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O CZYM ŚPIEWAŁA OFELIA? 

Należę do zwolenników zestawień , które opierają 

się na różnicy. Zaden głos rozsądku nie przekona mnie, że 

wykonanie czterech symfonii Lutosławskiego w ramach ojed

nego koncertu byłoby bardziej sensowne i pozyteczne. niż 

prezentacja jego Kwartetu smyczkowego obok, powiedz

my, kompozycji Gabrielego, Debussy'ego i Bacha. To ostat

nie zestawienie i każde podobne (a poza nim żadne inne) 

sprawiają , że „hermeneutyczne synapsy zaczynają iskrzyć 

poza kontrolą" (sformułowanie Karola Bergera'), a to z kolei 

otwiera perspektywę dla doznań nieprzeczuwalnej miary. 

Dlatego też, mając w perspektywie wysłuchanie i obejrze

nie w ciągu jednego wieczoru opery Henrika Hellsteniusa. 

pieśni Pawła Mykietyna oraz baletu Aleksandry Gryki, nie 

myślę uzasadniać w jakikolwiek sposób tego ryzykownego 

zestawienia. Jego sens ujawni się w trakcie oglądania i słu

chania, i nawet gdyby okazał się inny od zamierzonego czy 

po prostu wątpliwy, to doświadczenie napięcia wynikłego 

z takiego zestawienia wzbogaci kontakt z Ofeliami, Alphą 

i Sonetami bardzie] niż niejedno „izolowane" wysłuchanie 

którejkolwiek z tych partytur. 

Kontekstowe słuchanie, które tak energicznie tu za

chwalam, wymaga jednak właściwego rozeznania w „czy

stej " materii tego, co ma być dopiero kontekstem obudo

wane, i tu znajduje swoje usprawiedliwienie zestaw uwag 

na temat trzech kompozycji składających się na spektakl 

Ofelie, Sonety, Alpha . 

Warszawscy widzowie pamiętają zapewne tutejszą premierę pierwszej opery Henrika Hellsteniusa zatytułowa

ne i Sera ( 1999) . O ile sam autor określa ją 1ako „współczesną operę buffa" , o tyle jego nowe dzieło sceniczne, Ophelias: 

death by water singing (2006-7), na własną rękę nazwać można „współczesną operą seria" Ofelia zakochuje się w nie

zrównoważonym księciu Hamlecie, zostaje uwiedziona i zdradzona. Hamlet zabija Króla, Ofelia popada w obłęd i topi się 

w rzece. Scena jej śmierci otwiera właściwą akcję opery. Nie iest to zresztą akcja w tradycyjnym rozumieniu tego sło

wa; mamy tu do czynienia z operą-snem (czy może z operą-delirium) wymykającą się linearności . 

Kompozytorski arsenał Hellsteniusa budzi zaufanie. Dużą rolę odegrały tu z pewnością studia u Lasse Thore

sena, ieszcze większą zapewne - lata spędzone w Paryżu . Kontakty z Gerardem Griseyem oraz IRCAM-em (ośrodek 

skupiający naukowców i muzyków, którym marzy się twórczy sojusz nauk ścisłych , teorii muzyki i praktyki kompozytor

skiej , niczym w średniowieczu ) uczyniły z Hellsteniusa spektralistę . Komponowanie w oparciu o analizę pojedynczego 

dżwięku (relacje między iego składowymi slużą za wzór dla ustalania relacji między różnymi dźwiękami i planu calej 

kompozycji) znalazło w młodym Norwegu szczerego zwolennika, Jakkolwiek związek jego utworów z tradycją spek

tralną nie zawsze łatwy jest do uchwycenia (dotyczy to chyba również Ofelii) . 
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Libretto nowej opery Hellsteniusa. 1Pióra Cecilie Loveid, przewiduje udział sześciorga śpiewaków oraz nieme

go aktora i zamyka się w trzynastu scenach. Partytura Ofelii wymaga udziału zespołu instrumentalnego (flet, klarnet . 

perkusja, fortepian, skrzypce, altówka, kontrabas) , warstwy elektronicznej oraz grupy wokalistów (Ofelia - sopran. 

Hamlet - bary1on, Gertruda - alt, trzy nimfy leśne - dwa soprany, mezzosopran) . 

Wejściu publiczności na widownię towarzyszy jednostajne brzmienie perkusji i elektroniki. W scenie I (Let's be 

hopeless) każdemu z głosów !Przypisany jest jeden instrument, z zachowaniem synchronizacji w ramach tak pomyśla

nej pary i z równoczesną desynchronizacją par między sobą: Gertrudzie przypada fortepian . Ofelii - flet. Hamletowi 

- klarnet basowy, nimfom - skrzypce, altówka i kontrabas ; od pewnego momentu wykonawcy (nadal w niezależnych 

parach) powtarzaią swoie frazy : wszystko na tle dźwięków perkusji , która w grze par nie bierze udziału . Muzyka teJ 

sceny niedwuznacznie sugeruje, że akCJa jeszcze się nie zaczęła, a może i to, że akcji w ogóle nie należy się spodzie

wać . Scenie li (A/ready a river) , w której dochodzi do samobójstwa Ofelii , towarzyszy muzyka nieco bardziej ożywiona 

- głównie za sprawą prędkich figur oraz „akcentów" w partiach instrumentów smyczkowych i dętych . Nawoływaniom 

nimf w kolejnej odsłonie (Hi, Opheliaf) wtórują brzmienia nieco bardziej jaskrawe; wejściu Gertrudy towarzyszy cha

rakterystyczna figura fortepianu i czelesty Donośna kwestia całego zespołu puentuje pojawienie się Hamleta w scenie 

IV (I am a mouse) . Następstwo muzycznych zdarzeń stopniowo się zagęszcza (szybkie biegniki, perkusy1ne „erup

cje", zaostrzenie kontrastów dynamicznych), pozostawiając jednak wrażenie raczej trwania niż procesu. Najbardziej 

chyba frapująca pod względem muzycznym lest scena XI (/'vfLJrder and Waiting) - pochód pieczołowicie dobranych 

współbrzmień w jednostajnym ry1mie (fortepian. a potem inne instrumenty) na długo pozostaje w pamięci słuchacza . 

Ostatnia odsłona (/'ma little happy) , w której Hamlet powraca do domu w towarzystwie dwóch dam, Księżnej Anglii 

i Królowei Szkocji, gdy tymczasem Ofelia wspina się na nadrzeczną wierzbę, wypełniona iest znów muzyką „nierucho

mą" - o słabo wyczuwalnym pulsie i długo wybrzmiewających dźwiękowych „smugach". 

Najbardzie1 uderzającą właściwością Ofelii Hellsteniusa i Loveid nie iest nowa interpretacja Szekspirowskiego 

wątku . pomysłowość brzmieniowa czy inwencja w doborze współbrzmień . Ważniejsza wydaje się specyficzna mani

pulacja czasem, jego rozciągnięcie i zatrzymanie , osiągnięte czysto muzycznymi środkami. Dzięki temu wchodzimy 

z Ofelią raz po raz do teJ samej rzeki . 

TRIO NA SOPRAN I FORTEPIAN 

Przeglądając sfatygowany, kieszonkowy egzemplarz Sonetów Szekspira, przypomniałem sobie , że Adrian Le

verkuhn „stale nosił przy sobie( . .. ) wydanie owych sonetów, tego przedziwnego tria artysty, 1Przy1aciela i kochanka "2 , 

i z pewnością skomponowałby do nich muzykę , gdyby tylko otrzymał od swego twórcy, Tomasza Manna, stosowne 

pozwolenie Ten jednak ograniczył „szekspirowską " twórczość swego bohatera do opery Stracone zachody milości 

i Pieśni Ariela na głos , obój, trąbkę , skrzypce~zelestę i harfę . Leverkuhnowi nie dane więc było dołączyć , choćby 

tylko na kartach powieści, do Igora Strawińskiego , Dymitra Szostakowicza, Andrzeja Czajkowskiego i Pawła Mykiety

na - do tych swoich znakomitych kolegów, którym dane zostało nie tylko istnienie realne. ale i autorstwo opracowań 

Szekspirowskich sonetów. Strawiński skomponował w 1953 rokLJ Three Shakespeare Songs na głos, flet, karnet 

i altówkę - słowa pierwszej , Music to hear, pochodzą z Sonetu 8.: cykl 6 romansów do stów poetów angielskich na 

głos i fortepian op. 62 Szostakowicza mieści w sobie muzyczne ujęcie Sonetu 66. (w rosyjskim przekładzie Borysa 

Pasternaka) ; muzykę do siedmiu sonetów (104 , 75., 49. , 61. , 89., 90., 146.) stworzył w 1967 roku Andrzej Czajkowski ; 

siedem innych zainspirowało Pawia Mykietyna. 

Sylwetka trzydziestoośmioletniego dziś Myki etyn a jest JUŻ opero- i melomanom na tyle znana, że przedstawia

nie jej byłoby zbędne , może nawet nietaktowne. Przypomnijmy Jednak, że to właśnie Sonetom Szekspira na sopran 

męski i fortepian, napisanym w roku 2000, zawdzięcza kompozy1or wiele ze swei zasłużonej renomy. Prawykonanie 

cyklu (w czasie „Warszawskie1 Jesieni" w roku 2000) przyjęto entuzjastycznie, mówiono, (a nawet pisano) o „Dichter

liebe na koniec wieku " i „na1wybitniejszych pieśniach polskich po Lutosławskim ". Pierwszymi wykonawcami Sonetów 

byli Jacek Laszczkowsk1 1 Maciej Grzybowski. Kompozytor dopuścił z czasem możliwość wykonywania Sonetów przez 

głos żeński , co sytuuje pieśni również w polu zainteresowania śpiewaczek , prowadzi jednak do zubożenia właściwej 

cyklowi aury erotycznej dwuznaczności (warto dodać , że płeć adresata tekstów pozostaje naiczęścieJ , dzięki własno

ściom angielskiej gramatyki , nieokreślona). 

Czas powstawania Sonetów (a z nim i sama partytura) należy do tego okresu twórczości Mykietyna, który 

nie tylko sam kompozytor uważa za bezpowrotnie miniony. Pamiętne pierwsze polskie wykonanie Quatre chansons 

pour franchir le seuil na sopran i piętnaście instrumentów Gerarda Griseya („Warszawska Jesień" 2003) stało się dla 

autora Sonetów objawieniem i początkiem nowej drogi twórczej , której kolejne etapy to Ładnienie na bary1on. kwar-
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tel smyczkowy i klawesyn stroiony mikrotonowa do słów Marcina Świetlickiego (2004), Sonata na wiolonczelę solo 

(2006), li Symfonia (2007) oraz Pasja wg Św. Marka (2008). Okres wcześnieiszy (do Sonetów włącznie) charakteryzuje 

gra z kompozytorskimi konwenciami, ograniczenie materiału dźwiękowego do zasobu „skali chromatyczne( (mówiąc 

bardzie) obrazowo: do tych dźwięków, które dostępne są na klawiaturze fortepianu), przy jednoczesnym lekcewa

żeliliu możliwości „skal mikrotonowych" (a więc tych , które wykorzystują podział przestrzeni między białym i sąsia

dującym z nim czarnym klawiszem fortepianu na dwie , trzy lub więcej części). wykorzystywanych przez Mykietyna 

począwszy od Ładnienia. Możliwości skali chromatyczne) uważa dziś kompozytor za definitywnie - ze swego punktu 

widzenia - wyczerpane, a Sonety to de facto ostatnia z podjętych przezeń prób zorgarnzowania tego ograniczonego 

dźwiękowego materiału; zastosowane w partyturze kompozytorskie „chwyty" stanowią dla muzykologa fascynuiący 

obiekt badań i potencialny przedmiot wielostronnej (i wielostronicowej) analizy. Uwadze przyszłego badacza polecam 

rówlflież znaczące autocytaty (z 4 preludiów na fortepian i Koncertu fortepianowego) - one także każą widzieć w Sone

tach podsumowanie wcześnieiszej twórczości Mykietyna (znamienne. że wszystkie utwory napisane między Sonetami 

a Ładnieniem kompozytor wycofał). 

„Miłość to nie miłość, Jeśli, zmienny świat naśladując sama się odmieni ··;, - muzyka pieśni pierwszej (Sonet 

116 .. Let me not to the marriage oftrue minds). mieniąc się zmiennymi harmoniami. pozostaje zasadniczo niezmienna 

(rozproszone po całej skali dźwięki fortepianu twmzą tło dla melodii głosu). Kilka starannie dobranyclil przez kom

pozytora współbrzmień powraca tu nieustalilnie. angażując jednak coraz to inne dźwięki. Jedno z nich występuje 

szczególnie często - to ono jest osią dźwiękowej konstrukcji, ono właśnie stanowi o JeJ emocjonalnej aurze. Podobne 

rozwiązania wyznaczaią slrukturę i nastrój kolejnych części cyklu. 

Ekspresyjnie bardziej powściągliwa (choć ani pogodna, ani też spokojlila) pieśń druga (Sonet 34 .. Why didst 

thou promise such a beautous day) przynosi deklamacyjną melodię głosu na podłożu monotonnej figury ulokowanej 

w środkowym re1estrze fortepianu. Fi9urę tę ożywiaJą pojedyncze dźwiękowe „punkty" grane lewą ręką to powyżej. to 

poniżej owej figury. Układ taki utrzymu1e się aż do nadejścia donośne) kulminaqi, osiągnięte) w drugiej połowie pieśni 

nai słowach: „Ach, lecz te łzy - to perły". Monotonna figura znana sprzed kulminaqi „wypala się" i pozostawia głos 

w otoczce pojedynczych, rozproszonych dźwięków 

Teksl pieśni trzeciej (Sonet 8 .. Music to hear you, why hearst thou music sad/y?, opracowany niegdyś przez 

Strawińskiego) to 14-wersowe i czterozwrotkowe rozwinięcie maksymy, którą wiersz się kończy („Kto samotny - nic 

zefi nie zostanie"), obfituiące w aluzje do Zjawisk dźwiękowych czy zgoła muzycznych (w przekładzie polskim Stanisła

wa Barańczaka mówi się wprost o „echu", „dwudźwiękach" i „kanonach"). Muzyczność Sonetu 8. to wdzięczne pole 

dla kompozytora-konstruktywisty, takiego iak Strawińsl<i czy Mykietyn (który zastrzega zresztą. że komponuje szybko. 

intuicyjnie). Poszatkowane przebiegi dźwiękowe pieśni trzeciej wiąże interesuiąca relaqa: melodia głosu odpowiada 

co do nuty melodii, którą tworzą niektóre dźwięki partii fortepianu; oba wątki występują równocześnie, ale z niewielkim 

czasowym przesunięciem (fortepian pozostaje za głosem nieco w tyle). W zakończeniu pojawia się muzyczne naślado

wanie echa. Melodia towarzyszy samej sobie. zanim zag-ubi się w pustce, w niezmierzonej przestrzeni. Szekspirowskie 

studium samotności nie pozostaje osamotnione - muzyka Mykietyna wiernie mu towarzyszy. 

Wzburzone i głośne figury fortepianu to - razem z krętą linią głosu - dźwiękowa paralela dla słów Szekspira 

o miłości, co „jak gorączka rozszalała trawi" (Sonet 8 .. My love is a fever. longing stil!). Namiętna ekscytacia osiąga 

w trzeciej strofie wiersza i 47 takcie kompozycji kulminaqę . po której poeta i sekundujący mu kompozytor przewidzieli 

zaskakującą. ponurą puentę: „Rzekomo tak promienna pani/ Mego serca iest mroczna niby dno otchłan i!" . 

Dwa sonety opracowane w pieśni piątej (135., Whoever hath her wish. thou hast thy will i 136., lf thy soul 

check thee thai I come so near) to obyczajowo najbardziej swobodne (mówiąc otwarcie: sprośne) nie tylko z siedmiu 

wybranych przez Mykietyna. ale też ze wszystkich stu pięćdziesięciu czterech. jakie Szekspir napisał. Pod względem 

poetyckim Jest to zabawa z wieloznacznym słowem „will": gdy pisze się Je wielką literą. jest zdrobnieniem imienia 

„William", a gdy małą - oznacza bądź wolę. bądż też narządy płciowe (kobiece lub męskie) Zabawa muzyczna 

koncentruje się na stereotypowych schematach muzyki baroku i piosenki kabaretowe) Dźwiękowe „poślizgi" głosu 

przypadające na drugą połowę pieśni są, zdaniem Marcina Gmysa (jednego z niewielu, za to wysokie) klasy mykiety

nologa). wiernym (a więc i dowcipnym, i mocno rubasznym) oddaniem słów. którym towarzyszą „Czyż nie pozwolisz. 

aby wola twa pojemna, I Choć raz dla woli Willa schronieniem się stała?" 

Niepodzielne) (z zatartym podziałem stroficznym) budowie Sonetu 66. (Tir'd with all these, for restful death 

I ery) odpowiada pozbawiony wewnętrznych cięć przebieg pieśni siódme) Kompozytor operuie serią pojedynczych 

dźwięków fortepianu. które - zatrzymywane przy pomocy pedału - tworzą smugi i otaczaią w ten sposób szemko 

rozpiętą i biegnącą niespiesznie melodię głosu. Tekst. któremu tę melodię przypisano. piętnuje niegodziwości świata 

i wskazuje na sen-śmierć. jako jedyną drogę ucieczki. Muzyka pokazuje drugą 
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BRZMIENIE ZORZY POLARNEJ 

Gdy zapytać Aleksandrę Grykę o źródła inspiraqi. odpowiada „Czytam sobie o materii i antymaterii, i to jest 

rodzaJ mojego natchnienia ... "', albo wymienia jednym tchem postaci swoich mistrzów: Chopina i Xenakisa. Podobnie 

jak Jednemu z bohaterów baletu Alpha Kryonia Xe, Konstruktorowi. chodzi Gryce chyba o to, „by dopiąć niemożliwo

ści" - to przynaimniej usiłowanie słyszę w jej partyturach: Interia/cell na zespół instrumentalny (2001), (1 ") extsis as ... 

(-1 ") na flet. akordeon. 3 perkusje. fortepian i wiolonczelę (2001 ). najnowszym (2009) t.aAmiper na trąbkę i orkiestrę 
czy wreszcie - w samym balecie Alpha Kryonia . .. , skomponowanym w 2003 roku. 

Za osnowę libretta baletu posłużyło opowiadanie Stanisława Lema Trzej elektrycerze - fantastyczno-naukowa 

powiastka o filozoficznym podtekście, nieskomplikowanej konstrukcji i obiecu1ąca. jeśli idzie o możliwości jej muzycz

no-scenicznego u1ęcia. Ta1emniczego Konstruktora nachodzi „pomysł dziwaczny, by śmierć z życiem w jedno złączyć 

( .. ).Zbudować z wody istoty prawdziwie piękne i mądre. więc krystaliczne" Stworzeni w ten sposób Kryonidzi istnieć 

mogą „jedynie w przeraźliwym mrozie i pustce bezsłonecznej". słyną zaś w całym wszechświecie ze swych „klejnotów 

gazowych i srebrnych gwiazd lodu". Planetę Kryonidów. tytułową Alphę Kryonię, próbują zdobyć trzej elektrycerze: 

dwai pierwsi (Mosiężny i Żelazny) giną szybko, zgubieni przez własną. zbyt wysoką temperaturę; trzeci z nich. Kwarco

wy, stara się działać bezmyślnie. by „nie rozgrzewa! mu się kwarcowy mózg", co istotnie się udaje. aż do chwili, w któ

rej kryoński mędrzec Baryon zada1e Kwarcowemu zagadkę. zmusza do myślenia i doprowadza tym samym do zguby. 

Partytura baletu wymaga niewielkiej orkiestry (flet. obój, klarnet, saksofon. trąbka. puzon, bogata perkusja. 

akordeon. fortepian. czelesta, 4 skrzypiec. tyleż altówek. 2 wiolonczele i kontrabas). a przeznaczona jej muzyka wy

pełnia uwerturę i dwa akty, z których pierwszy składa się z trzech. a drugi - z pięciu scen. Kompozytorka charak

teryzuje postaci i sytuacje dzięki umiejętnemu doborowi barw. rytmów i wysokości dźwiękowych; operuje przy tym 

raczej orkiestrowymi „chmurami" niż wyrazistym konturem melodycznym. Chociaż melodie i współbrzmienia 11ie są 

przypadkowe. to właśnie barwa brzmienia decyduje o logice przebiegu, a Jej zmiany mają kluczowe znaczenie dra

maturgiczne. 

Uwertura towarzyszy scenicznej wizJi pracowni Konstruktora. a wykorzystuje brzmienie perkusji i perkusyjnie 

traktowanych instrumentów smyczkowych oraz pojedyncze „akcenty" blachy i fortepianu. Obraz Kryonii w I scenie 

aktu I ewokują ruchliwe, ale mimo to statyczne, „unieruchomione" figury instrumentów dętych drewnianych i skrzy

piec. Dwie kole1ne sceny opowiadają o losie Mosiężnego i Zelaznego. Dźwiękowym sobowtórem pierwszego elek

trycerza 1est grupa złożona z kotłów, wielkiego bębna. fortepianu, wiolonczel. kontrabasu. podczas gdy Żelaznego 
reprezentują wiolonczela solo. akordeon i perkusia. wsparte niekiedy glosami skrzypiec i altówek. Muzyczny obraz 

stolicy Kryonidów. Frygidy, w I scenie aktu li przypomina pe1zaż Kryonii z poprzedniego aktu; podobnie „portretuie" 

Gryka kryoński skarbiec. do którego w scenie IV wedrze się Kwarcowy. Instrumentalnym porte-parole trzeciego na

ieżdżcy jest ansambl złożony z saksofonu i wiQ.rafonu. którym towarzyszą klarnet i flet. Stający do walki przeciw Kwar

cowemu (akt li. scena V) rycerz Boreal naciera na przeciwnika przy wtórze trąbki. skrzypiec pizzicato oraz kontrabasu. 

Dźwiękową aurę mędrca Baryona tworzą instrumenty smyczkowe (bez altówek). akordeon. triangel i kotły. Epilog tej 

instrumentalnej feerii oddany iest samotnemu werblowi. którego tremolo towarzyszy w partyturze słowom kończącym 

opowiadanie Lema „Odtąd nikt JUŻ nie próbował najechać Kryo11ii, bo zabrakło głupców w całym Kosmosie, chociaż 

niektórzy mówią, że ich jeszcze sporo. a tylko drogi nie znają". 

Muzykę Aleksandry Gryki porównano kiedyś do „wulkanu o uiemne1 temperaturze". Zgadzam się, choć jesz

cze bardziej lubię porównywać kompozytorkę z mieszkańcami Kryonii - „zorze polarne łapie do wielkich naczyń 

przejrzystych i nimi oświetla nasze siedziby" • 

1 Cytat pochodzi z artykułu Karola Bergera Muzykologia wedlug 
Don Giovanniego albo: czy mamy się stać drastyczni? w przekła
dzie Ewy Schreiber 

2 Fragment z Ookrora Fausrusa Tomasza Manna podaję w przekła
dzie Marli Kureckiej 1 Witolda Wirpszy 

3. Cytaty z Sonetów Williama Szekspira podaję w przekładzie Stani
slawa Barańczaka. 

4. Wypow1edż Aleksandry Gryki zaczerpnąłem z przeprowadzonego 
przez Ewę Szczecińską i Jana Topolskiego wywiadu z artystką. 
który ukazał się w magazynie .. Glissando" (nr 3. marzec 2005) 

Marcin Krajewski (ur. 1986) jest muzykologiem, 
magistrantem w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu 
Warszawskiego Zajmuje się historią muzyki XX wieku. 
analizą muzyczną I metodologią swojej dyscypliny. 
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HENRIK HELLSTENIUS 

• 
• e 1e • 

ŚMIERĆ PRZEZ WODNY ŚPIEW 

Sama, coraz glębiej . Czując, Jak zmysły wyostrza zapach geranium. księżyc w pelni i gojąca się zadra; 
glęboka wrastająca drzazga, odlegla od klólliwych. gderliwych burz na powierzchni . Ból pogrąża się w ciele , 
gladko niczym brzytwa, tryska ciemna krew. Tylko ta mdląca świadomość. że pelnia byla świadkiem nara 
stającej krzywdy. Nasluchując, drapie się po brodzie, slychać chrobot zarostu. Nie śpi. Musi wyjść albo nie 
ma powrotu. 
W górę ulicy pną s i ę ostatnie furmanki , rodziny wracają z miasteczka do swych domostw na wzgórzach. 
nrespresznie, podzwanraJą uprzęze osiołków. Para śmiejących się dziewcząt. Chudy chlopczyk prowadzący 
na smyczy równie chudego psa. Francuskojęzyczna rodzina. Matka z grymaszącym niemowlęciem w bia
lych, koronkowych falbankach. Później cis~ . ciemna i nieruchoma pod księżycem w pelni . Gdzieś świerszcz . 

A później jego cieple , tak kochane, tak obce, przenosiny do pokoju , w którym narasta krzywda. Wzbiera 
w skórze I sprawia, że jest zbyt wrażliwa na dotyk. Wstaję, zla, w ciemność po sweter. Bez snu, kipię . Siedzę 

w jadalni w koszuli nocnej i swetrze wpatrzona w pełnię. mówię do księżyca, krzywda rośnie 1 wypelnia dom 
niczym mięsożerny kwiat. Chcę wyjść . Jest bardzo cicho. Może śpi. Albo umarl. Skąd mamy wiedzieć, ile 
zestala nam do śmiercr . Ryby mogą być zatrute, a trucizna dzralać . Dwoje z dala od siebie w krzywdzie. 
O co chodzr? pyta, sweter precz, spodnie. plaszcz. Wychodzę . Chcesz się przejść? Pojedynczość to zbyt wiele : 
rozpaczliwa i glupia na pustych drogach. Sama się prosila. Zakłada grube spodnie. koszulę i czarną kurtkę . 

Wychodzimy, nie wylączając światla , w blask pelni. Skręcam pod górę ku miękkiej plamie fioletu tajem 
niczych gór, migdałowce czernią się w dziwnych pozach na tle zalanego bielą krajobrazu. wszystko jasne 
w bladym świetle krzywdy, to nie dzień, ale jakiś wyblakly beżowy dagerotyp. Szybko. szybciej, w górę kolo 
stacyjk i. Za namr . w oddali, srebrzy się morze. Siadamy osobno na kamieniach i suchej, klującej trawie . 
Światlo jest nreruchome, okrutne i zimne. Wszystko się moze stać: utopienie z premedytacją, morderstwo, 
slowa niosące śmierć . Kamienie są szorstkie r czyste, światlo ks i ężyca uwypukla każdy bezlitośnie ciem 
ną obwódką. Nadpływają chmury. pola czernieją, a pies z sąsiedztwa ujada na dwoje obcych ludzi. Dwoje 
milczących, obcych ludzi . Droga powrotna, narastające mdlości, osobne lóżka i gorycz pobudki . I caly czas 
poczucie krzywdy narasta, skrada się, dlawi dorn. wije się wokól krzesel i stolów, zatruwa noże i widelce, 
mąci wodę pitną trującym wyziewem. Slońce pada krzywo na zmrużone oczy. a świat sparszywial przez noc 
i zrobil się kwaśny Jak cytryna . 

Sylvia Plath Dzienniki 1950- 1962 



Henrik Hellstenius jest niezwykle interesuiącym, radosnym i otwartym na rozne możliwości kompozytorem, 
a u żródel jego twórczości :majduie się milość do dzw1ęku . Swój najczystszy, najzabawniejszy i najbardziej 
pomyslowy wyraz uzyskala ona w operze zatytulowanej Sera, którą kompozytor określa jako nowoczesną 
opera buffa Libretto tej opery, ktorej akqa związana jest bezpośrednio z dźwiękiem, na pi sal brat Hellsteniu
sa, Axel. Lilith. zlej anielicy, udalo się dotrzeć do samego Boga i przedstawić mu propozycję zebrania I usu
nięcia wszystkich dźwięków na św1ec1e . Dla nieJ ludzkie dźw1ęk1 stanowią jedynie chaos i hałas . Jednocześnie 

an1el1ca Sera, która ma przen i eść dźw1ęk1 z ziemi do nieba, przekazuie kilka nagrań ludzkiemu bohaterowi 
Ablowi , wielbicielowi ziemskich dzw1ęków. Razem starają się odeprzec nadchodzącą ogromną ciszę . Sera 
to prawdziwe laboratorium dla wszelkiego rodzaju muzycznych impulsów: francuskich brzmien i ruchów 
mikrolonalnych. dzwięków elektroakustycznych, elementów 1mprowizacjł, slapsticku. tradycyjnego wokalu 
i pasaży chóralnych . Wszystko razem utkane jest w calość, która staie się prostą opowieścią o dźwięku i ciszy. 
W swej koleinej operze, Ofelie: śmierć przez wodny śpiew, Hellstenius wyb iera inny tryb narracji . W celo 
wo nieokreślonych ramach czasowych powoli toczy się akcja, ukazywana za pośrednictwem odrealnionych 
obrazów i symbolicznych nastrojów. Kolejne sceny krązą'wokól nastroju 1 losu Ofelii. pokazuiąc ją Jako mlo
dą kobietę, wykorzystaną i porzuconą przez Hamleta , ostatecznie decydującą się na samobó1czą śmierć 
w wodzie . Poza parą kochankow, bohaterką tej kameralnej opery jest też Gertruda, matka Hamleta i trzy 
leśne nimfy - polączenie mlodych dziewczyn, wiedźm i przebieglych kobiet: towarzyszy im niemy duch 

zamordowanego króla . 

Ofelie byly od początku dzielem wspólnym Henrika Hellsteniusa, librecistki Cecilie L0veid, reżysera Jona 
Tombrego i wybranych śpiewaków L0veid. która jest równ1ez poetką, chciala napisać libretto wolne od trady
cyjnych wymogów narracji linearnej : do jej dz1ela Tombre wprowadzi! nierealistyczne elementy zaczerpnięte 
z teatru i tar\ca. Wyzwaniem stal się dla kompozytora sposób , w jaki myśleli i pracowali przy tym projek
cie jego partnerzy. Hellstenius pozwolil Tombremu na lekceważący stosunek do partytury aż do ostatnie
go tygodnia poprzedzającego premierę w październiku 2005 roku Kompozytor zgadza( się na dokonywane 
przez reżysera zmiany w partii smyczków. na zmianę kolejności scen 1 powtórzeń poszczególnych sekwenqi, 
1 ostatecznie jest z pomyslów Tombrego zadowolony. W końcu, jak mówi, opera musi przestrzegać regul 
teatru. Muzyka może upierać się przy swoich wlasnych prawach, ale stają się one bezsensowne. jeśli wyko
nuie się ją w teatralnej prózni 

Paradoksalnie, Hellstenius czul się bardziej wolny Jako kompozytor, podejmując określone wyzwan ia rzuca
ne przez librecistkę i reżysera, p i sząc dla nich sceny zarówno jako częsci samodzielne. Jak i elementy line
arnej narracji . Takie dzialania zw i ększaly wagę muzyki. W ten sposób Ofelie siaty się jednocześnie bardziej 
i mniej tradycyjne od Sery. Między innymi więcej miejsca poświęca się tu momentom wydlużonym. chwilom, 
gdy glówni bohaterowie rozmyślają nad stanami umyslu 1 zdarzeniami. W ten sposób dzieło zatrzymuje czas, 
by powiedzieć coś istotnego - tak 1ak opera zwykle czyni to poprzez ane, duety, uwertury 1 interludia Uzyty 
w operze muzyczny język staje się specjalnością Hellsternusa, z charakterystycznymi brzmieniami instru
mentów smyczkowych i dętych drewnianych, perkusji, czasem jawnie inspirowanymi rockiem, ze spiewem 
legato i szerokim spektrum innych dźwiękow glosowych. 

Dokladną i nterprelaqę Ofelii pozostawiamy widzom Sam Hellstenius wierzy, że możliwe jest tworzenie zna
czeń przez pauzy w muzyce; w podobny sposób znaczenie może również pojawić się między wydarzeniami 
na scenie, w tekście oraz w muzyce, gdy poszczególne elementy nie biegną zgodnie w tym samym kierunku. 
Opera może otworzyć się na grę skojarzeń, wspóllworzenie 1 różnorodność interpretacji bez obaw o naru
szenie jej wewnętrznej spójności Ofelie stanowią świadectwo warsztatu kompozytora, któremu udaje się 
polączyć swoje osiągnięcia w zakresie dźwięku , rytmu i ruchu z coraz bardziej ekspansywną silą emocjonal
ną -w bliskim dialogu z innymi językami muzycznymi tego czasu, i z uczciwością wobec wtasnego Języka . 

Astrid Kvalbein, 2005 
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SCENA 1 
WSLYSCY (kakofonia) 
Bądźmy beznadziejni 
Bądźmy przedmiotami 
Bądźmy rzeczami 
Bądźmy rzeczami 
Które można macać 
Bądźmy rzeczami 
Które mozna znać 

WSLYSCY (razem) 
Hej' 

WSLYSCY (kakofonia) 
Hej rzeczy! 
Bądżmy przedmt0tami 

SCENA 2 
WSLYSCY (razem) 
Hejt 
Rzeczy' 

OFELIA 
Rzeka 
Już Rzeka 
Jest Rzeka 
I jest Rzeka 
Już 
I JUŻ jest Rzeka 
.I już jest Rzeka 
Rzeka 
Już 
Moja moja moia Rzeka 
Moja moja Cisza 
Ta sama rzeka 
Ta sama cisza 
Ta sama. Ta sama. Ta sama 
Rzeka 
Ta sama cisza 
Rzeka, moja rzeka 
Moja rzeka 
Byla już byla 
Nie jest nie jest 
Nie jest ta sama 
To inny inny inny 
Swiat 
To inny świat 

To inna rzeka 
Już rzeka 
Jeszcze inna rzeka 
To nie ta sama rzeka 
To już nie rzeka 
To nie ta sama rzeka 
Już nie ta sama rzeka 
Jeszcze nie moja rzeka 
To juz nie ta sama rzeka 
To już jeszcze nie moja 
Nie moja rzeka 
Moja cisza moja rzeka moja cisza moja 
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rzeka moja 
Milość 
Dlaczego? 
Moja milość 
Dlaczego? 
Moja milość 

OFELIA 
Jestem Ofelia Jes 

LE$NE PANNY 
Jesteśmy leśnymi pannami 
Jesteśmy leśnymi pannami 

SCENA 3 
LEŚNE PANNY 
Cześćt 
Hm 
Cześć' Cześć! Ofelio' 

Czekaj i czekaj 
Na milość i kochanka 
I czekaj , by być żoną 
I czekaj na fale 
I czekaj na fale 
I czekaj , by być zoną 
I na Piękne Noce 
Czekanie na milość i Kochanka 
Żaden Aniol. Żaden Aniol 
Żaden Aniol 
Żadna śmierć. Żadna śmierć 
Tylko Duch . Tylko Duch 
Nie Duch 
Nie Duch , tylko Wycieraczka 
Nie Wycieraczka 
Tylko Mysz pod miotlą 
Tylko kobieta 
Tylko placzem zbliżenie 
Nie Fiut tylko Loda robienie 
Tylko Slodka szesnastolatka 
Chce być Królową 
Nie mysz 
Nie królowa 
Nie mysz 
Nie królowa 
Ona jest 
Tylko kobietą 
Kobietą . 

GERTRUDA 
Morze Zygu Zyg Morze Zygu Zyg Morze 
Huśt Zygu Zyg Morze .. 
Zygzak w domu 
Zygzakiem w domu 

O Dzielny Hamlecie 
Spójrz na czarne schody 
zygzakiem w domu 
Spójrz na wielkie zielone pogrzebowe 
mięsa 
Na stole 

Czarne kafle 
Czarne księgi 
Czarne loże 

Czarne kafle 
Czarny chleb 
To lanie i cieknięcie 
Kamienie 
Rzeźby 
Meble 
To czarne lanie i cieknięcie 
Czame schody . 

Jestem myszą 
Jestem malpą 

Wysoka wysoka góra 
Wielkie wielkie wielkie niebo 

Lalala lala 

Nie wiem dlaczego 

HAMLET 
Nie tylko twoje dianie 
nie tylko twoje oczy. twoje oczy 
Moje pożądanie 

OFEL:IA 
Jestem myszą 
Jestem malpą 

LEŚNE PANNY 
Jego pożądanie 
Jest owcą 

OFELIA 
Mala góra 
Wielkie wielkie wielkie niebo 
Lalalalalala 

HAMLET 
Jestem moim radosnym śpiewem 
Jesteś moim radosnym radosnym 
glosem 

OFELIA 
Jestem myszą 
Jestem malpą 
Mala góra 
Wielkie w1elk1e niebo 
La la lala lala 

LEŚNE PANNY 
Jest owcą 

HAMLET i LEŚNE PANNY 
Gicz jagnię kotlety 

HAMLET 
Jesteś moją śpiewającą 
Przestrzenią 
Jesteś moim radosnym radosnym 
glosem 

OFELIA 
Co? 
Jest tu kto? 

Tęcze 
Lód 
Wrzosowisko 
Albo plynąca woda 

Jesienią liście 

A gdy przyszla zima 
Woda zamarzla 

Gdzie kwiat czereśni 
Zakwitnie 
Miesiąc później 

GERTRUDA 
Tęcze 
Lód 
Wrzosowisko 
Plynąca woda 

Liście 
Na stawie 
Przyszla zima 

Lód zwisa! z drzew 

Zakwitnie 
Później 

OFELIA 
Jestem myszą 
Jestem malpą 

LEŚNE PANNY 
Mal a 
Wielkie wielkie niebo 

OFELIA 
Mala góra 
Wielkie wielkie niebo 
Jestem myszą 

Jestem osiem 
Jestem slodki Wenus tylek 
Jestem tylek Wenus 
Nie wiem dlaczego? 

GERTRUDA 
Jedyne, w czym jestem nabożna 
To picie dużo wody i 
Używanie kremu z filtrem 

SCENA 6 
HAMLET 
Kap kap krew. Kap kap krew 

Pośród pól 
W środku nocy 
To miejsce znika 

Kap 
Kropla 
Kap 
Wyciek. Wyciek 
Urok 

Krwi 
Skazany 
Na ciszę. Na ciszę 

SCENA 7 
OFELIA 
Blisko Morza 
W wietrzny dzień 
Bardzo malo do roboty 
Tylko czytać 
Czy kiedykolwiek będę żoną Księcia 
Hamleta? 

Patrząc w Słońce 
Odsłonięte przez Odplyw 

Tu i tam . Tu i tam 

Morze 1 wysokie wysokie klify 

Czasem niedostępne Plaze 
Czasem miejsca 
Gdzie do Morza do Morza 
da się podejść 

GERTRUDA i LEŚNE PANNY 
Od królowej dla potencjalnej królowej 
I dla córki, której nigdy nie mialam 

GERTRUDA 
A tu malpa wlazi na drzewo 

Znowu drzewo 
Znowu malpa 

Jest stworzeniem jedynym w swoim 
rodzaju 
Trzyma się na drutach 
Nie odlana z formy ... 
Jej rysy wszystkie ręcznie malowane 
Jej włosy to ręcznie farbowany moher 
Ma pięknie oddane szczegóły 
Dloni i stóp 

Wymaga się od niej 
By leżala 
Na plecach 
I patrzyla w niebo 

GERTRUDA i LEŚNE PANNY 
Jestem (to jest) Gertruda 
Glupia 1 powierzchowna 
Jak owca na slońcu 

GERTRUDA 
Mój Syn moje Slońce ach mój Syn 
I moje Slońce 
Jestem wykończona 
Jestem jak klejnot na palcu 
Pierwszego męża 

Od królowej .. 

OFELIA i GERTRUDA 
Bardzo malo do roboty 
Tylko czytać 
Czy kiedykolwiek będę (będziesz) żoną 
Księcia Hamleta 

OFELIA 
Bardzo malo do roboty 
Tylko czytać 

Jaki czarny 
Smack 
Ham, Ham. Hamlet 
Hamlet przybyl , moje panie 
Mamy dla ciebie prognozę Milości 

HAMLET 
Co? 
Prognozę milości? 
Kim jesteście? 

LEŚNE PANNY 
Jesteśmy Leśnymi Pannami 
Znamy sztukę Magii 
Sztukę Mag11 
Sztukę Wojny 
Sztukę Zwycięstwa 
Sztukę Ciszy 
Mamy dla ciebie prognozę Milości 

LEŚNA PANNA 
Mloda Ofelia 

HAMLET 
Moje serce płonie 

LEŚNE PANNY 
Młoda Ofelia 
Malpa? 
Ptak? 
Osioi? 
Czy także maty Kotek? 

HAMLET 
Rozpala mnie jej iasne 
i lśniące cialo 
Nie tylko jej oczy 

Jej dianie 
Skapująca woda 
Chcę , by ta milość 
Nie opóźniała się 
Ze spełnieniem pożądania 

LESNE PANNY 
Jest za mloda 
Jest Malpą 
Jest Myszą 
Jest Dupo-Osiem 
Jest Dziewicą 

Jest za mloda 
Jest Małpą 
Jest Osiem 

LEŚNE PANNY 
Czcigodny Hamlet zaniepokoli się 
Widokiem Ofelii w kąpiel i , hi hi 

I ogarnęla go 
Bezgraniczna Milość 
Bezgraniczna Milość 
Jak milo' 
Jak Muzyka 
Co mamy myśleć 
Promienność urody 
Bezgraniczna Miłość 

11 



Jego serce plonie 
Jak Muzyka 
Promienność urody 

HAMLET i LEŚNE PANNY 
Bezgraniczna Milość 
Moje (Jego) serce plonie 

GERTRUDA 
Oto suknia wspanialej damy 
Starożytna suknia 
Cala w kwiatkach 
Haftowanych srebrem 
Ofelio' 
Czy idziesz 
Na calość. Na calość 
Ofelio' 
Stara i brudna 
Ale całkiem dobra 
Suknia należy do wspanialej damy 
Och dzielny Hamlecie 

HAMLET 
Nigdy więcej nie zareaguję na swe imię 

Ach' 

LEŚNE PANNY 
Ty zaczarowany chlopcze' 

OFELIA 
Czy jestem myszą 
Czy jestem malpą 

Mala góra 
Czy jestem Osiem 
Osiem? 

OFELIA 

niu 

--------~~Y umrę? 

GERTRUDA 
Ofelia 
Druga 
dama w kraju 
Zabawka we krwi 
Wiecznie placzący kamień 
Złam mi serce. Ziarn mi serce 

HAMLET 
Kiedy możemy się objąć 
Kiedy możemy się objąć 

SCENA 9 
HAMLET 
Drżę i nasl Lichuję 
Mysz się nie rusza 
Zrobila się póżna noc 
Nakladam zbroję 
Zapinam czarne rzemienie przy 
metalowych kólkach plaszcza 
Poprawiam wzmocnione poły 
Chwytam pośrodku 
Mą wielką halabardę, od dawna kochaną 
Kladę ją na ramieniu 
Swobodnym krokiem 
Ruszam naprzód 

GERTRUDA i LEŚNE PANNY 
Hamlecie' Hamlecie' Hamlecie' 
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ŚNAPANNA 
, ty jesteś wybranką 

itarny w Pobudzonym Lesie 

Tak się balam 
Jestem gotowa 

HAMLET 
Nie tylko twoje dianie 
Nie tylko twoje oczy 
Zachowuj się, jakbyś mnie nie znala 

OFELIA 
Wtapiam się w Ja 
wtapiam się w zi eloność 
Jestem gotowa 
Wtapiam się w 
Ja 
!Klik klik klik ja 

Wtapiam się w ja 
wtapiam się we 
IM nie 

HAMLET 
Drżę i slucham , 
Mala Królewna Snieżka 
Mala śnieżka zielona 
Mala śnieżka niebieska 
Mala śnieżka czerwona 

Jestem Tomciem-Glupkiem czasem 
Plynę po podlodze jak 
Góry lodowe 
Mam coś dla ciebie da ci 
Radość 'klik klik klik 

Czasem uderzę glową 
W drzewo 
Wtapiam się 
W ciebie 

LEŚNE PANNY 
Tej nocy ona nigdy nie zapomni 

Ona chce tylko być sobą 
Dziewczyna, która chciala dokonać 
Niemożliwego 
Przeksztalcila się 
W zwierzę 
Nigdy przedtem nie byla 
Kobietą 

LEŚNA PANNA 
Silna. Slaba 
Uwodzicielska 
Z poczuciem niższości 
Ciemiężona 
A Dziewicza, czy to staroświeckie? 

Przysięgaj! 
Ąj8 1 ty 
Klucz do tego 
Zachowamy na wieczność 

Czekaj na mnie. Czekaj na mnie 
Czekaj na mnie 

OFELIA 
Świat 
To twoje 
Sny srebrne listki 
Cegla piasek Jedwab 
Marmur ptaki mleko 
Drewniana góra 
Ze szklanym niebem 
Wszystko fontanna 
Ty i Ja 

Przysięgam 
Zamknięte to w mojej pamięci 
A ty 
Sam dalej 
Zachowasz to na wieczność 

Na zawsze jestem polączona 
Jak wierzba 
Z kamienia 
Będę czekala na ciebie 

SCENA10 
OFELIA 
Jestem tu 
Gdzie jesteś ty 
Czcigodny ty? 
Zwierzęta 
Jestem tu 
Gdzie jesteś ty? 

Rzeka 
Juz rzeka 
Jest rzeka 
I Jest rzeka 
Już i jest juz rzeka 
Rzeka i jest już moja. moja, moja rzeka 
Moja, moja, moJa, moja Rzeka 
Moja, moja cisza 
Moja, moja cisza 

Lala lala lala 

Jestem Ofelia. Jestem Ofelia 
Gdzie Jesteś ty? 

SCENA 11 
HAMLET 
Kap kap krew 
Kap kap krew 
Pośród pól w środku nocy 
To miejsce znika 
Widzę, jak drżysz widzę drzysz 
Przestrzeń 
Kiedy możemy się objąć? 

OFELIA 
A 

LEŚNA PANNA I i li 
Biedna Ofelia 
Oddzielona od siebie 
I swego uczciwego osądu 
Bez tego jesteśmy 
Obrazkami 

Przeżywa zbyt mocno 
Slodka pelna wdzięku Ofelia 

On zabil Króla, o Pani 
Mordując Króla 
Twój kochanek zamordowal twego ojca 
Książę 
Pacią! go na kawalki i dowali! 
Tej świni 
Niechcący 
Qowalil tej 
Swini 

LEŚNA PANNA Ili 
Powiedzcie jej' 
Mówcie' Powiedzcie jej nowinę' 
Niechcący - wziąl go 
Za wielką świnię - to znaczy wziąl go 
za Króla 
To znaczy on nie by! świnią ale królem 
Nie. nie by!, po prostu 
Niechcący Króla moja droga 
Pani Wierzbo 

OFELIA 
Nie 
Nie mówcie więcej 
Nie wierzę wam 
Nie magio się zdarzyć 
To niemożliwe 

OFELIA i LEŚNE PANNY 
By mieć większe oczy 
Mieć wielkie oczy 
Wkladam rękawicę sokolnika 
Wyrzucam sokola 
W 11iebo 
Niebieskie niebo 

Sokól zabija golębie 
I sokól zjada gołębie 
Na moich oczach 

I kladzie obiączki golębi 
U moich stóp 

Jak puste obrączki ślubne 

GŁOS ZTAŚMY 
Tęcze. Lód 
Lub plynąca woda 
Woda zamarzla 
I sople zawisly 
Szczęśliwy ten, kto nie ma domu 
Szczęśliwy ten, kto nie ma domu 

GERTRUDA 
Spójrz na me dianie 
Spójrz na me dłonie 
u moich palców 

GERTRUDA i HAMLET 
Zimny mur obro11ny 
Luksusu zimnego kazirodztwa 
Czarne zasiany 
Czarne świece 
Kazirodcz.a pościel 

Czarne schody w domu 
Nie szukaj czegoś 
Co może się nie zdarzyć 
Szczęśliwy ten, kto nie ma domu 

SCENA12 
OFELIA i LEŚNE PANNY 
By mieć większe oczy 
Mieć wielkie oczy 
Wkladam rękawicę sokolnika 
Wyrzucam sokoła 
Wnie~o 
Niebieskie niebo 
Sokól zabija gołębie 
I sokólr zjada golębie 
Na moich oczach 
I kładzie obrączki golębi 
U moich stóp 

Jak puste obrączki ślubne 

GŁOS Z TAŚMY 
Tęcze 
Lód 
Lub plynąca woda 
Woda zamarzla 
I sople zawisły 
Szczęśliwy ten, kto nie ma domu 
Szczęśliwy ten, kto nie ma domu 

GERTRUDA 
Spójrz na me dianie 
Spójrz na me dianie 
u moich palców 

GERTRUDA i HAMLET 
Szczęśliwy ten, kto nie ma kochanka 

Szczęśliwy ten , kto nie ma syna 
Kiedy wchodzę 
Po zygzaku schodów 
Jestem jak gwiazda chmura 
Jaka ciężka ta chmura' 

Czarne kafle. Czarne loże 
Mroczne pierdolenie 

GŁOS Z TAŚMY 
Szczęśliwy ten, kto nie ma domu 
Szczęśliwy ten, kto nie ma domu 

GERTRUDA i HAMLET 
Zimny mur obronny 
Luksusu zimnego kazirodztwa 
Czarne zasłony 
C e 

IMala Góra 
Wielkie wielkie niebo 
Jestem Ofelia 

Jestem trochę __ szczęśliwa 

HAMLET 1 GERTRUDA 
Matowa skóra 
Ubrana byla 
W oślizgłą glinę 
Usilując się uwolnić 
Ubrana jedynie w oślizgłą glinę 

Ślizgając się Śliska 
~padając Błotnista 
Slizgając się Usilując 
Spadając Śliska glina 
Usilując się uwolnić 

Matowa skóra 
Części ciała 
L,Jcięte przez ruch 
Sw1atła w Wodzie 

LEŚNE PANNY 
Twoja miłość 
Utopila się móJ 
Książę utopiła 
Twoja milość mój Książę 
Twoja mala śnieżka biała 
Mala śnieżka niebieska 
Twoja mala 
Utopiła się 
Mala śnieżka biala 
Gdzie twoja zima 
Gdzie twoja wiosna 
Nie będzie !ez 

HAMLEf 
Mala Królewno Śnieżko 
Gdzie twoja zima 
Gdzie twoja wiosna 
Zimy rnie będzie 
Nie będzie !ez, lażenia po drzewach 
Nie będzie !ez 
Nie będzie !ez. 

Tekst nie zawiera didaskaliów 
Przeklad: Joanna Dutkiewicz 
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W roku 1609 wydawca Thomas Thorpe opublikował książeczkę zawierającą sto pięćdziesiąt cztery sonety 

Szekspira z ujawnionym nazwisk,iem autora . Ale j uż dziesięć lat wcześniej niezawodny Francis Meres robił 

aituzje do .. słodkich jak cukier sonetów, którym Szekspir pozwala krążyć pośród swoich najbliższych przy

jaciół„ i z których dwa zostaly opublikowane anonimowo, w większym zbiorze przypisywanym wówczas 

Szekspirowi, gdzie jednak tylko te dwa sonety były 1naprawdę jego autorstwa. !. .. ] Mnie ta mętna historia 

Szekspirowskich miłości, opowiedziana w Sonetach, wydaje się dostatecznie jasna, a w dodatku pewnie 

stałaby się jeszcze Jaśniejsza. gdyby kolejność, w jakiej sonety zostały opublikowane i w jakiej jeszcze 

dzisiaj się je czyta. byla właściwa. bo z pewnością uklad obecny nie zachowuje 'k olejności ich powstawania : 

to układ przypadkowy, wymyślony przez Thorpe·a po to. żeby spelnił wymogi koniecznej ~ogiki, przynaj

mniej w głównych zarysach. Wydawca. który by poprzestawiał wiele sonetów na ich właściwe miejsce, 

mimo że nie dodałby od siebie nawet przecinka. ułożyłby najboleśniejszą ze wszystkich tragedii Szekspira. 

Od sztywnego formalizmu pierwszych siedemnastu sonetów !rozświetlonych rodzącą się namiętnością] 

poeta gwałtownie przechodzi do objawów miłości żarliwej i płomiennej. do nagłeg.o zaspokojenia i rozkoszy. 

Potem pojawiają się pierwsze podejrzenia, pierwsze ukłucia zazdrości; wtedy zjawia się Chapman, rywal 

w poezji i miłości; potem dochodzi do smutku i opłakiwania; potem, po nędrnym kompromisie, następuje 

podział ról; a na koniec wkracza na scenę Czarna Dama. która uwodzi poetę ljuż śmiertelnie zranionego]. by 

później przywłaszczyć sobie także jego chłopca. co autora Sonetów pogrąża w rozpaczy i każe mu wyrzec się 

zmyslowości. Ten przebieg namiętnej pasji, a przede wszystkim ten nieczysty epizod z .. podzialem rór". jest 

przebiegiem typowym dla namiętności homoseksualnych. które nigdy nie kończą się wówczas, gdy pojawia 

się jakiś .. trzeci mężczyzna„. ale wtedy, kiedy na scenę wkracza kobieta Io czym świadczą przypadki Wilde'a, 

Gide·a i innych]. 

Moim zdaniem. spośród stu pięćdziesięciu czterech sonetów za pozbawione waforów estetycznych można 

uznać mniej więcej osiemdziesiąt !żaden jednak nie jest tylko jalową wprawką retoryczną, jak twierdzi wielu 

pruderyjnych krytyków]; spośród reszty jakieś trzydzieści mieści w sobie piękne wersy; pozostałe czter

d z ieści należy do najwyższych osiągnięć literatury światowej . Zatem procent tych ostatnich jest w zbiorze 

nieprzeciętnie wysoki. Większego można się dopatrzyć chyba tylko w Cant/I Pieśniach] Leopardiego. Można 

więc umieścić Sonety wśród trzech czy czterech najznakomitszych zbiorów wierszy lirycznych . Mają też inny 

walor: pozwalają nam lepiej zrozumieć Szekspira. bardziej zbliżyć się do jego marności i wstydu. Dzięki temu 

możemy lepiej zrozumieć jego arcydziela teatralne, które, gdybyśmy nie znali tych le dessous des cartes, 
sprawialyby niemal wrażenie podyktowanych mu przez jakiegoś Boga. A teraz nie mamy już do czynienia 

z mistrzowskim geniuszem, ale z biednym czlowiekiem , którego serce przepełniała udręka. sumienie nad

werężyla gorycz. który jednak znalazlszy względny spokój w swojej rozpaczy, potrafi! wypowiedzieć te slowa 

o pogodzeniu się i nie-chrze ścijańskiej litości. kończące Burzę i calą Szekspirowską twórczość. 

Giuseppe Tomasi· di Lampedusa Szekspir 
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William Szekspir 

SONETY 
ttumaczenie Stanisław Barańczak 

1.(116)1 

Nie ma m iejsca we wspólnej dwojga serc przestrzeni 

Ola barier, przeszkód. Milość to nie milość, jeśli, 

Zmienny świat naśladując, sama się odmieni 

Lub zgodzi się nie istnieć . gdy ktoś ją przekreśli. 

O, nie: to znak, wzniesiony wiecznie nad balwany, 

Bez drżenia w twarz patrzący sztormom i cyklonom -

Gwiazda zbląkanych ludzi, nieoszacowanej 

Wartości, choćby pulap jej, zmierzyl astronom. 

Miłość to nie igraszka Czasu: niech kwitnące 

Róże wdzięków podcina sierpem zdrajca blady -

Milości nie odmienią chwile, dni, miesiące: 

Ona trwa - i trwać będzie po sam skraj zagłady. 

Jeśli się mylę, wszystko inne też mnie łudzi: 

Że piszę to; że kochał choć raz któryś z ludzi. 

Ili. 1(34) 

Czemuż mnie upewnialeś, że dzień pię lk ny będzie 

I że się bez okrycia w podróż wybrać mogę -

Gdy tymczasem chmur siność i zgniłe mgly wszędzie 

Przesłaniają mi w drodze twych blasków pożogę? 

Cóż. że przebije chmury promień niespodziany, 

Osuszając na twarzy ślad burz swym gorącem? 

Nikt nie pochwali maści, która goi rany, 

Lecz zostawia rannego z kalectwem hańbiącem. 

Twoja skrucha też bólu we mnie nie ukoi; 

Strat mych nie zwrócą nawet Łzy, lane bez miary: 

To, że krzywdziciel winą swą zgnębiony stoi, 

Niewielką jest pociechą dla jego ofiary. 

Ach, lecz te Łzy - to perty, przez milość twą suto 

Sypane, by za wszelkie zlo byly pokutą. 

111. (8) 

• 
Glos jak muzyka mając, czemuż przy muzyce 

Smutniejesz? Slodycz slodzi, szczęście uszczęśliwia: 

Ty zaś porządek rzeczy wywracasz na nice, 

Gdy tylko przykrość cieszy cię, a zgrzyt ożywia. 

Jeśli w malżeńskie pary połączone tony 

Zgodnymi dwudźwiękami ucho twoje kolą -

Czynią ci tylko czuty wyrzut, że kanony 

Pisane na dwa głosy pragniesz śpiewać solo. 

Słuchaj, jak struna, gdy ją dloń grajka potrąca, 

W drugiej strunie znajduje harmonijne echo -

Ojca z matką i dzieckiem więź 1ównie g·orąca 

Zespala w jedność, kiedy śpiewają z uciechą; 

I strun tak wiele jedno bezslowne przestanie 

Śpiewa ci: .. Kto samotny - nic zeń nie zostanie'". 

IV.(147) 

Milość mnie jak gorączka rozszalała trawi, 

Łaknąc czegoś, co jeszcze przedłuży chorobę, 

Karmiąc się tym, co opór zdrowia we mnie dławi, 

Sycąc dziki apetyt swój wszelkim sposobem. 

Lekarz - rozsądek - dawno porzucił pacjenta, 

Gniewny, że każdą z recept mam w tak niskiej cenie, 

I dzisiaj sam w rozpaczy widzę, że zawzięta 

Żądza woli już raczej śmierć niż wyleczenie. 

Za późno na kurację zresztą; medykament 

Żaden tu nie pomoże, gdy w myśli i w mowie 

Nic jeno ciemność, oblęd i rosnący zamęt; 

A prawda, którą z rzadka sobie uzmysłowię, 

Dobija mnie: rzekomo tak promienna pani 

Mego serca jesl mroczna niby dno otchłani. 

V. (135, 136) 

Inne mają zachcianki - ty masz rac zej wolę, 

Więcej woli nie trzeba, i wolę w zapasie. 

Do tego - Will cię dręczy, próbując w mozole, 

Czy do twej woli jego wo !ę dodać da się. 

Czyż nie pozwolisz, aby wola twa pojemna 

Choć raz dla woli Willa schronieniem się stala? 

Czy tylko wola innych zda ci się przyjemna, 

A mojej - brzask nadziei nigdy [lie zapala? 

Morze, choć pelne wody, i w dodatku soli, 

Wchłania deszcze - w podobnej roli i ty, miła, 

W wolę bogata, do swej lak przestronnej woli 

Wpuść wolę Willa, by twą wolę wypelniła. 

Niech sup i ikatna twoja odmowa nie boli: 

Daj mu do woli czynić zadość twojej woli. 

Jeśli dusza cię złaje, żeś mnie dopuścila, 

Mów jej, ślepej, że wolą twą jest gościć Willa: 

Dusza bo wie, że wola Willa jest ci miła: 

Gdy wypelnia twą wolę - słodka to idylla. 

Gwoli twej woli otwórz dla woli podwoje 

Skarbca miłości - niech się okazami woli~ 
Tłumnie napełnia, wśród nich bowiem i ja stoję, 

A kto sam - nie odegra w ważnej sprawie roli. 

W gromadzie niechaj wejdę nie zauważony, 

Choć imię moje znajdzie się na liście gości: 

Traktuj mnie jak powietrze - ja ze swej strony 

Jak powietrze niezbędny będę twej miłości, 

Albowiem imię moje Will, a Will to wola; 

Wypelniać twoją wolę - oto Willa rola. 

VI. (66) 

W śmierć jak w sen odejść pragnę, znużony tym wszystkim: 

Tym, jak rzadko zaslugę nagradza zapłata, 

Jak miernota się stroi i raduje zyskiem, 

Jak czystą ufność krzywdzi wiarołomstwo świata, 

Jak hańba blask honoru rychlo brudem maże, 

Jak żądza na złą drogę dziewiczość sprowadza, 

Jak zacność bezskutecznie odpiera potwarze, 

Jak moc pospólną trwoni nieudolna wladza, 

Jak sztuce zatykają usta jej wrogowie, 

Jak naukę w pacht biorą ignorantów stada, 

Jak prostą prawdomówność głupotą się zowie, 

Jak dobro zlu na slugę najwyżej się nada. 

Znużony - odejść pragnę; lecz chęć w sobie dławię: 

Jeśli umrę, sam na sam z światem cię zostawię. 



Wystan Hugh Auden 

SZEKSPIR I SONETY 
Pierwszą oczywistością nasuwającą się po lekturze stu pięćdziesięciu czterech sonetów. tak jak zostaly u Ło

żone. jest brak w nich jakiejkolwiek planowanej kolejności. Jedyną regularnością w ich ulożeniu jest podzial 

na dwie nierówne liczebnie grupy: Sonety 1-126 adresowane są do mlodego czlowieka. jeżeli. co jest praw

dopodobne. ale niepewne. i st nial tylko jeden mlody adresat. i Sonety 127-154 adresowane do ciemnowlosej 

kobiety. W obu grupach wzmiankuje się o sytuacji trójkąta, w której1 przyjaciel Szekspira i jego kochanka 

zdradzają go we wspólnym związku, co potwierdza niechronologiczny uklad sonetów. 

Wybijają się dwie cechy charakterystyczne dotyczące stylu sonetów. Po pierwsze. ich cantabile . Są one 

dzielem czlowieka. którego ucho nie popelnia blędów. W swym późniejszym białym wierszu Szekspir stal 

się mistrzem wysoce skomplikowanych efektów brzmienia i rytmu oraz przeciwstawiania ich znaczeniom. 

W sonetach idzie mu jednak o stworzenie wiersza jak najbardziej melodyjnego, w najprostszym i najbardziej 

oczywistym sensie tego slowa i nie ma prawie linijki. nawet w slabych sonetach. które brzmią szorstko lub 

nieudolnie. [.„] Drugą cechą charakterystyczną sonetów jest mistrzostwo wszystkich możliwych zabiegów 

retorycznych. 

Wobec niezwykle dziwnej historii. o której mówią sonety, oraz faktu. źe w tak wielu z nich Szekspir zwraca się 

do mlodego mężczyzny slowami namiętnego przywiązania, trzeźwy i rozsądny obywatel, zatrwożony myślą, 

iż nasz Największy Bard mógl doświadczać przeżyć, które jemu samemu są obce, zszokowany wolałby albo 

żeby Szekspir sonetów w ogóle nie napisal, albo. wbrew zdrowemu rozsądkowi, próbuje wmówić sobie, że 

Szekspir [„.] wyrażal po prostu to. co każdy normalny mężczyzna odczuwa wobec przyjaciela tej samej plci. 

Z drugiej strony czytelnik-homoseksualista. zdecydowany zdobyć naszego Największego Barda na świętego 

patrona Hominternu. zachwyca się bezkr ytycznie pierwszymi stu dwudziestoma sześcioma sonetami i woli 

zapomnieć o tych adresowanych do Czarnej Damy, w których związek postaci jest zdecydowanie seksualny, 

a także o fakcie. że Szekspir by! czlowiekiem żonatym i ojcem. 

Myślę, że pierwotnym doświadczeniem - jakkolwiek później się ono skomplikowalo - z którego wyrastają 

sonety do przyjaciela. jest przeżycie mistyczne. [.„] Naturalne przeżycia mistyczne, czyli wizje dotyczące rze

czy stworzonych, nie Boga-stworzyciela, i pozbawione jawnych treści religijnych, dzielą się na dwa rodzaje, 

które można by nazwać wizją Natury i wizją Erosa. 

[.„] Wizja Erosa jest prawdopodobnie przeżyciem o wiele rzadszym, niż przypuszcza większość ludzi naszej 

kultury. ale kiedy jest autentyczna. nie wydaje mi się. by można wobec niej stosować takie określenia jak 

„heteroseksualna" czy „homoseksualna". Slów tych można trafnie użyć tylko w odniesieniu do przyziemnych 

doświadczeń erotycznych. które są nam wszystkim znane .' do pożądania na przyklad. zainteresowania drugą 

osobą tylko jako obiektem seksualnym, oraz do tej kombinacji pożądania seksualnego i philia. przywiązania 

opartego na wspólnocie zainte resowań. wartości i dzielonych przeżyć, które są najtrwalszą podstawą szczę
śliwego związku malżeńskiego. 

Historia sonetów jest dla mnie historią bolesnej walki Szekspira o to. by zachować wspanialość wizji, którą 

obdarowal go ów trwający przynajmniej trzy lata związek z osobą, która swym zachowaniem zdecydowana 
byla chyba splugawić tę wizję. 

Z zewnątrz widzimy przyjaciela jako mlodego czlowieka. który nie byl specjalnie sympatyczny, ale bardzo 

świadom swej urody, który umiejętnie używal swego wdzięku. lecz w gruncie rzeczy byl frywolny, zimno

krwisty i egocentryczny, świadom. być może. swej wladzy nad Szekspirem - jeśli w ogóle o tym pomyślal, na 

pewno wytlumaczyl to sobie cynicznie - ale bez pojęcia o intensywności uczuć. jakie nieświadomie wzbudzil. 

Sonety adresowane do Czarnej Damy traktują o jednym z najbardziej upokarzających doświadczeń erotycz
nych - o zaślepieniu seksualnym. 

„ 
Proste pożądanie jest bezosobowe. to znaczy ścigający uważa siebie za osobę, lecz obiekt swego pościgu za 

rzecz. której cech osobistych, jeśli ta je posiada. nie dostrzega . Jeśli mu się powiedzie. ma nadzieję wycofać 

się z gry, kiedy tylko zacznie się nudzić. Czasami jednak wpada w potrzask. Zamiast odczuwać nudę, zaczyna 

cierpieć na obsesję seksualną. a dziewczyna zamiast pozostać wygodnym przedmiotem. staje się dla niego 

rzeczywistą osobą, której nie tylko nie kocha. lecz której żywiolowo nie lubi. 

Żaden inny poeta L„l nie opisal tak dobrze męki. pogardy dla samego siebie i furii wywalanych tą smutną 
kondycją. jak Szekspir w paru sonetach. 

Chociaż Szekspir móglby pokazać sonety jednemu lub dwu bliskim przyjaciolom - wydaje się, że tak musialo 

być - jestem pewien. że napisal je tak, jak się pisze dziennik, tylko dla siebie, bez myśli o czytelnikach. 
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Stanisław Lem 

, 
SWIAT NA KRAWEDZI 

• 
Żona pokazala mi artykul z pisma .. Nawoje wriemia „ . przedrukowany przez nasze .. Forum„ . Piszą i am, że 
w przyszlym stuleciu nadejdzie koniec Rosji , Indiom, Chinom i Stanom Zjednoczonym. W rozpad Stanów 

Zjednoczonych nie wierzę; co będzie za tysią c lat, oczywiście nie wiem, ale w nadchodzącym stuleciu to się 

nie stanie, choć niby zachodnia część USA rozwija się teraz bardziej dynamicznie. Równocześnie nie można, 

niestety, li c zyć na to, by szybko powstaly - skądinąd bardzo pożądane - Stany Zjednoczone Europy. Naczelne 

bowiem i zarazem proste moje hasto glosi : Ludzie są na ogól glupi. 

Zlo jest, niestety, dość równomiernie rozsmarowa ra e po calej historii ludzkiej od prawieków, z tym że nowo

czesne technologie, zwykle bez zlej intencji wynajdywane i odkrywane przez rozmaitych, szczególnie po 

temu uzdolnionych ludzi, bardzo jednostronnie wykorzystano dla umasowienia możliwości jego dokonywania 
i rozprzestrzeniania. 

W sensie biologicznym jesteśmy niewątpliwi e tworami ewolucji dość potwornymi. Przodkowie nasi przekra

czając granice wegetariańsk ie stali się m ię sożercami - Łowcami . a nawet kanibalami . Dzięki udzielonej nam 

przez ewolucję nadmie rnej wolnośc i poczynań jesteśmy zdolni do wszystkiego, co zie . 

Ludzie są jednostkami bardz1e1 socjalnymi - podobnie jak mrówki, termity czy osy - aniżel i sobie wyobrażają . 

Jednostki mogą mieć suwerenne przekonania. ale to jest rzadkość; wszystko idzie raczej w kierun ku ich 

ujednolicania. zwlaszcza teraz, w dobie kultury masowej. Przestalem juz oglądać telewizję, także zachod

ni ą - jest nie do oglądan i a , tak generalny 1 tak okrutny upadek ją dotkną! - krajowej nie oglądam od 1990 

roku, gdy się zaczęty awantury w Sejmie i w Senacie. Kanalami najnowszych technologii pompuje się w ludzi 

najobrzydliwsze brednie. 

Ostatnio modne są genomika, robotyka, sztuczne psy, sztuczne koty ... 

Telewizja pytala mnie znów o Internet - powtórzyłem, że jest to przede wszystkim nowe pole dla szerze

nia rozmaitych plugawych czynności. Po pierwsze, chuligani albo maniacy usilują zagwoździć poszczególne 

adresy e-mailowe, pakując tam rozmaite nonse nsy. Po drugie, pojawily się zupelnie nowe rodzaje wirusów, 

które przychodzą z radosną wiadomością: kiedy otworzysz ten plik zobaczysz coś ciekawego. Po czym z pliku 

wyskakuje wirus, który niszczy wszystko, co bylo na dysku. Jest to dzialanie najz.upelniej bezinteresowne. 
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Zapytano mnie w telewizyjnej rozmowie. dlaczego powiedzialem, że pieklo jest już skomputeryzowane . 

Wyjaśnilem najpierw, że jak się zaczyna tlumaczyć dowcip, to on przestaie być dowcipem. Sens za ś glębszy 

tego dowcipu byl taki, że skoro wszystko porusza się naprzód, to i smola w beczkach przestaie być aktualna 

i trzeba ją czymś zastąpić - niech więc to będą komputery . 

ŻyJemy w epoce amnestycznej. panuje gorączkowa , pospieszna tendencja do wyeksploatowania wszystkiego, 

co bylo. Napisalem kiedyś , i podtrzymuję to nadal, że wspólczesna kultura przypomina straszliwy, piekielny 

żolądek, w którym przemieszane są kawaly rozmaitych tradycji, trawione enzymami . Wszyst'ko razem tak się 

jakoś kręci, obraca, i rozplywa w końcu w nicość . To śmieszne, że ja to powiem - ale nie widać żadnej wiary. 

Jak już można wszystko, to wlaściwie niczego robić nie warto . 

Trochę tak, jakby zapanowala mania poszukiwań, która [lie dlatego prowadzi w kierunku turpistycznym, 

że twórców pociąga brzydota jako taka, ale ponieważ wszystko, co bylo zgrabne i Ładne, już zostalo wyeksplo

atowane, więc nie mamy innego wyjścia. Jesteśmy niejako zmuszeni zamiast smacznego bigosu czy flacz

ków jeść krowie placki. 

Ostatnio zacząlem dostrzegać pewne, na razie jeszcze dość zręcznie zakamuflowane, objawy rozpac zy wśród 

twórców telewizyjnych seriali . Brakuje im po prostu pomysłów : wczoraj widzialem supermana, który ośle pl. 

i trzeba było speqalnym promieniem naświetlać Jego oczy. A dzisiaj rano bohater jednej z amerykańskich 

serii policyjnych zestal nagle sparaliżowany 11eźdz1 na wózku„. Najwyraźniej trudno wymyślić coś nowego. 

W coraz bogatszej scenerii coraz lepiej wykonanych wybuchów, trz ęsień ziemi i cyklonów pokazują nam 

straszliwie zbanalizowane krajobrazy międzyludzkich stosunków. Jakby jakaś n1ewidz1alna be tonowa plyta 

wszystko splaszczała i spłaszczała. 

Jednym słowem, pewne fragmenty organizmu Lu dzkiego nadawalyby się do usprawnień czysto inzynieryj

nych. Dotyczy to za równo uktadu krążenia, jak i stawów. Równocześnie serce nalezy do takich narządów, co 

do których można tylko marzyć, żebyśmy p!Wafili wiernie naśladować ich działanie . Kiedy się próbuje serce 

zastąpić nie innym sercem, tylko przez jakąś pompę, skutki są zwykle opłakane . Nie umiemy budować takich 

urządzeń, w których ściany pompy pracowalyby jako jej silnik. A serce potrafi. 

Pewien Niemiec zapytal mnie w faksie: Jeżeli ludzkość spaskudzi, zepsuje i zatruje Ziemię do tego stopnia, 

że życie na niej stanie się nie do zniesienia, to czy możliwa będzie przeprowadzka na przyklad na Marsa? [. .. ) 

Dochód, który uzyskuje się dziś z calej naszej planety, nie wystarczylby nie tylko na skolonizowanie Marsa, 

ale nawet na zainstalowanie tam jakichś maszyn planetarnych , które by sobie chodzily, zbieraly minera

ly i wykonywaly inne pożyteczne czynności. Księżyc, jako stacja pośrednia, uczynilby sprawę nieco tańszą; 

z kwadrylionów schodzimy zaledwie do trylionów .. . 
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Wojciech Michniewski 

GRYKA 

Dyrygent i kompozytor, urodzony w 1947 roku w Łodzi. Studiowal w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie - dyrygenturę pod kierunkiem Stani
slawa Wislockiego [dyplom z wyróżnieniem!. teorię muzyki [również dyplom 
z wyróżnieniem] oraz kompozycję u Andrzeja Dobrowolskiego. Wraz z Krzyszto
fem Knittlem i Elżbietą Sikorą utworzyl grupę kompozytorską KEW. Jego tJtwór 
Szeptet na 2 soprany, 2 mezzosoprany, 2 alty i kulturystę [ 1973) zdobyl w 1975 
nagrodę wloskiego Radia i Telewizji Premio RAI. W latach 1973-78 związany byt 
z Filharmonią Narodową,, początkowo jako dyrygent-asystent, zaś od 1976 Jako 
dyrygent. W 1974 zdobyl wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Dyrygenckim 
w Katowicach, w 1977 - I nagrodę i Zloty Medal na Międzynarodowym Konkursie 
Dyrygenckim im. Guido Cantellego w mediolańskim Teatra alla Scalla, w 1978 
- brązowy medal na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim im. Ernesta An
sermeta w Genewie. W latach 1979-81 byt dyrektorem artystycznym Teatru Wiel
kiego w Łodzi, pelniąc równocześnie [do 1983) funkcję kierownika muzycznego 
sceny wspólczesnej w Warszawskiej Oper:ze Kameralnej. Następnie [1984-871 byt 
stalym dyrygentem gościnnym Polskiej Orkiestry Kameralnej, pełniąc ważną rolę 
w jej transformacji w znaną dziś Sinfonię Varsovię, a od 1987 do 1991 stal na 
czele Filharmonii Poznańskiej jako Jej dyrektor naczelny i artystyczny. Po 1991 dy
ryguje wylącznie gościnnie. Jest dyrygentem bardzo wszechstronnym, prowadzi 
zarówno koncerty symfoniczne, jak i spektakle operowe, a obok repertuaru kla
sycznego jest szczególnie ceniony za interpretacje muzyki wspólczesnej. W 1975 
otrzymal .. Orfeusza·· - nagrodę krytyki za najlepsze wykonanie polskiego utworu 
na . .Warszawskiej Jesieni" [Psychodrama Tadeusza Bairda!. w 1987 - nagrodę 
krytyki na Musikbiennale Berlin. Nadal chętnie wspólpracuje z czatowymi pol
skimi zespolami - Filharmonią Narodową, Sinfonią Varsovią, Narodową Orkie
strą Symfoniczną Polskiego Radia, czy też warszawskim Teatrem Wielkim, gdzie 
przygotowal muzycznie prapremiery oper Elżbiety Sikory [Wyrywacz serc, 19951. 
Roxanny Panufnik [The Music Programme. 20001. Pawla Mykietyna [Ignorant 
i szaleni~. 20011. wznowienie opery Rossiniego Tankred oraz przedstawienia 
z cyklu . .Terytoria··: Curlew River Benjamina Brittena, Zapiski tego, który znikną/ 
Leosa Janacka, Sonety Szekspira Pawla Mykietyna, Fedra Dobromily Jaskot i ba
let A/pha Kryonia XE Aleksandry Gryki. Dokonal wielu nagrań plytowych, radio
wych i telewizyjnych. W 1996 uhonorowany zostal nagrodą .. Fryderyka„ za plytę 
z muzyką Witolda Lutoslawskiego, nagraną z Krzysztofem Jakowiczem i orkie
strą Sinfonia Varsovia. W 1999 tę samą nagrodę otrzymala jego plyta - galowy 
koncert Rossiniego z Ewą Podleś, zaś w 2004 nominację do .. Fryderyka·· uzyskala 
plyta z jego interpretacjami muzyki Mieczyslawa Karlowicza i Wojciecha Kila
ra. Koncertowal w Europie, Azji, Ameryce Pólnocnej i Poludniowej. Brat udzial 
w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych. W 2005 roku uhonorowany 
zostal Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich za wieloletnie i !kreatywne to
warzyszenie polskiej muzyce wspólczesnej oraz zostal uhonorowany Srebrnym 
Medalem .. Zaslużony Kulturze - Gloria Artis·'. 
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HELLSTENIUS 

Henrik Hellstenius 
Kompozytor norweski . Urodzi! się w 1963 roku w Oslo . Studiowal muzykologię na Uniwersytecie 
w Oslo oraz kompozycję u Lasse Thoresena w Norweskiej Akademii Muzycznej. W latach 1992-93 
kon tynuowal naukę u Gerarda Grisey°a w Konserwatorium Paryskim, uczyl się także kompozy
cji wspomaganej komputerowo w IRCAM. Twórczość Hellsteniusa obejmuje wiele gatunków 
muzycznych : utwory kameralne, orkiestrowe, operę, muzykę teatralną, filmową , baletową 

i elektroakustyczną. Jego utwory są często wykonywane na koncertach, a także podczas eu
ropejskich festiwali muzycznych, m.in. Magma w Berlinie, Ultima w Oslo i na The World Music 
Days. Przez ostatnie lata Hellstenius zajmuje się poetycką ekspresją muzyczną opartą na re
fleksji nad czasem i nad naturą harmonii. Jego najnowsze utwory: Cinq lmpreints du Temps na 
kwartet saksofonowy, r ive lmprints of Time li na trio perkusyjne, Theatre of Sleep na orkiestrę 
i By the Voice a Faint Light Is Shed na skrzypce solo i zespól, ina leżą do tego nurtu tematycz
nego. Jego pierwsza opera Sera zostala nagrana oraz otrzymala norweską Nagrodę Edvarda 
w 2000 roku . Wystawiana byla w Oslo i Warszawie . Druga opera kompozytora Ophelias: Death 
by Water Singing mia'la premierę w Oslo w 2006 roku . Henrik Hellstenius jest także aktywnym 
krytykiem muzycznym. opracowuje programy muzyki wspólczesnej dla norweskiej telewizji 
i radia . Uczy kompozycji i teorii muzyki w Norweskiej Akademii Muzycznej. 

Jon Tombre 
Reżyser. Pochodzi z Oslo. Ksztalcil się w Ecole lnternationale de Theatre Jacques Lecoq w Pary
żu i w Norweskiej Narodowej Akademii Teatralnej. Wyreżyserowal 45 różnych przedstawień 
w teatrach instytucjonalnych oraz w ramach niezależnych projektów. Jego twórczość wyróżnia 
się podejściem wizualnym i fizycznym. Skupiając się glównie na nowych utworach scenicznych, 
wyreżyserowal dziela kilku wspólczesnych dramaturgów norweskich i zagranicznych, m.in.: 
Cecilie L0veid. Jona Fosse, Sama Shepparda czy Rolanda Schimmelpfenniga. Obecnie jest 
o nim glośno w związku z wioską inscenizacją sztuki Arne Lygre·a Człowiek bez celu podczas 
Festiwalu Intercity we Florencji . Od października 2009 jest jednym z trzech czlonków zarządu 
niedawno otwartego Dramatikkens Hus (Domu Dramatu) w Oslo. 

Cecilie leveid 
Poetka, dramaturg i librecistka. Urodzila się w Norwegii w 1951 roku, obecnie mieszka w Ko
penhadze w Danii. Pisala wiersze przez większość życia. Wydala kilka tomików poezji. Jak 
zauważy! norweski poeta Steinar Opstad, w centrum wszelkiego pisarstwa L0veid znajduje się 
liryka. Pierwsz·e dramaty napisala w latach siedemdziesiątych, kiedy nawiązala wspólpracę 
z Teatrem Narodowym w Bergen. Początek międzynarodowej kariery zawdzięcza sluchowisku 
Mewożercy IMakespiserel. za które otrzymala Pr ix Italia w 1983 roku. Przez ostatnich! 25 lat 
L0veid zajmowala się niemal wszystkimi gatunkami teatralnymi. Oprócz sztuk teatralnych , slu
chowisk radiowych i przedstawień telewizyjnych, pisala utwory dla scen eksperymentalnych, 
w tym także dla opery i baletu nowoczesnego. Jej pisarstwo teatralne zdobyto uznanie nie tylko 
w Norwegii, lecz również na arenie międzynarodowej, np. na Wiener Festwochen. Festiwalu 
Ibsenowskim, w USA oraz w Szwecji i Danii. 

Yngvar Julin 
Scenograf i architekt. Pochodzi z Troms0. Absolwent architektury w Szkole Architektury i Pro
jektowania w Oslo oraz w University of East London. Pracowal dla Sn0hetta, prestiżowej nor· 
weskiej firmy projektującej krajobrazy, wnętrza i architekturę. Oprócz pracy architekta, wie
le czasu poświlca scenografii, szczególnie dla teatru, ale także na potrzeby filmu . Pracowal 
w teatrach Det Apne i eater, Nationaltheatret, Oslo Nye Teater oraz Tr0ndelag Teater. a jego do
świadczenie na planie filmowym tom.in. scenografia do filmu Unni Straume Wesela i pogrzeby. 
Jego typowy styl to minimalizm z efektywnym wykorzystaniem silnych elementów wizualnych, 
ale zdarzalo mu się projektować scenografie bardziej barokowe i okazale. Dwukrotnie byt no
minowany do Nagrody Hedda w kategorii scenografia: za Flommen Toma Remlova i Johnnyego 
Hallberga w Teater Ibsen w 2003 roku oraz za Siste Mt Helge Ing stad w Sogn og Fjordane Teater 
w 2000 roku . 

Ofelie 

Elisabeth Holmertz (Ofelia) 
Sopran. Urodzila się w Goteborgu w Szwecji w 1976 roku. a ksztalcila się w Norweskiej Narodo
wej Akademii Muzycznej i na Kolońskim Uniwersytecie Muzycznym. Od debiutu w 2005 roku 
w tytulowej partii Ofelii grata nie tylko wiele silnych. zdecydowanych i namiętnych kobiet 
o skłonnościach do majaczenia i samobójstwa Im.in. Dydona, Hedda Gabler i Armida). ale również 
radosne nimfy oraz Wenus. Koncentruje się na muzyce dawnej i wspólczesnej . Występowala 
z największymi zespolami i orkiestrami Norwegii, takimi jak: Norweska Orkiestra Kameralna, 
Norweska Orkiestra Radiowa, Oslo Sinfonietta i Cikada. Wspólpracowala ze szwedzkim lutnistą 
Fredrickiem Backiem; wystąpili m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu w Bergen. Wspól
pracuje ponadto z kilkoma zespolami muzycznymi i teatralnymi. 

Tora Augestad (Gertruda) 
Sopran. Śpiewaczka i aktorka urodzona w Bergen w 1979 roku. Studiowala muzykę klasyczną 
oraz jazz w Oslo i Sztokholmie, zdobywając magisterium za pracę dotyczącą śpi~wanego 
kabaretu Brechta. Eislera i Weilla w Norweskiej Narodowej Akademii Muzycznej . Spiewala 
w Norweskim Chórze Solistów i w grupie wokalnej Pitsj oraz byla aktorką teatrów Teater Ibsen 
i Riksteatret. Śpiewala w takich operach i spektaklach muzycznych. jak : Czarodziejski flet. 
Ophelias, Wiedźmy, Opera za trzy grosze i Don Carlos. Występuje jako solistka na wielu festiwa
lach w Norwegii i za granicą. Oprócz pracy z czolowymi europejskimi zespolami muzyki nowej: 
Klangforum Wien i Ensemble Modern. jest też wokalistką zespolów Trygve Seim Ensemble oraz 
Music For A While. którego jest czlonkiem-zalożycielem. Niiedawna laureatka Lys Symonette 
Prize w Konkursie im. Latte Lenya w Nowym Jorku. 

Tadeusz Jędras I Hamlet) 
Bas-baryton. Urodzony 31 maja 1961 roku w Łodzi. Wyksztalcenie zdobyl w Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Cho
pina w Warszawie i Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi . W latach 
1987-92 byt czlonkiem zespotu Teatru Wielkiego w Łodzi. Od 1992 roku pracuje w Stadtische 
Buhnen Osnabruck w Niemczech. 

Liine Carlsson (Leśna Panna!) 
Sopran. urodzona w 1976 roku w Goteborgu w Szwecji. studiowala w miejscowym Operastudion 
oraz na Akademii Muzycznej w Malmo i w Wyższej Szkole Operowej w Sztokholmie. W 2006 
roku zadebiutowala w Szwedzkiej Operze Królewskiej w glównej partii w nowej operze Daniela 
Bortza Svall, która wykonywana byla następnie w Norrlandsoperan i Folkeoperan. W 2007 roku 
wystąp i la w Parsifalu w Operze w Goteborgu i wykona la tytulową partię w Krystynie Szwedzkiej 
w Akademii Vadstena. a później także w Teatrze Dworskim Confidencen w Ulriksdal. Wykony
wala też partie solowe w sztokholmskim Reginateatern. w Lacka Slott oraz w Opera pa Skaret 
w Kopparbergu . Wiosną 2009 roku zostala zaangażowana przez Operę w Goteborgu na zastęp· 
stwo do roli Rozalindy w Zemście nietoperza. Laureatka wielu stypendiów. w tym prestiżowego 
stypendium Szwedzkiej'li(rólewskiej Akademii Muzycznej. 

Ebba Rydh (Leśna Panna) 
Mezzosopran. Ukończyla Norweską Narodową Akademię Operową w Oslo w 2003 roku, po stu
diach w Szwecji w szkotach: Kultura ma w Sztokholmie. Operastudion w Gi:iteborgu i na Uniwer· 
sytecie w Uppsali. Obecnie jest „wolnym strzelcem". Stawę przyniosly jej wykonania muzyki 
barokowej i wspólczesnej. Dużo koncertuje i jest częstym gościem festiwali. jak m.in.: Festiwal 
Muzyki Kameralnej w Oslo. Festiwal Św. O lava w Trondheim. Festiwal im . Vale na w Haugesund. 
Festiwal Barokowy na wyspie Óland. Brata udzial w inscenizacji opery Melancholia zespolu Den 
Nye Opera w 2008 i 2009 roku . Jako czlonkini zespolu wokalnego Nordic Voices odbyta tournee 
po Europie. Azji i obu Amerykach . Byla nominowana do Spellemannsprisen (norweskiego odpo· 
wiednika Grammy) w 2007 i 2008 roku. 

Janna Vettergren (Leśna Panna) 
Mezzosopran. Wyksztalcenie muzyczne zdobywala w Klasach Muzycznych Adolfa Fredrika oraz 
w Królewskiej Szkole Muzycznej w Sztokholmie. Śpiewala w zespolach Voces Nordicae. Chór 
Kameralny Św. Jakuba. Chór Kameralny Mikaeli i Norweski Chór Solistów. Obecnie śpiewa 
w Chórze Szwedzkiego Radia. Chórze Kameralnym Erica Ericssona i Zespole Wokalinym Szwedz
kiej Królewskiej Szkoty Muzycznej . Od 2008 roku jest prezenterką Programu 2 Szwedzkiego 
Radia nadającego muzykę klasyczną na żywo. Wiele z jej występów koncertowych to muzyka 
sakralna w kontekście chóralnym. Występowala m.in. w takich spektaklach muzycznych, jak: 
Szawel Haendla. L'Opera Seria Gassmanna w Faviken i Drottningholm oraz Melancholia Haasa/ 
Fossego w Oslo. Bergen i Stavanger. 
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Pawel Mykietyn 
Urodzil się w 1971 roku w O lawie, kompozytor i klarnecista. Studiowal w warszawskiej Akademii 
Muzycznej w klasie prof. Wlodzimierza Kotońskiego. Bral udzial w Międzynarodowych Letnich 
Kursach dla Mlodych Kompozytorów w Kazimierzu nad Wislą [1991, 11992, 19931 oraz Gaude
amus Music Week w Amsterdamie [19921. Uczestniczyl w wykladach takich kompozytorów, jak: 
Witold Lutoslawski, Krzysztof Penderecki, Henryk Mikotaj Górecki, Magnus Lindberg, Louis 
Andriessen, Fran~oise Bernard Mache czy Michael Nyman. 
W wieku 22 lat zadebiutowal na festiwalu Warszawska Jesień utworem La Strada. W 1993 roku, 
jako klarnecista, zdobyl I miejsce w drugiej edycji konkursu1 Mlodzi Wykonawcy Muzyki XX wieku, 
organizowanego przez Polskie Towarzystwo Muzyki Wspólczesnej. W 1995 roku utwór 3 for 13 
- zamówienie Polskiego Radia - zdobyl pierwsze miejsce na Międzynarodowej Trybunie kompo
zytorów UNESCO w Paryżu w kategorii mlodych kompozytorów. W 1996 roku Epifora, zamówiona 
przez Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, zdobyta pierwsze miejsce na IV Międzynarodo
wej Trybunie Muzyki Elektroakustycznej UNESCO w Amsterdamie w kategorii mlodych kompo
zytorów W 2008 rnku jego Symfonia nr 2 [20071 znalazla się na liście kompozycji rekomendo
wanych przez Międzynarodową Trybunę Kompozytorów. Ten sam utwór otrzyma! też Nagrodę 
Mediów Publicznych w dziedzinie wspólczesnej muzyki poważnej OPUS 2008. , 
Komponowal dta takich solistów, jak: Elżbieta Chojnacka, Ewa Poblocka, Andrzej Bauer, 
Maciej Grzybowski. Pisa! muzykę na zamówienia Warszawskiej Jesieni, Teatru Wielkiego - Opery 

Narodowej, Filharmonii Poznańskiej, Wrnclawskiej Orkiestry Kameralflej Leopoldinum oraz dla Belcea Quartett, lcebreaker 
i Ereprijs. W styczniu 2000 roku otrzyma! Paszplilrt .. Po ~ityki". 
Pawel Mykietyn jest zalożycielem i klarnecistą zespolu Nonstrom, specjalizującego się w muzyce wspólczesnej. Skompono
wal muzykę do większości spektakli teatralnych w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, wspólpracowal także z Grzegorzem 
Jarzyną i Andrzejem Waranem. Jest autorem muzyki do filmów: Egoiści Mariusza Trelińskiego i Ono Malgorzaty Szumow
skiej. Najważniejsze kompozycje: „.Choć dolec/a/ Dedal.„ na klarnet, wiolonczelę i fortepian [19901. La Strada na trzy in
strumenty [199111. Cztery preludia na fortepian [19921. U Radka na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian (19931. 3 for 13 na 
trzynastu wykonawców [19941. Eine kleine Herbstmusik na jedenaście instrumentów [19951. Epifora na fortepian i taśmę 
[19961. Koncert na fortepian i orkiestrę !19961. Koncert na wiolonczelę i orkiestrę [19981. Commencement de Siecle na 
zespól kameralny i live electronics [19991. Sonety Shakespeare ·a na sopran [męski] i fortepian [20001. Ignorant i szaleniec, 
opera kameralna w dwóch aktach [20011. Kartka z albumu na wiolonczelę i komputer [20021. Krzyki na orkiestrę smyczkową 
[20021. Krew, poemat symfoniczny na wielką orkiestrę [2[1031. Lekko na sześć glosów męskich [20031. Ładnienie na baryton, 
mikrofonowy klawesyn i kwartet smyczkowy [20041. Aktna klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian [20051. Kwartet smyczkowy 
nr 2 [20061. Sonata na wiolonczelę solo lub z live electronics [2[1061. Prolog na smyczki [20061. Symfonia nr 2 [20071. Pasja 
według św. Marka na sopran, glos recytujący, glos naturalny, chór i orkiestrę kameralną [20081. 

Anna Karasińska 
Ukończyla poznańską Akademię Muzyczną, a następnie dwuletnie studia podyplomowe w lon
dyńskiej Royal Academy of Music pod kierunkiem Joy Mam men, otrzymując dyplom z wyróżnie
niem. Warsztat wokalny doskonalila pod kierunkiem: Fassbaendera, Schlicka, Amelinga, Geddy, 
Vignolesa, Scholluma, Esswooda i Kirkby. 
Jest laureatką konkursu wokalnego w Gdańsku ~ 19931. Konkursu Mozartowskiego w Southport 
(19951. Konkursu Bachowskiego w Lipsku (1998] oraz finalistką Konkursu ARO w Monachium 
(19981. W roku 1997 debiutowala na scenie Opery Krakowskiej jako Pamina w Czarodziejskim 
flecie W. A. Mozarta. Otrzymala Wyróżnienie „Pamięci Haliny Slonickiej" za rolę Julii w spekta
klu I Montecchie i Capuleti Belliniego [1998/99] pod dyrekcją Richarda Bonynge. W 2001 roku 
wystąpila na V Wielkanocnym Festiwalu Beethovenowskim, śpiewając Marzellinę w koncerto
wym wykonaniu Fidelia Beethovena pod batutą Leopolda Hagera. Od 2002 roku wspólpracuje 
z Teatrem Wielkim - Operą Narodową, gdzie debiutowala w Peleasie i Melizandzie Debussy' ego. 
Śpiewala też Corinnę w Podróży do Reims Rossiniego [pod dyrekcją Alberto Zeddyl. Biankę 

w La Rondine Pucciniego, Annę w Nabucco Verdiego, Frasquitę w Carmen Bizeta, w operze Ubu Rex Pendereckiego, Aidzie 
Verdiego i Salome Strausa. 
Szczególne miejsce w jej dzialalności artystycznej zajmują recitale pieśniarskie. Dysponuje bogatym repertuarem, wyko
nując różne stylistycznie p i eśni. Występowala na wielu znaczących scenach koncertowych, wspólpracując z wybitnymi 
pianistami: Krystyną Boruciilską, Januszem Olejniczakiem, Krzysztofem Jablońskim i Ewą Poblocką. W filmie Andrzeja 
Wajdy Tatarak wykonala l ragmenty Sonetów, które znalazly się w ścieżce dźwiękowej filmu skomponowanej przez Pawia 
Mykietyna. 
Ma w repertuarze liczne partie sopranowe w oratoriach i kantatach. Występowala m.in.: w londyńskim Barbican Centre, 
w kościele St. Martin In the Fields w Londynie, w paryskim kościele La Madeleine, w Tonhalle w Zurychu. Wspólpracuje 
z: Sinfonią Varsovią, NOSPRem, Polską Orkiestrą Radiową, Liverpool Mozart Players, Orkiestrą Kameralną „Amadeus", 
zespolem Capella Bydgostiensis oraz Filharmoniami: Krakowską, Poznańską, Łódzką, Szczecińską, Bialostocką, Opolską 
i Lubelską. IDokonala wielu nagrań1 dla Polskiego Radia i Telewizji. 
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Maciej Grzybowski 
Maciej Grzybowski. Urodzi! się w Warszawie. Artystyczną dzialalność rozpocząl w roku 
1990. W 1992 - zdobyl Nagrodę Glówną i Nagrodę Specjalną na I Konkursie Muzyki XX 
wieku dla Mlodych Wykonawców zorganizowanym w Warszawie przez Polskie Towa
rzystwo Muzyki Wspólczesnej. W 1997 - uznany za Indywidualność Roku występuje 
na specjalnym koncercie Programu I TVP. 1992-2005 - czlonek zespolu NONSTROM, 
z którym w 1998 roku zdobyl Nagrodę Specjalną na IV Międzynarodowym Konkursie 
Muzycznym w Dusseldorfie. W 2005 - debiutowa! w bolońskiej Sali Mozarta - gdzie 
jego recital zostal okrzyknięty artystycznym wydarzeniem ostatnich lat. W 2005 - mial 
miejsce jego debiut w USA (Nowy Jork, Long Island!. W 2006 - wz1ąl udzial w trzech 

koncertach [recital, koncert kameralny, koncert z orkiestrą] na bezprecedensowym i uznanym za jedno z najważniejszych 
wydarzeń artystycznych roku Festiwalu Muzyki Pawla Szymańskiego, odbywającym się w radiowym Studiu im. Witolda 
Lutoslawskiego w Warszawie i rejestrowanym na DVD. W 2008 - debiutowa! w Wielkiej Brytanii na festiwalu Sounds New 
w Canterbury, występując obok Arditti Quartet, London Sinfonietta czy Ensemble lnterconterporain. W 2008 - występując 
obok takich gwiazd jak lvo Pogorelich czy Grigorij Sokolow bral udzial w kolejnej edycji warszawskiego Festiwalu „Chopin 
i jego Europa". Podczas festiwalu wykona! li Koncert fortepianowy Andrzeja Czajkowskiego. W 20(!)9 - w maju mial miejsce 
jego debiut londyński [I Koncert Dymitra Szostakowicza w St. John's Smith Square I. W 2009 - w czerwcu wystąpil w Ło
dzi obok gwiazd światowej pianistyki na festiwalu mistrzowskich recitali „Piotr Anderszewski i przyjaciele". Swoje dziela 
dedykowali mu Pawel Mykietyn i Pawel Szymański. 

„Jego interpretacje Bacha, Berga, Schonberga, Szymańskiego, Myl<ietyna są genialne! W odczytywaniu Bacha dzisiaj 
z pewnością nie ma sobie równych I ( .. I Jakież to ożywcze i ekscytujące obcować z tak wielką sztuką interpretacji konge
nialnej ,„ (Bohdan Pociejl 

Wydane plyty 
2004 debiutancka autorska plyta z utworami Bacha, Berga, Mykietyna, Schonberga i Szymańskiego [Universal Music Polska! 
2006 druga solowa plyta z dzielami Pawla Szymańskiego (EMI Classicsl 

Adam Dudek 
Urodzil się w i 964 rnku w !Dąbrowie Górniczą Ukończyl Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, 
Wydzial Graf1iki w Katowicach, kierunek Komunikacja Wizualna. Zajmuje się video-artem, 
malarstwem i fotografią. 1lnspiruje się muzyką. Ostatnio zrealizowal video do opery Luci mie 
traditrici Salvatore Sciarrino, wystawionej podczas Festiwalu „Nostalgia" w Poznaniu, w reży
serii Tomasza Cyza. Dla nowej siedziby Muzeum Chopina w Warszawie przygotowuje - wspól
nie z Borisem Kudlicką - multimedialną instalację. Zajmuje się również reklamą. Mieszka 
w Jablonnie. Adam Dudek debiutuje późno, ale za to od razu dzielem dojrzalym, starannie prze
myślanym i precyzyjnie wykonanym. Opera Proibita I Jacek [2008] to projekcja wideo, na którą 
sklada się synchronicznie nagrany obraz przedstawiający zbliżenia fragmentów ciala śpiewa

ka. Widzimy drgającą krtań, marszczącą się skórę, fakturę ciala. Skądinąd wiemy, że nie jest to cialo anonimowe. Obraz 
zdefragmentowanego korpusu uzupelnia niezwykly sopran Jacka Laszczkowskiego. W instalacji Adama Dudka oddalony 
zwykle od publiczności wykonawca objawia się w fotograficznym szczególe, stanowi abstrakcyjną kompozycję w dziwny, 
choć jednocześnie oczywisty sposób zsynchronizowaną z dźwiękiem. Dźwięk zderzony zostaje z obrazem, ale subtelnie, 
wynika z tego ciekawe napięcie, raczej niż ostry rozjazd [jak to mialo miejsce w Naszym śpiewniku Artura Zmijewskiego 
czy w .. operowej" serii filmów Katarzyny Kozyry!. ~dek perfekcyjnie gra z formą tworząc na dziele Pawla Mykietyna, który 
z kolei zinterpretowal jeden z Sonetów Szekspira swoją wlasną synestetyczną i syntetyczną zarazem sztukę. Artysta -
zdaje się mówić autor Opera Proibita - dopisuje się do calego szeregu twórców, wchodzi w dialog, tworzy lkolejną warstwę 

w tym otwartym przecież dziele które odbieramy, chloniemy zmyslami, ale które także ogarniamy umyslem. To !kolejny etap 
pracy z kulturą, raczej jej sublimacji niż dekonstrukcji [Żmijewski I. czy też parodii l(Kozyral. Dudka można z calą pewno
ścią usytuować w szeregu artystów wspólczesnych podejmujących temat dźwięku. W tym kontekście wpisuje się w klimat 
serwowany na glośnej ostatnio wystawie „Inwazja dźwięku" pokazywanej w warszawskiej Zachęcie. Ale to nie wszystko. 
Opera Proibita to także, a może przede wszystkim obraz. Obraz, który kojarzy się raczej z fotografiami Johna Coplansa 
i jego wizją ciala, czy też wczesnymi pracami Ryszarda Waśko z serii Portret pocięty[l 9711. Opera Proibita Adama Dudka to 
dzielo nie/narracyjne, niemal statyczne, czy też raczej delikatnie ruchome, które jest jednocześnie niezwykle inspirujące, 
szalenie sugestywne w swoim przekazie. [Adam Mazur! 



Aleksandra Gryka 
Kompozytor,ka. Urodzona w 1977 roku. W 2003 roku ukończyla Akademię Muzyczną w Krakowie 
w klasie Krystyny Moszumańskiej-Nazar. Od 2000 kompozycji komputerowej uczyla się u Mag
daleny Dlugosz. Uczestniczyla w kursach kompozytorskich prowadzonych pod auspicjami pary
skich centrów nowej muzyki IRCAM/ACANrHES w Krakowie i Helsinkach 12000) oraz w letnich 
warsztatach w Reichenau w Austrii 12002). W 2001 roku debiutowala na festiwalu „Warszawska 
Jesień" utworem OXYGEN nr.369, 1. W 2003 i 2006 nominowana do Paszportu „Polityki". W 2006 
roku otirzymala także nominacj ę do Nagrody TVP Kultura. Od 2004 roku grywa w triu na forte
pianie„. tanga Piazzoli, koncertując z tym repertuarem w Polsce i Hiszpanii. 
Jedna z najciekawszych i najzdolniejszych kompozytorek mlodego pokolenia. Silna i wyrazista 
osobowość; niezależnie myśląca i bezkompromisowa zarówno w twórczości, jak i wyrażaniu 
opinii. Postać niezamykająca się w jednym idiomie, poszukująca. eksplorująca nowe media 
lelektroni'ka, wideo). na odleglość wyczuwająca brak szczerości. 
W jej muzyce slyszalna jest dbalość o detal, o strukturę, ale i kolor dźwięków. Tworzy dzie
la zwarte, koncepcyjnie przemyślane. bez cienia warsztatowej wątpliwości. W UEN-AL. sly
chać wrażliwość na barwę, ale suchą, w wyrazie niemal prymitywną i odpychającą. Z kolei fi"} 
exists as„. f-1 "}to gra kontrastów: narracja najpierw statyczna, l1iryczna. przechodz i_ w dyna
miczną, motorycznie ostrą. I tak na przemian. Interia/cell, jeden z ostatnich utworów Gryki, 
zwraca uwagę zwięzlością i klarownością przebiegu. Punktem wyjścia jest pojedynczy dźwięk: 
powoli rozszczepiając się w wiązkę akustycznych linii staje się coraz bardziej agresywny. Podró
żujące w przestrzeni akordy zmieniają rejestry i barwy. 

W konstrunity 0100 kompozytorka wykorzystala tekst. który ulegl dekonstrukcji, by zamiast strukturą znaczącą, stać się 
dźwiękowym tworzywem. Strzępom stów odzwierciedlającym smutny obraz .wspólczesnego spoleczeństwa towarzyszy 
muzyka niepokojąca. Brzmienia konwencjonalne spotykają się z dźwiękami ostrymi, chropowatymi, z sykami i szumami 
budzącymi grozę i odrazę. W jednym z ostatnich utworów Gryki - NTvacou - istotną rolę odgrywa mieszanina rozmaitych 
faktur. Kompozycja. wzbogacona dynamicznymi kontrastami, skomplikowanymi rytmami, kunsztowną harmonią i bogac
twem artykulacyjnych środków, paradoksalnie zaskakuje swoim ograniczeniem. Czy powstaje w tej muzyce vacuum? Być 
może po wybrzmieniu ostatnich dźwięków„. !Daniel Cichy) 

Jacek Przybyłowicz 
Absolwent Państwowej Szkoty Baletowe) i Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warsza
wie !pedagogika baletu). W latach 1987-1991 tancerz Teatru Wielkiego w Warszawie. Już wów
czas zadebiutowal jako choreograf. przygotowując Negocjacje do muzyki Alessandro Marcella. 
Kompozycja zostala wyróżniona pierwszą nagrodą za choreografię oraz nagrodą za interpretację 
na li Ogólnopolskim Konkursie Choreograficznym w Łodzi. Negocjacje zostaly też zaprezentowa
ne na dużej scenie Teatru Wielkiego w Warszawie w trakcie VI Warszawskich Dni Baletu. W 1991 
wyjechal z Polski. Tańczy! w Niemczech i w Izraelu. Przez wiele lat byt związany z zespolem tańca 
wspó'lczesnego Kibbutz Contemporary Dance Company, dla którego swe prace zrealizowali tacy 
choreografowie, jak: Mats Ek, Ohad Naharin. Jiri Kylian. Daniel Ezralow i Rami Beer. W latach 

1994-2001 występowal z tym zespolem na najbardziej prestiżowych festiwalach tańca wspólczesnego, odwiedzając ponad 
50 krajów na calym świecie m.in.: USA. Kanadę, Brazylię, Argentynę, Chile, Meksyk, Singapur. Tajwan, .!J aponię. Wielokrotn ie 
występowal w Europie, również w Polsce na zaproszenie Łódzkich Spotkań Baletowych. 
W 1997 tańczy! z Batscheva Dance Company w spektaklu Kyrw choreografii Ohada Naharina w ramach Yair Shapiro Dance 
Price. Przez wszystkie te lata rozwija! zainteresowania choreograficzne, realizując m.in.: Verlorenheit oraz Orient Express 
wystawiony w ramach Dance Extentions 2002 w Limassol na Cyprze. W tym samym czasie wspólpracowal z Lambros Lam
brou Dance Company, uczestnicząc w projekcie choreograficznym tego zespolu w Europie. 
W 2002 powróci! do Polski, aby zrealizować Naszyjnik Golębicyl20(J3) w Polskim Teatrze Tańca pod dyrekcją Ewy Wycichow
skiej. IRok później na zaproszenie Biennale de la Dance w Lyonie wystawi! Barocco. W kolejnych latach przygotowal trzy 
balety dla Opery Narodowej w Warszawie: Kilka krótkich sekwencji 12005). do którego projekcję video zrealizowala Kata
rzyna Kozyra, Alpha Kryonia Xe 12006) oraz Ili Symfonię „Pieśń o nocy" 12006). Z Polskim Teatrem Tańca i Baletem Opery 
Narodowej prezentowa! swoje choreografie na wielu zagranicznych festiwalach tańca m.in.: Bolzanodanza we Wloszech, 
Rencontres Choreographique de Cartage w Tunezji, Moscow Dance IFestival w Rosji, Drugije Tancy na Ukrainie, European 
Dance Festival na Cyprze, Kassel Tanz Festival w Niemczech. Trzykrotny stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo
wego. Od 2(J09 kierownik zespolu baletowego Teatru W,ielkiego im. Moniuszki w Poznaniu. 
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Putto 
Tancerz. choreograf. reżyser światel, urodzony w węgierskim Dunaujvaros. Studiowal 
w Jessenszky End re Ballet School w Budapeszcie, następnie uczy! się tańca u Anu ka 
Van Dike'a, Rui Horty, Jose Biondiego, Amandy Miller, Razy Hamadi, Amira Colbena. 
Wspólpracowal z wieloma grupami tanecznymi, m .1in. z Szeged Dance Company [We
gryl. Kibbutz Dance Company !Izrael. choreografie Rami Be'eral. Tanz-Forum Koln 
[Niemcy, choreografie Jochena Ulriicha i Very Bander). Batsheva Dance Company 
[Izrael. choreografie Ohada Naharina i Wima Vandekeybusal. Compagnie Jus De La 
Vie !Szwecja, choreografie Charlotty Ofverholml. Earl Dance Cooperation !Niemcy, 
choreografie Mar,tiny La Bonte) oraz prowadzi! wlasny zespól Putto & Panja & Guests. 
Jest autorem wielu spektakli baletowych, m.in.: Te Deum dla Szeged Contemporary 
Ballet [1995). Perach dla Batsheva Ensemble 11996). Night Shiffi Summa dla Putto 
& Pan ja [1998). Fra tres 2& 1 dla Pecsi Balet 12001 I), Mir.age dla Nagoja Dance Festiwal 

12001 l. 50 N per 30 m2 dla Dunaujvaros Dance Theater 12002). 3 Man dla Xeast Dance Company Budapeszt 12004). Vibra
tions dla Ta nec Praha 12004-05). Short cuts dla Poznańskiego Teatru Tańca 12006). 

Paweł Grabarczyk 
Scenograf, kostiumolog i grafik. Absolwent wydzialu grafiki wairsztatowej Państwo
wej Wyższej Szkoty Sztuk Plastycznych w Łodzi. Od 1984 roku pracuje jako projektant 
i wspólpracuje z Magdaleną Teslawską przy realizacji kostiumów dla filmu i teatru. Pro
jektowa! !kostiumy do filmów: Przypadki milosne Baltazara Kobera [reż. Wojciech Has). 
Kanclerz i Żelazną ręką i reż. Ryszard Ber). Borys Godunow, La note bleue i Szaman
ka !ireż. Andrzej Żulawskil. Sz'('ladron i Kiler [reż. Juliusz Machulski). Oczy niebieskie 
[reż. Waldemar Szarek). Wrota Europy [reż. Jerzy Wójcik), Zakochani [reż. Piotr Were
śniak). a dwa filmy z jego kostiumami: Palimpsest keż. Konrad Niewolski) i Statyści 
[reż. Micha! Kwieciński) otrzymaly prestiżowe nagrody na Festiwalu Filmowym w Gdyni 
[2006). Proje'ktowal także stroje do superprodukcji: Ogniem i mieczem oraz Stara baśń 
[reż. Jerzy Hoffman). Chopin - Pragnienie mi/ości [reż. Jerzy Antczak). Quo vadis I reż . 
.!J erzy 'Kawalerowicz). Byt wspóltwórcą kostiumów teatralnych do spektakli w reżyserii 

Krzysztofa Nazara: Wesele [Teatr Powszechny w Warszawie) i Ksiądz Marek [Teatr TV) oraz do Ryszarda /Iw reż. Andrze~a 
Seweryna [Teatr Narodowy). W Operze Narodowej przygotowal kostiumy do Strasznego dworu w reżyserii Andrzeja Żulaw
skiego. Wspólpracowal przy realizacjach operowych Mariusza Trelińskiego: Madame Butterfly [Warszawa, Waszyngton, 
Sankt Petersburg, Tel Awiw), Król Roger i Otello [Warszawa). Dama pikowa [Benl in. Warszawa) oraz Andrea Chenier [Po
znań, Warszawa, Waszyngton); za projektowa! też u nas scenografię baletu Alpha kryonia xe Aleksandry Gryki oraz wieczo
ru baletowego Szymanowski i taniec[/// Symfonia „Pieśń o nocy", Stabat Mater, Hamasie). Jego grafiki byty wystawiane 
w kraju i za granicą, m.in. we Francji, Hiszpanii, Japonii i USA. 

WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Asystent dyrygenta: Iwona Sowińska [I, Ili) 
Asystent choreografa: Kalina Schubert 1111) 

Inspicjent: Marzena Domagało 
!Kierownictwo sceny: Andrzej Wróblewski, Robert Karasiński 

Przygotowanie polskiego tekstu na tablicę świetlną: Karina Peisert wg tlumaczenia Joanny Dutkiewicz [I) 
oraz Halina Kerner wg przekladu Jakuba Pocześniaka i Stanislawa Barańczaka Ili) 

Emisja polskiego tekstu: Karina Peisert li. Ili) 
Realizacja światel: Piotr Jasiński 

Dźwięk: Morten Pettersen, Adam Ciesielski, Iwona Saczuk 
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W programie wykorzystano: 
Sylvia Plath Dzienniki 1950-1962, !lum. J. Urban i P Stachura, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004, s. 242-243 . 
Piotr Kowalski Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa - Wroclaw 1998, s. 608-613 
Giuseppe Tomasi di Lampedusa Szekspir, tlum. S. Kasprzysiak, Czytelnik, Warszawa 2001, s. 13, 22-23. 
William Shakespeare, Sonety, przeklad, wstęp i opracowanie Stanis!aw Barańczak, Wydawnictwo a5 , Kraków 2003. 
Wystan Hugh Auden, Sonety Szekspira, przekl. Agata Preis-Smith [w:) Ręka farbiarza i inne eseje, 
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1988; 
Świat na krawędzi. ze Stanisławem Lemem rozmawia Tomasz Fiałkowski, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000 

Opracowanie programu: Magdalena Gałkowska 
Wspó!praca redakcyjna: Katarzyna Gardzina 
Okladka i projekt graficzny: Adam Żebrowski 
DTP: Jacek Wąsik 
Druk: Spot-Color 
Wydawca: Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 2009 
Cena: 10 zl 




