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Iwona Sowińska. Dyrygent. Formację uzyskała w Akademii Mu

zycznej w Krakowie oraz w College ofl'vlu ·ical Ans w Ohio. Uczest

niczyła w kursach dyrygenckich w Krakowie i Stuttgarcie, w Eugenc 

w stanie Oregon, w moskiewskim Konserwatorium im. Piotra Czaj

kowskiego oraz w Cleveland Institute of M usic. a Międ:qnarodo

wym Konkursie Dyrygenckim w Tok.jo (2000) ujęła piąte miejsce. 

W 2002 r. otrz mała specjalną na rrodę Christopha Eschenbacha 

umożliwiającą uczestnictwo w jego międzynarodowym kursie mi

strzowskjm dla dyrygentów w Krakowie. W 2002 r. wzięła udział 

w Międzynarodowym Konkursie Dyrvgenckjm im. Dimitrisa Mi

tropoulosa w A tenach. Występowała z wieloma orkiestrami ymfo

nicznymi w kraju, ponadto z Chórem i Orkie strą lntcrnationale Ba

chakademie (w Krakowie i Stuttgarcie), Chórem i Orkjestn1 Oregon 

Bach Festival w Eugene, Bowling Green Philharmonia, Bowling 

Green Cham ber Orchestra. Od 2002 r. jest dyrygentem-asystentem 

w Teatrze \/Vielkjm - Operze Narodowej w V/arszawie. \~ 2004 r. 

zadebiutowała w Teatra Colón w Buenos Aires, prowadząc operę 

Ubu Rex K. Pendereckjego. W sezonie 2006/07 w Operze Naro 

dowej w VVarszawie poprowadziła Cyrulika sewilskiego Rossiniego. 

W roku 2008 przygotowała premierę M agicznego D'lremika Pta

szy1'iskjej. W kwietniu 2008 przygotowała i poprowadziła premierę 

Damy pikowej P. Czajkowskjego w Operze Krakowskjej. 

Krzysztof Nazar. Reżyser teatralny i telewizyjny. bsolwent łódz

kjej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Te

atralnej. Autor kjlkunasru przedstawień tt:atralnych i dziesięc iu 

widowisk zreal.izowanych dla Teatru Telewizj i, wśród nich 1Wak

beta Szekspira z Danielem Olbrychskjm i Joanną Szczepkow

ską i adaptacji powieści Mistrz Sqdu Ostatecz11ego L. Perutza (oba 

z 1987 r.). W larach dziewięćdziesiątych stworzył pamiętne insce

nizacje dwu dramatów mistycznych J. Słowackjego (Sen srehmy 

Salomei, 1994; Ksiądz Marek , 1997). Wśród przedstawień teatral

nych specjalną uwagę zwróciły Drzewo W. Myśliwskjego, M ein 
Kampf G. Taboriego, oba w Teatrze Nowym w Poznaniu, Weule 

S. Wyspiańskiego w Teatrze Powszechnym w Warszawie, Król umie

ra czyli ceremonie E. Ionesco i Mizantrop i\1loliera w krakowskjm 

Teatrze Starym. Ostatni spektakl zarejestrowany został dla Teatru 

TV. W latach 1995-2000 K. Nazar był dyrektorem Teatru Wybrzeże 

w Gdańsku, gdzie wystawił Hamleta Szekspira, Pokojówki ]. G ene

ta, Marata-Sade'a wg P. Weissa. Jako reżyser przedstawień opero

wych upamiętnił się dwiema znakomitymi inscenizacjami Ubu króla 

(1993) i Czarnej maski (1998) K. Pendereckiego w Operze i Ope

retce w Krakowie, gdzie ostatnio wyreżyserow ł także Damę pikową 

P. Czajkowskiego (2008) . K. Nazar jest też autorem tomu prozy La

skt1 Pana Oramwa (2004). 
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w historycznych miejscach. I tak, w pałacowym teatrze w Poczdamie 

i w Teatrze Goethego w Bad Lauchstadt opracował scenografię Al

ciny Handla, dla Festiwalu w Hannoverze (GroJ!,e Galerie Hannover 

H errenhausen) Gosi fan tufie, Don Giovanniego i Wesele Figara c

zarta, dla poczdamskiego Festiwalu w parku Sanssouci operę-balet 

Rameau La Guirlande i Amore Doppio Bononciniego, dla Festiwalu 

Handlowskjego w Halle i dla M argrabiowskjego Teatru Operowe

!;!;O w Bayreuth Tezeusza Handla i jego kantatę Clori, Tirsi e Filmo. 

W Operze Nova dal się poznać jako autor scenografii i kostiumów 

do Cz.arodziejskiego fletu Mozarta. Ostatnio stworzył scenografię 

do Borysa odmzowa osiemnastowiecznego północnoniemieckjego 

kompozytora Mattht:sona, przedstawienie, które odniosło sukces 

zarówno w Hamburgu, jak i w M oskwie. 
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mistrzów miał: Ryszarda Dudka, Henryka Wojnarowskjego, Ro

mualda Twardowskiego, Henryka Czyża, Stanisława \rVisłockje

go. W Operze Nova, w której chórem kjeruje od 1984 r. , przygo

tował ponad 40 premier oper i operetek. Pod jego kjcrownictwem 

muzycznym weszły na afisz przedstawienia: La serva padrona 

G. B. Pergolesiego, balet Królewna Śnieżka i siedmiu kmmoludków 

B. Pawłowskjego, Krakowia~y i Górale ]. Stefaniego. W realizacji 

innych spektakli (Don Giovanni, Czarodziejski flet, N abucco, M~fi

stojeles, M esjasz) brał udział na zasadzie współpracy muzycznej. Za 

wykonanie Mesjasza Handla prowadzony przezeń Chór otrzymał 

w 2000 r. „Złotą Maskę" redakcji Dziennika Wieczornego. 

Zofia Rudnicka. Choreograf, wcześniej solistka baletu Teatrn 

\~ielkiego w Warszawie. Autorka wielu inscenizacji teatralnych 

i filmowych, m.in. Nienasycenia wg \~itkacego z muzyką T. Stań
ki (TW w Warszawie), tryptyku Gershwin (TR Chorzów), fil

mu Podróż magiczna z Gerardem \Vilkjem. Współpracowała 

z Olgą Lipińską w jej autorskim kabarecie telewizyjnym. W 2000 r. 

w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie zrealizowała 

widowisko ba.Jerowe La Dolce Vita inspirowane twórczością F. Fel

lini ego. W Bydgoszczy przygotowała Śpiqcq królewnę P. Czajkow
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1996), Kota w butach B. Pawłowskjego (1997), Promises, promises 

B. Bacharacha i N . Simona (1999). 



Streszczenie libretta 
Akt I 

Wioska we florenckim dystrykcie. Adina, pewna 

siebie osóbka, urnie i lubi czytać, chętnie to czy

ni także publicznie. Jest też dzierżawczynią do

brze prosperującego majątku. Dość, by zawrócić 

w głowie mężczyznom, co stało się z nieśmiałym 

Nemorinem. Ten zakochał się w niej po uszy. 

Adina za nic ma te płomienne uczucia, z samego 

zaś chłopca drwi. Może dlatego, że sama nigdy 

się nie zakochała, albo 7.-e ma już tego dość, nie

wykluczone bowiem, że Adina jest młodą wdów

ką. W każdym razie śmieszy ją nawet tak smutna 

historia, jak ta o Tristanie i Izoldzie, którą czyta 

niepiśmiennym wieśniaczkom na głos. Te dla 

odmiany, są pod przemożnym wrażeniem opo

wieści o miłosnym napoju. Pod gospodę zacho

dzi oddział przystojnego sierżanta Belcore. Jemu 

Adina też się bardzo podoba, toteż wojak zaleca 

się do niej, jak umie, do czasu nawet skutecznie. 

Adinę bawią jego umizgi dopóty, dopóki Belcore 

nie wyskakuje z propozycją ożenku ... Wtedy do

staje kosza, co ożywia u Nemorina nadzieje. Gdy 

i jego spotka taki sarn los, chłopak popada w czar

ną rozpacz. Wtenczas zjawia się w wiosce niejaki 

"doktór" Dulcamara - wędrowny fanfaron, po 
trosze oszust, po tros7.-e znachor. Jego eliksir na 
wszystko ma wzięcie i schodzi jak dobre wino. 

Nemorino czuje swoją szansę. Pomny historii, 

którą dopiero co słyszał, domaga się od szarlatana 
napoju Izoldy. To, co dostaje, i za co płaci słono, 

podziała jednak, jak sprytnie zapewnia szarlatan, 
dopiero za dobę ... Że jest to zwykłe czerwone 
wino, tego już nie wyjaśnia. Tymczasem specyfik 
skutkuje. Nim flaszka jest pusta, Nemorino wi

dzi swą przyszłość w jasnych barwach. Staje się 

pewny siebie, na Adinę ledwie zwraca uwagę .. . 

Dość, by zadrasnąć próżność ślicznotki, która 

z przekory, zmienia zdanie i deklaruje chęć poślu

bienia Belcora. A kiedy nagle się okazuje, że jego 

oddział świtem opuszcza wieś, gotowa jest wyjść 

za mąż nawet tego samego wieczora. Na próżno 

teraz prosi ją Nemorino o jeden dzień zwłoki . .. 

6 

Akt li 

Na pośpiesznie zorganizowanej uroczystosc1 

zaślubin wszyscy się bawią w najlepsze. Adina 

wraz z Dulcamarą raczą towarzystwo serenadą 

miłosną, złości ją jednak, że jej działania trafiają 
w próżnię, gdyż pośród zebranych nie ma Nemo

rina. A gdy Belcore naciska, ażeby spisać małżeń

ski kontrakt, ona przesuwa tę ceremonię na wie

czór. By ponaglić bieg spraw, Nemorino chce od 

Dulcarnary jeszcze jednej flaszki. Na to nie ma 

jednak pieniędzy, toteż żeby je zdobyć, zaciąga 

się do oddziału Belcora. Obaj są radzi - pienvszy, 

ponieważ wyciąga od Dulcamary co chce, Belco

re, bo wierzy, że się skutecznie pozbywa rywala. 

Tymczasem wieś aż się trzęsie od plotek, przy
szła bowiem wiadomość, że Nemorinowi zmarł 

wuj, i ie chłopak weżmie po nim spory majątek. 

Wszystko nagle się zmienia. Nemorino, tak jak 

dotąd uchodził za zwykłego niezgułę, tak naraz 
wzbudza zainteresowanie wszystkich panien. On 

sam widzi w tym oczywiście skutek działania na

poju. Adina traci kontenans, kluje ją nawet za

zdrość. Boi się, czy odzyska chłopaka, który ma 

teraz fory u dziewcząt z okolicy. Od Dulcamary, 

który próbuje jej wcisnąć swój podejrzany eliksir, 

dowiaduje się jednak, że chłopak zaciągnął się 

właśnie do wojska. Z rozpaczliwej, jak słyszy, mi

łości do niej ... To jej przywraca otuchę. Nemori

no też widzi, że Adina już nie traktuje go tak jak 
przedtem. Sprawy zmierzają w pomyślną stronę. 

Adina wykupuje chłopaka z wojska, unieważnia

jąc tym samym umowę, którą ten zawarł z Belco
rem. Nemorino n.ie o tym nie wie, ale jak już się 

dmviaduje, ani myśli zrezygnować z powziętego 

zamiaru. Adinie nie pozostaje nic innego jak wy
znać wprost, że go kocha, i tak też czyni. Belcore 

musi pogodzić się z niefortunnym dla niego ob

rotem spraw. Dulcamara triumfuje, wychwalając 

i siebie samego, i zalety swojego nadzwyczajnego 

środka, po czym rusza w drogę, serdecznie żegna

ny przez całą \vieś. 

Philipp Hackcrt,Jcsieii. Zbiór wina z widokiem na Sorrento, 
1784, Kolonia, Wallraf-R.ichart·z Muscum. 



Donizetti 

Widok Bergamo. U dołu dzielnica Borgo Canale. 
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„U Aib!ingera widziałem obraz, na mm miej

sce Pańskiego urodzenia i sprawi/o mi to ogromnq 

radość. Bo co się tyczy mojego, to urodziłem się pod 

z.iemiq, na Borgo Canale, w domu, do którego scho

dziło się piwnicznymi schodami, i gdzie nigdy nie 

dociera! nawet promień światła. Ponieważ bylem 

sowq, mojemu wzlotowi towarzyszyły to smutne, 

to znów pełne ufności przeczucia" ... Tak w liście 

z 15 czerwca 1843 roku czterdziestosześciolet

ni Donizetti pisał do Johannesa Simona Mayra 

(1763-1845), nauczyciela i przyjaciela, którego 

czcił jak Boga, a kochał bodaj bardziej niż rodzo

nego ojca. Mayr jak G luck pochodził z Bawarii. 

Gdy osiadł w Bergamo, założył tam stowarzysze

nie koncertowe przemienione niebawem na do

broczynny instytut muzyczny (Lezioni carilate-

" voli di musica). Lombardzkich chłopców nauczał 

w nim gregoriańskiego śpiewu, gry, kontrapunk

tu, instrumentacji oraz różnych innych tajników 

kunsztu kompozytorskiego Józefa Haydna, któ
rego sam z kolei czcił jak nikogo innego i uwa

żał za niezrównanego mistrza. To dzięki niemu 

z całej trójcy wielkich kompozytorów włoskich 

pierwszej polowy XIX wieku Donizetti wyróż

niał się wykształceniem muzycznym, bij ąc na 

głowę i Rossiniego, i Belliniego. 
Budynek tak jak mieszkanie, w którym urodził 

się kompozytor, istnieją do dziś. Dom jest głę

boko wbity w skałę sterczącą nad górnym mia

stem - w mieszkaniu nie ma jednego okna. Za 

to z kuchni jest wyjście na trawą porosły skrawek 

ł Anonjmowy portret młodego Donizettiego 
w jego muzeum w Bergamo. 

I Bergamo, dom, w którym urodził si~ D on i·terti. 

ziemi. Rozpościera się z niego widok na winn i

cami i sadami pokryte tarasy, a dalej, hen - na 

rozległą równinę Lombardii. Chłopcu, który spę
dził w tym miejscu lata dziecińsn'la, na zawsze 

utkwił w pamięci chłód, piwniczny mrok i odór 

stęchlizny; z drugiej zaś strony ów niebywały 
widok, który nawet przy niepogodzie nie może 

nie rozpromienić serca. Donizettiemu jednakże 

najsilniej utkwiła w pamięci potrzeba światła. To 

odczucie nie opuściło go aż do ostatnich dni, gdy 

z zakładu dla obłąkanych w lrry, w swoim ostat

nim liście, uporczywie, wręC".:: obsesyjnie domagał 
się „światła!, światł a', światła" „ . Zarówno sowa -

skrzydlaty posłaniec nocy - jak i ten pełen roz

paczy przedśmiertny krzyk przeczą obiegovrym 

wyobrażeniom o idyllicznym krajobrazie Włoch, 

skąpanych w słońcu miastach, beztroskiej pogo

dzie ducha wszystkich mieszkańców i naiwnej 

słodyczy śródziemnomorskich melodii„. A jed

nak wbrew ternu, w co mocno wierzyli Goethe, 

Beethoven, Mendelssohn , są to mniej głośne, 

przecież jednak realne aspekty \Nłoch, bez któ

rych trudno pojąć pesymizm poezji Leopardie

go czy melancholię muzyki włoskiej czasów, gdy 
królowało w niej bel canto. 

W suterenie bez okien trudno ""')'obrazić sobie 

fortepian czy jakikolwiek inny przyzwoity in

strument. U Donizettich, rzecz jasna, reż niczego 

takiego nie było. Toteż od M ayra trzeba się było 

uczyć czytania nut w myślach, a i komponowa

nia w raki sam sposób ... Pogłębione studium 

klasyków: Vivaldiego, ale i umiłowanego przez 

mistrza niezrównanego H aydna, było rzecz jasna 

najlepszą ze szkół, zwłaszcza gdy uczeń okazał się 
tak pracowity, tak zdolny i bystry jak ów intro

wertyczny syn ubogiego dozorcy i szwaczki . Tym 

bardziej, że komponowanie szybko stało się jego 
treścią życia, Wt'-wnętrznq konieczno.friq, najbez

pieczniejszym i najpewniejszym sposobem ko
munikacj i ze światem. Od niestrudzonego May

ra, który w najlepszych latach pisał po trzy, nawet 
cztery opery rocznie, i który stworzył ich coś koło 

siedemdziesięciu - niektóre, jak głośna Safona, 

szły pochodem przez Europę, od Londynu przez 

Wiedeń, Pragę , Warszawę po sarn Petersburg -
Don izetti pozn ał tajniki i odmienności technik 



ł Donizetti. Autoponrcr z podpisem 
Portret u/Jrty mojq rrką. 

I Portret z 1833 r. Przypisrvany G. Cammarano. 
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kompozytorskich, czy to niemieckiej, czy francu

skiej, nauczył się również odróżniać właściwości 

regionalnych tradycji : mediolańskiej, weneckiej, 

neapolitańskiej. 

Jak jego mistrz, sam też zostawił siedemdziesiąt 

jeden ukończonych oper. Do tego dochodzi parę 

tak.ich, których z rozmaitych powodów nie do

prowadził do skutku. Szybkie, sprawne pisanie 

wciąż nowych oper było w tych czasach regułą. 

W niewdzięcznym, konkurencyjnym zawodzie 

operowego twórcy - w ówczesnych Włoszech 

życiową wręcz koniecznością. Z różnych przy

czyn - choćby przez wzgląd na arogancję czy 

opieszałość przeciążonych zamówieniami libre

cistów. Talent, fantazja i wyobraźnia twórcza za

pewniły Donizettiemu sukces. Pozwoliły również 

uniknąć tego, czym grzeszyli w zasadzie wszyscy 

jego konkurenci - choćby Rossini - mianowicie 

komponowania „na zaś" „zawczasu", „naprzód", 

by później, w razie potrzeby, tylko podstawić pod 

nuty stosowny tekst lub dopasowywać do już 

istniejącej muzyki nawet całe libretto ... Oprócz 

oper zostawił też długi szereg niescenicznych 

dziel: trzy wielkie oratoria, szesnaście symfonii, 

trzydzieści kantat, pięć hymnów, dwadzieścia je

den utworów kameralnych i pieśni, których teksty 

- poezja Leopardiego czy wiersze Viktora Hugo 

- dobrze mówią o jego Literackim smaku. Summa 

summarum sześćset jedenaście instrumentalnych 

i wokalnych utworów. Dobre śv.'1adectwo krót

kiego, pracowitego życia. .,, 
Utarczki z librecistami, boje z cenzurą, awantury 

z primadonnami i z administracją teatrów, nawał 

pracy, ostra rywalizacja i konkurencja, nieustan

ne podróże, do tego wątła fizis, jako nieuchronne 

następstwo biedy proletariackiego dziecińmva, 

do tego nieuleczalny syfilis, który zmógł również 

Rossiniego, Schuberta, Schumanna, Smetanę czy 

\i\Tolfa - wszystko to razem wyczerpało przed

wcześnie jego s iły fizyczne. Poczynając od 1842 

roku, w listach kompozytora mnożą się skargi na 

stan zdrowia. Ma zaledwie czterdzieści siedem 

lat, gdy z braku sił musi zrezygnować z dopilno

wania premiery Catariny Comaro (12.01.1844), 

forsowną podróż do Neapolu uniemożliwia mu 

bowiem wysoka gorączka. Dwa lata później 

ł Luigi Dclcidi, zwany il Ncbbia (1774-1853). 
Donjzcrti z przyjaciółmi, 1840, Bergamo, Museo 
doruzertiano. (Drugi od lewej ro G. Donizetti, 
czwarty - S. Mayr; po prawej auror obrazu. 
G ai;tano D onizetti , portret nieznanego malarz.a, 
Bergamo, Museo don.izerriano. 

przybyły z Turcji bratanek po konsylium lekar

skim odwozi kompozytora do zakładu dla obłą

kanych w Ivry. Izolacja, w jakiej się nagle tam 

znalazł, wywołała albo tylko spotęgowała swk, 

co pogorszyło jeszcze stan zdrowia.Jesienią 1847 

roku najbliżsi przewożą Donizettiego do miasta, 

w którm się urodził, 8 kwietnia umiera w Berga

mo po prze;fciu straszliwych mq.k. 

Jego drogi z pięknym jak on, ale młodszym, choć 

wiele lat szybciej zmarłym rywalem po raz pierw

szy krzyżują się w 1822 pod niebem Neapolu. 

Złotowłosego Sycylijczyka wprawiły wtenczas 

w zachwyt zarówno opera La Zingara, jak i Sep

tet, który uważnie studiował przez v.'1cle dni. Od 

tego spotkania Bellini zawsze z uwagą i zazwy

czaj z podziwem śledził dokonania starszego ko

legi. Niemało też się od niego nauczył. Swą naj

lepszą operę, Normę, zawdzięcza lekcji, jaką była 

dlań Anna Bolena, psychothriller w historycznym 

kostiumie, którym D onizetti wprawił Europę 

w szok (1834). Toteż Norma z Giudittą Pastą 

i dziewięciokrotnie przerabianą słynną cavatiną 

Casta Diva miała wprawić i wprawiała elegancki 

M ediolan w trans, akurat wtedy, gdy Donizetti 

przybył do tego miasta, aby pokazać „nowy ty

tuł". Libretto, rzecz jasna, napisać mógł tylko 

Felice Romani. We Włoszech w tym trudnym, 

niesłusznie okpionym fachu było to wciąż pióro 

bez konkurencji. Ale Romani napisał właśnie 

dla Belliniego Normę. Romani był na dodatek 

z Bellinim w przyjaźni i w Normie, jak nigdy, dal 

z siebie wszystko ... Natomiast to, co otrzymał 

od niego Donizetti, było jak wyciśnięta cytryna. 

Rzecz, która szybko poszła w niepamięć, ma na

puszony tytuł Hugo, hrabia Paryża (Ugo, con te di 

Pangi), a osnuta została na jakiejś średniowiecz

nej kronice. Na domiar złego operę niemiło

siernie pocii;:ła cenzura ... Mimo tych okaleczeń, 

wciąż była to kolubryna śmiertelnie długa i tak 

nudziła publiczność, że po piątym wieczorze spa

dła z afisza. W jej miejsce na scenę z powrotem 

weszła Norma ... 

Donizetti nie płakał . W każdym razie nikt go 

we łzach nic widział. Podobno powiedział, że 

był bliski płaczu, ale łzy to coś, co utalentowane

mu nvórcy tylko psuje opinie;:. Zamiast gorzkich 
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żalów lepiej przywdziać maskę obojc;tności , 

a jeszcze lepiej wziąć się od razu do roboty. 

Zwłaszcza ·że drugi teatr, w tym samym mieście, 

nie zrażony porażką H ugona, wychodzi z propo

zycj ą napisanie opery. I mało tego, chce śmiesznej 

opery - opery komicznej! Takie okazje nie trafiają 

się często. Dla kogoś , kto lubi i umie czarować, 

to prawdziwe wyzwanie, a D onizetti znany jest 

jako wielki charmeur ... I tak, dwa tygodnie póź

niej dwuaktówka, która samą tylko liczb ą nume

rów przebija niej edną trzyaktówkę, jest gotowa 

do rozpoczęcia prób. 12 maja 1832 rok""U , w trzy 

niecałe miesiące po klapie z H ugonem (który pra

premierę miał 12 marca) publi czność wiwatuje 

i D onizettiemu, i Romanicmu. A i recenzje tym 

razem są , że o lepsze trudno. Według Donizet

tiego wręcz troppo positive .. . Trzydzie~ci trzy 

przedstawienia przy pełnej sali, w Medi olanie, to 

dość, by tytułem zainteresowały sii;; wielkie euro

pejskie teatry. Pierwsza jest Barcelona (1833) , po 

niej, jeszcze w tym roku, Madryt, po M adrycie 

Neapol (1834), po nim Wiedeń, po nim znowu 

Mediolan, teraz już La Scala (1835) , po niej Lon

dyn i Praga (1836), a pod koni ec dekady W arsza

wa i Paryż (1839) .. . Ncmorino to rola, w której 

w 1901 roku po raz pierv.-:;zy staje na scenie En

rico Caruso i jest to debiut sensacyjny także dla 

dyrygującego przedstawieniem Toscaniniego. Po 

nim w tej partii na trwałe zapisali si ę w pamięci 

Tito Schipa i Beniamino Gigli, ten drugi ·zwłasz

cza u amatorów lukru ... 

Jednak sukces Napoju to także „trafione'', ty tak 

rzec, libretto. I nie chodzi tu o jego językową ele

gancję, wyważoną formę, śpiewność wierszy, ani 

nawet o to, że ma wyraziście zarysowanych bo

haterów; to u Romaniego jest niemal zawsze. Nie 

zawsze natomiast udaje mu się tak celnie wyczuć 

ducha czasu. \Vcześ ni ej szy tylko o rok inny wielki 

jego szlagier o tematyce wiejskiej - L unatyczka 

napisana dla Belliniego, to pełna staroświeckie

go uroku i sielankowego wdzięku, mocno jed
nak naiwna utopia. W porównaniu z nią Napój 

jest czymś w guście sophisticated comedy, zabawą 

skierowaną do zblazowanej może, ale bystrej me

tropolitalnej publiczności. Kim jest Nemorino? 

Poczciwym mazgajem czy po trosze też wiejskim 

gładyszem w typie bohatera powieści przewrot

nego !vlarivaux? Do śmie rci wuja nie ma grosza 

przy duszy, gdy tymczasem Adina, którą sobie 

upatrzył, to lokalna bogaczka„. Kim jest ka

pryśna Adina? Przecież nie zwykłą gąską, tą jest 

w operze Gianetta, przebierająca nogami przy 

każdym chłopcu. Adina przeciwnie, na mężczyzn 

jakby nie zwraca uwagi, ma majątek, jest ni..:za

mężna i niezakżna . . . Zupełnie niezależna 1 Sama 

rozstrzyga: wyjść albo nie wyjść za mąż, sama 

wybiera reż sobie galopanta. Nikogo nie pyta 

i nie musi pytać o zdanie. Ani rodziców, ani brata, 

ani jakiegokolwiek opiekuna . Femin istką nie jest, 

na to w połowie XIX wieku było jeszcze o wiele 

za wcześnie„ . Libretto nie mówi o rym wprost, 

sporo jednak wskazuje na to, że Adina jest wdówką 

D oni•.erri u SU'l)'t\I slawy, gdy lewą n; k'! pisze oper~ kom i czną, 

pmw'I - oper~ seria; francus ka brybtu ru z 1840 roku, 
w kt órym w Paryżu wystawiono i C6rkr pul*"• i Faworytr. 

- zamożną wdówką, przytomną wdówką, rozsąd

ną wdówką„. W barkaroli, do której wciąga ją 

Dulcamarą (II akt), a która miejscami przecho

dzi w polkt;, jej sytuacja przedstawiona jest jasno, 

a zarazem szyderczo, ryle tylko że w odwróceniu: 

Io son ricco, tu sei bella I io duwti, e vezzi hai tu; I 

perchi a me sami rubel/a? (Ja jestem bogaty, a ty 

śliczna I ja mam pieniądze , ty seksapil I dlaczego 

zatem j.::; td mi niechętna ?). 

Romani libretto Napoju podebrał od Scribe'a, 

który dwa lata wcześniej napisał dla Daniela 

F Aubera tekst kom icznej opery pod tytułem L e 

philtre, co na polski wykłada się: Napój milosny. 

·wystawiony w Paryżu L e philtte miał oczywiście 

sukces. Scribe, jak powiadają, sam nigdy niczego 

nie wymyślił, w tym zaś przypadku tak było na 

pewno. Pomysł nasunął mu tekst, na który trafił 

w jednym z numerów R evue de Paris. Człowiek, 

który się pod nim podpisał , przedstawił się jako 

Stendhal, było to w 1830 roku. \,Y przeciwień

stwie do Scribe'a Stendhal przyznał się tylko do 

prze kładu komedii, którą znalazł we Włoszech , 

a której autorem miał był ktoś, o kim wiadomo 

tylko, że zwał się Silvio Malaperta ... U Malaperty 

(w przekazie Standhala) jest to, rzecz jasna, hi

storia włoska. Scribe przeniósł jej akcj ę w krainę 

Basków i to z tej przyczyny, w nies tarannych 

streszczeniach, czasem także ""'}'daniach Napo

ju D onizctti..:go, Dulcamara jeździ po włoskich 

wioskach z butelkami bordeaux„ . Tymczasem 

Romani przeni ós ł akcję historii tam, skąd ona 

wyszła - do Włoch, ściślej do Toskanii , jeszcze 

śc i ślej w okolice Florencji .. . 

I JózefB aliński 

G. Zlvad ini , Donizetti, Vita, mu>i ci<, cpistolarn(), ln<titli to 
ltaliano d'Arri Grafiche, Bergamo 1948 . Przyjacid Bclli njcgo: 
Florimo Francesco, Ccnno stolico Sulla scuola musicale di , a

poli, 2 vol., 1869, 1871; renie, La scuola musicale di t apoli 
c i suoi conscrvatori , con uno .sguardó sulh storia dclb musica 

in ItaEa, N:ipol i1 4.\'0I., 1881- 1 82; renie: Wkmoric c lencrc, 
F'u1:11ze 1882. Robert Sreincr-l scnmann, Gaeta.no Doni·tetti, >cin 

Lcben und scinc Opem, Bem- Snmg. , Hallwag Verla' 1982. 
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Napojem miłosnym nazywamy każdy płynny 

specyfik zalecany bądź stosowany w miłosnej 

magii. Dla obytych z literaturą, przynajmniej 

tych, co znają „Tristana i Izoldę'', to najszerzej 

znany środek wzbudzający miłosną namiętność. 

Zapewne nie tylko dla nich, gdyż miłosne trun

ki zwykle uchodzą za daleko bardziej skuteczne 

aniżeli zaklęcia, modły czy amulety. W myśl le

gendy napój taki z żołądka przenika do krwi, 

z krwią dociera do mózgu, tam zaś ożywia fanta

zję i wznieca płomień namiętności, wskutek cze

go kuracjusz zapomina o wszystkim prócz obiek

tu swego wywołanego za jego pomocą afektu ... 

Co zawierały eliksiry miłości w dawnych czasach, 

tego dokładnie nie wiemy, ich recepniry były 

bowiem tajemnicą zawodową czarownic, czaro

dziei i kurew, której, jak łatwo zrozumieć pilnie, 

strzegli. Ich składu możemy się tylko domyślać 

po skutkach, jakie znamy z opisów. Ze starych 

pism i akt procesów wynika, że napoje miłosne 

nieraz wywoływały szaleństwo albo powodowały 

śmierć. Przeróżne mieszanki zawierały prawdo

podobnie substancje, które uchodzą za afrody

zjaki, jak na przykład podniecenie wywołujący 

ekstrakt z korzenia mandragory, albo różne inne 

upajające preparaty wytwarzane z konopi, albo 

kantarydyna pozyskiwana z suszonych, potem 

mielonych hiszpańskich much, specyfik powodu

jący bolesną śmierć, o ile nie jest przyjm©wany 

w minimalnych dawkach. 

W średniowieczu ścigano za takie praktyki cza

rownice i wyciągano z nich tajemnice na tortu

rach. Poddane mękom podawały składniki swo

ich mikstur, ale często jak na spowiedzi mówiły 

wszystko, czego oczekiwali od nich duchowni 

oprawcy. Z zachowanych zeznań vvynika, że 

używały zwykle ziół, które już w starożytności 

służyły jako afrodyzjaki, łącząc je z ekstraktami 

roślin wywołujących oszołomienie czy sensacje 

cielesne. Astrolodzy jak Helvig Dietrich, który 

żył w Strasburgu około 1630 roku, podają czę

sto najkorzystniejsze konstelacje gwiazd na wy

siew i zbiory tego rodzaju ziół, czarownice zaś 

"Spargula" (pnwdopodobnie lubczyk, L""istirnm ojjicinale) i „Si fu" (jaimin,jasmi1111m ojficinalc) 
z n;kopisu salcrncriskiego sporiądzoncgo mi~dzy 1280 o 1310, zhiory British Library. 



f\'1andragora (najslynn icszy niegdyś afrodyzjak). 
iVJi ni ntr..1 z rękopL u Tawinum w niratis 
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wzbogacały ro jeszcze o magiczne zabiegi i sto

sowne ryty, zwłaszcza gdy wprowadzały do fachu 

młodsze adeptki. Ciemiernik biały (Helleborus 

niger) zbierać należało boso, w białej sukni, za

wsze prawą ręką. Dopiero zerwane ziele można 

było trzymać w lewej ręce, w żadnym razie nie 

wolno go było ścinać„. Werbenę (Verbena offici

nalis) najlepiej zbierać jak tylko wzejdzie Syriusz, 

gdy na niebie nie ma ani słońca, ani księżyca . 

Gałązki jemioły (Viscum album) ścinać trzeba 

złotym nożem szóstego dnia po nowiu. Czterna

stowieczne francuskie eliksiry miłosne zawierały 

arszenik, rtęć, suszone ropuchy, jaszczurki, szczu

rze ogony, pająki, włosy straconych złoczyńców, 

werbenę, majeranek i miętę ... Vv całej Europie 

pędziły czarownice swoje likwory z cisu, ligustru, 

tojadu, cykuty, jadowych gruczołów jadowych 

ropuch, wygotowanego mięsa straconych zbój

ców, skóry rzekotek, krwi niemowląt i prochów 

zbieranych z grobów.„ Ksiądz Guibourg, zaufa

ny pomocnik Madame de Montespans, sporzą

dzał napoje miłosne z męskiego nasienia, knvi 

menstruacyjnej, krwi nietoperza i mąki... Co 

sprytniejsze czarownice warzyły swoje eliksiry 

z prostszych składników, choć zwykle równie od

rażających. W średniowiecznym rękopisie fran

cuskim - Zekerboni Pierre l\1ora, jest na przykład 

przepis, w którym wymienione są: serce gołąbki, 

wątróbka z wróbla, organy płciowe jaskółki i ner

ki zająca - wszystko ususzone i starte na proch. 

Dwie lub trzy szczypty takiego proszku plus tro

chę krwi, której zakochany musiał sobie upuścić 

- raka mikstura podana ofierze gwarantowała 

szybki sukces. Były i prostsze sposoby. Czarowni

ca wierciła dziurkę w gałce muszkatołowej, którą 

zakochany miał nosić pod pachą przez dwa dni; 

następnie utarty muszkat wystarczyło było dosy

pać do jakiegokohviek napoju przeznaczonego 

dla wybranki ... 

I Edward S. Gifford 
RJ.j CC-L.OJ Jvlandr'Jkc (Nflmdr.1go--ra ojfiri11a rum) w mę-skj cj i żc rh kicj poqaci z rękopi su !i porządzonego 

w Kons tantynopolu międ iy 1406 a 1430; J\J S ··rugi, Rzym, Bibliotheca posrolica Varicaua. 
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„Oj' dolaż moja, dola'".Tak biada dziś w ludowej 

pieśni, opuszczona przez kochanka dziewczyna. 

Tak biada dziś i biadała podobnie przed wiekami, 

bo rzecz jest ogólnie ludzka. Jak odzyskać wza

jemność ukochanej osoby? Czy na miłość nie ma 

lekarstwa? Rozsądek i psychologia mó\vią, że nie 

ma. Ale od czegóż magia? Magia rozporządzała 

zawsze czarnoksięskimi środkami. Przecież już 

w literaturze sanskrytu znajdujemy wiele roślin, 

którym przypisywano tak.ie magiczne własności. 

Znajdujemy je u greckich autorów i w literatu

rze łacińskiej; najobficiej w tej kopalni przesądów 

klasycznego świata, którą się nazywa his torią na

turalną Pliniusza. Wprawdzie autor ten zastrzega 

się, że nie obznaj amia czytelników z napojami 

miłosnymi, ale przecież mówi o niejednej miło

śniczej roślinie i wierzy w jej skuteczność. Ten 

bajarz był jednym z najpopularniejszych auto

rów znanych średnim wiekom. Jednakże o miło

śniczych roślinach niewiele można się <loczytać 

w literaturze średniowiecznej - dlaczego, wyja

śni a nam to Szymon Syreński w swoim Zielniku 

z roku 1613 w ten sposób: Mądrzy a rozumem się 

sprawzgący, chocia Poganie czary i gusla zawsze ga

nili i w nienawifci mieli, jednak najbardziej czary 

milofci, bo te same rozum i zdrowie pszg'ą i odejmują. 

Przeto zawierali wrota wiadomości ziól i skutków 

ich, do takowych nieprzystojnych spraw używania 

i zatem są tak od nich pokryte, że zaledwie jeden 

z kilkudziesięciu ziolopisów może się znaleźć, któ1y 

by takowych kształt i wyobrażc11 ie, nie tylko irh moc 

i skutki poznać mógł. Początków szerzenia się 

u nas przesądów o roślinach leczniczych nie mo

żemy śledzić, bo nie mamy odpowiednich źródeł. 

D opiero w XV wieku znajdujemy liczne rękopisy 

z nazwami roślin, które zebrałem w mojej Śre
dniowiecznej historii naturalnej (1900). Tam od 

razu znajdujemy cały szereg roślin miłośniczych . 

Najczęściej wspominany jest nasięźrzał, najgłów

niejsze magiczne ziele miłości, maleńka i szcze

gólna paproć. W ogródkach średniowiecznych 

hodowano różę miłości, którą z łaciń skiego phi

lirosa zazywano fioletką. Jest to kwiat pochodzą

cy z południowej Europy, który się utrzymywał 

w naszych ogrodach do początku zeszłego wieku. 

Jest powszechna tradycja, że go Krzyżowcy spro

wadzili do Europy. Nie brakło wówczas w szla

checkich dworkach i kwiatu miłości (jlos amoris) 

zwanego wówczas brunatem lub szarłatem .Jest to 

gatunek amarantu, którego widokiem cieszyły się 

jeszcze nasze prababki, a który dziś daje się led

wo odszukać gdzie ś przy wiejskiej chacie. Marcin 

z Urzędowa, który pisał swój Herbarz w pierwszej 

połowie XVI wieku, rozpisuje się o tym, czym 

jest prawy kwiat miłości , i sądzi, że nie amarant, 

ale pewien gatunek polnych szarotek należy zań 

uważać. W pierwszym obszerniejszym słowni

ku łacińsko-polskim ]. Mączyńskiego, wydanym 

w Królewcu w 1564 r., znajdujemy pod wyrazem 

philtrum (latine amatorium) przekład tak.i: trunek, 

konfekt, potrawa albo wab niejaki, który w kam

ractwie dla miłości byv1a zadawan, nas ięźrzał, 

szalona miłość, pójdź za mną, niektórzy zwą. 

Na czele środków miłoś niczych naszego ludu 

stoi ów nasięźrzał, który, jak widzieliśmy, ozna

czał w XVI w. w ogóle philtrum. Rzecz jest znana, 

a nazwa zpełnie zrozumiała. Zamiast zoba

czyłem mówimy niekiedy uźrzałem; nasięźrzał 

znaczy więc na -się -irzał czyli na-się-patrzał . 

W samym nazwaniu jest więc powiedziane, że 

ma zdolność zwracania ludzi ku sobie. Nasięźrzał 

jest maleńka paprocią, bardzo szczególną, bo ma

jąca jeden tylko listeczek, z którego pochwiastej 

nasady wychodzi cienki kłosek z owocowaniem. 

Wygląda to jakby język węża wychodzący z li

ścia - przez analogi ę wąż wychodzący z zieleni, 

żeby kusić Ewę. Wiemy, że została skuszona. Nic 

dziwnego, że roślina będąca w wyobraźni uoso

bieniem sceny kuszenia niewiasty w raju została 

magiczną rośliną mającą zdolność do jednania 

miłości. Nasięźrzał w pewnych tylko okolicach 

kraju się zdarza; tam, gdzie go nie ma, przenosi 

lud te praktyk.i na inne rośliny. Zmienia też na

zwę pierwotną na samostrzał, samojzdrzał lub 

nawet masieźrał i maszerdon. I firletka nie zeszła 

z pola, tylko zmieniła jego barwę. Nazwa .firletki 

przechodziła w kolei czasów na różne pokrewne 

rośliny( ... ). Rzymianie nazywali pewną lekarską 

roślinę levisricum. Z tego miana Niemcy zro

bili Liebstoeckel, a my z lieb urobiliśmy lubczy, 

o którym już Syreński pisał, że pod jawnymi 

aspektami kopany w małżeństwie rozterki i niezgo

dy równa( ... ). 

• Józef Ros tafiński 
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Zwierciadło całej naturY k J Robert Fludd, 
Utriusque Cosmi, Oppcnhei m 1617. 

nic już w zapasie nie miałem krom jednego 

jedynego pierścienia z diamentem wartego ze 

dwadzieścia koron. Spieniężyłem go za dwana

ście, a ponieważ łatwo sobie mogłem imagino

wać, że skończą się one niebawem, jeśli nic nadto 

nie zarobię, postanowiłem tedy lekarzem zostać. 

Kupiłem materialia do driakwi* i przyrządziłem 

ją, by sprzedawać w pomniejszych miasteczkach 

i miejscowościach. Dla chłopów zasię wziąłem 

część przecieru z jałowca, zmieszałem go z li

ściem dębowym, listkami wierzbowymi i tym 

podobną cierpką ingrediencją, zaczem z ziół, ko

rzonków i kilku olejków maść uczyniłem zieloną 

na wszelkie rany, którą by można i konia odpa

rzonego leczyć; item z galmanu, żvviru, rakowych 

oczek, szmerglu i trypli proszek, by zęby białymi 

czynić, dalej wodę niebieską z ługu, miedzi, sal 

amoniacum, i kamfory - przeciw sz.korbutowi, 

gniciu, bólom zębów i oczu; dostałem też kupę 

blaszanych i drewnianych puszeczek, papieru 

i szklaneczek, by swój towar w to powkładać, 

aby zaś godnie się prezentowało, kazałem sobie 

karteczkę po francusku wykoncypować i wy

drukować, z której byłoby wiadome, na co jedno 

i drugie jest przydatne. VI/ trzy dni gotowym był 

z robotą i ledwie trzy korony obróciwszy na lek.i 

tudzież naczynie, opuściłem owo miasteczko. Tak 

tedy zacząłem, obiecując sobie od wsi do wsi aż 

do Alzacji wędrować, towar swój po drodze lu

dziom sprzedając, dalej do Strasburga jako neu

tralnego miasta, zaś przy okazji Renem udać się 

z kupcami do Kolonii, a stamtąd - w -d rogę do 

żony. Zamysł był dobry, aliści wykonanie chy

biło zgoła . Kiedym pierwszy raz ze swoimi leki 

przed kościół przyszedł i targ rozpoczął, bardzo 

zły miałem zarobek, gdyż bylem wiele za głupi 

i ni mowa, ni oszukańcze zachwalanie wcale mi 

nie szlo, wnet więc zmiarkowałem, że trzeba się 

inaczej brać do rzeczy, jeśli chcę zdobyć pienią

dze i sprzedać swoje śmiecie. Poszedłem z całym 

kramem do gospody i przy stole dowiedziałem 

się od oberżysty, że po obiedzie pod lipami przed 

jego domem zbiorą się rozmaici ludzie; wówczas 

chyba coś sprzedam, jeśli mam dobry towar. Ale 

tylu jest w kraju oszustów, że ludzie skwapliwie 

się od kupna wstrzymują, jeśli na własne oczy 

dowodu nie ujrzą, że driakiew jest niezwykle 

skuteczna. Kiedy więc usłyszałem w czym rzecz, 

kupiłem pół kubka dobrej sztrasburskiej wódki 

i złapałem rodzaj żaby zwanej ropuszką lub kum

ką; żaby takie siedzą na wiosnę i latem w brud

nych strugach i śpiewają; są złoto-żółte prawie 

żółto-czenvone, spodem zaś na brzuchu czarno 

nakrapiane i wyglądają nader nieprzyjemnie. 

Wsadziłem taką jedną do kufla szklanego z wodą, 

który postawiłem obok swoich towarów na stole 

pod lipami. Gdy więc ludzie się gęsto zbierać jęli 

i wokół mnie ustawiać, wielu mniemało, że będę 

obcęgami, którem z kuchni od gospodyni poży

czył, zęby wyrywał; ale odezwałem się: Panowie 

i dobrzy przyjaciele, ja nje być nvać ząb (albo

wi.em nic umiałem jeszcze wówczas prawie po 

francusku gadać), jeno mieć dobrą wodę na oczy 

- czy to cieknące, czy czerwone! Tak, odpowie

dział mi ktoś, widać to po twoich własnych: wy

glądają jak dwa błędne ognie! To prawda, odpo

wiedziałem, ale gdyby ja ta woda nie mieć, być 

całkiem ślepy. Ta woda ja nie sprzedawać: dria

kiew, proszek na białe zęby, maść na rany sprze

dawać, ale woda dam do tego darmo! Nie szarla

tan ze mnie ani jarmarczny oszust, co kpi z ludzi. 

Sprzedaję driakiew, a nie podoba ci się, tedy jej 

nie kupuj! Tymczasem kazałem jednemu z ota

czających wybrać puszeczkę driakwi. i dobywszy 

jej tyle co ziarnko grochu, wpuściłem do onej 

wódki, którą ludzie wodą być sądzili, roztarłem 

ją, a zaś szczypcami ropuszkę z kufla wyjąwszy 

rzekłem: Patrzcież, zacni przyjaciele, jeśli ten gad 

jadowity strzyma moją driakiew, a nie zamrze, 

tedy nic ona nie warta i nie kupujcie jej ode mnie. 

Z tymi słowy wsadziłem do swojej wódki biedną 

żabę, co się w wodzie rodziła i hodowała i żadne

go innego żywiołu ni liquorem znieść nie mogla, 

papierem ją przytrzymawszy, by wyskoczyć n.ie 

mogła. Jęła tam tak szaleć i miotać się, ba, znacz

nie gorzej, niż gdybym ją na rozpalone węgle rzu

cił, albowi.em wódka była dla niej wiele za mocna, 

i chwileczk<; tak czyniła, zaczem powoli zdechła 

wyciągnąwszy się jak długa. Chłopi pootwierali 

gęby i sakiewki, ujrzawszy tak pewny dowód na 

własne oczy. Nie było ich zdaniem na świecie 

lepszej drialnvi niż moja i sporo miałem roboty 

zawijając ono paskudztwo w papierki i biorąc za 

nie pieniądze. 

Tejże nocy ruszyłem do innej wsi w obawie, że 

który chłop okaże się tak ciekaw, że wsadzi żabę 

do wody, by moją driakiew wypróbować, i jeśli się 

rzecz nie uda, wyłoi mi skórę. Nie miałem po

trzeby tych samych oszustw zażywać, jakie arcy

uczony Matthiolus* odkrywa w szóstek księdze 

Dioskoridesa De Venenis o szalbierzach i szarla

tanach jarmarcznych ... 

I H ans Jacob Christoffel von Grimmelsbausen 

przekład Anna Maria Linke 

Driakiew (gr. rhcriakos), znany w sraroi ytnoSci i śreJni owieclu 
uniwersalny lek, sporz;.1dzany z różnych składników, C'l.t(Sto -

lekarstwo w ogóle. 

Manhjo[us, wł. Piwo Mattioli {? - 1577), słynny botanik 
i lek.ar.i, auror komcnt;tr1,a do bomn.iczno-farmakologicz
ncgo dz.ieln Dioskoridesa Pedaniosa (I w.) w 5 księgach pt. 
O ro.<linach i frodl.:.ath lea.„inych, zawierającego szcu:gółowc 
opisy ok 600 roślin. Swój komtnt:u-z Mattioli opracował po 
włosku i po lacinie. 'vVloski roisz.cd! si ę w 30 tysi,icach cg-lem

plLlfZ}', łacirl ski na taki ~ukccs !;zans nie mia1, wobec czego fvfot
tioli wyposaży! go w 500 dr-Leworytów wykonanych pnez Wc
idnir.za, 'V$lmtek czego zwykle zamawiano obie wersje. Księga 

publikowana b)~a nawet na Bliskim Wschodzie, w Syrii i Persji. 
Jej cgzempl ar'te ceni ono tak wysoko, że dawano je w posagu 
i zapis.ywano. W ten drugi sp< sób w posiadanie jednego z nich 
weszła k.rólov.-a Anglii , Henrietta M:lria. 

'.'l 
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Czerw one jabłuszko przekrojone na krzyż. 

Czemu ty, dziewczyno, krzywo na mnie patrzysz? 

Istnieją podstawy do podejrzeń, że jabłko stwo

rzone zostało specjalnie po to, aby pomagać 

w wywoływaniu zabawnych nieporozumień oraz 

skandali o poważnych skutkach. Już w parę dni 

po „stworzeniu świata", w boskim raju, gdzie tyl

ko, zdawałoby się, żyć nie umierać, jabłko stało 

się przyczyną doniosłego wydarzenia, którego 

następstwa odczuwamy do dziś. Otóż Stwórca 
świata - według Biblii - ustawił w środku raj

skiego ogrodu drzewo poznania dobra i zła, 

obsypane cudownymi jabłkami, i naszym pra

rodzicom, Adamowi i Ewie, zakazał nawet my

śleć o uśmiechających się owocach. A że zakaz 
prowokuje ... Ewa nie dała się długo namawiać, 

gdy chytry wąż podszepnął jej, by spróbowała 
zakazanego owocu. Zerwała jabłko, ugryzła, dała 

Adamowi, ten skosztował i aż się oblizał. Jah
we-Bóg, jako Wszechmocny, dobrze o wszyst

kim wiedział, przeprowadził jednak śledztwo. 

Adam zrzucał winę na Ewę, Ewa na węża, wąż 

też się jakoś wymigiwał. Więc Bóg-Jahwe wpadł 

w gniew. Adama ukarał po wiek wieków ciężką 

pracą, Ewę skazał na pozostawanie pod władzą 

męża i na rodzenie w boleściach, a do węża krzyk

nął: „N a brzuchu czołgać się będziesz po wszystkie 

dni żywota swego". Wreszcie wypędził ich z raju 

na cztery \viatry, a w bramie postawił Cherubina 

z „mieczem płomienistym i obrotnym". 

Bogowie mitologii greckiej, mieszld.jący na 

Olimpie, uważali jabłko za szczególny rarytas, 

takie za owoc symbolizujący urodę i miłość. Po

sługiwali się nim w zalotach i romansowych in

trygach . Akontios, sprytny młodzianek z Keos, 

podczas uroczystości na cześć Artemidy, zagorzał 

naglą miłością do dziewczęcia o imieniu Ki

dyppe, a zdobył ją jabłkiem. Wpadł na genialny, 

a zarazem prosty pomysł. Wyciął na skórce jabł
ka słowa: Przysięgam, że zostanę żona Akontio

sa" - i podrzucił je ukochanej Kidyppe stojącej 

w pobliżu ołtarza Artemidy. Kidyppe, nie spo

dziewając się pułapki, przeczytała głośno wyrze

zane na jabłuszku słowa, a tym samym złożyła 

przysięgę, której - ponoć z chęcią - dotrzyma-

/ '// ~.? 
I 

la. Ni<: wszystkie igraszki z jabłkiem dawały tak 

miłe wyniki. Przypomnijmy sobie wesele Peleusa 

i Tetydy. Eris, bogini niezgody, nie zaproszona 
na tę biesiadę, postanowiła się zemścić. Zjawiła 

się na weselu jakby nigdy nic, a za pazuchą trzy

mała jabłko z napisem: „Dla najpiękniejszej". 

Na widok trzech bogiń: Hery, Ateny i Afrodyty, 

z których każda uważała się w duchu za skoń

czone cudo, rzuciła im jabłko. Można sobie wy

obrazić, co się działo! Rozgniewane boginie nie 

zachowały się jak damy. Spór rozstrzygnął Parys 

przyznając „jabłko niezgody" Afrodycie. Afrodyta 

w podzięce dała Parysowi piękną Helenę, której 

porwanie wywołało wojnę trojańską ... 

Jabłko należy do arsenału środków miłośniczych. 

Ma niemal taką samą moc jak nasięźrzał, mała 
paproć, ziele niezawodne w zjednywaniu miłości. 

Nasięźrzele, nasięźrzale I Rwę cię śmiele, I Pięciq 

palcy, szóstą dloniq, I Niech się chłopcy za mnq goniq; 
I Po stodole, po obo1·ze, I Dopomagaj, Panie Boże ... 

Trudny zabieg, nic dziwnego, że jabłko, wiele 

łatwiejsze do zdobycia, a tylko trochę słabsze 

w działaniu, cieszyło się powodzeniem .. 

W naszych dawnych zwyczajach weselnych, za

równo chłopskich jak i wielkopańskich, jabłko 

było symbolem dojrzałości panny do wstąpienia 
w związek małżeński. Podczas „dziewiczego wie

czoru'', kiedy dziewczę żegnało się z przyjaciół

kami, z ruty bądż rozmarynu, bądź mirtu wito 

dla panny młodej wianek; ten potrzebował spe

cjalnego wieszaka na okres między „dziewiczym 
wieczorem" a ślubem. Wieszakiem była „rózga 

weselna", gałąź, najczęściej cierniowa, z ponaty

kanymi czerwonymi jabłkami .. . 

A co kryje się za „przekrojeniem na krzyż", o któ

rym mówi ludowa piosenka? Wstydliwa sprawa. 

Kiedy dziewczynie: ktoś „zawi.ązał świat " i już 

bez cienia wątpliwości spodziewała się potomka, 

a jeszcze nie była pewna, który to spłatał jej tego 

figla, albo nie chciała go przed rodzicami wydać, 

nakrawano na krzyż dojrzałe, koniecznie czer

wone jabłko, i puszczano je w misce na wodę. 

Popędzane szeptami i dyskretnym dmuchaniem 

„mądrej baby'', jabłko dopływało do brzegu 

wskazując kierunek, gdzie szukać należy hultaja, 

by go zaciągnąć do ołtarza. 

I Maria Ziółkowska 
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Ryciny z Der TeutJ<he Obs1gor111er, wyd. pru z Johann:t Volkma'" Sicklera, 
22 tomy, Weimar 1794-1804, str. 22-24. 

FAUST (mit der Jungcn tanzend) 

Einst hatt'ich einen schćinen Traum: 

Das ah ich einen Apfelbaum, 

Zwei schćine Apfel glanzten dran 

Sie reiztcn mich, ich stieg hinan. 

DIESCHÓNE 

D er Apfelchen begehrt ihr sehr, 

Und schon vom Paradise her. 

Von Freuden fiihl' ich mich bcwegt, 

Dal?, auch mein Garten solche tragt. 

MEPHISTOPHELES (mit der Alten) 

Einst hatt'ich einen w"listen Taum; 

Das ah ich einen gespalten Baum, 

Der hatt' ein ungeheurcs Loch 

So groJ?, es war, gefiel mir's doch. 

DIEALTE 

Ich biete meinen besten Grul?, 

Dem Ritter mit dem PferdefuJ?,! 

Halt 'Er einen rechten Pfropf bereit, 

\.Yenn Er das groJ?,e Loch nicht scheut. 

FAUST tańcząc z młodą 

Pewnego razu w pięknym śnie 

Jabłona mi zwidziała się. 

Swych dwóch jabłuszek pełnią kras, 

Kusiła mnie, bym na nią wlazł. 

DZIEWCZVNA 

Na jabłka wiecznie macie smak, 

Już w raju też bywało tak, 

Więc stale kwitnie radość ma, 

Że w mym ogródku też mam dwa. 

MEFISTOFELES tańcząc ze starą 

Tej nocy śniłem - czy ja wim? -

Pęknięty pień i dziurę w nim 

W jabłonce śni się wielka dziura, 

\V tę dziurę chętnie dałbym nura. 

STARA 

Rycerz Końskiego niech Kopyta 

Ode mnie przyjmie moc powitań. 

Gdy chcesz mej dziury, nie mów hop! 

Aż przygotujesz tęgi czop. 

I Johann \Volfgang von Goethe 

przekład Fel.iks Konopka, 

Artur Sandauer 
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Giuseppe ArcimboJ,ło, Flora, ok. l 591, Patyi., kol. prywatna. G iuseppe Arcimboldo, Vernrnrnus (Rudnłfll), ok. 1590, S kokłosrcrs Sion, Szwecja. 
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Miłość - szczególna mieszanina, 

zawiera szczyptę czegoś nowonarodzonego. 

Jest w niej 

coś z zaciekawienia wstydliwego dziecka 

coś ze zwierzęcia 

coś z hominis hamletici 

coś ze zdobywcy 

coś z głupca 

coś z rzeźbiarza 

coś ze spojrzenia i splotu węża 

coś z hipnotycznego medium 

coś z bałwochwalcy. 

• Paul Valery 

Lorenzo Lotto (1 4 0-1556), Eros (Putto) z Porrreru mężc-iyzny, Rzym , Gollcria D oria Pamphili. 
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Ogni amante e guerrier* 

Ogni amante e guerrier, nel suo gran regno 
ha ben Amor la sua milizia anch'egli 
Qyella fiorita eta, che 'l <luro pondo 

puo sostener de l'elmo e delio scudo 
negli assalti d'Amor fa prove eccelse. 
Ne men scontio e veder tremula mano 

per troppa eta vibrar la spade e l'asta 
che sentir ospirar canuto amante. 

Ambo le notti gelide e serene 

e l'amante e 'l guerrier traggon vegghiando: 
questi a salvar del capitan le tende, 
questi a guardar l'amante mura intento. 
No mai di faticar cessa il soldato 

ne riposa gia mai verace amante ( ... ) 

Che se non quei che l'amorosa insegna 

Segue, o di Marte al cielo notturno e fosco 

puo la pioggia soffrir, le nevi, il vento? 

Taccia pur dunque omai lingua mendace 
di piu chiamar ozio e lascivia e Amore 
ch'Amor affetto e sol di guwrriwri core ... 

I Ottavio Rinuccini 

•Każdy l<ochanek to wojownik 

Każdy kochanek to też wojownik. Amor w swym potężnym królestwie też ma 

wojsko. Ów wiek rozkwitu, który może unieść ciężar hełmu i tarczy, najlepszy 

dowód męskości składa wobec ataków Amora. Nie mniej niestosowne, jest wi

dzieć dłoń chwiejną osłabioną starością, w której drży miecz i dzida czy patrzyć, 

jak wzdycha z miłości posiwiały starzec. Nieważne, mroźna jest noc czy pogod

na - czuwają obaj: i zakochany, i wojownik; jeden na straży namiotu dowódcy, 

drugi domu ukochanej. I ani żołnierz nie zna wytchnienia, ani nie spocznie 

zakochany. Któż, jak nie ten, co idzie za sztandarem miłości czy za sztandarem 

Marsa, jest w stanie znieść nocny mrok, pluchę, śnieg czy wiatr? Przestań za

tem, języku złorzeczny, gadać, że miłość to gnuśność i rozpusta, bo miłość żyje 

tylko w walecznym sercu. Man Ray, Mr. and M rs. Vioodman, 1947, (3-4 il.). 
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Wprowadzenie do miłości ... 

( ... ) W miłości spór jest lepszy od pochwał. Ludzi trzymaj raczej \V niepew
ności, ażeby nigdy nie byli zbyt pewni. Lepiej sprawiaj wrażenie winnego niż 
nazbyt niewinnego. Postępować należy z fasonem - mam na myśli to, że nikt 

nie powinien wiedzieć, czy panujesz nad sytuacją, czy dopiero chcesz zapa
nować. Tą metodą ściągniesz na siebie wyrzuty - tym lepiej, bo wtedy masz 
osobę tę uspokoić. Lecz na zarzuty odpowiedz raczej spotęgowaną czułością, 

a nie usprawiedliwieniami - słowem bądź raczej serdeczny niż uczciwy. 
Na tym polega cały fason, który przydaje się kochankom z obydwu stron. 
Czy to się da zastosować? Być może nie. Rozum, co prawda wskazuje, że t.ak 

właśnie powinno być, jednakże serce może się rozumowi sprzeciwić. Gdyby 
miłość przebiegała tak jak należy, mielibyśmy jedną kochankę albo jednego 
kochanka przez dziesięć lat ... A w interesie natury jest to, byśmy mieli ich 
w tym czasie dwudziestkę , a nawet więcej. Toteż z tego powodu natura wcale 

się nie troszczy o to, by zakochani wykazywali rozwagę czy żeby się wzajem
nie kochali zbyt mocno - wtedy by przecież nie wyszła na swoje. Jeśli wobec 

miłości chcesz przyjąć postawę taką, jaką powinieneś przyjąć, musisz się tyl
ko rozeznać, jak bardzo kochasz swego v•ybranka, chociaż ten zachowuje się, 

jakby był bez serca, albo jak droga jest ci oziębła kochanka, na której chłód 
się uskarżasz. 

Mimo to, nie chcę tu wypaść jak ktoś zupełnie pozbawiony serdecznych uczuć 

- czy to jako mężczyzna czy jako kobieta. Dlatego wolałbym już wcale nie 
być kochanym niż to, bym czułość czyjegoś serca miał zawdzięczać bólovvi, 

.J 

jaki mu sprawiam. Byłbym więc za tym, byśmy postępowali z fasonem, ale 
bez okrucieństwa. M oja maksyma zatem brzmi jak następuje: jeśli pragniesz 
utrzymać miłość, którą ktoś cię otacza, powinieneś od czasu do czasu za

chwiać jego wiarą w to, że ją odwzajemniasz. 

• Pierre C adet de Marivaux 

Georg Dionysius l::hret, ilustta je z H ortm Clijforlianus (1735-1748), w którym szwedzki botanik Karol Lin
neusz zapo°'~1tkowa ł "mcthodus plant:tni m scrnalis '" - nowy sposób kl"'yfikacji roślin na podstawie obserwacji 

słupka, pr~cików, sposobu zapłodnienia i rozmnażani a; po"Jąd , ·i.e roś liny mają pleć, te-.l byl nowy, toteż Lin
rn.:usz rniał kłopoty. ?\-1imo ro, stanowiska nic tylko nic zm icnil , lecz zamanifcs rował w pełni w pracy Genera 
plantamm z 1737 r. Miał wtedy 30 lat. -
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Mania 

Zakochanie się to fenomen uwagi. Ze względu na 

ograniczone rozmiary pola naszej świadomości 

i wielką liczbę obiektów stanowiących świat każdego 

człowieka, istnieje pośród nich coś w rodzaju walki 

o pozyskanie uwagi. Zazwyczaj skupienie uwagi na 

jakimś uprzywilejowanym obiekcie trwa kilka chwil. 

Potem ustępuje on miejsca innemu. Uwaga przesu

wa się z jednego obiektu na drugi koncentrując się na 

każdym z nich, odpowiednio do ich życiowej ważno

ści. Wyobraźcie sobie, co by się stało, gdyby pewnego 

pięknego dnia nasza uwaga została sparaliżowana, 

skupiwszy się na jednym obiekcie. Pozostała część 

świata byłaby wtedy skazana na wygnanie z naszych 

myśli . .. 

Przypadek, kiedy obiekt ześrodkowuje uwagę przez 

dłuższy czas, ewentualnie z większą od zwykłej czę

stotliwością, określamy jako manię . Maniakiem jest 

człowiek żyjący w stanie anormalnej koncentracji 

świadomości ... Sądzę, że zakochanie jest fenomenem 

uwagi, jest anormalnym stanem uwagi, który przeży

;va normalny człowiek. 

• Jose Ortega y Gasset 
przekład Krzysztof Kamyszew Marcel Jean, Le Specrre du Gardćnia, 1936, l nwy Jork, 11.'.!uscum of Modem Art. 
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Oszalałem 

Każdy zakochany jest szaleńcem, myślimy. Lecz czy 

wyobrażamy sobie szaleńca zakochanego? W żadnym 

razie. Mam prawo jedynie do ubogiego, niepełnego, 

metaforycznego szaleństwa; miłość czyni mnie jakby 

szalonym, lecz ja nie porozumiewam się z siłami nad

przyrodzonymi, nie ma we mnie żadnego sacrum; 

moje szaleństwo, zwykły brak rozsądku, jest płaskie, 

wręcz niewidoczne; ponadto jest całkowicie włączone 

w kulturę: nie budzi ono lęku. 

(A przecież to w stanie zakochania niektóre rozumne 

istoty odkrywają nagle, że szaleństwo jest możliwe, 

gdzieś tutaj, blisko: szaleństwo, w którym utopić by 

się mogła sama miłość) . . . 

• Roland Barthes 
przekład Marek Bieńczyk 

Salvador Dali, Paranoiczne metamorfozy twarzy Gali, J 932, Paryi. Boris Kochno Collcetion. 



Niepokój serc 

Tristan i Izolda. Coversatioo galante; Roman dr la Poire, 
ok. 1275, PaT)"l, Bibliothcquc National. 
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( ... )A gdy oboje, dziewczyna i mężczyzna, Izol

da i Tristan, wypili napój, naraz świat ogarnął 

niepokój, a miłość, która rozpala wszystkie serca, 

zakradła się także do serc Tristana i Izoldy. Nim 

się spostrzegli, zatknęła tam swoje zwycięskie 

sztandary, i oboje wzięła w swą przemoc. Tak 

oto ci, co byli dotychczas dwiema niezawisłymi 

istotami, stanowili nierozłączną jedność. Odtąd 
też nie okazywali sobie ·wrogości, a ]wicia już 

więcej nie nienawidziła Tristana. Zgodna miłość 

wyzwoliła ich z nienawiści i tak ich wzajemnie 

związała, że jedno w drugie patrzyło jak w zvvier

ciadło. Odtąd oboje mieli już tylko jedno serce. 

Jej zmartwienie było jego troską, jego troska jej 
zmartwieniem. 

Zakochani zdawali się sobie teraz piętmiejsi niż 

przedtem. Taka jest siła pożądania, takie prawo 

miłości. Tak jest dziś , tak było wcześniej, tak bę

dzie zawsze póki mic;:dzy zakochanymi trwa mi

łość, że podobają się sobie bardziej niż na począt

ku, kiedy wzajemna skłonność dopiero zaczyna 
się budzić i nim rozkwitnie, by wydać owoce. 

Owocodajna miłość, skoro tylko się zbudzi, czy

ni wszystko piękniejszym. 1 to jest jej nasienie, 
dzięki któremu nigdy nie zginie. 

I Gotfryd ze Strasburga 

TRISTAN (enteisst die Trinkschale) 

Wohl kenn'ich lrlands I Konigin 

Und Ihre Kiinste I Wundrkraft. 

Den Balsam niitz' ich, I den sie bot, 

Den Becher nehm ich Nun 

Dass ganz ich heut genese. 
Und achte auch /des Stihneeids, 

Den ich zum Dank dir sag! 

Tristans Ehre - I hochste Treu'! 

Tristans Elend - I kohnster Trotz! 

Trug des Herzens! /Traum der Ahnungl 

Ew'ger Tauer /einz'ger Trost: 

Vergessens giit'ger Trank, 

Dich trink ich sonder Wank! 

(er setzt an und trink.). 

JSOLDE 

Betrug auch hier? I Mein die Halfte! 

(Sie entwindet ihm den Becher) 

Verrater' kh trink'sie dir! 

(Sie trink. Dann wirft s1:e die Schale fort. Beide von 

Schater erfqfit, blacken sich mit hochster Aufregung, 

doch mit starrer Ha/tung, unverwandt in die Augen, 

in deren Austruck der Todestrotz bald der Liebesglut 

weicht. Zittern ergreift sie. Sie fassen sich krampf

haft an das Herz und fiihren die Hand wieder an 

die Stirn. Dan n suchen sie sich wie der mit dem Blick, 

senken ihn verwirrt und heften ihn wieder mit stei

genden Sehn.rucht aufeinander.) 

JSOLDE (mit liebender Stimme) 

Tristan! 
TRISTAN (iibersrromend) 

]solde! 

ISOLDE (an seine Brust si11kcnd) 

Treuloser Holder! 

TRISTAN (mit Glut sie umfassend) 

Seligste Frau! 

(Sie verbleiben in slummer Umarmung. Aud der 

Ferne vernimmt man Trompetten.) 

RUF DER MANNER (von azysen au[ dem Schi(fe) 

Heil! Kiinig Marke Heil! 

I Ryszard Wagner 

TRISTAN (wyrywa jej puchar) 

Znam królową Irlandii, cudowną moc jej ziół 
\/Vezmę balsam, który mi daje, 

Wychylę tę czarę, by dziś jeszcze wyzdrowieć. 

Dotrzymam też przysięgi co do pokuty, 
Którą ci składam z wdzięczności. 

H onor Tristana - wierność niezłomna! 

Nieszczęście Tristana - nieugięty upór! 

Złuda serca! Marzenie przeczucia! 

Wieczne strapienie I jedyna pociecha 

Błogi napoju zapomnienia 

Nie zawaham się. Wypiję cię . 

(biene puchar do ust i pije) 

IZOLDA 

Tu też chcesz mnie zwieść. Połowa jest moja! 

(wyrywa mu puchar) 

Zdrajco. Wypiję ci go! 

(Pije i odrzuca puchar. Obqje przeszywa dreszcz. 

Patrzą na siebie z największym napięciem, w odrę

twieniu nie spuszczając z siebie oczu, w któ1ych 

śmiertelna zaciekłość przechodzi w miłosny żar. 

Ogarnia ich drżenie. Przyciskają kurczowo dłonie 

do serc, potem chwytają się za głowy. Znowu się 

szukają spojrzeniem, speszeni opuszczają wzrok, 

znów go podnoszą i patrzą na siebie z coraz większą 

tęsknotq.) 

IZOLDA (drż.qrym głosem) 

Tristanie! 

TRISTAN (nie panując nad wzruszeniem) 

Izoldo! 

IZOLDA (tuląc się do jego piersi) 
Ukochany zdrajco! 

TRISTAN (namiętnie ją obejmujqc) 

Przecudowna kobieto! 
(Niemo tkwią w objęciach. Z oddali dochodzi dźwięk 

trąbek.) 

OKRZYKJ MĘżczyzN (z zewnqtrz, na statku) 

Niech żyje król 1arekl Niech żyje! 



Napój 
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Tristan pije napój. Drzeworyt z Historii Tristana i Izoldy 
wydanej w Augsburgu w 1484 roku. 

Nein, ezn was nith mit wine 

Doch es im glich waere, 
Ez war diu wernde swaere, 

Diu endelose herzenót 

Von der si beide lagen tot. 
Gotfryd ze Strasburga 

Kiedy nadszedł czas oddania Izoldy rycerzom 

Kornwalii, matka jej nazbierała ziół, kwiatów 

i korzeni, rozmieszała je w winie i uwarzyła silny 

napój. Dokończywszy go wedle przepisów sztuki 
czarnoksięskiej, zlała do bukłaczka i rzekła ta

jemnie do Brangien: 

- Słuchaj, dziewko, masz udać się z Izoldą do 

kraju króla Marka. Miłujesz ją wierną miłością; 

weź tedy ten bukłaczek z winem i zapamiętaj te 

słowa. Ukryj go w taki sposób, aby go żadne oko 

nie ujrzało i żadne wargi się doń nie zbliżyły. Ale 

kiedy przyjdzie noc weselna i chwila, w której zo

stawia się mał7,onków samowtór ze sob~ wlejesz 

to wino nasycone ziołami do czaszy i podasz, aby 

wypróżnili ją wspólnie król Marek i królowa Izol

da. Bacz jeno dobrze, dziewczyno, aby oni sami 

tylko mogli skosztować napoju. Taka jest bowiem 

jego moc: ci, którzy wypiją go razem, będą się mi

łowali wszystkimi zmysłami i wszystką myślą na 

zawsze, przez życie i po śmierci. Brangien przy

rzekła królowej, iż uczyni wedle jej woli. 

Prując głębokie fale statek unosił Izoldę. Ale im 

bardziej oddalał się od ziemi irlandzkiej, tym 

bardziej dziewczyna czuła w sercu żałość. Siedząc 

w namiocie, w którym zamknęła się z Brangien, 

służebnicą wierną, płakała wspominając swój 

kraj. Dokąd ją wiodą ci cudzoziemcy? Do kogo? 
Maria Hiszpańska-Neumann, Tristan i Izolda, 
drzeworyt, 1961, Warszawa, Biblioteka Narodowa 

Na jaki los? Kiedy Tristan zbliżał się i chciał ją 

uspokoić łagodnymi słowy, gniewała się, odtrą

cała go i nienawiść wzdymała jej serce. Przybył 

on, rabuśnik, on, morderz Marhołtowy, vrydarł 

ją podstępem matce i ziemi rodzinnej; nie raczył 

zachować jej dla samego siebie i oto uwozi ją jako 

łup ku nieprzyjacielskiej ziemi! - „Nieszczęsna! 

- myślała sobie - przeklęte niech będzie morze, 
które mnie nosi! 

Jednego dnia wiatry uciszyły się i żagle opadły, 

zwisłe u masztu. Tristan kazał przybić do wyspy; 

znużeni morzem rycerze kornwalijscy oraz majt

kowie wysiedli na ląd. Jedna Izolda została na 

statku wraz z młodą służebniczką. Tristan zbliżył 

się do królowej i starał się ukoić jej serce. Ponie

waż słońce piekło i czuli pragnienie, zażądali pić. 

Dziewczynka poszła szukać jakiegoś napoju, aż 

znalazła bukłaczek oddany w ręce Brangien przez 

matkę Izoldy. 

- Znalazłam wino! - zawołała. Nie, nie, to nie 

było wino - to była chuć, to była rozkosz straszli

wa i męka bez końca, i śmierć. Dziecię napełniło 

puchar i podało swej pani. Piła dużymi łykami, 
po czym dała Tristanowi, który wypił do dna. 

W tej chwili weszła Brangien i ujrzała ich, jak 

spoglądali na siebie w milczeniu, jakby oszoło

mieni i zachwyceni razem. Ujrzała przed nimi 

naczynie prawie puste i puchar. Wzięła na

czynie, pobiegła na tył okrętu, rzuciła je w fale 

i jękła: - Nieszczęśliwa! Przeklęty niech będzie 

dzień, w którym się zrodziłam, i przeklęty dzień, 

w którym wstąpiłam na ten statek! Izoldo, przy

jaciółko moja, i ty, Tristanie, otoście wypili własną 

śmierć ... 

• JózefBedier 
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Tristan 

... pani gra przecie - rzekł prosząco i powstał. 

- Ba, panie Spineli, to było wtedy! W czasach 

wodotrysku, wie pan ... zapomniałem wszystko, 

niech mi pan wierzy. Na pamięć nie umiem nic 

prawie. - Więc niech pani zagra to nic prawie! 

Jest tu mnóstwo nut, tu leżą, na fortepianie .... 

tu jest Chopin ... - Chopin? - Tak, nokturny. 

I trzeba tylko, bym zaświecił świece ... - Niech 

pan nie myśli tylko, że będę grała. Nie wolno 

mi. Jeśli mi zaszkodzi? Zamilkł. - Czy istotnie 

tu mają nokturny Chopina? - Oczywiście. Są 

otwarte i wszystko gotowe. - No, to w imię Boże, 

zagram z nich jeden - rzekła - Ale tylko jeden, 

słyszy pan? Wtedy będzie pan miał raz na zawsze 

dość. Powstała, odłożyła robótkę i podeszła do 

fortepianu. Siadła na krzesełku, na którym le

żało kilka oprawnych zeszytów nutowych, nakie

rowała świece i przerzuciła karki nut. Pan Spineli 

przysunął do jej boku stołek i siedział przy niej 

niby nauczyciel muzyki. Grała Nokturn Es-dur, 

op. 9 nr 2. Jeśli rzeczywiście czegoś zapomniała, 

to gra jej musiała być niegdyś doskonale arty

styczna. Fortepian bił mierny, lecz już po pierw

szych dotknięciach umiała traktować go z nie

chybnym smakiem. \11/ykazywala nerwowy zmysł 

dla zróżnicowanej barwy dźwięku i upodobanie 

do ruchliwości rytmicznej. „ Pan Spineli siedział 

bez głosu i ruchu. Zagrała jeszcze jeden nokturn, 

zagrała trzeci i czwarty. Potem wstała; lecz tylko 

po to, by na górnej pokrywie fortepianu poszukać 

nut. Pan Spineli v1padł na myśl, by przeszukać 

w czarną tekturę oprawione tomy leżące na krze

sełku. - Niemożliwe!„. To nieprawda!„. A jednak 

nie mylę się!.„ Wie pani, co to jest? ... Pokazał jej 
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niemo kartę tytułową. Był zupełnie blady, opu

ścił książkę i popatrzył na nią drżącymi wargami. 

- Skąd to się tu wzięło? Więc niech pan da, rze

kła po prostu, ustawiła nuty na pulpicie, usiadła 

i po chwili ciszy zaczęła od pierwszej strony. Gra

ła początek z przesadną i dręczącą powolnością, 

z niepokojąco przeciągłymi pauzami. Motyw 

tęsknoty, samotny i błędny dżwięk wśród nocy, 

głosił cicho swe trwożne pytanie. Cisza i ocze

kiwanie. I oto odpowiedź: ten sam wahający się 

samotny dżwięk, tylko jaśniejszy, delikatniej

szy. Nowe milczenie. Wtedy wplótł się, owym 

stłumionym i cudovmym sforzato, który jest 

jakby podrywem i błogim spożądliwieniem na

miętności, motyw główny; dźwigał się, wspinał 

w zachwycie wzwyż aż do słodkiego splotu, opa

dał rozwiązując się, z powrotem i z g;łębokim 

śpiewem ciężkiej, bolesnej rozkoszy wystąpi

ły wiolonczele i snuły dalej melodię ... ~ie bez 

powodzenia starała się zaznaczać na nędznym 

instrumencie działanie orkiestry. Grala z do

stojnym nabożeństwem, zatrzymywała się przy 

każdym obrazie i wydobywała pokornie i demon

stracyjnie każdy szczegół, jak kapłan wznosi ho

stię nad swą głową ... Cóż się działo? Dwie moce, 

dwie obce istoty dążyły w cierpieniu i błogości 

ku sobie wzajem i obejmowały się w zachv")'tnym 

i obłędnym pożądaniu wieczności i absolutu ... 

Tymczasem nuda u radczyni Spatz doszła do 

tego punktu, gdzie zmienia oblicze ludzkie, 

\vysadza oczy z głowy i nadaje wyraz trupi 

i zatrważający„. 
I Tomasz Mann 

przekład Leopold Staff 

Tristan 1946 

- Płyta? Kto ją przysłał? Dziewczyna zerknęła 

mu przez ramię. - Och, to moja matka! - wy
jęła mi z ręki paczkę. Przecież to jest nawet do 

mnie zaadresowane ... więc jednak to nie był 

nikt nowy. To iskrzące się młodością stworzenie 

z buńczuczną grzywą, to był właśnie ten „urato

wany dobry człowiek". Mój syn mówił prawdę: 

nie chodziło mu o dziewczynę. Ogromny ciężar 

spadł mi z serca. Cała ta paralela z Tristanem 

i Izoldą została nam wmówiona przez „stare Les

by" („ .) Uszczęśliwiona zawołałam: - Chodźcie, 

chodźcie na taras. Autobusy do Truro kursują 

w sezonie do jedenastej, prom chodzi do półno

cy. Zabierzcie gramofon i płyty. Zaraz przynio

sę wino. Kiedy wróciłam, Kathleen Me Dougall 

wpatrywała się w paczkę. Biedna mama - wes

tchnęła. - Zawsze robi nie to, co trzeba i zawsze 

nie w porę. Podała lVIichałowi karteczkę, która 

wypadła z koperty. - To miał być prezent ślubny

szepnęła. - Proszę patrzeć, co ona tu napisała: „Tę 

symfonię Francka przesyłam ci zamiast marsza 

weselnego." Oboje wyglądali speszeni. - Pani wy

biera się za mąż? Wymienili nagle spojrzenia, od

powiedzi nie usłyszałam. Na tarasie wypiliśmy po 

kielichu sherry z piwnicy mojego Freddie, potem 

ja sama założyłam płytę. Przyszłość była zam

knięta na siedem pieczęci. Wieczór był lipcowy, 

a świat naokoło mitologiczny. Za oknem dyszał 

ciepły niski kamienny mur obrośnięty walerianą, 

siną w świetle księżyca. Bielała furtka i zejście 

w dół przez szosę na piasek. Malutkie posrebrza

ne fale łasiły się do brzegu. Bliżej domu, na wyso

kim prawym brzegu zatoki czerniał las. Przy ob

rocie latarni morskiej światło przenikało ten las 

i ukazywało twarze dwojga, które powoli zaczyna

ły jakby zapadać w letarg, raczej może nieczułość 

na wszystko, co nie było tą muzyką, przeznaczoną 

na noc weselną. W rytmicznych rozbłyskach la

tarni widziałam, jak dwie ręce omackiem dążyły 

do siebie, cofały się, znowu dążyły, aż wreszcie 

splotły się palcami i przez tę antenę symfonia się 

uziemiała. Słyszałam jej dwa motywy: poziomy 

i pionO\vy. Poziomy obejmował i wchłaniał, pio

nowy przenikał i unosił. Poziomy wyobrażał jak 

gdyby wodę i ziemię. Motyw pionowy brzmiał 

ostro, natarczywie, bił w noc coraz gwałtowniej

szymi ciosami. Za każdym jego nawrotem dwie 

twarze, powleczone lunatyczną mglą, przebiegał 

skurcz, a spleciona dwój ręka drżała, jak gdyby ją 

ktoś szarpał i przymuszał. Coś niechcianego się 

działo, coś silniejszego niż oni. W moich oczach 

dziewczyna i chłopak przemieniali się na zwie

rzę ta w stanie Łaski; przestawało być ważne, skąd 

przyszli i dokąd zmierzali. Zapadli w sferę , gdzie 

ludzkie oceny i cele tracą sens. Płyta się skończy

ła, kiedy latarnia raz jeszcze rozcinała ciemność 

i przez chwilę widziałam spojrzenie Michała 

pogrążone w oczach dziewczyny. To był ten sam 

wzrok, co wtenczas, w pierv.fiosnkowej zatoce, 

kiedy Michał wpatrywał się w swoje nierealne 

Truro za morzem. A więc jego Truro to nie była 

Polska ani dzieciństwo. 

Nie mogłam tego znieść. Zapaliłam światło. Ale 

oni wcale się nie poruszyli. Ich ręce teraz zwisały 

bezwładnie, na ustach osiadł uśmiech chyba wa

riacki, oczy odpłynęły pod czaszkę. Tymczasem 

czas się posunął. Kładąc rękę na jego ramieniu, 

przypomniałam Michałowi: ,,Autobus do Truro 

odchodzi o jedenastej" ... 

I l\ifaria Kuncewiczowa 
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Napój miłosny 

Napój miłosny to coś podobnego do Tristana i Izoldy, tyle że ma przy

stępniejszą formę i trwa połowę krócej. I tu, i tam chodzi o napój, który 

po skosztowaniu potęguje pragnienie prokreacji. 

U Wagnera owa ryzykowna miksturka pochodzi z domowej apteczki 

matki Izoldy. U Donizettiego w ruch idą dwie flaszki cienkiego czer

wonego wina, zakupione przez Nemoria, który jest poczciwym rolni

kiem, u wędrownego medyka. 

Inaczej niż Tristan, Nemorino zachowa życie, zyska żonkę i zaspokoi 

swoje żądze, co koniec końcem przemawia za winem, a przeciw matce. 

• Loriot 

Noty 

Roland Barthes (1915-1980), francuski krytyk 

literacki. Cwłowy przedstawiciel strukturalizmu 

i poststrukturalizmu, znawca muzyki i autor ory

ginalnych szkiców muzycznych . Po polsku uka

zały się różne zbiory jego pism, m.in. Mit i znak. 

Eseje (1970), Przyjemność tekstu (1977), Fragmen

ty dyskursu miłosnego (1999), Mitologie (2000), 

System mody (2005). 

Edward Stewart Gifford (Jr.), amerykański etno

log starszego pokolenia; poza głośnymi Urokami 

miłości (1he Charms of love), z których pochodzi 

zamieszczony tu tekst, jest autorem innych prac, 

m.in. 1heAmerican Revolution In the Delware Val

ley, Father against the Devil, 1he Evil Eye. 

Johann Wolfgang Goethe (1749-1832), nie

miecki peta, prozaik, dramaturg, polihistor, 

polimnemon. Autor Cierpień młodego Wertera, 

Fausta, Powinowactw z wyboru, Nauki o barwach, 

Wilhelma Meistra. Zamieszczony ustęp pochodzi 

z pierwszej części Fausta, ze sceny zatytułowanej 

Noc Walpu1gi. Obscoena (w niektórych wydaniach 

opuszczane) zgodne z rękopisem. 

Gotfryd ze Strasburga I Gottfried von Stragburg 

(po 1170 - ok. 1215), poeta niemiecki. Du

chowny, urzędnik w biskupstwie sztrasburskim. 

Znawca języka francuskiego. Jego nieukończony 
Tristan nie jest pierwszym niemieckojęzycznym 

opracowaniem tematu. Oparty na dziele Thoma

sa z Bretanii epos Gotfryda powstał około 1210 

roku. Źródło, z którego korzystał, traktował jako 

świadectwo historyczne, toteż treść pierwowzoru 

oddał bardzo wiernie. Bogactwo języka, elegan

cja stylu oraz specjalna uwaga, jaką zwraca na 

wewnętrzne przeżycia bohaterów, czyni z eposu 

dzieło najwyższej wartości artystycznej. To wła

śnie to dzieło stanowiło główne źródło Tristana 

i Izoldy Ryszarda Wagnera. Istnieje szereg tłu

maczeń Tristana Gotfryda ze Strasburga na lite

racki język górnoniemiecki (hochdeutsch), m.in. 

K. Immermanna, H. Kurza, K. Simrocka. 

Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen 
(1621/ 1624-1676), niemiecki powieściopisarz, 

samouk. Prócz Przygód Simplicissimusa (pierw
sze wydanie, w 5 księgach, wyszło w 1669; dal

sze mają szóstą księgę zatytułowaną Continuatio) 

napisał (na podstawie Wojny żydowskiej Józefa 
Flawiusza) romans Historia o cnotliwym Józefie 

oraz powieści: Cudowne ptasie gniazdo (1672) 

i należący do „symlicjańskiego" cyklu Opis życia 

arcyoszustki i wagantki Courasche (16 70), której 

tytułowa bohaterka jest prototypem Brechtow

skiej Matki Courage. 

Maria Kuncewiczowa (1897-1989) pisarka, od 

1939 do 1968 roku poza krajem. W latach 1940 

-1955 w Londynie, od 1956 wykładowca literatu

ry polskiej na uniwersytecie w Chicago. Uznanie 

przyniosły jej wybitne osiągnięcia w dziedzinie 

prozy psychologiczno-obyczajowej, poczynając 

od przedwojennej jeszcze Cudzoziemki (1936), 

przez Leśnika (1952), Tristana 1946 (1967) po 

autobiograficzne Fantomy (1971) i kontynuującą 

je Naturę (l 975). Jest też autorką dziennika cza

sów wojny Klucze (1943), szkiców, esejów oraz 

zbioru opowiadań Dwa księżyce poświęconego 

Kazimierzowi Dolnemu, gdzie już od przedwoj

nia posiadała piękny dom. 

Loriot (ur. 1923) wł. Bernhard Victor Christof

Carl - krótko: Vico von Biillow (ur. 1923), po

pularny niemiecki rysownik, pisarz, humorysta, 

aktor, reżyser, także profesor teatrolog. Pseu

donim Loriot (rzeczownik r. m.) to francuska 

nazwa wilgi, która jest w herbie jego meklembur

skiego rodu. 

Tomasz Mann (1875-1955), jeden z najwybit

niejszych prozaików języka niemieckiego XX 
wieku. Autor powieści, nowel, esejów. Znawca 

i entuzjasta twórczości Ryszarda Wagnera, któ

rego sylwetce i twórczości poświęcił szereg pism. 

Autor powieści: Buddenbrookowie (1901), za któ

rą trzymał Nagrodę Nobla (1929), Czarodziejska 

góra (1924), Królewska wysokość, Józef i jego bra

cia (tetralogia, 1933-1942), Lotta w Weimarze 

(1939), Doktor Faustus (1947), Hyznania hochsz-
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taplera Feliksa Kru/fa (1954). Tristan - nowela 

z 1903 roku - jest jednym z pierwszych utworów, 

w którym Mann podejmuje znamienną dla jego 

twórczości problematykę relacji życia i sztuki. 

Pierre Cadet Marivaux (1688-1763), pisarz 

francuski, dziś określany czasem mianem „Pro

usta XVIII wieku". Autor oryginalnych obycza

jowo-psychologicznych powieści: Życie Marian

ny i Kariera wieśniaka (bohaterem tej drugiej jest 

pnący się w górę dzięki względom zamożnych 
kobiet urodziwy wieśniak). Do dziś gra się też 

jego komedie, z których najbardziej znana to 

Igraszki trafu i miMci (1730), najśmielsza - Wyspa 

rozumu, której tematem jest emancypacja kobiet 
i apologia wolnych związków miłosnych. 

Jose Ortega y Gasset (1883-1955), hiszpański 

filozof i pisarz, jeden z najoryginalniejszych my
ślicieli XX wieku. Pisma Ortegi w Polsce publi

kować zaczęto dopiero po 1980 roku, a słynny 

Bunt mas z 1929 roku, jedna z najprzenikliw

szych diagnoz społecznych Europy pierwszej 

płowy XX wieku, pierwsze wydanie miał u nas 

w 1982 roku ... Inne wydane po polsku tomy to: 

Dehumanizacja sztuki i inne eseje (1980), Szkice 

o mi/ości (1989), Po co wracamy do filozofii? (1992), 

Ve!dzquez i Goya (1993), Wokól Galileusza (1993). 

Ottavio Rinuccini (1562-1621) poeta włoski, li

brecista; członek słynnych elitarnych „akademii" 

włoskich. Był związany z hrabią Bardim i śro

dowiskiem Cameraty, G. B. Strozzim, księciem 

Gesualdo da Venosa. Jego Euridice zainspiro

wała dwie rywalizujące, ważne w dziejach opery 

kompozycje (Periego i Caccinicgo). Popularność 
zdobyły też madrygały (w stylu T. Tassa); cyto

wany tu wiersz wykorzystał Claudio !vlontever

di w VIII księdze lvladriga!i guerrieri, et amorosi 

(Venezia 1638). Specjalnie dla Monteverdiego 
Rinuccini napisał libretto Bal/o delle ingrate. 

Józef Rostafiński (1850-1928),jeden z najwybit
niejszych botaników polskich, profesor botaniki 

na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor licznych 
prac z zakresu florystyki. Oprócz podręczników 
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należą do nich m.in. Florae polonica prodromus 

(1872), Słownik polskich imion roślin (1900), 

O topoli wloski~j w Polsce, wielokrotnie wznawia

ny Przewodnik do oznaczania roślin w Polsce dziko 

rosnqcych (pierwsze wydanie 1901). 

Paul Valery (1871-1945), poeta francuski. 

Debiutował wierszem inspirowanym poezją 

S. !vlallarmego, którego uznawał za swego mi

strza. Miał dar poezji czystej, co go zbliżało do 

symbolizmu, oraz rzadkie wyczucie precyzji. 

Autor tomików: Album wierszy dawnych (1920), 
Uroki (1922), autobiografii intelektualnej Wpro

wadzenie do metody Leonarda da Vinci (1895), 

dramatu Mój Faust (1945), dwu melodramów, do 

których muzykę skomponował Artur Honegger 

(Amfion, Semiramida). Jego wiersze tłumaczyli 

na polski: ]. Iwaszkiewicz, R. Kołoniecki, ]. Ro

goziński, A. Sandauer (Semiramida), eseistyczna 

prozę - A. Frybesowa i]. Guze. Zamieszczony 

fragment Erosa pochodzi z dzienników poety 
(Cahiers). 

Ryszard Wagner (1813-1883), niemiecki kom

pozytor, poeta, teoretyk dramatu i reformator 

muzycznego teatru, autor oryginalnych prac 
muzykologicznych (Beethoven). Twórca dzieł 

symfonicznych (m.in. uwertura Polonia (1836) 

będąca manifestem uznania dla bohaterów po
wstania listopadowego, Faust, Symfonia C-dur), 

oper, których teksty sam pisał (Rienzi, Holender 

tułacz, Tannhduser, Lohengrin), wreszcie .różnie 

przezeń określanych muzycznych dramatów sce

nicznych (czteroczęściov.'Y Pierście1i Nibe!unga, 

który współtworzą: Złoto Renu, Walkiria, Zygfiyd 

i Zmierzch bogów, oraz Tristan i Izolda, .Śpiewacy 
no1ymberscy, Parsifal). 

Maria Ziółkowska, współczesna pisarka, autor

ka poczytnych powieści obyczajowych, felieto

nów i szkiców. Prócz świetnie przyjętych Gawęd 

o drzewach, na rynku ukazały się książki: Ostat

nie wagaiy, Powróżyć, karty stawiać, Czarownica 

z Piaseczna, Skqd my to mamy, oraz zbiór felietonów 

o dziwactwach, nałogach i kaprysach wybitnych 
osobistości zatytułowany H')ibitni ludzie też ludzie. 
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Danuta Sl owińsl:a 
Malgooata W1erzbiańska 

Miroslawa K<! rasińska • 
Izabela M1loch • 
Magdalena Polo nC2'!k" 
Tenory 
Oilin Beoonow 
Andrze1 Brucki 
Jerzy Doliński 

Krzysztol Dziedltc 
Józel Guidziol 
Eugeniusz Kalinowski 
Zbtgmew Koczorowski 
Ma1cin Mterzwa 

K11ysztol Nowal:owski 
Malek Pawłowski 

Grzegorz Szachnowsk1 
Jacek Zlehńsk1 
Mariusz Ztólkowski 
Przemysla.v Cie!Zlllewski • 
Przemysław Jendrzejewski· 
Ronian Kaniewski • 
Pawet KraStJlak" 
Wiktor Raczyilski • 
Jan Rmk· 
Basy 
Edward Bemit 
Jonasz Duna1sk1 
Zb1gmew Fortuna 
Jan Kujawski 
Karol Malinowski 
Marek Murawa 
Pawel Olszyna 
Janusz Stolarsk i 
Marek Wawrzyniak 
Miroslaw W()żmak 
Jakub Zarębsk i 

Andrzej Piskorski · 
Manan Potaszewski • 
Mam Zaremba · 
Marek Zasada· 
Inspicjent 
Grazyna Juszczyk 
li Inspicjent I sufler 
Agnresz~a Ryczak 
ORKIESTRA 
Dyrygenci 
Macie1 Figas 
Jerzy Wolos•uk asystent 
dyrygenta 
Andrzej Knap· 
Andrze1 Straszyńsk i • 
Wlod1imierz Szymański· 
Piotr Wajrak· 
Henryk W1erichoń" 

Inspektor 
Jerzy Wojciec~ki 

I skrzypce 
Helena Ptniuta-SzurkJ 
(l:oncenmislrz) 
Andrze j Stańczyk 
(koncertmisJrz) 
Paemystaw Na:1rock1 
Wo1clech Górecki 

rem Tamawski 
Ol ha Li khnyakevycll 
Toillilsz Komorowski 
Kataryna Redy~ 
Michał Kwaśm 

MaJta Kęp11\ska 

Jaroslaw Pawtowskl ' 
Aga ta 
Kopycińska-Karoowniczek ' 

li skrzypce 
Alicja Zok 

etla Szubett -Gómy 
Anna Sypek 
Róza Wożma~ 
Liiia Kosti ~ 
Piol1 Buczyński 
Marta ępińska 

Gabriela Marlcowsia-Klapul • 
Jacek Kaczor· 
Altówki 
~ateusz Bocheński 

Marta Lutrzykowska 
Beata Fi gas 
lhor Laviys 
Katarzyna Boche1\sll3 

Bartosz Olejni 
Wiolonczele 
Adam Szurka 
(koncertmiS/11) 
Dorota Noga j 
Jan Paytula 
Ewa Pćllorak 

Grazyna Dudzińs :a 
Cezary Krysztolorski 
Joanria Powidel 
Joanna 
Otm1anowska -S iarkiew1cz 
Kontrabasy 
Dariusz Zygmunl 
Maciej Kuczyniecki 
Dariusz Chojecki 
Flety 
Tomasz Pawilckl 
Monika Ja blońska 

Miro sława Pawłowska 

Julia Stanecka 
Oboje 
Bogumił Sykuła 

Jacek Polań ski 
Bogumi ła Piontek 
Eweliria Klocek 
Klarnety 
M1roslaw Ouazu\ski 
.Jarosław Gómy 
Wo1c1ech Kuczynleck1 
Jerzy Wojciechowski 
Fagoty 
Barlosz Nogacki 
Andrze1 Szcześniewski 
Czesław Cieślak 

Janusz W1tkowsk1 
Trąbki 

Janusz 8ob1ńs~i 

Jace Wieczote 
Krzysztof Marlewsk1 
Łukasz Ra lińskl 

Waltornie 
Wojciech Bry liński 
Se1h1y Matsenko 
Aleksander Uss 
Janusz Stanecki 
Jerzy Katafiasz 
Puzony 
Andrzej Owsik 
Male F1erlro 
Piotr CupFyś 
Lukasz M1cha lsk1' 
Gezary Zienkowski ' 
Marek Cieszyilski • 
Tuba 
Kazimierz Kmt eć · 
Robert Bartoszewtcl' 
Harfa 
Marzena Krawczyk 
Dorota Buraczewska 
Perkusja 
Grzegorz Jurczyk 
Maciej Malcinlak 
Krzysztof Pilarski 
Jacek Kwaśniak 
Tomasz Barlec i · 
Fortepian I Organy 
Celesta I Klawesyn 
Olga Walkowa 
Ail!Jr Pl!ch 
Valeriya Savchen 
Larysa Tsypla ova· 
Akordeon 
Marek Wawrzyniak 

Gitara I Cymbały 
Orlin Bebenow 
Zastępca dyrektora 
ds. inwestycyjnych 
Wojciech Bartczak 
Główna księgowa 

Krystyna Sklzypczak 
Zastępca głównej 

księgowej 

Wanda Borowia 
Kierownik koordynacji 
pracy artystycznej 
Prolr Karczewski 
Dział kadr 
Agnreszka Abucew1CL 
Janma l1~•i niuk 
Sylwia Wal iszews~.a 

Kierownik Ozialu Promocji 
i Obsługi Widzów 
Robert Cho1nack1 
Organizator widowni 
Jolanla Mikola1cr.ik 
Specjalista ds. reklamy 
Ewa Chata 
Alicja KuklillSka 
Główny specjalista 
ds. administracji 
Daniela S1asiak 
Bibliotekarz 
Krystyna Ciabaszewska 
Zespól techniczny 
Kierownik działu 
technicznego 
Jarosław Jez1ors 
Gtówny brygadier sceny 
Jąroslaw Gamszej 
Kierownicy pracowni 
Elektrycznej 
Krzysztol twgustynlak 
Akustycznej 
Adrian 1chalslu 
Stolarsko-ślusarskiej 

Jan żmi1ewsk1 
Plastycznej 
Donat Zi!Wlsza 
Fryzjersko-perukarskiej 
Halina Kośnik 
Modystycznej 
Jerzy Pleta1 
Krawieckich 
Jolanta Lubawa 
Krawieckiej męskiej 
(lasJępca kietowni~•) 

Adam Zgoda 
Szewskiej 
Józef M1clnls i 
Tapicerskiej 
Tomasz Oparka 
Zastępca dyrektora 
ds. Centrum Kongresowego 
Zb1gmew Ostr011>S i 
Główny specjalista 
ds. imprez zleconych 
Barbara Bukola 
Specjalista 
ds. kongresowych 
Krzysztol Sypek 
Kierownik działu 
eksploatacji budynku 
Jacek Golębiewsk1 

• artyści wspólpracufący 



Opracowanie graficzne 
i przygotowanie do druku 

studio 

DJ\ VINCI 
agencja reklamowa 

Agencja Reklamowa 
Studio da Vinci 
85-836 Bydgoszcz, ul. Filmowa 8 
tel. 052 362 91 50 
e-mail: redakcja@studio-davinci.pl 
www.studio-davinci.pl 

Druk 
Drukarnia Abedik 
85-861 Bydgoszcz, ul. Glinki 84 
tel. 052 3 700 71 O 

Wydawca 
Opera Nova w Bydgoszczy 
85-070 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 5 

Zamówienia na bilety zbiorowe 
przyjmuje i wszystkich informacji udziela: 
Dział Promocji i Obsługi Widzów 
85-070 Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 5 
tel. 052 325 16 55, fax 052 325 16 36 
czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.30-15.30 
Kasa Opery Nova, ul. Marszałka Focha 5 
tel. 052 325 15 55 
poniedziałek* 18.00-19.00 
wtorek 15.00-18.30 
środa 15.00-18.30 
czwartek 15.00-18.30 
piątek* 18.00-19.00 
sobota 15.00-18.30 
niedziela 16.00-18.30 
* kasa czynna tylko 
w przypadku przedstawień 

Opera w Internecie: 
www.opera.bydgoszcz.pl 


