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■ 21 stycznia 2011 r. światowej sławy tenor Pla-

cido Domingo ukończył 70 lat. Jego jubileusz 

uświetniła blisko trzygodzinna gala w Teatro Real 

w Madrycie z udziałem rodziny królewskiej i naj-

większych gwiazd opery, wśród których znaleźli 

się między innymi Lado Atateli, Inva Mula, Juan 

Pons i Angela Gheorghiu, ale przede wszystkim 

Teresa Berganza, z którą przed laty w operze 

„Carmen” Domingo stworzył legendarny operowy 

duet. Tenor słynie nie tylko z pięknego głosu, któ-

rym wciąż potrafi przekazywać prawdę o postaci, 

w jaką wciela się na scenie, ale podziwiany jest 

również z racji swoich zdolności aktorskich.  

Wychował się w rodzinie artystów zarzueli 

(opery z mówionymi dialogami), osiadłych w 

Meksyku Hiszpanów. W teatrze operowym zade-

biutował jako nastolatek. W wieku 30 lat był już u 

szczytu sławy. Kreował role tenorowe i (w młodo-

ści) barytonowe, występował w operach, operet-

kach, grał na fortepianie, a w latach 70. ubiegłego 

stulecia zajął się dyrygenturą. Był dyrektorem ar-

tystycznym Opery w Waszyngtonie i w Los Ange-

les. Pamiętamy jego udział w „koncertach trzech 

tenorów”, w których w latach 90. towarzyszył 

swoim rywalom – Luciano Pavarottiemu i Jose 

Carrerasowi. Mieszkańcy stolicy Meksyku ufun-

dowali artyście pomnik pamiętając o tym, że zbie-

rał dla nich fundusze po tragicznym trzęsieniu 

ziemi w 1985 roku. Zdobył sobie wielkie uznanie 

w Polsce, gdy w 2009 roku wydał płytę z pieśnia-

mi inspirowanymi poezją papieża Jana Pawła II 

„Amore infinito”. Znawcy opery pamiętają opiekę, 

jaką otoczył Mariusza Trelińskiego, którego trzy 

inscenizacje operowe (w tym słynną inscenizację 

„Madame Butterfly” Pucciniego) pokazał w Wa-

shington National Opera, otwierając polskiemu re-

żyserowi drogę do najbardziej prestiżowych scen 

świata.  

Placido Domingo uchodzi za pracoholika. 

Ma w swoim dorobku ponad 120 ról i milion 

sprzedanych płyt, ale mimo to jest skromny, unika 

skandali, a emocje rozładowuje nie w mediach, 

tylko podczas występów. 

 

■ Po latach przerwy, w październiku 2010 roku, 

w Dniu Kultury Narodowej, otwarto ponownie 

w Hawanie Muzeum Ceramiki, w którym zgroma-

dzono prace wybitnych artystów, takich jak Ame-

lia Peláez, Mariano Rodríguez, Alfredo Sosa 

Bravo – aż po najnowsze dzieła artystów współ-

czesnych.  

Dyrektorem muzeum został Alejandro 

G. Alonso – eseista, krytyk sztuki, laureat pań-

stwowej nagrody w dziedzinie dziennikarstwa kul-

turalnego imienia Jose Antonio Fernandeza de Ca-

stro. Dwadzieścia lat temu muzeum mieściło się 

w Castillo de La Fuerza, więc dostęp do niego był 

dla zwiedzających utrudniony. Teraz jest usytu-

owane w Casa Aguilera – eleganckim budynku 

z XVIII wieku, który znajduje się na skrzyżowaniu 

ulic Mercaderes i Amargura w Starej Hawanie. 

Prowadzi ożywioną działalność wystawienniczą, 

organizuje Biennale Ceramiki imienia Amelii Pe-

láez. 

 

■ Jak donosi agencja Associated Press – władze 

w Madrycie przyznały hiszpańskie obywatelstwo 

pisarzowi kubańskiemu Leonardo Padurze Fuente-

sowi. 55-letniego Padurę łączą z Hiszpanią silne 

związki, bo wydaje w tym kraju swoje powieści, 

współpracuje z hiszpańską prasą codzienną i cza-

sopismami. Przyznanie mu obywatelstwa Hiszpa-

nii nie oznacza konieczności zrzeczenia się oby-

watelstwa kubańskiego. Mieszkający stale w Ha-

wanie Padura zyskał sobie duży rozgłos na świecie 

swoimi powieściami, wśród których najbardziej 

znane to między innymi „La neblina del ayer”, „La 

novela de mi vida” i ostatnio wydana w Hiszpanii 

i na Kubie głośna powieść „El hombre que amaba 

a los perros”. W Polsce w latach 2009-2010 uka-

zały się przekłady jego trzech powieści kryminal-

nych: „Gorączka w Hawanie” (tytuł oryginału 

„Pasado perfecto”), „Wichura w Hawanie” 

(„Vientos de cuaresma”) i „Trans w Hawanie” 

(„Mascaras”). 

Wydana w 2009 roku w Madrycie i w 2011 

roku na Kubie powieść Padury „El hombre que 

amaba a los perros” jest krytycznym obrazem cza-

sów stalinizmu. Główną postacią książki jest Ra-

món Mercader, zabójca przebywającego na emi-

gracji w Meksyku Leona Trockiego. Po dokonaniu 

tego czynu Mercader ukrył się na Kubie i ostatnie 

lata swego życia spędził w Hawanie pod opiekuń-

czymi skrzydłami Komunistycznej Partii Kuby. 
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Mieszkańcy Hawany pamiętają, jak w otoczeniu 

kilku psów, spacerował po jednej z najelegant-

szych ulic miasta, 5. Avenida. Recenzenci podkre-

ślają wyjątkowe znaczenie powieści „El hombre 

que amaba a los perros” dla kubańskich czytelni-

ków. Pokoleniu urodzonemu po zwycięstwie re-

wolucji w 1959 roku nazwisko i postać Leona 

Trockiego były praktycznie nieznane, a nieliczni, 

którzy czytali o nim radzieckie książki i materiały 

publikowane w ZSRR, mieli dostęp wyłącznie do 

propagandowych opinii rozpowszechnianych 

w duchu stalinowskim. Był to więc Trocki, jakiego 

przedstawiały źródła dostępne we współczesnych 

kubańskich bibliotekach: renegat, szpieg pozosta-

jący na usługach obcych wywiadów, wróg Związ-

ku Radzieckiego, socjalizmu i komunizmu w wy-

daniu radzieckim. Powieść Padury pełni ważną ro-

lę wśród kubańskich czytelników, bo dostarcza im 

obiektywnej wiedzy o Trockim. Padura ujawnia 

w swej powieści zbrodnie popełniane przez Stalina 

i grono jego współpracowników. Z jednej strony 

przedstawia historyczne tło Rewolucji Październi-

kowej, rywalizację Stalina z Trockim, który został 

zmuszony do emigrowania wraz z rodziną do 

Meksyku, gdzie był nieustannie śledzony przez 

sowieckich agentów i w końcu został na polecenie 

Stalina zamordowany, a z drugiej strony opowiada 

o zamieszkałej w Barcelonie rodzinie Ramona 

Mercadera, którego matka po burzliwych przej-

ściach życiowych została agentką sowieckich 

służb specjalnych i nakłoniła swego syna do po-

pełnienia zbrodni. Po dokonaniu zabójstwa Troc-

kiego Mercader przybrał pseudonim López i osiadł

w Hawanie, gdzie Komunistyczna Partia Kuby za-

pewniła mu całkowite bezpieczeństwo. 

Po sukcesie, jaki odniosła powieść „El hom-

bre que amaba a los perros”, Leonardo Padura za-

mierza powrócić do pisania powieści kryminal-

nych i opowiadać czytelnikom o dalszych losach 

głównego bohatera cyklu swoich novelas poli-

cíacas, jakim był policjant Mario Conde. Twierdzi 

jednak, że teraz napisze książkę, w której położy 

nacisk na wartości społeczne i literackie. Chce 

opowiedzieć o losach Żyda – Aszkenazyjczyka, 

który przybył do Hawany w 1930 roku, a wy-

emigrował z Kuby w roku 1960, zaraz po zwycię-

stwie rewolucji. W jego życiu na Kubie zaszło coś 

bardzo dramatycznego, coś co zachowuje w ta-

jemnicy przed światem. Po upływie wielu lat, w 

2008 roku, jego syn – kubańsko-żydowsko-

amerykański artysta malarz – odwiedza Hawanę 

z zamiarem odkrycia tajemnicy ojca, przy czym 

w swoich poszukiwaniach zwraca się o pomoc do 

Maria Conde – dawnego policjanta, który teraz 

utrzymuje się ze sprzedaży starych książek.  

I jeszcze jedna informacja o dokonaniach 

Padury. W 2011 roku zostanie zrealizowany na 

Kubie film „Siedem dni w Hawanie”, na który 

złoży się siedem różnych historii przedstawionych 

przez zaproszonych z zagranicy reżyserów. Wśród 

nich znajdzie się tylko jeden Hiszpan: Juan Carlos 

Tabio. Leonardo Padura napisał scenariusze do 

trzech historii składających się na ten film, którego 

zamierzeniem będzie pokazanie życia w Hawanie 

w taki sposób, w jaki widzą je osoby z różnych 

stron świata. 

 

Dział opracowała Danuta Rycerz 


