościem w domu Szostakowiczów była znana autorka po

wieści dla dzieci Klaudia Łukaszewicz. Jej osoba odegra później 
rolę w życiu wielkiego kompozytora radzieckiego; po jej śmierci 

Dymitr Szostakowicz, słynny już kompozytor, będzie się starał 

o stypendium dla osieroconych dzieci Klaudii. 
( ... ) Z polskimi muzykami utrzymywał bliskie stosunki. Zawsze 

wyrażał się z najwyższym uznaniem o Lutosławskim, którego 
nazywał „mistrzem", cenił też Pendereckiego. Mam tu przed sobą 
jeden list, adresowany do twórcy Pasji, w którym pisał w stycz
niu tego roku: ... Dziękuję Panu za płytę z Pana znakomitą muzy
ką. (Na płycie tej znajdowała się m.in. I Symfonia Pendereckie
go - K. M.) Wiele razy słuchałem już tej płyty. Pana muzyka 
wywarła na mnie ogromne wrażenie. Z całego serca życzę Panu 
dalszych takich osiągnięć. Bardzo chciałbym przyjechać do Kra
kowa. Teraz jednakże moje zdrowie nie pozwala mi na taką po
dróż. Może w przyszłości poczuję się lepiej i wówczas na pewno 
przyjadę ... 

Tej chwili niestety już nie doczekał. Miał jeszcze siły na wyjazd 
do Leningradu na cały miesiąc od 20 lutego do 20 marca. Zbiegł 
się ów jego pobyt z premierą opery Moisieja Weinberga Madon
na i Zołnierz. Muzykę Weinberga zawsze cenił i lubił, kiedyś po
świ~cił mu jeden ze swoich kwartetów. Do programu spektaklu 
napisał szkic o tej operze, który miesiąc później jeszcze rozszerzył 
i opublikował na łamach Prawdy. 

W czasie tego miesięcznego pobytu w swoim rodzinnym mie
ście, który przerywany był krótkimi wyjazdami do Domu Kom
pozytorów w Riepino, pod Leningradem, czuł się nieoczekiwanie 
dobrze. Każdego wieczoru chodził do teatru, był też na wszystkich 
próbach opery Weinberga. 

20 marca powrócił do Moskwy i pojechał na dacze:, gdzie pozo
stawał do końca miesiąca. Przez cały kwiecień przebywał w sa
natorium Barwicha pod Moskwą. Nastąpiła nieoczekiwana popra
wa schorzenia rąk i nóg. Odzyskał częściowo władzę w prawej 
ręce. Przybyło mu też na wadze. 

Pierwsze pięć dni maja spędził w moskiewskim mieszkaniu. 
Naszkicował w tym czasie projekt nowej opery Czarny mnich 
według Czechowa, do której libretto miał napisać Aleksander 
Miedwiedjew. Zaplanował pracę nad nowym dziełem na sier
pień, na okres przewidywanego pobytu w małej wsi Jadrino (nie
daleko od Czeboksaru). Od ostatniego roku był właśnie stamtąd 
deputowanym do Rady Najwyższej i chciał - jak powiedział jed
nemu z przyjaciół - żywy lub umarły spotkać się z tymi, co go 
wybrali. Od 5 do 25 maja znowu przebywał pod Leningradem. 
Spotkał się wówczas z kilkoma swoimi byłymi uczniami, którzy 
przynieśli mu swoje utwory. Po raz pierwszy ~postrzegł, że wzrok 
odmawia mu posłuszeństwa i drobne nuty partytury są dla niego 

niewidoczne. Całe życie był krótkowidzem, ostatnio jednak krót
kowzroczność przekraczała już 15 dioptrii. Zorientował się, że za
czyna ślepnąć. 

Ostatnie pięć dni czerwca spędził w swojej podmoskiewskiej 
daczy. 1 lipca wystąpiła ostra niedomoga serca. Pobyt w szpitalu 
trwał przez cały lipiec. 1 sierpnia powrócił do domu, bardzo osła 

biony. 3 sierpnia jedząc brzoskwinie zakrztusił się i w wyniku 
kilkunastominutowego ataku ostrego kaszlu znów dała znać o so
bie niedomoga serca. Natychmiast zabrano go do szpitala, który 
opuścił po paru dniach. Nic jednak nie zapowiadało zbliżającej 

się tragedii. 9 sierpnia, dziesięć minut przed siódmą, niespodzie
wanie począł się dusić. Przyczyną jednak nie było tym razem 
serce. Szostakowicz był od dwóch i pół roku chory na jeszcze jed
ną śmiertelną chorobę, o czym od dawna wiedział on oraz jego 
żona - miał raka płuc. Dwukrotne naświetlania kobaltem nie 
dawały rezultatów, w ostatnich miesiącach stwierdzono już prze
rzuty w nerkach i wątrobie. Tego wieczoru rak zaatakował arte
rię pomiędzy sercem i płucami. Agonia trwała czterdzieści minut, 
przez ostatni kwadrans kompozytor był nieprzytomny. O wpół do 
ósmej wieczorem zakończył życie. Stało się to dokładnie w 33 
rocznicę pierwszego wykonania Symfonii leningradzkiej w oblężo
nym Leningradzie oraz w dniu dwunastych urodzin jego wnuka 
Dymitra - syna Maksyma. Później okazało się, że w tej samej 
minucie zmarł na atak serca jeden z radzieckich muzykologów, 
zajmujący się głównie muzyką Szostakowicza - Siemion Szlif
stein. Na kilka dni przedtem otrzymałem, już w szpitalu pisany 
ostatni list. Pisał on między innymi: 

Drogi Krzysztofie! 
Dziękuję za pamięć, dziękuję za list. ( ... ) Ja znajduję się znowu 

w s=pitalu z powodu nieprzyjemności sercowo-płucnych. Prawa 
ręka. pisze z ogromnym trudem. Proszę nie gniewać się na mnie 
za koślawe pismo. Serdeczności dla nani Zosi. Serdecznie ściskam 
rękę 

D. Szostakowicz 

Ps. Choć bylo to bardzo trudno, na.pisałem Sonatę na altówkę 

i fortepian. 
D. Sz. 

Ze śmiercią Dymitra Szostakowicza muzyka współczesna po
niosła ogromną stratę. Powstała trudna do zapełnienia pustka 
i luka. Nie mniejszą pustkę odczuwają też ci wszyscy, którzy go 
dobrze znali i kochali. Jego bliscy znajomi i przyjaciele, do któ
rych miałem szczęście należeć. 

KRZYSZTOF MEYER 

Na artykuł składają się fragmenty dwóch prac Krzysztofa Meyera o 
Szostakowiczu: 

1) Szostakowtcz - PWM, 1973 
2) Wspomtnajqc Dymitra szostakowlcia, „~uch Mu:>.yczny" nr 19 z dnia 

14 lX 1975, 



OD CZASOW BEETHOVENA NIE BYŁO JESZ

CZE DOTĄD KOMPOZYTORA, KTORY MOGŁ 

Z TAK WIELKĄ SIŁĄ SUGESTII PRZEMAWIAĆ 

DO NAJSZERSZEGO KRĘGU SŁUCHACZY. 

Sergiusz Kusewicki 



OD REALIZATORÓW 

LEW MICHAJŁOW 

Już po raz trzeci realizuję Katarzynę Izmajlowq Dymitra Szo
stakowicza i po raz trzeci ta zadziwiająca muzyka robi mi nie
spodziankę, ukazując mi się zupełnie nowa, inna. 

Ale przecież samo dzieło nie zmienia się - zmieniamy się my. 
Toteż to, co dawniej wydawało mi się tak bardzo ostre, niezwykłe, 
żywiołowo drapieżne, pełne paradoksów, co wzbudzało mój nie
pokój, obecnie, przy gruntowniejszym poznaniu tej muzyki -
okazuje się dla mnie jasne, zrozumiałe, mądre i ścisłe w przeka
zie myśli, klarowne i piękne w formie. 

Pierwsza inscenizacja była realizowana w 1962 roku w naszym 
Moskiewskim Teatrze Muzycznym im. Stanisławskiego i Niemiro
wicza-Danczenki, przy ścisłej współpracy z autorem. Kompozytor 
był obecny na większości prób. Premiera, według recenzji, była 
„ciepło" przyjęta przez widzów. Przedstawienie to do dziś pozo
staje jednym z ulubionych spektakli naszego •zespołu, było już 

grane sto razy, prezentowane poza Moskwą w wielu miastach 
ZSRR, a także poza granicami kraju: w Berlinie (NRD), Lipsku, 
Dreźnie, w Wiesbaden i w Lozannie. Spektakl nagrany został rów
nież na płyty. W tej inscenizacji najbardziej mnie interesowały: 
namiętności bohaterów, obraz życia klasy zamożnej, straszliwa 
rzeczywistość ciemnej carskiej Rosji, w której miota się, walczy 
i ginie bohaterka opery - Katarzyna. 

Następnie powtórzyłem tę inscenizację w 1965 roku na scenie 
Opery Państwowej w Budapeszcie z udziałem znakomitej śpie

waczki i aktorki węgierskiej Marii Magyani w roli Katarzyny. 

I oto obecnie na zaproszenie dyrekcji Teatru Wielkiego w War
szawie inscenizuję znów tę operę. Znowu spotykam się ze starymi 
znajomymi - bohaterami opery Szostakowicza. Piękny gmach 
Teatru, nowocześnie wyposażona scena, zespół znakomitych arty
stów, doskonały chór i orkiestra - wszystko to stwarza nowe mo
żliwości twórcze. 

Będzie to więc zupełnie nowa i oryginalna inscenizacja, z nową 
scenografią wg projektów moich przyjaciół, z którymi współpra
cuję już od wielu lat. Są to artyści: Walery Lewental - autor 
dekoracji i Marina Sokołowa - projektantka kostiumów. 

W obecnej inscenizacji najbardziej mnie interesuje nie tylko 
pełna napięcia akcja, psychologiczny dramat i wzajemne stosunki 
bohaterów, tragiczny koloryt ówczesnego życia. Chciałbym w in
scenizacji warszawskiej odsłonić i inne warstwy dzieła: subtelny 
liryzm roli Katarzyny, którym szczodrze obdarzył bohaterkę kom
pozytor, wesoły śmiech, soczysty humor, ironię i jadowitą satyrę 
na minioną epokę. W muzyce Szostakowicza dźwięczą bowiem 
echa tradycji Gogola i Sałtykowa-Szczedrina, tak zakorzenionych 
w kulturze rosyjskiej . 

Chciałbym ukazać ludowość utworu - w najgłębszym i naj
szerszym pojęciu tego określenia - narodowy dramat muzyczny, 
w którym „los człowieka - losem narodu", rosyjski narodowx 
rozmach i ogrom wszechludzkiego teatru. -

(Przeloty! Andrzej Zuk) 



ANTONI WICHEREK 

Dlaczego właśnie Katarzyna Izmajlowa? 
Dzieła współczesne, dwudziestowieczne zajmują szczególną po

zycje: w planach repertuarowych Teatru Wielkiego. W ciągu ostat
nich lat zdecydowane pierwszeństwo w tym zakresie dawaliśmy 
operom i baletom kompozytorów polskich. Traktowaliśmy to jako 
nasz obowiązek tak wobec twórców, jak i naszej publiczności. 
Ostatnio zauważyć można było wyraźne ożywienie zainteresowa
nia polskich kompozytorów scenicznymi formami twórczości. 
Pewną rolę odegrały tu zresztą konkretne zamówienia, które 
nasz Teatr kierował do wybitnych polskich kompozytorów. Za
proszenie do współpracy nie pozostało bez echa i w ciągu ubieg
łych lat mogliśmy przedstawić kolejno premiery Bardzo śpiącej 
królewny Augustyna Blocha, baletu Romualda Twardowskiego 
Rzeźby mistrza Piotra i czteroaktowej opery Witolda Rudziń
skiego Chłopi. W czerwcu 1975 roku na naszej scenie odbyła się 
też polska prapremiera Diabłów z Loudun Krzysztofa Penderec
kiego. Inscenizacja ta odniosła zresztą poważny sukces w czasie 
niedawnego tournee Teatru Wielkiego w Madrycie i Lizbonie. 
Jednakże w obecnym układzie repertuarowym dała się odczuć 

dotkliwa luka: brak było dzieła zaliczanego do klasyki współczes
nej, dzieła, które stanowiłoby historyczny pomost między szczyto
wymi osiągnięciami tego gatunku muzycznego w XIX wieku, 
a współczesnymi dramatami muzycznymi pisanymi najnowszą 
techniką kompozytorską. 

Dlatego też zdecydowaliśmy się wprowadzić do naszego reper
tuaru Katarzynę Izmajłową, dziewięcioobrazowy dramat muzycz
ny Dymitra Szostakowicza. Dzieło to, należące niewątpliwie do 
współczesnej klasyki, ma wymiary - rzec można - wręcz szek
spirowskie: połączenie tragizmu i groteski, dość bezpośredniego 
naturalizmu i lirycznej poezji. Język muzyczny dzieła jest języ
kiem świadomego, dojrzałego mistrza, wywodzącym swój rodo
wód od Musorgskiego, a także Richarda Straussa i Gustawa Mah
lera (o czym się rzadziej pamięta) - wzbudza szacunek i podziw. 
A przecież zaczynając pracę nad Katarzyną Izmajłową, Szostako
wicz miał dopiero 23 lat ... 

Tak więc utwór ten, dzi<:ki swym zaletom tak dramaturgicznym, 
jak muzycznym, godny jest tego, aby reprezentował we współ
czesnej klasyce to co najleps;;e, a że Katarzyna Izmajlowa jest 
jeszcze po prostu piękną operą, nie wątpimy, że zainteresuje pol
ską publiczność, zapełniającą co wieczór tę największą salę tea
tralną w Polsce. 

Partytura Katarzyny Izmajlowej stawia zarówno przed realiza
torami, jak i wykonawcami wyjątkowo poważne problemy. Decy
duje o tym już choćby sama liczebność obsady i waga dramatur
giczna każdego epizodu. Wykonawczyni roli tytułowej znajduje 
się prawie bez przerwy na scenie - wymaga to ogromnej dyscy
pliny i kondycji. Wysokie wymagania postawił kompozytor chó
rowi, aktywnemu uczestnikowi całej akcji a zwłaszcza orkiestrze, 
potraktowanej w sposób wirtuozowski na przestrzeni całej opery, 
a w kapitalnych interludiach symfonicznych w szczególności. 

Kiedy w 1974 roku zapadła decyzja wystawienia w Teatrze Wiel
kim Katarzyny Izmajlowej marzyliśmy, że na premierę zaprosi
my kompozytora. Niestety, premiera odbędzie się w pierwszą 
rocznicę śmierci Wielkiego Twórcy i Humanisty. Przygotowanie 
spektaklu zdecydowaliśmy powierzyć artystom radzieckim. Bar
dzo cieszy nas fakt pozyskania reżysera i scenografów z Moskwy: 
Lwa Michajłowa, stałego reżysera słynnego Teatru im. Stanisław
skiego i Niemirowicza-Danczenki, który już dwukrotnie insceni
zował Izmajlową w Moskwie i Budapeszcie oraz Walerego Lewen
tala, autora dekoracji, i Mariny Sokołowej, autorki kostiumów, 
stałych scenografów „Bolszoj", którzy nb. są laureatami I nagro
d_y Złotej Kwadrygi tegorocznego Quadriennale w Pradze. Przyja
cielska atmosfera współpracy z t ymi renomowanymi artystami 

sprzyjała pokonywaniu trudności związanych z wystawieniem, 
w stosunkowo krótkim czasie, tak skomplikowanego dzieła. Ka
tarj!yna Izmajlowa od wielu już lat odnosi sukcesy na scenach 
całego świata. Mamy nadzieję, że jej obecna warszawska insceni
zacja też będzie przez naszą publiczność życzliwie przyjęta. 

' 

(.„) Bardzo bliskie są mi słowa Mikołaja Ostrow
skiego, który powiedział: „Najdroższą rzeczą czło

wieka jest życie. Ono dane jest raz jeden, i trzeba 
przejść przez nie tak, aby na końcu nie cierpieć z po
wodu bezcelowo przeżytych lat, aby nie wyrzucać 

sobie straconej na niczym przeszłości i aby umiera

jąc móc stwierdzić, że całe życie i wszystkie siły od
dało się najpiękniejszemu - walce o oswobodzenie 

ludzkości". 

DYMITR SZOSTAKOWICZ 

(„Prawda", 25 IV 196\J) 

„ 





MYSLI 
O „l\ATAKZYHIE 
IZMAJtOWij" 

JÓZEF KAŃSKI 
Należący bez wątpienia do grona najznakomitszych kompozyto

rów XX wieku Dymitr Szostakowicz był twórcą nadzwyczaj 
wszechstronnym: bogaty jego dorobek zawiera wszak piętnaście 

symfonii, liczne dzieła kameralne, pieśni, kompozycje chóralne, 
koncerty, solowe utwory instrumentalne oraz muzykę do szeregu 
filmów. Stworzył również dwie opery: Nos wg noweli Mikołaja 
Gogola oraz Katarzynę Izmajlową - i właśnie to drugie dzieło 
pośród wszystkich radzieckich oper uzyskało największą bodaj 
sławę i popularność poza granicami ojczystego kraju kompozy

tora. 
Katarzyna Izmajlowa, wystawiona po raz pierwszy w styczniu 

1934 roku na scenie leningradzkiego Teatru Małego, nosiła w 
ówczesnej pierwotnej wersji tytuł Lady Macbeth mceńskiego po

wiatu; po tej premierze szybko weszła na sceny Pragi, Sztokhol
mu, Kopenhagi, Zurychu, Nowego Jorku i innych wielkich miast; 
warto nadmienić, że na terenie Ameryki prowadził jej wykonanie 
m.in. Artur Rodziński. W roku 1936 jednak spotkała się z ostrym 
potępieniem ze strony radzieckiej prasy; jednym z powodów było 
to, iż Szostakowicz i jego librecistka Adelina Preis, przekształca
jąc opowiadanie Mikołaja Leskowa w formę operową, zbyt wiele 
przydali uroku postaci zbrodniarki Katarzyny, budząc dla niej 
w sercach widzów sympatię i współczucie zamiast odrazy. 
Patrząc jednak na rzeczy spokojnie i z pewnego już dystansu, 

trudno mieć pretensje do kompozytora i autorki libretta. Wni
kliwsza bowiem nieco lektura utworu Leskowa każe stwierdzić, 

że już tam postać Katarzyny nie jest bynajmniej narysowana w 
sposób prosty i jednoznaczny; nie zasługuje też na bezwzględne 
potępienie. Słusznie też chyba mówił na ten temat Stanisław Dy

gat: 
Zdumiewające opowiadanie Leskowa czytalem wiele razy i zaw

sze wprawialo mnie w stan oslupienia, a także niejasnych wyrzu-

-Katarzyna Izma;lowa (Lady Macbeth mceńsklego powlatu) w Teatrze Mu-
zycznym im. Stanisławskiego I Nlemlrowicza-Danczenld w Moskwie w ro
ku l93ł. Scena z aktu IV. 

tów sumienia. Balem się przyznać przed samym sobą, że Kata

rzyna Izmajlowa, bądź co bqdź potrójna, a właściwie poczwórna 

morderczyni, budzi we mnie jakieś rzewne współczucie, nawet 

sympatię. Morderstwa jej byly zimne, okrutne i wyrachowane, 

a w wypadku malego, chorego Teodorka ohydne ponad miarę 

kwalifikowania ludzkich zbrodni. Dlaczego więc ten utwór tak 

mnie urzeka i urzeka mnie jego bohaterka? 

Sądzę, że dlatego, iż wyczuwam, że cala ta krwawa masakra 

dokonana przez Katarzynę jest wyłącznie literacką przenofaią, 

po prostu groteskowym doprowadzeniem do absurdu skutków 

nagle rozbudzonej namiętności w dziewczynie o gorącym sercu, 

otoczonej przez małostkowych mieszczuchów, ograniczonej okrut

nymi prawami prowincjonalnej nudy, monotonii i zdawkowości. 

Myślę, że jeżeli w ten sposób popatrzymy na utwór, jeżeli krwawe 

zbrodnie potraktujemy jedynie jako literacki ozdobnik, symboli

zujący groźne „memento", do czego może doprowadzić namięt

ność wyzwolona z więzów pokracznego świata i ulokowana w 

nikczemnym i przestępcza malostkowym obiekcie - będziemy 

mogli z czystym sumieniem obdarzyć Katarzynę Izmajlową sym

patią i współczuciem, a w utworze mającym pozory kroniki krwa

wych zbrodni doszukać się poezji i liryzmu. 

Różnie tedy odczytać można treść opowiadania Mikołaja Les
kowa. Jakkolwiek jednak rzeczy się miały - faktem jest, że wy
sunięte podówczas ostre zarzuty skłoniły Dymitra Szostakowicza 
do wycofania opery z repertuaru na długie lata. Ponownie we
szła Lady Macbeth mceńskiego powiatu na scenę dopiero w sezo-

Katarzyna Izmajlowa w moskiewskim Teatrze Muzycznym Im. Stanisław
skiego I Niemlrowlcza-Danczenkl (1962). Reż. Lew D. Michajłow. Scena 
z aktu II. 



·.o P E >lł . ~łl 
POZNAŃSKA 

ODZNACZONA ORDEREM SZTANDAR PRACY I KLASY 
OTIU 10I ltlU OWHC Al lYU'ł'ClN't' IOłUf SATANO WSKI 

NIEDZIELA 13, SOIOTA 19 CZERWCA 1965 R. GODZINA 20 

POLSKA PRAPREMIERA 
DYMITR SZOSTAKOWICZ 

KATARZYNA 
IZNAJŁOWA 

O PllA Wt OllAIACM 

LlllłflO A. „llS I a UOłłA•OWl(I „ ......... U... . .UłłHlłlll-.....W 

1lU•ACllNll Al l C J A DANIOWSIA 

S 0 l I S C I 

s...r.,.,. ..,.., • ,...„ o-„-„. · ,_,.,_.. -...a.. • "'-- ••••eh • "•- • -••'• 
~ ......... .,„ t-·"···· . ..... c •••• , . „.„ .__ ....... „ .„.„-. 
l"-" 1.--• .c 1 • lu „ ••.--••f • ,_ U.•"••~ • M.""rł l""••••• · Jot1..i .,.., ....,. .... „ , ..... . ....... •.-..i.„ . s........ ._..., . ·- ..... „ .... 

KIEROWNIK MUZYCZNY : ROIERT SĄTĄNOWSKI 
REtYSER : DANUTĄ IADUSZKOW>. 
SCEN O O lt A f : ST A N IS L Ą W I Ą KO WSK I 

c .... ' o.„„ .... '··-···· o,..., - M.-... „. ~„~ • '··- ••• , ............ „a. 
1.~ .... „.... c .... „ "'""'„ .... „ - s.. M.-„1„ • '••- „.. o •• „ ... , .... „.„ c..- ,„-.. „„ 

11..U.t. PUIJWOWU łlf'UT ... łl ......,,.,„. Nl•ueu UYMł • ... l ... u I Ol .... " w ••z•u. „, " \l i• 11 " U l ... tł 

Afisz polskiej prapremiery Katarzyny Izmajlowej w Operze Poznańskiej 
(1965). 

nie 1959/60 w Di.isseldorfie - i to bez zgody kompozytora, który 
jednak wtedy właśnie postanowił, że podda partyturę swojej ope
ry rewizji i przygotuje ją do ponownego wystawienia. 

Tak się też stało. Nowa wersja opery Szostakowicza, która 
otrzymała tytuł Katarzyna Izmajlowa - od imienia i nazwiska 
głównej bohaterki - zaprezentowana została w Moskwie 8 stycz
nia 1962 roku. W grudniu tego samego roku wystawiła ją londyń
ska Opera Covent Garden, a w ślad za tym nastąpiły uwieńczone 
sukcesami premiery w Zagrzebiu, Mediolanie, Neapolu, San Fran
cisco i innych miastach. W Polsce poznaliśmy muzykę Katarzyny 



Izmajlowej najpierw w postaci suity wykonanej na festiwalu 

Warszawska Jesień, a następnie zaś w czerwcu 1965 roku weszła 

ona z wielkim powodzeniem na scenę Opery Poznańskiej. 

Jeżeli uprzytomnimy sobie, że pisząc Katarzynę Izmajlowq kom

pozytor liczył niewiele ponad dwadzieścia pięć lat - wprowadzo

ne bowiem później zmiany nie idą zbyt daleko - wówczas tym 

bardziej zdumiewająca wyda się objawiona w tym dziele nie

zwykła artystyczna dojrzałość. Można w klimacie Katarzyny Iz

m~jlowej doszukać się pewnego powinowactwa z operami Jana~

ka, czy nawet z Bergowskim Wozzeckiem, ale muzyka tej opery, 

aczkolwiek nie zawsze nawet jednolita, nosi na sobie piętno po

tężnej indywidualności Dymitra Szostakowicza. Jest to opera na 

swój sposób specyficzna i głęboko rosyjska, pełna zarówno dra

pieżnej pasji, jak i tkliwego uczucia, a w ostatniej scenie wyraź

nie nawiązująca do wielkich tradycji rosyjskiego dramatu mu

zycznego XIX wieku. 
O cóż chodzi w treści tej osobliwej opery? Oto w sercu młodej 

a urodziwej i pełnej temperamentu Katarzyny narasta żywiołowa 

chęć buntu przeciwko nudzie i jednostajności życia w małym mia

steczku. W jej małżeństwie z bogatym kupce~ Izmajłowem brak 

Katarzyna I zmajlowa na scenie Opery Poznańskiej w roku 1965. Na zdję

ciu: Antonina Kawecka (Katarzyna), Stanisław Romański (Siergiej). 



miłości - daje tedy młoda kobieta ujście swym tęsknotom i nie
zaspokojonej namiętności, łącząc się z jurnym parobkiem Siergie
jem. Następnie truje znienawidzonego, tyranizującego cały dom 
teścia, który odkrył jej tajemnicę, a wreszcie wraz z Siergiejem 
mordują męża Katarzyny, który wracając niespodzianie z dale
kiej podróży zastał ich, jak się to mówi, in flagranti. Ta zbrodnia 
jednak została odkryta, a Katarzyna i Siergiej uwięzieni i zesła
ni na Sybir. Tymczasem uczucie do Katarzyny - jeżeli w ogóle 
było to uczucie - wygasło już w sercu Siergieja. Nieszczęśliwa, 
złamana Katarzyna topi się w jeziorze, pociągając razem w 
mroczną toń swoją szczęśliwą rywalkę. 

Tak pokrótce przedstawiają się fakty - w sporej zresztą części 
autentyczne - na których zbudowana jest akcja opery Szosta
kowicza. Daje ona rozległe pole do różnorodnych koncepcji i ujęć 
inscenizacyjnych - od wysublimowanej metafory do rodzajowości 
i drastycznego naturalizmu. Kolejną jej realizację prezentuje 
obecnie swym widzom Teatr Wielki w Warszawie. 

Józef Kański 

„ -- "· .,. " I 

( ... ) Chciałem za wszelką cenę uniewinnić Jek~
tierinę Lwowną, by u słuchaczy i widzów pozosta
wiła wrażenie pozytywne. Starałem się traktować 

Jekatierinę Lwowną jako postać zasługującą na sym
patię widza. Nie było to proste. Jekatierina Lwow
na popełniła dwa morderstwa. W tym miejscu wy

stępuje zasadnicza różnica między Leskowem i mną. 
Leskow ukazuje Jekatierinę Lwowną jako kobietę 

okrutną ( ... ), ja zaś chcę objaśnić te wydarzenia ina
czej: Jekatierina Lwowna to kobieta rozumna, uta
lentowana i interesująca; przez fatalny w jej życiu 

zbieg okoliczności, przez okrążające ją okrucieństwa 
i chciwość środowiska drobnokupieckiego jej życie 
staje się smutkiem, nudą i cierpieniem. Nie kocha 
męża, nie ma żadnych radości ( ... ), jej przestępstwa 
stają się protestem przeciw życiu, w którym egzy
stuje, przeciw ciemnej atmosferze środowiska ku
pieckiego zeszłego stulecia. Język muzyczny w ope
rze dąży do uniewinnienia Jekatieriny, i mówiąc 
słowami Dobrolubowa, jest on „promieniem światła 
w ciemnym carstwie". Innych postaci pozytywnych 

w tej operze nie ma. 

Dymitr Szostakowicz 

Moje ponimani;e ,,Ledi Makbet". 
Lłbretto oper11. MoalcWG JW. 



MIKOŁAJ LESKOW. Mal. Sierow. 

MIKOŁAJ LESKOW 

Imię Mikołaja Leskowa, jednego z wybitniejszych pisarzy ro
syjskich drugiej połowy XIX wieku, jest dotychczas w Polsce 
prawie nieznane. Nieliczni tylko czytali jego utwory w oryginale, 
a dobrych przekładów na język polski, poza doskonałymi tłuma
czeniami Tuwima O stalowej pchle (Lewsza), na rynku księgar

skim nie było. Ta dotkliwa dla czytelnika polskiego luka w z!1a
jomości literatury rosyjskiej jest tym bardziej przykra, że twór
czość Leskowa daje niezwykle bogaty, wielostronny i barwny 
obraz Rosji XIX wieku, obyczajowości i ludzi tej epoki. 

Leskow, obok Gogola, Turgieniewa, Dostojewskiego i Tołstoja, 

tworzył wielką literaturę rosyjską swojego czasu. Gorki pisał, że 
ten czarodziej slowa siłą talentu nieznacznie tylko ustępował 

swoim słynnym poprzednikom i współczesnym, natomiast często 

przewyższał ich, szerzej ogarniając zjawiska życia, glębiej rozu
miejąc jego zagadki obyczajowe, subtelniej wyczuwając język 

wielkoruski. 

Uznanie zasług pisarskich Leskowa przyszło późno, bo prawie 
pod koniec jego życia, a prawdziwą popularność w narodzie uzy 
skała twórczość jego dopiero po rewolucji październikowej. Za
częto wydawać w dużych nakładach jego dzieła wybrane i zbiory 
nowel i opowieści, zaczęto troskliwie opiekować się jego spuściz
ną literacką, pisać o nim monografie, analizować jego twórczość, 
którą charakteryzuje nadzwyczajne bogactwo językowe i swoisty 
kunszt pisarski. Co więcej - Leskow, mistrz wysoko ceniony 
przez elitę literacką, przez znawców słowa artystycznego - stał 
się autorem powszechnie czytanym i lubianym. Największą po
pularnością cieszą się opowieści O stalowej pchle, Zaczarowany 
wędrowiec (Oczarowanyj strannik), Balwierz-artysta (Tupiejny j 
chudożnik) i Powiatowa Lady Macbeth (Lady Macbeth mceńskogo 
ujezda). Nawet w latach ostatniej wojny dzieła Leskowa były 

wydawane w wielotysięcznych l)akładach. 

(„.) Leskow pozostawił po sobie ogromną i bardzo różnorodną 
spuściznę literacką. Od korespondencji, felietonów i artykułów 

do późniejszych arcydzieł przebył długą drogę, na której wypró
bował wiele gatunków literackich: powieści, kroniki, opowieści, 

krótkie nowele. Podzielał zdanie, że wszystkie rodzaje literatury 
są dobre, oprócz nudnych. Sam jednak nie we wszystkich celował: 
najmniej udawały mu się długie powieści, najlepiej - krótkie 
nowele. 

(„.) Leskow należy do wielkich realistów rosyjskich. Realizm 
jego wyraża się nie tylko w tym, że doskonale znał życie i oby
czaje Rosji i wiernie je odtwarzał, ale głównie w tym, że umiał 
widzieć w ludziach to, co w nich było typowe dla całej grupy 
lub warstwy społecznej, a jeszcze lepiej umiał wydobyć z każdego 
charakteru, na tle typowych, rysy indywidualne, swoiste, tylko 
temu człowiekowi właściwe. Dlatego każda z jego postaci żyje 



własnym życiem. Przeczytawszy książki:: Leskowa, odnosimy wra
żenie, że autor zapoznał nas z galerią sylwetek, z których każda 
jest odmienna i zajmująca na swój sposób. 

Trudno dokładnie określić miejsce, jakie zajmuje Leskow wśród 
wielkich twórców klasycznej literatury rosyjskiej. Może nie osią
gnął tych wyżyn, które należą do literatury światowej, i w tym 
sensie nic dorównywał koryfeuszom tej miary, co Gogol, Lew 
Tołstoj, Dostojewski, Czechow lub Gorki. Ale niewątpliwie sztu
ka jego, wielobarwna i pełnokn.vista, do dziś dnia zachowuje 
swoją wartość i siłę. Leskow należy do wielkich mistrzów słowa, 
których artyzm jest wzorem dla nowych pokoleń pisarzy. 

Natalia Modzelewska 

(Fragmenty wstępu do Utworów 
wybranycn Leskowa, „Czytelnilc" 
1950) 

) 
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MIKOŁAJ LESKOW 

„POWIATOWA LADY MACKBETH" 

(fragment) 

W pierwszych już dniach wspólnej wędrówki z Niżniego Nowo
grodu do Kazania Sergiusz zaczął wyraźnie zabiegać o względy 
żołnierki Fiony - i nie zabiegał nadaremnie. Rozmarzona krasa
wica nie dręczyła Sergiusza, podobnie jak w dobroci swej nie 
dręczyła nikogo. Na trzecim czy na czwartym etapie Katarzyna, 
za pomocą przekupstwa, zapewniła sobie o pierwszym zmroku 
schadzkę z Sjeriożą. Leży tedy i oka nie zmruży: wciąż czeka, ż~ 
oto wejdzie żandarm dyżurny, trąci ją lekko i szepnie: „Biegnij 
prędzej". Otworzyły się drzwi raz - i jakaś kobieta szustnęła na 
korytarz; otworzyły się po raz drugi - i znowu zeskoczyła szyb
ko z nar i zniknęła za przewodnikiem druga aresztantka. Na ko
niec ktoś szarpnął za siermięgę, którą była przykryta Katarzyna. 
Podniosła się więc prędko z drewnianych nar, wyglansowanych 
bokami aresztantów, narzuciła na ramiona siermięgę i przynagli
ła stojącego przed nią przewodnika. 
Przechodząc przez korytarz, tylko w jednym miejscu nikło 

oświetlony stoczkiem, natknęła się na dwie czy trzy pary, nie 
zdradzając z daleka niczym swej obecności. Ale gdy mijała męską 
izbę aresztancką, przez judasza w drzwiach doszedł ją śmiech tłu
miony. 

- Widzicie ich, używają sobie - mruknął żandarm i, wziąwszy 
Katarzynę za ramiona, popchnął ją w kąt i odszedł. 

Katarzyna namacała siermięgę i brodę; druga jej ręka dotknę-
ła gorącej twarzy kobiecej. 

- Kto to? - spytał półgłosem Sergiusz. 
- Co ty tu robisz? Z kimżeś to? 
Katarzyna zdarła po ciemku chustkę ze swej rywalki, która 

się jej wyśliznęła i, potknąwszy się o kogoś na korytarzu, po
biegła. 

W izbie męskiej rozległ się zgodny wybuch śmiechu. 
- Łotrze! - wyszeptała Katarzyna i uderzyła Sergiusza w 

twarz chustką zdartą z głowy jego nowej przyjaciółki. 
Sergiusz podniósł rękę. Ale Katarzyna przemknęła się lekko 

przez korytarz i ukryła za swymi drzwiami. Smiech z izby męs
kiej śladem jej zabrzmiał tak głośno, że wartownik, który stał 

ospale przy stoczku i pluł sobie na koniec buta, podniósł głowę 
i ryknął: „Sza!" 

Katarzyna położyła się cicho i przeleżała tak do rana. Chciała 
wmówić w siebie, że nie kocha go, a czuła, że kocha jeszcze go
ręcej, jeszcze mocniej. I w oczach jej wciąż majaczy, wciąż ma
jaczy, jak dłoń jego drży pod głową tamtej, jak druga jego 
ręka obejmuje jej ramiona gorące ... 

Biedna kobieta rozpłakała się i przywoływała wbrew woli ową 
dłoń, aby się tu znalazła pod jej głową, by druga ręka jego objęła 
jej ramiona, drżące spazmatycznie 



- Oddaj mi jednak moją chustkę - zbudziła ją z rana żołnier-
ka Fiona. 

- Więc to ty byłaś? 
- Oddaj przecie ... 
- Po co nas rozłączasz? 

- A kto was tam rozłącza ... Nie mam w tym ani miłości, ani 

interesu. Więc po co się doprawdy gniewać? 

Katarzyna zastanowiła się chwilę, po czym wydostała spod 

poduszki chustkę zdartą w nocy, cisnęła ją Fionie i odwróciła 

się do ściany. 
Ulżyło to jej. 

- Tfu! - powiedziała sobie. - Mam być zazdrosna o ten 

szaflik malowany? Niech szczefoie! Nawet porównać się z nią 
wstyd. 

- A ja tobie powiem, Katarzyno, ot co! - mówił nazajutrz 

Sergiusz idąc przy niej w dalszą drogę. - Zapamiętaj sobie, że 

po pierwsze - nie jestem dla ciebie. Zenobiusz, a po wtóre, że 

i z ciebie już żadna kupcowa. Więc nie nadymaj się tak z łaski 

swojej, nie pokazuj rogów. Bo rogów potrafimy ci przytrzeć. 

Katarzyna nic na to nie odrzekła. I szła tak chyba z tydzień 

obok Sergiusza, nie zamieniwszy z nim ani słówka, ani spojrzenia. 

Czuła się znieważona; więc się zawzięła i nie chciała zrobić 

pierwszego kroku do zgody po tej pierwszej swej kłótni z Ser

giuszem. 

Przełożył Jerzy Wyszomirski 

... Kiedy w związku z wystawieniem w Moskwie 
„Lady Macbeth" Szostakowicz zagrał na fortepianie 
podczas jednej z pierwszych prób w teatrze ostatni 
akt opery, wszyscy byli wstrząśnięci. Wśród słucha
czy znajdowali się m.in. Andriej Siergiejewicz Bub
now, Władimir Iwanowicz Niemirowicz-Danczenko 
i my, uczestnicy przyszłego przedstawienia. Nigdy 
nie zapomnę podniecenia, jakie opanowało nas, kie
dy wybrzmiał ostatni ton, a kompozytor zdjął ręce 
z klawiatury. Nastąpiła cisza. Pierwszy przerwał ją 
Bubnow: „Jaka siła! Jaka szekspirowska moc i głę
bia!" Niemirowicz-Danczenko, poruszony, objął 
kompozytora, dodając: „Pan nawet sam nie wie, 
młody człowieku, jaką siłę Herkulesa zawiera pań
skie dzieło ... " 

P . Złatogorow 

Niem irowicz-Danczenko w rabotie nad 
„Katierinoj Izmajlowoj". 

„sou:letskaja Muzyka" 1967 nr s. 



( ... )ZAWSZE TRZEBA MIEC SWÓJ IDEAŁ. 
PRAWDZIWA TO SMIERC DLA MUZYKI, KTÓ· 

RA NIE ADMIRUJE NIKOGO! 

Dymitr Szostakowicz 

(M. R. Hofmann: Dtmttrt Chostakoii.ttch) 
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CATHERIHĘ 
• • 

IZ MAI LO VA 
SUJET DE L'OPERA 

ACTE I 

Tab I e a u 1. La maison des Ismailov, familie de riches com

merc;ants. Le pere, Boris Timofieievitch, vieilłard severe et des
potique, et son fils, Zinoviei, homme faible et depourvu de vo

lonte. La jeune femme de Zinoviei, Catherine, mene une vie 

morose et viae dans un menage sans enfants. De plus, son mari 
s·aprete a la quitter pour un long voyage. 

Tab I e a u 2. Pendant l 'absence du maitre les scrviteurs des Is

mallov se moquent de la cuisiniere Axinia et la taquinent. Ser

guei, l'ouvrier nouvellement engage, vient se presenter a Cathe

rine, qui vient pour defendre la cuisiniere contre les taquineries 
des autres. 

Tab 1 ea u 3. Il fait nuit. Serguei, galant coureur, s'introduit 
dans la, maison des Ismallov et se faufile dans la chambre a cou
cher de Catherine. Le vieux pere, qui surveille sa belle-fille, ren

ferme dans sa chambre, sans savoir que Serguei est chez elle. 

Tab Ie a u 4. Le vieux Ismailov ne peut pas dormir. Il est seul 

dans la maison avec la jeune femme, des pensees coupables lui 

viennent a la tete. Soudain, il voit Serguei sortir par la fenetre 

de sa belle-fille. Il appelle les serviteurs et tous se jettent sur le 

jeune ouvrier en le battant jusqu'a lui faire perdre connaissance. 

Apres cette execution, le vieillard annonce qu'il a faim et or

donne a sa belle-fille de lui servir son piat prefere - des cham

pignons sautes. Exasperee, Catherine met du poison dans le piat. 

Son beau-pere meurt. Tout le monde est persuade que les cham
pignons qu'il a manges etaient Veneneux. 

ACTE II 

Tab Ie a u 5. Catherine a pris Serguei chez elle et a soigne ses 

plaies. Elle en est follement amoureuse. Toutefois, les remords 

apres la mort de son beau-pere la torturent. Inopinement, son 
mari revient de voyage. Il sait deja que sa femme ra trompe. 

Furieux, il se jette sur elle et veut la battre, mais Serguei la 

defend. Pendant la lutte les amants etranglent Zinoviei, puis ils 
cachent son corps dans la cave. 

T a b Ie a u 6. Le jour de son mariage avec Serguei, Catherine se 

tient devant la porte de la cave. Serguei l'emmene; il craint que 

cela na suscite des soupc;ons de !'entourage. Arrive un paysan 

ivre, il cherche ou trouver encore a boire. Il a vu Catherine de

vant la cave, il pense donc qu'il y trouvera quelquc chose de bon 

pour assouvir sa soif. Il arrache le cadenas et descend dans la 

cave ou il trouve le cadavre de Zinoviei. Il court avertir la po

lice. 

Tab Ie a u 7. Le poste de police. Le commissaire s'ennuit. Il en 

veut a Catherine qui malgre sa haute p osition dans le district, 

ne l'a pas invite a la noce. Il voudrait se venger, mais il lui faut 

un pretexte. Des policiers amenent un „savant" du pays, qui s'ef
force de prouver que la grenouille possede une ame. Le com

missaire ordonne de l'enfermer dans un cachot. L 'ivrogne accourt 

en clamant qu'il vient de trouver un cadavre dans la cave des 

Ismailov. Le commissaire est enchante: voila le pretexte pour se 

venger de Catherine. Les policiers se r endent en toute hate a la 

maison des Ismailov. 

Tab 1 eau 8. Les noces de Catherine avec Serguei. Les invite<>, 

et meme le pope, se sont soUles et endor mis. Catherine s'aperc;oit 

avec terreur que quelqu'un a arrache le cadenas de la cave et 

a du trouver le corps. Elle persuade Serguei de prendre tout l 'ar

gent qui se trouve a la maison et de fuire au plus vite. Mais la 

police est deja; ils arretent Catherine et Serguei et les emmenent 

en prison. 

ACTE III 

Tab 1 e a u 9. En route pour la Siberie. Un arret des forc;ats. Ca
therine demande pardon a Serguei, mais celui-ci ne ressent pour 

elle que de la haine. En presence de Catherine il fait la cour 

a Sonia la prostituee, qui lui reclame une paire de bas de Cathe

r ine comme prix de son amour. Serguei, tout en feignant la ten

dresse, sout ire a Catherine ses bas et les enfile aux pieds geles 

de Sonia. Bouleversee par cette Iachete, Catherine desesperee 

perd la raison. Eile voit tout pres les bords d'un łac, dont les 

eaux profondes sont noires comme la conscience de la jeune 

femme. Elle se precipite sur Sonia et la pousse dans le łac, puis 

elle saute elle-meme dans l'eau. Les gardiens appelent les for

c;ats et tout le convoi s'ebranle pour continuer la route. Le Vieux 
Forc;at prononce les dernieres paroles de la tragedie: „Pourquoi 

notre vie est-elle aussi lugubre et terrifiante, est-ce pour une 

t elle vie qu'un etre humain vient au monde?.„" 
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DYMITR SZOSTAKOWICZ 

KATARZYNA IZMAJŁOWA 
Opera w trzech aktach, dziewlc:clu obrazach 

Libretto 

wg noweli Mikołaja Leskowa „Lady Macbeth mceńskiego powiatu'" 

A. Preis i D. Szostakowicz 

Przekład libretta Alicja Dankowska 

Kierownictwo muzyczne ANTONI WICHEREK 

Inscenizacja i reżyseria LEW MICHAJŁOW (ZSRR) 

Dekoracje WALERY LEW ENT AL (ZSRR) 

Kost iumy MARINA SOKOŁOWA (ZSRR) 

Kierownictwo chóru HENRYK WOJNAROWSKI 

Borys Izmajłow 

Zinowij Izmajłow 
Katarzyna Izmajłowa 

Siergiej 
Aksinia 

Pijak 
Subiekt 
Dozorca 
Pierwszy robotnik 
Drugi robotnik 
Pop 

Komisarz 
Nihilista 
Policjant 
Stary więzień 

Sonia 
Katorżnica 

Sierżant 
Urzędnik policji 
Starucha 

Osoby 

Włodzimierz Denysenko, Jerzy Kulesza, Jerz:1 
Ostapiuk 

- Kazimierz Dluha, Józef Sojka 
- Hanna Rumowska-Machnikowska, Hanna 

Zdunek 
- Lesław Wacławik, Roman Węgrzyn 
- Alina Bolechowska, Jadwiga Dzikówna, Ma-

rina Hristova-Klimek, 
- Jan Góralski, Kazimierz Dłuha 
- Eugeniusz Banaszczyk, Lech Jackowski 
- Władysław Jurek, Władysław Skoraczewski 
- Stanisław Matuszczyk, Lesław Pawluk 
- Józef Hazuka, Zdzisław Soszka 
- Marek Dąbrowski, Jerzy Ostapiuk, Edward 

Pawlak 
- Jan Czekay, Robert Młynarski 
- Stanisław Matuszczyk, Lesław Pawluk 
- Lech Jackowski, Zbigniew Nowicki 
- Edmund Kossowski, Bernard Ładysz, Leo-

nard Mróz 
- Wanda Bargiełowska, Maria Olkisz 
- Lucyna Lenicka, Maria Żmigrodzka 
- Marek Dąbrowski, Robert Młynarski 
- Eugeniusz Banaszczyk, Lech Jackowski 
- Stefania Zaglewicz-Laskowska, Danuta No-

wacka-Bartczak 
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LEW MICHAJŁOW 

Ludowy Artysta RFSRR 

U rodził się w roku 1928 w dalekiej osadzie syberyjskiej koło Tonslca . 

Od dzieci11stwa posjonowol go teatr, o z.właszcza aktorstwo. Tuż po wojnie 

ukończył Szkolę Dromatycznq jako uczeń znanego radzieckiego reżysera 

• 
Aleksandro Toirowo przy moskiewskim Teatrze Kameralnym, a nastepnie wydział 

reżyserii muzycznej GITIS im. lunoczankiego, w klasie prof. l. Sorabota. 

Pierwsze przedstawienie zreolizowol samodzielnie na scenie Nowosybir-

skiego Teatru Opero-go w roku 1952. Ogromna scena / najwitbza w ZSRR/, 

wspaniały zespól i atmosfera pełna entuzjazmu stworzyły doskonały klimat dla 

poczqtków jego twórczofoi. W ciqgu ofmiu lat procy w Nowosybirsku wyreżysero-

wal wiele spektakli, niektóre z nich znojdujq sit no afiszu do dzif. Od raku 1960 

jest głównym reżyserem moskiewskiego Teatru Muzycznego im. Stanisławskiego 

i Niemirowicza-Danczenki. Jest to dNgo sceno operowo pa Teatrze Wielkim 

ZSRR w Moskwie. Teatr, założony w raku 1918 przez wielkich działaczy sztuki 

rosyjskiej Stanisławskiego i Danczenkę, ma swoje tradycje, swój oryginalny re-

pertuar i własny styl wykorowczy. 

W swojej praktyce reżyserskiej zrealizował wiele przedstawień oper klasycz-

nych, jak •Eugeniusz Oniegin " Czajkowskiego, "Borys Godunow" Musorgskiego, 

" Kniof Igor" Borodino, "Sofii o C.arze Solionie" Rimskiego-Korsokowo i inne. 

Jednak najwięcej uwogi pofwi~a muzyce no-j. Toteż najbliższe sq mu przed -

stawienia: "Siemion Kotko" i ''Wojna i pokój" Prokofjewa, "Ka tarzyna lzmajlowo" 

Szostokowiczo, "Jenufa" Jonoćka, "Hóry JÓnos" Kodo ly'o, "Wiryne jo" Słoni "'-

skiego, "Trzy życia " Taktakiszwili. 



Zaabsorbowany procq w Moskwie, gokinnie reżyseruje rzodko. Zrealizo

wał jednak kilkonokie przedstawień w Leningrodzie, lbilisi, Erewaniu, w Bu

dapeszcie i Berl inie /NRD/ . Ponad dwodziekio lot procu je jako pedagog, wielu 

z jego uczniów jest już dziś znanymi mistrzami sceny. W Polsce jest po raz pierw

szy. Jest szczęśliwy, że może procować u nos nod jednq ze swoich ulubionych 

oper, którq inscenizuje po raz trzeci. Cieszy go również możliwość poznania 

naszego kraju i sztuki, poznania Kolegów z Teatru Wielkiego, o tokże repertuaru 

warszawskich teatrów. 

WALERY LEWENT AL 

Zasłużony Artysta RFSRR 

Jest stałym scenografem Teatru Wielkiego ZSRR w Mooskwie. Ukończył 

Wszechzwiqzkowy Instytut Kinematografii /WG IK/ w roku 1962. Kilko lot 

współpracował z filmem /"Żegnajcie goł~ie ", "Noc fwiętojońsko ", i in ./. 

Od roku 1965 procu je w Teatrze Wielkim ZSRR, gdziem.in. projektował deko-

racje do oper "Siemion Kotko" Prokofjewa, "Tosco " Pucciniego i "Gracz" 

Prokofjewo oraz do baletów "Asiel" Włosowa i "Anno Korenino " Szczedrino. 

Wraz z Morinq Sokołowq współpracował z Komische Oper w Berlinie jako autor 

oprawy scenicznej do oper "Miłość do trzech pomcrańczy " Prokofjewa, 'Wojno 

i pokó j" tegoż kompozytora oraz do znanego musicalu Steina, Bocko i Horn icka 

"Skrzypek no dachu " . Projektu je również scenografię dla teatrów drama tycz-

nych. W MoskicVtski m Teatrze Satyry zaprojektował dekoracje do sztuk: 'Wese

le Figaro" Beoumorcho is' ego, "Don Juan, czy li Miłość do geometrii" Frischa, 

"Rewizor" Gogolo, "Plu$kwo" Moojokowsk iego; w Teatrze no Togonce - 'Wiśnio

wy sad " C7.echowo; w Teatrze No Moołej Bronnej - "Ożenek" Gogolo, Na scenie 

Opery w Sofii zrealizował "Romeo i Julię" Prokofjewa i "Chowańszczyznę" ' 

Musorgskiego , Jest laurea te m nagrody Złotej Kwadrygi no Ili Quodriennole w 

Pradze w 197 6 roku. 

MARINA SOKOŁOWA 

Ukończyło w roku 1963 Wszechzwiqzkowy Instytut Kinematografii /WGIK/, 

wydz iał animacji. Przez pewien czas współpracowało z wytwórniq filmowq 

Sojuzmultfilm nad plostycznq reolizocjq filmów / m. in. "Pory roku " do muzyki 

Cza jkowskiego/ . Projektowało kostiumy w teatrze operetkowym, nost„nie w 

Tea trze im, Kirowa w Leningrodzie / "G6rolk_o" Kożłojewo/, w Kameralnym 

Teatrze Muzycznym /"Sokół " Bortnionskiego/ , w Teatrze Kukiełkowym 

pod kierownictwem Obrozcowo /"Baśń o Corze Sołtonie " wg Puszkina/ . 

Współpracowało również z Komische Oper w Berlinie /NRD/ . Jej dziełem 

były kostiumy / dekoracje projektował Walery Lewentol/ do zreolizowonej 

przez Felsensteina opery Prokofjewa "Miłość do trzech pomarańczy" oraz 

musicalu "Skrzypek no dachu" Steina, Bocka i Hornicka. Projektowało także 



kostiumy do opery Prokofjewo "Wojno i pokój" reiyserowonej przez Lwa Mi

cłiajłowo w dekorocjoch Walerego Le-ntola. Uczestniczyła w tegorocznym . 

Quadriennale praskim. W Polsce procuje po raz pierwszy. 


