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... Cała sztuka w tym, by pisać z miłością. 

A „Damę pikową" pisałem właśnie z miłoś

cią. Boże, jak płakałem wczoraj, gdy zginął 

mój biedny Herman! Uparcie wierzę, że 

„Dama pikowa" jest dobra, a głównie, że 

jest to rzecz oryginalna (nie w sensie mu

zycznym, lecz w ogóle) . 

... Herman nie był dla mnie tylko pretekstem 

do pisania tej czy innej muzyki, lecz przez 

cały czas prawdziwym żywym człowiekiem, 

przy czym bardzo sympatycznym . 

... Odczuwam w pewnych miejscach, np . . 
w czwartym obrazie, który aranżowałem dzi-

siaj, taki strach, przerażenie i wstrząs, że 

i słuchacze z pewnością muszą odczuć choć

by cząstkę tego . 

... dziś pisałem scenę, kiedy Herman przy

chodzi do staruchy ... Tak było straszno, że do 

tej pory jestem jeszcze pod wpływem przera

żenia . 

. „Teraz wydaje m1 się, że historia całego 

świata została podzielona na dwa okresy: 

pierwszy okres, to wszystko to, co miało miej

sce od stworzenia świata do stworzenia „Da

my pikowej';, A drugi zaczął się przed mie

siącem. 

PIOTR CZAJKOWSKI O „DAMIE PIKOWEJ" 



Na marginesie 
inscenizacji 

Już blisk-0 wiek uplynąl od 
premiery „Damy pikowej", 
która miala miejsce na scenie 
Teatru Maryjskiego w Peters
burgu w dniu 7 grudnia 1890 
roku. Krytyka stawiała Czaj
kowskiemu takie i inne zarzu
ty, w każdym razie odniosła 

się do jego nowego dzieła 

wstrzemiężliwie, publiczność 

natomiast prz·yjęła „Damę pi
kową" z entuzjazmem, a czas 
wnet potwierdził, że to właś
nie pubbiczność miala rację. 
Niedługo po sukcesach kra

jowych „Dama pikowa" we
szla na sceny obce (Wiedeń, 

Berlin, Londyn, Nowy Jork). I 
zdobyła je na trwale, stając się 
jedną z najbardziej repertua
rowych oper świata. Oczywiś
cie nie każdy teatr operowy 
może pokusić się o jej wysta
wienie, tak wielkie stawia za
dania wykonawcze oraz insce
nizacyjne. 

Dzieło takie jak „Dama pi
kowa" obrosło niewątpliwie 

bogatą tradycją inscenizacyjną 

i reżyserską. To temat na 
książkę. Niewątpliwie przewa
żały zawsze ujęcia wierne za
łożeniom twórców opery, choć 
kroniki zanotowały również i 
nieoczekiwane, zaskakujące 

eksperymenty. Osobiście o-
gromnie przeżyłam znakomity 
spektakl zaprezentowany w 
Warszawie przez moskiewski 
Teatr Wielki w grudniu 1967 
roku, w inscenizacji i reżyserii 
znakomitego Borysa Pokrow
skiego. Przedstawienie to od
niosło wielki sukces podczas 
wizyty Bolszoj we Włoszech 

(na scenie La Scali) i w Sta
nach Zjednoczonych (Nowy 
Jork). 

Był to spektakl wierny kom
pozytorowi i Libreciście, Mo
destowi Czajkowskiemu, któ
ry w istotny sposób zmodyfi-

kowal materiał literacki za
warty w noweli Puszkina. 
Przede wszystkim widoczne 
jest to w postaci Hermana, 
który z wyrachowanego u 
Puszkinie egoisty i obłędnego 

hazardzisty, szukającego po
przez obłudną miłość do Lizy 
dostępu do Hrabiny, w operze 
staje się bohaterem wielkiej 
miłości, samotnikiem rozpacz
liwie szukającym sposobu na 
zdobycie fortuny, która ma 
umożliwić mu połączenie się 

na trwale z ukochaną. Herman 
jest tutaj podwójnym niewol
nikiem - miłości i namięt

ności hazardzisty, ale i roman
tycznym buntownikiem prze
ciw klasowym przedzi.alom i 
konwenansom. 

W dziejach inscenizacji „Da
my pikowej" na uwagę zasłu
guje bez wątpienia praca wiel
kiego reformatora teatru ra
dzieckiego, Meyerholda, który 
poważnie zmienił libretto do
stosowując rysy głównych bo
haterów do puszkinowskiego 
pierwowzoru. Meyerhold po
traktował Hermana jako cho
robliwego gracza, opanowane
go bez reszty przez namiętność 
i niezdolnego pokochać Lizy 
W jego inscenizacji wyelimi
nowana została również postać 
Jeleckiego, rywala Hermana, 
sama zaś opera została wier
nie usytuowana w epoce Pusz
kina. Takie zmiany przyczyni
ły s.ię oczywiście do poważnych 
skreśleń i muzycznych skró
tów. 

I w naszej obecnej bytom
skiej inscenizacji, wespół z 
kierownikiem muzycznym, do
konaliśmy pewnych korekt w 
partyturze, w celu większej 

kondensacji głównych wątków 
i wydobycia samej esencji dra
matu. Zgodnie z pierwowzorem 
literackim, który zawiera wiele 

NAPOLEON SIESS 

MARIA FOŁTYN 
- inscenizacja r reżyseria 

- Kierownictwo muzyczne 



HENRYK KONWIŃSKI 
- Ruch scen iczny 

interesujących scen obyczajo
w ych - nie brak ich i w o
per ze - i n a tę warstwę zwra
camy w nasze j inscen izacji 
uwagę. Zasadniczą jednak 
sprawą w t ej r eaLizacji jest 
k oncepc ja postaci Hrabi ny -
DAMY PIKOWEJ, która wy 
stępuje tu j ako ziowieszc::e f a
tum. To jej osoba decyduje o 
losi e glównych bohater ów a 
śmierć n iszczy życie i miłość 

m lodych kochanków . 

GZównym źródlem i nspira
cji, choć nowela Puszk i na 
w iele spraw wyjaśnia i uzu
pełnia, powinno j ednak być w 
tym przypadku dzie"lo braci 
Czajkowski ch. A przede wszy
stkim muzyka. 

MARIA FOŁTYN 

Wielki twórca operowy 
i symfonik rosyjski 

PIOTR ILJICZ CZAJKOWSKI 

R 
ozpoczynają.c swoją działal

ność od moniuszkowskiej 
„Halki" i czcząc uroczyście 
jej wYStawienicm X-lecie, 
a potem XX i XXX-lecie 

działalności, na pierwszy mały ju
bileusz, na V-lecie swej arty
stycznej i społecznej pracy, wy
brała Opera Sląska dzieło wiel
kiego rosyjskiego kompozytora -
„Damę pikową" Piotra Czajkow
skiego w pamiętnej reżyserii 

Aleksandra Bardiniego, pod mu
zycznym kierownictwem Zygmun
ta Latoszewskiego. 

Potem jego nazwisko pojawiało 
się w programach i na plakatach 
Opery Sląskiej jeszcze wielokrot
nie: gdy wystawiano „Eugeniu
sza Oniegina" w roku 1952 i w 
1970, dwukrotnie przy najsław
niejszym balecie świata „J eziorze 
łabędzim" (1963 i 1975), przy ba
lecie „Dziadek do orzechów" 
(1959), przy „Spiącej królewnie" 
(1967), przy poetycznej realizacji 
środkami choreograficznymi, 
świateł i kostiumów, symfonicz
nego dzieła Piotra Czajkowskie
go, uwertury-fantazji „Romeo i 
Julia" w 1973 r. przez Barbarę 

Kasprowicz i Krzysztofa Pankie
wicza, pod kierownictwem mu
zycznym Napoleona Siessa, z 
Elżbietą Mickiewicz i Tadeuszem 
Jendroszcm w partiach tytuło

wych. 

Osta tnia z premier - „Romeo 
i Julia" nawiązała do największe
go i najwspanialszego nurtu twór
c zości Piotra Czajkowskiego, sym
foni cznego nurtu, który postawił 
imię jego obok takich geniuszów 
muzyki symfonicznej, jak Mozart, 
Beethoven, Brahms. Trzy jego 
symfonie - IV, V i VI - „Pate
tyczna", co roku wykonyWane są 
po wielokroć przez setki orkiestr 

symfonicznych na całym świecie, 
nagrywane na płyty przez każde
go z wybitnych dyrygentów, daw
nymi laty dla zwykłych gramo
fonów, potem na longpleye mono, 
teraz na stereo oraz na taśmy do 
kaset magnetofonowych, dla co
raz liczniejszych miłośników mu
zyki. 

Błędem byłoby jednak mówić, 
że tylko IV, V i VI Symfonie zdo
były serca słuchaczy. Z symfo
nicznych dzieł niemal równie 
często wykonywane są uwertury 
i poematy symfoniczne Piotra 
Iljicza Czajkowskiego, jego cztery 
suity orkiestralne, w tym sławna 
„:Uozartiana", niezwYklc popu
larne suity z baletów, Serenada 
na orkiestrę smyczkową. 
Można by powiedzieć, że wiecz

ną sławę zdobyły: Koncert forte
pianowy b-moll, a także Koncert 
skrzypcowy D-dur - najpięk

niejsze obok najpiękniejszych, a 
również Wariacje na temat roko
ko na wiolonczelę i orkiestrę. 

A i inne dziedziny twórcze, 
których nic zaniedbywał, a któ
re są, względnie były bar dzo po
pularne i modne, jak k wartety 
smyczkowe, zwłaszcza pierwszy 
D-dur, muzyka fortepi anowa, w 
tym m. in. „Pory roku" i „Album 
dla dzieci"', liczne minia tury, po
nad 100 pieśni i romansów, w tym 
i do słów :1lickiewicza. Utwory 
chóral ne - od y, kantaty, chóry 
a'ca.ppella i inne. Widać z tego, 
że był pełen inwencji i jak na 
stosunkowo krótki , bo 33- letni 
ok res twórczości , napisa ł ba rdzo 
wicie, w tym i arcydzi e ł , których 
nic przestaje s i ę wykonywać dla 
ich bogactwa m elod ycznego, sym
fonicznej barwności, głębok iej 
emocjonalności, a przy tym pro
stoty niemal klasycznej. 



ILJICZ CZAJKOWSKI, OJCIEC 
KOMPOZYTORA 

D zieje życia Piotra Czajkow
skiego były niekonwencjo
nalne, pełne chwil zadowo

lenia i szczęścia, ale i nic pozba
wione wydarzeń tragicznych. 

Urodził się jako syn Rosjanina 
i Francuzki Aleksandry Assicre 
(pierwszą żoną Iljicza Czajkow
skiego była Niemka Maria Kai
ser). Rodzice Piotra, jego starsza 
siostra z pierwszego małżeństwa 
Zynaida, również młodszy o IO lat 
brat Modest z drugiego małżeń
stwa, nic wykazywali ani zainte
resowania ani uzdolnień muzycz
nych. Tylko mały Piotr od wczes
nego dzieciństwa., za najmilszą za
bawę uważał wygrywanie na do
mowym pianinie mel~dii i cieka
wie brzmiących akordów. 

Przyszedł na świat 25 kwietnia 
1840 roku u podnóża Ura!u, w 
mieście Wotkińsku, gdzie wtedy 
ojciec jego był dyrektorem huty. 
Pierwszą wychowawczynią przy
szłego kompozytora była Niemka 
Fanny-Diirbach, zupełnie niemu
zykalna. Postarano się o inną na
uczycielkę, ale niestety taką, któ
ra mogła nauczyć zaiedwie po
czątków gry na pianinie, sama 
nie mając szerszej kultury mu
zycznej. Dopiero kiedy podobno 
zaczął bywać w domu Czajkow
skich muzykalny oficer armii ro-

ALEKSANDRA ANDREJEWNA 
tv•ATKA PIOTRA CZAJKOWSKIEGO 

syjskicj, Polak, Maszewski, Piotr 
usłyszał po raz pierwszy kompo
zycje Chopina i szybko nauczył 
się z pamięci kilku jego mazur
ków. 

Gdy po ośmiu latach zapropo
nowano ojcu posadę bliżej Pe
tersburga, w Ałpa.jewsku, chłop

ców zostawiono czasowo w inter
nacie w Petersburgu. Tu Piotr 
zaczął pobierać systcmatycmą 

naukę gry fortepianowej, tutaj 
też 9-letni chłopiec zaczął kompo
nować. Choroba jednak przerwa
ła pobyt w internacie. Wrócił do 
domu rodzicielskiego, ale nic na 
długo. Ojciec odwozi go znowu do 
Petersburga i umieszcza w szko
le prawniczej, przygotowującej 

do kariery urzędniczej. W szkole 
tej był przeciętnym uczniem, ale 
promocje otrzymywał co roku. 
Nienawidził prawoznawstwa i ma.
tcrna·tyki, marzył o muzyce. 

Smicrć matki w r. 1854, którą 
uwielbiał i kochał, była ciężkim 
przeżyciem dla 14-lctnicgo chłop
ca. 

Wkrótce otrzymał Piotr pierw
szego poważnego nauczyciela for
tepianu, Niemca R. Kiindingcra, 
zarazem przewodnika po swu~cie 
muzyki. Z nim chodził młody 

Czajkowski na koncerty, pozna
wał symfonie Haydna, Mozarta, 

Beethovena. Inny cudzoziemie~. 

Włoch Piccioli, nauczyciel śpie

wu, wprowadzał młodego adepta 
w świat operowej muzyki włos
kiej, głównie Belliniego, Donizet
tiego i Rossiniego. 

Tak więc kiedy w roku 1859 
kończy Piotr szkołę prawniczą i 
podejmuje pracę urzędnika w mi
nisterstwie sprawiedliwości, w 
muzyce jest już zaawansowany 
znacznie, choć raczej po dyletan
cku. Okoliczności sprzyjają jed
nak. W roku 1862 sławny piani
sta i kompozytor, Antoni Rubin
stein, przy poparciu dworu car
skiego, utworzył w Petersburgu 
konserwatorium muzyczne 
pierwsze w imperium rosyjskim; 
drugie w Rosji konserwatorium 
w Moskwie, zorganizował w 
cztery lata później brat Antonie
go, :\likołaj Rubinstein. 

We wrześniu 1862 wstąpił Piotr 
do konserwatorium w Petersbur
gu. W maju następnego roku, nie 
mogąc pogodzić pracy urzędnika 
z rolą studenta, porzuca służbę 

urzędniczą, mimo że sytuacja 
materialna ojca-emeryta jest 
trudna: może synowi zapewnić 

zaledwie pokój do pracy i nauki. 
Na życie zarobić musi sam, udzie
lając lekcji fortepianu i teorii, 
polecany przez swego maestra 
Antoniego Rubinsteina. Studiuje 
intensywnie teorię 'i kompozycję 
u :'\likołaja Zaremby i Antoniego 
Rubinsteina. Robi szybko postę

py. Komponuje. Pierwsze utwo
ry to muzyka fortepianowa, 6 ro
mansów (pieśni) z fortepianem, 
ale wkrótce i pierwsza praca na 
orkiestrę: „Utwór symfoniczny w 
formie tańca ro9'Yjskiego". W ro
ku 1865 koncertował w Petersbur
gu ze swoją orkiestrą król walca 
Jan Strauss. Koledzy bez wiedzy 
Piotra pokazali partyturę Straus
sowi, a on wykonał utwór na 
jednym z koncertów w Pawłow
sku - był to naprawdę niezwy
kły przypadek losu. W tymże 

1865 roku powstaje większe dzie
ło symfoniczne „Burza", uwertu
ra do dramatu Aleksandra 
Ostrowskiego. 

Kończąc w listopadzie 1865 r. 
studia muzyczne pisze jako pracę 
dyplomową kantatę „Oda do ra
dości" Schillera na głosy solowe, 
chór i orkiestrę. A. Rubinstein 
nic docenił zdolności swojego 
ucznia. Cezar Cui z „Moguczej 
Kuczki" zrecenzował w „Pieters
burskich Wiedomostiach" utwór 
dyplomowy ja.ko bardzo słaby. 

Mimo to kompozycja została w 
1866 r. wykonana na koncercie w 
pałacu wielkiej księżny Heleny 
Pawłowny, a Czajkowskiemu 
przyzna.no medal „za pilną i wy
trwałą pracę". W Petersburgu za
czął już pisać P. Czajkowski swo
ją I Symfonię z programowym 
podtytułem „Zimowe marzeni'a". 
W tym samym 1866 r. Mikołaj 

Rubinstein do otwartego w Mos
kwie konserwatorium zaangażo
wał 26-letniego Piotra Czajkow
skiego na profesora teorii. Było 
to zaszczytne wyróżnienie. M. 
Rubinstein wprowadził młodego 

PIOTR CZAJKOWSKI 
W ROKU 1867 



kompozytora do ekskluzywnego 
grona moskiewskich artystów, li
teratów, aktorów, poetów, muzy
ków z A. Ostrowskim na czele. 
Zetknął się wtedy Czajkowski z 
ideologią tego kręgu artystów, u 
podstaw której leżała tendencja 
na.wiązywania do twórczości lu
dowej i do dziejów starej Rusi. 
Tutaj też, w latach siedemdziesią
tych, zetknął się osobiście z Lwem 
Tołstojem, 

'.\Jiewiele mając pracy w nowo
otwartym konserwatorium, tym 
więcej czasu poświęcał Piotr 
Czajkowski twórczości. Historyk 
muzyki rosyjskiej Jurij Kieldysz 
pisze o tym okresie: ,,Dziesięcio

lecie (1866-77) było okresem for
mowania się jego twórczej osobo
wości i ujawniania. jej zasadni
czych odrębności. Trzy symfonie, 
programowe utwory symfoniczne 
- „Fa.tum", „Romeo i Julia", 
„Burza", „Francessa da Rimini", 
„Koncert fortepianowy b-moll", 
Wariacje na temat rokoko na wio
lonczelę i orkiestrę, trzy kwarte
ty smyczkowe, pierwsze opery -
„Wojewoda", „Rusałka", histo
ryczna opera „Oprycznik", „Ko
wal Wakuła", balet „Jezioro la-

będzie" inne - oto wyniki tych 
lat". 

Duże znaczenie dla rozwoju 
światopoglądu kompozytora mia
ły jego wyjazdy zagraniczne -
w 1868 roku do Berlina i Paryża, 
w 1873 · podróże do :Siemczech, 
Szwajcarii i Włoszech. 

* * * 
przełomową datą w życiu 

Czajkowskiego był rok 1876 w 
którym nawiązał koresponde~cję 
z wielbicielką jego twórczości 
bezinteresowną możną protektor: 
ką, Nadieżdą von Meck, wspiera
jącą wydatnie kompozytora i u
możliwiającą tym samym swobo
dę twórczą. 

Najtragiczniejszym i najboleś

niejszym dla 37-letniego kompo
zytora był rok 1877 z powodu nie
udanego, zerwanego wkrótce po 
ślubie, małżeństwa. Ona, Antoni
na Miliukowa, była jego uczenni
cą w konserwatorium i, jak to 
często się zdarza, podkochiwała 
się w profesorze. Po czterech la
tach wyjawiła mu to listownie. 
Zaczęła się korespondencja, spot-

WSRóD BRACI, OD LEWEJ ANATOL, MIKOlAJ. HIPOLIT, PIOTR CZAJKOWSKI i MODEST 

\ 
J 

I 

NADIE:ZDA VON MECK, PRZEZ KILKANAS
CIE LAT BYŁA HOJNĄ MECENASKĄ I PO
WIERNICĄ TWóRCZYCH TROSK KOMPO
ZYTORA. ZDJĘCIE Z ROKU 1880. 

kania. Podczas jednego z nich 
oświadczył kompozytor, że nie 
czuje do niej miłości, że jest za 
stary do małżeństwa. Kiedy nie 
ustępowała, zaproponował jej 
przyjaźń, jeśli zadowoli się miłoś
cią brata (przypomnijmy, że po
dobnej argumentacji użył Onie
gin wobec Tatiany w napisanym 
tego roku dramacie lirycznym 
„Eugeniusz Oniegin"). Przez ty
dzień występowali oficjalnie jako 
narzeczeni. Potem Czajkowski 
wyjechał na miesiąc na wieś, aby 
pisać „Eugeniusza Oniegina". Po 
czterech tygodniach wrócił do na
rzeczonej, 27 lipca 1877 r. zawarli 
małżeństwo. Wspólne pożycie 

trwało sześć tygodni. Wyjechał 

rzekomo na Kaukaz do uzdrowi
ska, a naprawdę do siostry, któ
rej się zwierzył ze swej ułom

ności organicznej. Wrócił jeszcze 
na trzy tygodnie do żony, ale w 
połowic listopada opuścił ją na 
zawsze pod Jl1)zorem podróży 

służbowej. Dopiero z testamen
tu, w którym wyznaczył Antoni
nie małą rentę, najbliżsi przyja
ciele dowiedzieli się, że był on 
kiedyś żonaty. 

Zimę po zerwanym małżeń

stwie przebył w Szwajcarii i 
Włoszech. Był załamany psychicz
nie i fizycznie. Kiedy wrócił do 
kraju bliski przyjaciel tak go o
pisał: „Zdumiony byłem zmianą 
jaka w nim zaszła. Młody czło

wiek przemienił się w starca!". 
Sam Czajkowski tak określił swo
je przeżycia: „Dusza moja odnio
sła ranę, która się prawdopodob
nie już nigdy nie zagoi... Coś się 

we mnie załamało, skrzydła zo
stały obcięte, nie jestem zdolny 
do wysokich lotów.„" 

A jednak! Jednak to właśnie w 
okresie owego fatalnego małżeń
stwa powstała przepiękna lirycz
na. opera. Czajkowskiego „Eugie
niusz Oniegin". Wszakże nad nią 
jeszcze przez wiele miesięcy pra
cował w San Remo, po opuszcze
niu Antoniny, aż do zakończenia 
dzieła w styczniu 1878 roku. 
Przecież to właśnie w miesiącach 
owych tragicznego 1877 roku po
wstawało arcydzieło IV Symfonia 
- symfonia fatalizmu, ukończo

na wkrótce po zerwaniu małżeń
stwa w grudniu 1977 r. 
Już w roku następnym rodzi 

się nowe arcydzieło - Koncert 
skrzypcowy D-dur. I dalej, w nie
długich odstępach czasowych, po
wstają takie dzieła symfoniki, 
jak I suita orkiestralna (1879), 
Serenada na smyczki (1880), 
wzruszające Trio na. skrzypce i 
wiolonczelę i fortepian napisane 
na śmierć Antoniego Rubinsteina 
w 1881 r., „Uwertura 1812 rok", 
II i III suity orkiestralne, potem 
poemat symfoniczny „Manfred" 
(1855), V Symfonia (1888), balet 
„Śpiąca królewna" (1888), opera 
„Dama pikowa" (1889), balet 
„Dziadek do orzechów" (1889), 
by zakończyć o wiele bogatszy w 

· istocie rejestr dzieł niewymienio
nych, tra&:icznym arcydziełem, 
VI Symforuą - „Patetyczną", dy
rygowaną przez kompozytora na 
dz!esięć dni przed jego śmiercią, 
ktora nastąpiła w dniu 6 listopada 
1893 r. w wieku zaledwie lat 53 
na skutek panującej w Petersbur
gu epidemii cholery, 
Mówiąc o tragedii i smutku 

mężczyzny trzeba by wspomnieć, 
że ów fatalny 1877 rok był prze-



łomem w jego sytuacji material
nej, bowiem od tego roku Nadież
da von Meck zaczęła wypłacać 
mu stałą dożywotnią rentę w wy
sokości 6000 rubli rocznie, co u
czyniło życie artysty wolnym od 
trosk materialnych, zabezpieczy
ło czas na kompozycje, dawało 
możność podróżowania i zapomi
nania o ciężkich przeżyci~ch. Po
dróże te coraz częściej będzie łą
czył kompozytor z dyrygowaniem 
swoimi dziełami, co mu jednać 
będzie jeszcze większą sławę w 
Europie i Ameryce, m. in. otrzy
mał godność doktora honoris cau
sa na Uniwersytecie Cambrigdc. 

Wkrótce przyznano kompozyto
rowi z carskiej szkatuły honoro
wą, również dożywotnią, pensję 
w wysokości 3000 rubli rocznie. 
Z tantiem za wykonywanie oper 
i utworów symfonicznych wpły
wało do kasy wielkiego kompo
zytora również co najmniej 3000 
rubli rocznie. 

Czy jednak zdołało to zmienić 
jego psychikę, uzdrowić z pesy
mizmu, uczynić życie radosnym? 
Odpowiedzi szukać należałoby w 
rodzajach emocjonalności jego 
dzieł pisanych w tym okresie. Są 
przecież wśród nich pogodne, jak 
balety, jak „Kaprys włoski", Se
renada, ale są i tragiczne, jak 
opery „l\1azepa", „Dama pikowa" 
i VI Symfonia, najtragiczniejsza, 
bez optymistycznego zakończe
nia. 

* * * 
S

zkicując ogólnie twórczość 
P. Czajkowskiego, począt
kowo cieszącą się większą 

popularnością za granicą niż w 
kraju, trzeba by wspomnieć o 
stosunku do niego grupy kompo
zytorów narodowych, zrzeszonych 
w tzw. „Moguczcj Kuczce" 
„Potężnej Gromadce", będących 
kontynuatorami ideowego testa
mentu Michaiła Glinki. Należeli 
do niej Modest l\fosorgski, twór
ca „Borysa Godunowa", Mikołaj 
Rimski-Korsakow, Aleksander 
Borodin, Milij Bałakircw i Cezar 
Cui. Odmawiali oni Czajkowskie
mu _: uczniowi Antoniego Rubin
steina, przedstawiciela klasycznej 
ale i akademickiej już sztuki -
rosyjskości jego muzyki, zarzucali 
kosmopolityzm. Ale dziś z per
spektywy 100 lat jest oczywista 

CZAJKOWSKI W TODZE DOKTORA HONO
RIS CAUSA UNIWERSYTETU W CAM
BRIDGE. ROK 1893. 

pomyłka „Grupy Pięciu". Zrozu
miała to najpierw, jeszcze za ży
cia kompozytora, zagranica 
później i sami Rosjanie. Dalsze, 
wnikliwsze studia osobowości i 
dzieła kompozytora, wykazały, że 
były one odbiciem powszechnej 
w kręgach inteligencji rosyjskiej 
ideologii formułowanej w dzie
łach literackich Dostojewskiego, 
Tołstoja, Turgieniewa, Gogola, 
Czechowa. Jak oni, Czajkowski 
dążył w swojej muzyce do reali
stycznego przedstawienia kon
fliktów i tragedii czysto ludzkich, 
do wyrażania protestu przeciwko 
atmosferze psychicznej środowi
ska i pokolenia, w którym żył i 
tworzył. Stąd to w najgłębszych 
jego dziełach ów wyraz skrajne
go pesymizmu i beznadziejności, 
owe motywy fatum, ale i zrywy 
buntu, wyraz walki ze złem, ze 
śmiercią, świadczące o sile z jaką 
kochał i cenił życic. 

Jego dzieła odznaczają się głę
bokim emocjonalizmem. Impul
sywnosc, namiętność i tragizm 
rozbrzmiewają obok serdecznego 
pełnego ciepła i miękkości liry
zmu. Przepaściste kontrasty na
strojowe! Osobowość Czajkow
~kicgo - człowieka, odzwierciedla 
się w każdym dziele Czajkowskie
go - kompozytora. 

M. JOZEF MICHAŁOWSKI 



DAMA PIKOWA 

ALEKSANDER PUSZKIN 

w 1834 r. ukazała się drukiem 
nowela--opowiadaruie Pusz
kina „Dama pikowa". Od 
samego też poozątku stała 

s.ię źródłem inspiracji dla 
dramaturgów i librecistów. Już 

w 1836 Szachowski wystawrił w 
Petersburgu dramaturgiczną prze
róbkę tej noweLi pod tytułem 

,Hrizomania albo żądza pienię-

dzy". W połowie XIX '"ieku ope
rę „Dama pikowa" napisał d ) li
bretta Scribe'a, wzorowanym na 
przeróbce opowiadania przez Y!e
rimego - Jaques Francois Ha evy. 
W sześćdziesiątych lMach F:::an
ciszek Suppe - autor zna:iych 
operetek ,.Piękna Galatea„ i 
.,Lekka kawaleria" - posbżył 

się puszkinowską opowieścią do 

jed.•ej ze swych operetek - da 
jąc jej zresztą, też t)•tuł „Dama 
pikowa". 

P:::zed Piotrem Czajkowskim po 
temat opowiadania Pusz.kJ.na się
gało dwu 1rosyjsk1ich twórców: 
Wiiłłamow - popularny kompo
zytor salagierów i Mikołaj Kle
nowski (.:i.:.itora.mi librett byli tu 
Kandaurow i Modest Iljicz Czaj
kowskli, który zresztą, po n.iewy
v.riązaniu się Klenows'lciego z za
miarów twórczych, został zasad
nic:zym librecistą swego brata -
Piotra). 

Pior!Jr Czajk01Wski już od 1888 
roku był namawiany bezskutecz
nie prizerz swego obdarronego 
dramartycznym zmysłem bra.ta 
Modesta, do zajęcia &ię histoi:r.ią 

Hermana i Lizy. Początkowo jed 
nak temat ten wydawał mu się 

mafo oiekawy. P.isał w ltyrn cza
sie: Po niepowodzeniach „Czaro
dziejki" ... Do opery zabiorę się 

tylko wtedy, gdy trafi mi się te
mat zdolny glęboko mnie roz
grzać. Taki temat jak „Dama pi
kowa" nie porusza mnie i nie 
móglbym napisać nic dobrego. 

Jednalkże to uprzedzenie miało 
manąć. Gdy Klenowsk.i .zdecy
dował się odstąpić od reaillizacji 
swego izamiaru teatralnego,. dy
rektor teatrrów cesarslcich 
Iwan Wsiewołożskli, !który już od 
dŁuż.5izego czasu starał się o nowe 
1ibreitta dla Czajkowskiego - po
stanowił 'Pnzekonać Piotra Iljicza 
do libretta 111aipisanego przerz Mo
desta Ozajkowskiiego. 

Pliotr zwlekał, lecz gdy w koń
cu dał się pa.rwać zarrniierzeruiu, 
zrruiendł zu.pelnie progoram swych 
tournee koncezitowych i udał się 
do Flarencji, aby tam - w sa
motności - oddać się oałlmwicie 

temu nowemu zadaniu. 
Drńieło, które pows.ta.ło w ten 

sposób, było jednak lllie tylko w 
warstw.ie muzy<lZilej dzJełem Pio-

BRAT KOMPOZYTORA, MODEST CZAJ
KOWSKI, AUTOR LIBRETTA 

tra, wprawdzie fatnia.ło ciągłe po

rorumieniie ;z. bratem Modestem 
- jednak kompozytor po Wlielo
locoć sam 1ngerował w tekst li
bretta i to zarówno w wairstwJe 
sł-0W111ej, stylistycznej, jak rrów
nież zasadniczo dramaturg.icmej. 
Jemu to zawdzJęczać 111ależy 

wpr·owadzenie dwu postaci: ks<ię

cia Jeleolciego !i Pauli.ny - przy
ja:ciółk1i Lizy. 

Zdaje się 111lie ulegać najmruiej
szej kiwestLi, że choiał tu pe>wtó
myć sukces pewnych s.ce.n „Euge
niusza Oniegina" - 1rozbudowu
jąc scenę sopranu d albu z jednej 
s.trrany, rz: drugi.ej zaś przedstaiwoia
jąc przykład szlachetnej miło.śoi, 

miilości, której rwyśriiewaruie mógł

by powierzyć bary.tonowi. Od 
strooy muzyC2lnej kierowała nim 
chęć 111apisania piękinej arii bary
tonowej, która równoważyłaby 

spo!kój, cynizm zblazowanie 
Eu,gentisUS!Za Oruiegrlrrl.a. iPonadto 
był baryton - książę Jelecki -
potrrzebny jako kluczowa postać 
w ostatniej sc<mie. D:llięki niemu 
dramat Hermana mógł się sk!ry
stałizować jeszcze dosadniej, do-



prowadzając bohatera do sarno
bójst.iwa, nńe zaś, jaik było pier
wot:nie, pozostawiając ~o oszala
łym. Zres:zitą dyskusja n.ad osta
teCT.111ym kształtem koń<X>wego o
brazu trwała bodajże najdłużej. 

* * * 

N
owela Puszkina była w 
swo.im czasie na pewno 
czymś .nie-Lwyk!le fascyn,~
jącym - przede wszystkiim 
jako studium psychologii 

obłąkamda. Czajkawski z dużym 
wycwoiem zapotrzebowamda swej 
epokd, która znała już duszne 
doświadczenJ.a bohaterów Dosto
jewskiego, nie mógł pozostać w 
grnnkach patologii.i miesizcrLącej 
S·ię w ramach klirl'iki ipsychiirutrycz
nej. OdkiTyaia psy,chologk:me cza
sów Puszkina przestały już fascy
nować w ostatnim dziesięcioleciu 
XIX wieku. Zahrakło lim może 
pierwiastka irracjonalnego, czy 
lepiej - metafiizyczmego. Były 
tylk<> szuffid1ym sprawo.zdaniem z 
budzącej współczucie ,i zadziwie
nie „n:ieo.marl prawdziwej" historii 
ogamiętego „manJą wygTania" 
żołruierza. 

U Piotra Czajkowskiego - wie
my, że to jego własne supo.zycje 
- zmieniła się znacznie sytuacja 
społeczna bohaterów dramatu. 
Paprzedz.ielały ich różnice spo
łe=e Q wJelldej sile dynamńlw
wamJa Hermana. Liza przestała 
być biedną, bez grosza przy du
szy, wychowanicą staruchy, a u
zyskała niezbyt d<>kładnie okreś
lony status arystokratki, o której 
rękę ubiega się - róW111y jej spo
łeczruie - ks:iążę Jelecki. Staru
cha stała się sitaTą hrabiną, by
walczynią dwocu Ludwika XV, a 
pamiętająca zapewne i czasy re
gencji, jeżeli nie 1nawet i ostat
nich lat pan01Warnia Ludwńka XIV. 
Sama akcja, ze współczesnej 

Puszkffiowi, została przeS'U,nięta 

na dość wczesne lata pan01Wania 
ca<rycy Kart:arxyny II. 

Idąc tokiem takfoh przesuruęc 

czasowych postainowił Czajkow
ski dodać, w charakterze cyta-

1.ów, diwa obce wąbkli mu:zyczme; 
niestety, tu zawiodła wiedza hi
storyczna, lub może inie dbał o 
absolutną wiarygodność chronolo
gdcmą swej opery. Wspominając 
swą młodość - więc właśnie oza
sy regencji i Ludwdka XV -
Stara Hrahi•na śpiewa wyjątek z 
opery Modesta Gretry'ego (1741-
1813) - „Ryszard Lwie Serce", 
pochodzącej z czasów znacznie 
pófulri.ejszych, już z o.kiTesu Wiel
kiej Rewolucji Francuskiej. Zaś 
wejście Ka,tarzyny II na bal u 
Starej Hrabiny odbywa się przy 
dżwiękach poloneza Józefa Ko
zł.owsk1iego (1757-1831), rzeczy
w.iście napisanego :na jej cześć w 
1796 r. 

Lecz cy·ta·ty hlstory,czne spodo
bały się krytykom w momencie 
pierws.zej prezentacji „Damy pi
kowej". Przypominało to zresztą 

paradoksarlną sytuację, gdy po 
napisaruu w 1878 r. „Eugieruiusza 
Oniegina" zbierał Czajkowski w 
prasie gra tulacie za kuplety 
Tuiiquata, ibędące sty1i1mcją na 
muzykę francuską początJku XIX 
wdeku ... Natomiast :n•ie zyskała w 
oczach krytyki uznaruia pewna in
nowacja wprowadzona przez Czaj
kowskiego. Inowacja podpatrzo
na zres'Ztą w „Carmen" Georga 
Bizeta. Polega ona na przygoto
wywainiu maksymalnego kontra
stu dramatycznego przez epizody 
ratdO'sne, beztr·oskie. 

I tak już w pierwszym obrazie 
opery balladę Tomskiego, opo
wia<lającą rzekomą historię t rzech 
zaws-ze wygrywających ka'ft , któ
ra stanie się przyczyną szalet'l
stwa Hermana, poprzedza Czaj
kowski sceną z dziećmi bawiący
mi się w wojsko, chórem :iia
niek, pełną werwy sceną pomię
dzy oficerami zgromadzonym i w 
parkowym pawilonie, gdzie leje 
się strugami szampan. Również 
ostatni obraz w domu gry r ozpo
czyna się wesoło, hulaszczo, z 
wazą ponczu krążącą pomiędzy 
zabawiającymi Stię graczami. Nikt 
tu zresztą, nawet ai, którzy właś
nie się zgrali, nie mają z tego po
wodu m1in tragicznych... I ten 

właŚll'1ie efekt ~townego kon
trastu pomiędzy ś'Miatem „noc
ma1ny;m", „wesołym", „bezpro
blemowym", a bolesinym śwdaitem 
przeżyć wewmętrznych Hermana, 
stawia Czajkowskiego w a,wan
gardzie ówczesnej dramaturgii 
opeTowej. W podobny spooób, 
wśród radosnego gwaru ogląda
jących cor.nidę tłumów ro.zgrywa 
się •bragiozna samotna waillm Don 
Jo.sego i Carmen, podobruie w 
„Otellu" pojedynek Kasja po
prizedzony jest radoSlllym chórem 
przy ognisku, zaś kolosalne za
gęszczerue materii drama<t:y«:~nej 

uzyskuje Verdi dzięki sielan"liko
wemu madry.gałowi, który po
przedza pie·rwszy wybuch za
zdrości Otella. Do podobnych 
chwytów s.ięgać będą późn·iej -
czy praMlie .równocześnie z „Damą 
pikową", dWiie a.rcyo:pery weryzmu 
„Rycerskość wJeśruiaaza" Ma.sca
giraa i „Pajace" Leoncavalla. 

!runą zdobyczą - tym raQ:em 
zupełnJe niezależną od jailcichkoJ.
wiek wpływów, jest r07JW1iązainie 
bardzo trudm.ej sceny między 

Starą Hrabiną i Herma.nem. Tu 
Czajkowski zaufał bez wątpliwoś
ci samemu Puszlci<nowd. Podobnie 
jak w o.ryginale i w operze stara 
dama .zachowuje milczenie, abso
lutne milczenie spair<łliż.owa1I1ej 

strachem starej kobiety. To co 
dzieje się w niej (cały strach, je
go nieomal fi<zjologiczna ocrz.ywi
stość) zamknął Czajkowskd w 
pa'l"tili orkiestry. KompozytoT osią
ga tu szczy.ty swej imaginacji 
symf01I1icznej. Akcja - niema -
określona jest ruiezwykle staran
nie środkami czysto symfonicz
nymi. Być może tak dookonałe 

przedstawienie przeżyć człowie

ka, który sam w ogóle wówczas 
się nie odzywał, stało się moż1iwe 
dzięki olbrzymiemu doświadcze
niu w pisaniu muzyki dla wyma
gającego Ma.riiusza Petipy, cho
reografa carskiego baletu, który 
nauczył Czajkowskiego kanJecz
noś-0i zamyikania nawet najba,r
d'ZJiej zawiłych sytuacji psycholo
giczno-syituacyjnych w ramy obli
czq.nego na takty czasu muzycz
nego. 

O 
pera ta nie pooiada rozbu
dowanej uwertury. Zamiast 
ndej mamy do czynien>ia w 
„Damie pikowej" z :intro
dukeją, która w niezwykle 

skomprymowanej formie przed
stawia kilka zasadin.iczych tema
tów opery. Nawet nie tematów, 
a jakby haseł wywoławcrz.ych . 

Rozpoczyna sdę zespolonym uka
zam.iem <lwu sprzęgniętych ze so
bą myśH: hlstor:i'i Starej Hrabiny, 
która reprezentowana jest tu mo
tywem ballady Tomskiego, opo
wiadającej o paryskliej przeszłoś
ci starej damy 'i jękliiwym, opada
jącym rnotywem Lizy. Cieka
we, że sam m<Jtyw Hrabi.ny przy
pomina niez.wykle pierwszy te
mat I części V symfonii Czajkow
skiego, co zresztą podkTeślone 

jest identyC71llą instrumentacją -
fagoty-klarnety. Westchnieniowy 
motyw Lizy odinajdziiemy jeszcze 
w 1878 r. na początku sceny pi
sania 1istu przez Tatianę, na sło
wach „o boże, jak ja cierpJę". 

Drugim wyodręl:>nlonym tema
tem~i.deą i!1Jh'oduc.ji, jes.t moty,w 
g•rozy-buny, motyw szaleńSttwa 

ogar·niającego Hermana, zbliżony 
może przez chwilę do motywu 
czarmoksięiJ!lika z „Jeziora łabę

dziego". I wreszcie ostatnia, naj
pełniej ro-zwinięta myśl muzycz
na, to temat miłosny Hermana: 
w pierwszej częfoi sześciokrotnie 

rpowitórzona, wznosząca siię pro
gresyjnle fraza kulminująca, w 
wysoce dla Czajkowskiego cha
rakterystyczny sposób, jaki zna
my jeszcze z jego I koncertu for
tepianowego. Jest tu i monumen
tali'ZJITI i tak typowy dla Czajkow
skiego kontrapunktujący głos po
wierzony ·instrumentom dętym 
blaszanym, które progresyjnie 
rozwijają pierwszy namiętny mo
tyw marzeń Hermana, gdy opa
dająca fraza kwintetu smyczko
wego zapowiada jego nieuchron
ną klęskę. 

Perzy tak<im mistrzostwJe mu
zycznej retoryki niepotr,zebne 
jest już dalsze zapowiadanie mu
zy,cznych li dramaty=iych wyda
rzeń - <introdukcja szybko wyga
sa koncentrując się wokół akordu 



A-dur, w którym oddolne opóź
nianie tercji, kwinty a naiwet 
primy, zaciera rados.ne zaizwyczaj 
brzmieniie tego akorou. Warto 
może za-cytować te oztery zasad
nicze pomysły melodyczne Czaj
kowskiego, które wraz ze sław-

- nym motywem ,1trzeoh kaT•t", sta
nowią groo najważniejszego mu
zyczn.ie materiału „Damy piko
wej". 

wieść Dostojewskiego - „Gracz". 
Zreszltą, stała się ona nieomal za
czynem. innego rozumienia psy- . 
chologicznej tragedi..i ludiZi uwi
kłanych przez maniakalne prze
i:naczenie. 

Temat t en, z wielu osobistych 
powodów, był Piotrowi Ozajkow
skiemu dobrze znany. I jego bo
wiem gnało pn:eznaozenie z siłą, 
której nie potraf.ił się i n•ie chciał 

J_ Temat opoirieści o Stare.i H rab i nie 
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4. M i,losny temat Hermana 

5. M otyu- „tr::ech ka rt'' 
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P
o uwerturze rozpoczyna się 
I obraz. Mówll:iśmy już o 
rozpoczyinającej go scenie 
d2liecięcej, ze świe1mą, w;z,,o
rowaną :n-a „Carmen" izmd.a-

ną w.arty, z chórami nianiek, itd. 
Następuje po 111iej scena, w któ
rej rnleści się też i arfoso Her
mana wzdychającego do tak dla 
niego, prostego oficera saperów, 
odległej Lizy. Ale .zarum zobaczy
my samego Hermana w paWlilo
nie letnim, wchodzimy w atmo
sferę sprawozdania z domu gry 
poprzez ;rozmowę Czekahlńskiego 
i Surina. Dom gry zasygnatizowa
ny zostaje tu przez librecistę i 
kompozytora jeszcze przed poja
wieniem się jednego z głównych 
protagonistów opery - Herma
.na. Jest wysoce charrakterystycz
ne jaik na -całej sprawiie domu gry 
i ogarniającej coraz głębiej Her
mana monomainiii zaciążyła po-

pro:eciwstawiać. Ale też jego sto
sunek do Hermana - postaci o
perowej - był n:iezwykle siJ.ny 
emtocjonalnie. Pisał: Herman nie 
był dla mnie tylko pretekstem do 
pisania tej czy innej muzyk.i, lecz 
przez cały czas prawdziiwym, ży
wym człowiek.iem, przy czym bar
dzo dla mnie sympatycznym. To 
z listu do Modesta, a do siostry 
stryjecznej - Anny Merkliing: 
dziś pisalem scenę, kiedy Herman 
przychodzi do staruchy„. Tak. by
ło straszno, że do tej pory jestem 
jeszcze pod wpływem przeraże

mój biedny Herman! Uparcie wie
rzę, że „Dama pik.owa" jest do
nia. I jeszaze raz, po ukończeniu 
- w rekordowym tempie - ca
łości: Cała sztuk.a w tym, żeby pi
sać z miłości. A „Damę pik.ową" 
pisałem właśnie z milością. Boże, 
jak. plak.alem wczoraj, gdy zginąl 
bra, a głównie, że jest to rzecz 

oryginalna, nie w sensie muzycz
nym, lecz w ogóle. Lub we włas
nym dz.ienni.Jm: Odczuwam w 
pewnych miejscach, np. w czwar
tym obrazie, który aranżowałem 
dzisiaj, tak.i strach, przerażenie 

i wstrząs, że i słuchacze z pew
nością muszą odczuć choćby 
cząstkę tego. 

Musiał.a to być gorączka twór
cza najwyższego kalibru, gdyż -
jak już zauważyliśmy - pisanie 
zabrało CzajkoWSlkiernu bardzo 
mało czasu. Rozpoczął 19 stycz
nfa 1890 r. zakończył ją 5 marca 
teg.o rOlku. Wliczając czas na peł
ną iirus-tTumen taeję - „Dama pi
kowa" powstała w cztery i pół 

mies!iąoea. Samą muzykę pisał 
Cza.j.Jrowski w 44 drui. Pisząc to 
n:ieZ'W}"kłe d'Zieło myślał też Czaj
kO!WS!ci reaLnie o wyikonawcaoh. 
I :m.ów - charakterystyc~ne -
najbarrdzJ.ej zależało mu na na
pisaruiu partii, którą mógłby dos-

konale zaśpiewać wspaniały te
no.r Miikolaj F.igner. Zaakcento
wał też za jego radą konie=ość 
przetrCMIIBpcmowan.ia ostatniej sce
ny Hermana o cały ton w dół. Co 
więcej, wbrew wcześniejszym 

supooycjom, postanowił iść mu na 
rę'kę tak dalclro, że partię Lizy 
zaśpiewała na premierze siOiStra 
wybi'llnego tenora - Medea Fig
ner, miaSot pierwszej sop.ra'Illistki 
opery, którą była podówczas Eu
genia Mraw:ina. Partię starej 
Hrah1ny lrreowała Maria Sławi
na. 

Premiera „Damy pikowej" od
była się 7 XII 1890 r., w maryj
slcim Teatrze w Petersburgu, pod 
dyirek.~ją Edwarda Naprawniko
wa. W kilka mfosięcy znalazła się 
na s<:enach Moskwy i Kijowa. 
Potem wziął ją w posiadanie cały 
muzyicmy świat. 

MARIAN WALLEK-WALEWSKI 
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TREŚĆ LIBRETT A 

AKTi 

ODSŁONA PIERWSZA 

PETERSBURG. OGRÓD LETNI... Wśród barwnego tłumu 
przechodniów spacerują dwaj oficerowie, Czekaliński i Surin, 

' którzy dzielą s.ię wrażerniami z domu gry. Rozmowa schodzi na 
Hermana, mlodego oficera. Zastanawia ich dlaczego przez całą 
noc ponuro obserwował jak grają inni, sam jednak nie przystą
pił do gry? 

Niebawem nadchodzi Herman w towarzystwie hrabiego Tom
skiego. Herman zwierza się przyjacielowi, że jest zakochany. 
Imienia dziewczyny mie zna, ale jego miłość jest równie namięt
na co beznadziejna - panna jest bogata, należy do arystokracji, 
tymczasem on, biedny oficer! ... 

Rozmowę Hermana z Tomskim przerywa pojawienie się Księ
cia Jeleckiego, który oznajmia, że się żeni. - Z kim? - pyta 
Hermom. - Z nią! - odpowiada Jelecki, wskazując na Lizę, 
która towarzyszy na spacerze swojej babce, starej hTabinie, 
zwanej Damą Pikową. Właśnie Uza to ta dziewczyna, w której 
kocha się H eTman. 

- Szczęśliwy dniu, bądź blogosławiony! - woła Jelecki. 

- Nieszczęsny dniu, bądź przeklęty! - woła HeTman. 

Obie panie w towaTzystwie księcia Jeleckiego opuszczają 
paTk. Tomski opowiada kolegom przedziwną historię o starej 
hTabinie. Podobno w latach mlodości była bardzo piękna. I na
miętnie grała w kaTty. Kiedyś w Paryżu przegrała wszystko co 
posiadala. Wówczas to hmbia Saint-Germain zdrndzil jej tajem
nicę trzech kart, które pomogły „moskiewskiej Venus" szczęś
liwie odzyskać majątek. Swój kaTciany sekret odkTyła tylko 
mężowi oraz jednemu z lwchanków. I oni także zdobyli fortu'.'-Y· 
Hrabimie jednak przepowiedziano, że z powodu te3 ta3emnicy 
czeka ją śmierć a spowoduje ją czlowiek namiętnie zakochany, 
który zjawi się aby wydTZeć jej tajemny sekTet. 

Opowiadanie Tomskiego wywiera na Hermanie wstrząsające 
wrażenie. Ogród pustoszeje. ZTywa się burza. WśTód pionmów 
i błyskawic HeTman składa przysięgę, że albo zginie, albo Liza 
będzie należała do nieoo. 

ODSŁON A DRUGA 

POKÓJ LIZY W PAŁACU HRABINY ... Zebraly się tutaj 
orzyjaciólki aby uczcić zaręczyny Lizy z księciem Jeleckim. Dziew
częta śpiewają rzewne piosenki i bawią się wesolo, coraz bar
dziej swobodne. NastTój radosnego spotkania mąci swym wej
ściem suTowa guwernantka. Dziewczęta opuszczają Lizę, która 
pozostaje sama z wiewyjawioną nikomu tajemnicą swego serca. 
Liza kocha ... Hermana, ujrzała go tylko raz, ale miłość do niego 
pTZepelnia jej serce. Wtem w drzwiach balkonu zjawia się Her
man i w namiętnych sŁowach wyznaje jej swą milość. Liza bla
ga go, żeby zostawił ją w spokoju, ale na odglos kroków starej 
Hrabiny ukrywa go u siebie. Po wyjściu staruchy HeTman po
nawia wyznanie miŁości. Liza nie może już oprzeć się sile jego 
uczucia, które jest wzajemne. 

AKT li 

ODSŁONA TRZECIA 

PAŁAC PETERSBURSKIEGO DYGNITA~ZA ..• Odbywa się 
wielki bal maskowy. Wśród gości znajduje się również Hrabina, 
której towarzyszą Liza i książe Jelecki. Jest i Tomski z całą 
kom.panią. Przybywa Hermatn. Czekaliński i Surin, aby go po
drażnić, uporczywie przypOITl'lli.nają mu o tajemnicy trzech kart. 

Gospodarze przygotowali dla gości widowisko o pastereczce, 
która porzuciła bogactwo i wybrala miłość biednego chlopca. Po 
przedstawieniu Liza wręcza Hermanowi klucz do potajemnych 
drzwi od pałacu Hrabiny. Droga do pokoju Lizy prowadzi przez 
sypialnię babki. Herma.nowi wydaje się, że to sam los pomaga 
mu odkryć tajemnicę trzech kart. 

Bal zaszczyciła swoją obecnością caryca - wszyscy zastygają 
przed nią w głębokim ukłonie. 

ODSŁON A CZW ART A 

SYPIALNIA HRABINY ... Herman zjawił się na umówione, 
potajemne spotkanie z Lizą. Przypadek zrządził, że w tym mo
mencie powróciła z balu Hrabina. Spłoszony Herman kryje się 
na balkonie ażeby hrabina nie odkryła tajemnicy jego miłości 
do Lizy. Hrabina po powrocie z balu odprawia służebnice. Chce 
być sama. Pragnie zapomnieć o swej starości i przeżyć we 
wspomnieniach paryską młodość, kiedy podbijala urodą serca 
mężczyzn i królowała na balach. 

Niespodziewanie pojawia się przed nią Herman, który żąda 
wyjawienia tajemnicy trzech kart. Hrabina milczy. Herman 
usiłuje ją zastraszyć pistoletem. N.iestety, na widok broni prze
rażona Hrabina umiera nie wyjawiwszy sekretu. 
Nagły hałas sprowadza do sypialni babki Lizę. Na widok 

martwej z rozpaczą wola: - To nie ja ci byłam potrzebna, lecz 
karty! ... 

t < „, V r • ' 
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AKT Ili 

ODSŁONA PIĄTA 

POKÓJ HERMANA W KOSZARACH ... Liza napisala do Her
mana iist. Musi się z nim spotkać, ażeby wyjaśnić tragiczne zaj
ście. Jest mu gotowa wszystko wybaczyć jeśli tylko kierowala 
nim miłość a nie chęć zysku. Spotkanie wyznacza nad brzegiem 
Newy. 

Koszmarne wspomnienia o śmierci Hrabiny i jej pogrzebie 
prześladują Hermana. Dręczą go wyrzuty sumienia. W jego 
rozgorączkowanej wyobrażni ulcazuje się duch zmarłej. Nakazu
je mu ona poślubić Lizę. Jeśli to uczyni, to wygrają po kolei 
trzy następujące karty: trójka, siódemka, as .„ trójka, siódemka, 
as. 

ODSŁON A SZÓSTA 

N AD NEW Ą.„ Dob.iega pólnoc. Liza z niepokojem oczekuje 
przybycia Hermana, który długo się nie pojawia. Wreszcie Her
man nadchodzi. Przez chwilę oboje sądzą, że wszystkie cierpi e
nia minęly, że szczęście blisko. Ale opętany myślą o trzech kar
grywajq,cych kartach Herman odtrąca Lizę i biegnie do domu 
gry. Zrozpaczona Liza, która zwątpila do reszty w jego milość, 
rzuca się w nurty rzeki . 

ODSŁON A SIÓDMA 

OFICERSKIE KASYNO„. Gwar, powszechna wesolość, wino, 
śpiew i tańce. Oficerowie grają w karty. Niespodziewanie zja
wia się książę Jelecki. Po chwili wpada rozgoryczony Herman. 
Zasiada do gry. Wszystkie swoje pieniądze stawia na trójkę -
wygrywa. Stawka podwaja się. Stawia na siódemkę - znów 
wygrywa. Już zdobyl fortunę. Opętany powodzeniem proponuje 
partnerom, by zagraLi z nim jeszcze raz. Wyzwanie przyjmuje 
Jelecki. Herman stawia wszystko co posiada - gdy jednak od
krywa kartę, widzi ku swemu przerażeniu, że w ręku trzyma 
nie asa, lecz damę pik o w ą.„ 

„. Przed jego oczyma staje w tym momencie widmo szyder
czo uśmiechniętej hrabiny. Herman półobłąkany, zawiedziony w 
swych nadziejach, popełnia samobójstwo z imieniem Lizy na 
ustach. 
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