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Czesław Milosz 

Orfeusz i Eur d ka 

Stojąc na ptytach chodnika przy wejściu do Hadesu 

Orfeusz ku lił się w porywistym wietrze, 

Który targat jego ptaszczem, toczyl kłęby mgty, 

Miota! się w liściach drzew. Światła aut 

Za każdym naplyvvem mgły przygasaty 

Zatrzyma! się przed oszklonymi drzwiami , niepewny 

Czy starczy mu sit w tej ostatniej próbie. 

Pamięta! jej stowa „Jesteś dobrym cztowiekiem" 

Nie bardzo w to wierzył Liryczni poeci 

Mają zwykle , jak wiedzial , zimne serca 

To niemal warunek. Doskonatość sztuki 

Otrzymuje się w zamian za takie kalectwo. 

Tylko jej milość ogrzewala go, ucztowieczala. 

Kiedy byt z nią, inaczej też myślat o sobie. 

Nie mógl jej zawieść teraz, kiedy umarła. 
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Pchnął drzwi. Szedł labiryntem korytarzy, wind . 

Sine światło nie byto światłem, ale ziemskim mrokiem. 

Elektroniczne psy mijały go bez szelestu . 

Zjeżdżał piętro po piętrze, sto, trzysta, w dól. 

Marzł Miał świadomość, ze zna laz ł się w Nigdzie 

Pod tysiącami zastygłych stuleci . 

Na prochowisku zetlatych pokoleń, 

To królestwo zdawato się nie mieć dna ni kresu. 

Otacza ty go twarze tloczących się cieni. 

Niektóre rozpoznawał Czul rytm swojej krwi. 

Czul mocno swoje życie razem z jego winą 

I bat się spotkać tych , którym wyrządzi! zło . 

Ale oni stracili zdolność pamiętania. 

Patrzyli jakby obok, na tamto obojętni. 

Na swoją obronę miał l irę dziewięciostrunną 

Niósł w niej muzykę ziemi przeciw otchlani , 

Zasypującej wszelkie dźwięki ciszą 

Muzyka nim wladala. Byt wtedy bezwolny. 

Poddawat się dyktowanej pieśni , zastuchany. 

Jak jego lira, byt tylko instrumentem 
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A:ż zaszedj do pajacu rządców tej krainy. 

Persefona, w swoim ogrodzie uschniętych grusz i jabjoni, 

Czarnym od nagich konarów i gruztowatych galązek. 

A tron jej, żajobny ametyst, sluchaja. 

Śpiewał o iasności poranków, o rzekach w zieleni 

O dymiącej wodzie rózanego brzasku . 

O kolorach cynobru, karminu, 

s1eny palonej, blękitu, 

O rozkoszy pływania w morzu koło marmurowych skat. 

O ucztowaniu na tarasie nad zgiejkiem rybackiego portu. 

O smaku wina, soli , oliwy, gorczycy, migdalów. 

O locie jaskójki, locie sokola, dostoinym locie stada 

pelikanów nad zatoką. 

O zapachu naręczy bzu w letnim deszczu. 

O tym, że swoje sjowa ukjadaj przeciw śm ierci 

I żadnym swoim rymem nie sjawij nicości. 

Nie wiem, rzekla bogini, czy ją kochaleś, 

Ale przybyleś aż tu , żeby ją ocalić. 

Będzie tobie wrocona Jest jednak warunek. 

Nie wolno ci z n ią mówić I w powrotnej drodze 

Oglądać s ię , żeby sprawdz i ć, czy idzie za tobą 

I Hermes przyprowadzi ł Eurydykę 

Twarz jej nie ta, zupełnie szara, 

Povvieki opuszczone, pod nimi cień rzęs. 

Posuwała się sztywno, kierowana ręką 

Jej przewodnika. Wymówić jej imię 

Tak bardzo ch ciał , zbudzić ją z tego snu. 

Ale wstrzymaj s ię, wiedząc, że przyjąj warunek 
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Ruszyli. Najpierw on, a za nim, ale nie zaraz, 

Stukanie jego sandajów i drobny tupot 

Jej nóg spętanych suknią jak całunem. 

Stroma ścieżka pod górę fosforyzowaja 

W ciemności , która byja jak ściany tunelu. 

Stawa! i nasluchiwal Ale wtedy oni 

Zatrzymywali się również, nikło echo. 

Kiedy zaczynaj iść, odzywał się ich dwutakt , 

Raz, zdawajo mu się, bli żej, to znów dalej. 

Pod jego wiarą uroslo zwątpienie 

I oplatajo go jak chłodny powój. 

Nie umiejący ptakać, plakat nad utratą 

Ludzkich nadziei na z martwych powstanie, 

Bo teraz byl jak każdy śmiertelny, 

Jego lira milczaja i śnij bez obrony. 

Wiedziaj, że musi wierzyć i nie umiaj wierzyć 

I djugo miaja trwać niepewna jawa 

Wjasnych kroków liczonych w odrętwieniu. 

Dniało . Ukazały się załomy skal 

Pod świetlistym okiem wyjśc ia z podziemi. 

I stato się jak przeczuł. Kiedy odwrócił gjowę, 

Za nim na ścieżce nie byjo nikogo. 

Słońce I niebo, a na nim objoki. 

Teraz dopiero krzyczało w nim Eurydyko! 

Jak będę żyć bez ciebie, pocieszycielko I 

Ale pachnialy zioła, trwaj nisko brzęk pszczól. 

I zasną!, z policzkiem na rozgrzanej ziemi. 

[sierpień-wrzesień 2002] 
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ORFEUSZ 
Eurydyka nakryla dla dwo1ga. wlożyła wieczorową sukienkę . Czeka, nerwowo pa

l ąc papierosa W napięciu podejmuje decyzJę. Zaczyna ru jnować starannie nakryty 

stól i siebie. Uderza1ąc rękam i w blat uruchamia mecha111zrn , którego nie da się 

zat rzymać. Rozbija kiel iszek, podcina sobie zyly. Dopelnia samobó1czego gestu za

żywając tabletki. Chór, będący niewidzialnym koment torem zdarzeń zaczyna wzy
wać ducha Eurydyki . Za chwilę w domu pojawia się Orfeusz. Odk a cialo zmarlej 

i zanosi się niekończącym lamentem Eurydyka znika za śmierte lnymi wrotami. 

PIEKŁO 
Orfeusz jest sam i rozgrywa w swoje] glowie wielki dramat oplakiwania Używa do 

tego calej skal i języka muzyki. Trwa pozegnanie zmarlej. Bliscy, pochyleni nad jeJ 

trumną Orfeusz pozostaie w samotności Prosi o odwrócenie losu , o mozliwość 

ponownego spotkania z Eurydyką Siada do komputera , zaczyna pisać , przetwa

rzać cierpienie w poezię. w pieśń Wierzy może, że Jedyną d rogą dotarcia do Śmier
ci jest Muzyka. Za drzwiami pojawia się posłaniec, jedyny ZY\f\IY, z jakim ma kontakt 

Orfeusz. Oprócz taiemniczei przesylki przynosi mu też wiadomość, której ocze

kiwal bogowie (kimkolwiek są) ulitowali się nad Orfeuszem i zgadzają s ię na po

wrót Eurydyki. Warunek 1est jeden, Orfeusz nie może spojrzeć na swo1ą kochankę, 

w przeciwnym \f\IYpadku na zawsze pogrąży ją w krain ie smierci. Listonosz zamiast 

\f\IYjś ć pozostaje w przestrzeni Orfeusza, kolejny raz poezja \f\IYpływa z udręczo

nej glo\f\IY kochanka Posl niec opuszcza dom zadowolony jak dziecko ze swojej 

mis11. Orfeusz znajdu1e w paczce urnę z prochami Eurydyki Jej c i eń pojawia się 

w ich niegdyś wspólnym domu. Piekielna próba Orfeusza który prowadzi negocja

cje z furiami i larwami strzegącymi dostępu do upragnionej Eurydyki , zamienia się 

w walkę z wlasnym fantazmatem \f\IY nikającym z poczucia winy. Samobójczy gest 

Eurydyki powlarza się w nieskończoność Jej obecność wzmaga się, mnozy staje 

s ię obsesyina i przerażająca . Eurydyka sta1e się upiorem. Orfeusz nie ma jednak 

\f\IYboru , podjąl l/\IYniszczającą próbę dotarcia do Eurydyki. 
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NIEBO 
Czyżby prośby Orfeusza zost ały \f\IYSluchane? Czy jego desperacki lament 

spowodowal odwrócenie losu? Świat \f\IYpelnia czysty sloneczny blask. Nie 

ma ś ladu po niedawnym spustoszeniu . Po domu uwij s ię sprzątaczka . Ale 

111e ma Eurydyki. Jeszcze nie przyszla. Niebiańskie śniadanie dla dwojga za 

chwi lę się dopełni. Orfeusz nie do końca rozumie co się dzieje, 1ak obudzony 

z ciężkiego koszmaru. Czeka, znó zaczyna pisać , s oją poezją wywoluje 

zmarłą. Mimo promiennej atmosfery poranka spokój 1est tylko ułudą. Eury

dyka zjawia s ię , ale nie wierzy, ze odżyła . Jej powrót jest kolejną śmie rc i ą, 

którą muszą p rzeżyć razem. Wspólne śniad anie okazuje się niemoż liwe. 

Symboliczny zakaz patrzenia w oczy Eurydyce doprowadza J ą kolejny raz 

do samobójczego stanu. Eurydyka nie jest w stanie zrozum ieć , dlaczego jej 

powrót jest niemoż.h\f\IY. Orfeusz nie moze Jej tego \f\IYjawić ani wytlumaczyć . 

Kochankowie lamentują w samotności . Eury yka powoli obumiera. Odchodzi 

znów do krainy zmarłych . Orfeusz pozostaje. 

EURYDYKA 
Wschód słońc . Dzień Jak każdy inny. Orfeusz jest zrozpaczony. Zapowiada, 

że podąży za Eurydyką. Ale przecież tego nie robi. Jego dramat rozgrywa się 

w głowie, w piekle, które nosi w sobie. inacze1 niż historia Eurydyki. Pozostaje 

przejmu jąca pieśń pisana przez Orfeusza. Kolo jego wędrówki 111gdy się nie 

zarnk111e Eurydyka będz i e powracać zawsze. 
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HISTORIA 
Orfeo ed Euridice to 30. opera Christopha Willibalda 

Glucka [1 714-1 787]. skomponowana u szczytu długie) 

i o ocnej kariery Uporczywa legenda, ukuta w XIX wie

ku przez „purytanów·· dramatu muzycznego, Berlioza 

i Wagnera , głosi , jakoby Orfeo był owocem rzekomej „re

formy" podjętej przez Glucka we współpracy z librecistą 

Calzabig1m, a zmierzającej do ostatecznego zerwania 

z tradycyjną formą operową W rzeczywistośc i , nic tego 

nie dowodzi. Słynna dedykaq a dołączona do A/cest)t. 

opublikowana została w roku 1769, a więc dwa lata po 

prapremierze tej ostatniej opery, a siedem lat po premie

rze Orfeusza . Gluck zaś nazaiutrz po Orfeuszu powrócił 

do pisania oper seria // trionfo di C/elia). 

Za pośredn ictwem hrabiego Giacoma Durazzo, dyrekto-

skrótów i dodatków pióra Jana Christiana Bacha. Tylko 

7 numerów zachowało oryginalny kształt Bolonia i Flo

rencja usłyszały oryg in ał w roku 1771, Haydn poprowa

dzi! go w Eszterhaz1e w roku 1776, inne miasta zaś (Mo

nachium. Sztokholm . Neapol) p rzystosowywały dzieło do 

swych u podobań , grając je także w wersj i koncertowej, 

jako oratorium. 

Od zawsze o los Orfeusza troszczyl i s ię śpiewacy, tacy 

jak legendarni kastraci Ferdinanda Tenducci i Girolamo 

Crescentini, którzy przemierzyli z t ą ro l ą całą Europę. Po 

paryskim triumfie Ifigenii w Aulidzie (177 4) Gluck wystawił 

tam francuską adaptację Orfeusza. W zgodzie z francu

ską tradycją , ro la tytu łowa ostała przetranspono ana 

na tenor (haute-contre) . Był nim Joseph Legros (1739-

1793), spadkobierca Pierre'a Jelyotte 'a (niezastąp i onego 

ra teatrów wiedeńskich w latach 1754-64 i rzeczywiste- bohatera oper Rameau), pierwszy wykonawca Achillesa 

go spiritus movens tego, co później nazwano „ reformą", 

Gluck poznał choreografa i kompozytora Gaspara Angio

liniego (1731-1803) i librecistę Ranieriego de' Calzabig i. 

Wspólnie stworzyli balet Don Juan (Le festin de Pierre, 
prawykonanie 17 X 1761 ), po czym s i ęgnęl i po symbo

liczny temat Orfeusza. 

Prapremiera opery, w dekoracjach i kostiumach Gio

vanniego Marii Quaglio, odniosła pewien sukces, choć 

Calzabigi przyz at póżn iej. że przyczyni! s ię clo niego 

wykonawca ro li tytułowej, wielki kastrat Gaetc no Gu- . 

adagn1 (1729-1792) . Po wznowieniu wiedeńskim w roku 

1763 przyszla kolej na produkcję w Parmie (1769), gdzie 

rolę tytulową przetransponowano na sopran dla kastrata 

Giuseppe Millico (znanego pod przydomkiem ., Moscovi· 

ta", ze względu na swą karierę na dworze Katarzyny 11) , 

którego Gluck natychmiast ściągną! do Wiednia, by mu 

powierzyć rolę tytu łową N Paride ed Elena. Londyn wysta

wil dzielo w roku 1770 z Guadagnim, lecz w wersji pelnej 
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w Ifigenii. póżnieJ zaś wszystkich analogicznych ról we 

francuskich operach kompozytora. Gluck przeredagowal 

też oryginalną partyturę i dopisał nowe stronice. Triumf 

nowej wersji, dedykowanej Marii Antoninie, przewyższył 

sukces Ifigenii (47 przedstaw ień ; 299 do roku 1838), po

twierdzając pozycię Glucka na paryskim gruncie. Rolę ty

tułową przejmą niebawem dwaj Nourritowie : Louis (1 812) 

i 1ego legendarny syn Adolphe (1831) 

Przez wszystkie owe lata dzielo pozostalo jednak w re

pertuarze, zarówno w Paryżu , jak i gdzie indziej, w wers1i 

Hectora Berl ioza powstalej z inicjatywy Leona Carvalho 

na uzytek Pauliny V1ardot (Theatre-Lyrique 19 XI 1859). 

Przejęta w roku 1896 przez Opera-Comique, edycja ta 

utrzymała si ę tam aż do roku 1970, a występowały w ro li 

Orleusza zarówno mezzosoprany i alty (Marie Delna, Je

anne Gervi lle-Reache, Rose Caron, Claire Croiza, Rita 

Gorr) , co tenory (Fernand Ansseau i Joseph Rogatche

vsky) , jak wreszcie barytony (M ichel Llado, Yves Bisson, 

Gabriel Bacqu1er) . Jak w idać , wierność oryginałowi Glu

cka yta w owych czasach kwestią doskonale obojętną 

Co więcej . o ile w Paryżu rzecz grano po francusku, 

o tyle pod koniec XIX ieku świat podbita wersja Berlio

za przetłumaczona na wioski , w wykonaniu wielkich altów 

i mezzosopranów (Maria Olszewska, Sigrid Onegin, Ker

stin Thorborg, Louise Kirkby-Lunn, Ciara Butt, Kathleen 

F rrie r, Elisabeth Hóngen, Giulietta Simionato, Shirley Ver

rett, Maureen Forres er. Marilyn Home) . Równolegle krą

żyła inna 1eszcze wersja , czysto „gluckowska" - montaż 

oryginału wiedeńskiego z paryskimi dodatkami. Toscanini 

wystawił operę dwukrotnie w La Scali (1907 i 1924), prowa

dząc ją również w Metropolitan (1910-1 2) . W Metropolita 

zastąp ili go Bruno Walter (1941) i Pierre Monteux (1955); 

w La Scali Wilhelm Furtwangler (195 1). 

Jak juz wspomniel i śmy wyżej . w im ię ..realizmu seksual

nego" (k óry poczyni ł wiadome spustoszenia w operach 

Handla) , rolę tytulową transponowano również na glos 

przez Glucka nie przewidziany - to 1est baryton; pozwoli li 

sobie na tom.in. Dietrich Fischer-Dieskau , Hermann Prey 

i Andrzej Hiolski . Oryginalne wersje Glucka byty ieszcze 

do niedawna rzadkoś 1ą (w roku 1937 Fritz Reiner na

rzucił Covent Garden autentycznego, francuskiego Or
pMe , którego zaśp iewał Andre Burdino). W roku 1913 

miasteczko Hellerau w pobl iżu Drezna ujrzało ponadto 

s ławną inscenizaqę Adolphe'a App1 i i choreografa Emi

le'a Jaques-Dalcroze'a, którzy zastosowali w niej swe 

rewolucyine idee. Wzgardzi li oni szczęśliwym zakończe 

niem i sk re ś lil i wszystko po arii Che faró , wkle1 ając na to 

miejsce .lałobną ceremonię z I aktu . 

KOMENTARZ 
Istnieją dwie wersie oryginalne: wiedeńska w języku w1o

skim na glos altowy i paryska w 1ęzyk francuskim na wy

soki tenor (haute centre). Można do nich dorzucić wersję 

parmeńską na sopran, która s i ę jednak nie utrzymala. 

Wersja paryska zawiera następujące doda ki: w akcie I 

recytatyw Orfeusza (Eloignez-vous), pierwsza aria Amo

ra (Si /es doux accords) , aria Orfeusza (L 'espoir renait) , 
w akcie li Air des Furies na zakończenie pierwsze1 sceny 

(żródl o Chaconne z baletu Don Juan) . scena Szczęśli

wych Cieni i balet w 4 częś iach (część z sotern fletowym 

Lent tres doux - Meme mouvement, znana jest z niezliczo

nych transkrypcji, zwykle pod nazwą „melodii Glucka") . 

oraz aria Eurydyki z chórem (Cet asi/e) ; w Ili akcie inter

wencia Orfeusza w arii Eurydyki Fortune ennemie, tercet 

(Tendre Amour) 1 balet w trzech częściach (Air vif, Menuet 

i Chaconne). 

Każda z wersji Glucka ma swoich obrońców, zarówno co

kolwiek surowa, marmurowa powściągliwość wer s1i wie

deńskiej (muzykę Glucka komentatorzy często ko1arzą 

z marmurem, Jego barwą , świetl i stą czystośc ią , gladką 

powierzch nią , lecz i„. temperaturą) , co nieodparte czary 

wers1i francuskiej, gdzie puryśc i węszą atoli odór grze

chu. To nie przypadek, że wers1a wiedeńska bywa często 

wykonywana w sali koncertowe) w formie oratorium; Or

feusz staje się wówczas dziełem religi jnym „z awansu", 

przedmiotem wiary jest zaś zapewne sztuka niepokala

na, wolna od vvystępku i miazmatów Tymczasem teatr 

skala! Ją JUŻ w chwili poczęcia , nie tylko poprzez liczne 

sceny baletowe, które zyskają na znaczeniu i blasku 

w wersji parysk1e1 . lecz nade wszystko w tyleż prostym co 

skutecznym montażu sytuacji. Przeciwstawia on jednost

kę, czyl i Orfeusza, zbiorowośc i , czyl i chórowi. Ten ostatni, 

N)lpOsażony we wspan iałe stronice. by wspomnieć tylko 
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iego ewoluCJę w li akcie, od wściekle j nienawi ści i smaga
jących „No!" , aż po t k l iwą empatię , gra ro lę równie ważną 
co protagonista. W akcie Ili montaż ów zderza również 
charaktery o sprzecznych i nieprzekazywalnych motywa
cjach (Orfeusz I Euryd ka) Jeśl i cierpienia Ońeusza po
ruszają nas do glęb1, to dlatego, że streszcza się nich 
ludzka kondycja, nade vvszystko zaś nasze osamotnienie 
w obliczu zagadek istnienia. 

Uwertura nie odpowiada przepisom wylożonym w przed
mowie do Alcesty, wedle których ma „ informować widzów 
o akcji i wykładać, w pewnej mierze, Je1 przedmiot". Dzie-
1e s ię przeciwnie slyszymy radosne i uroczyste Allegro 
w C-dur które me kreśl i ram nadchodzącej tragedii . lecz 
raczej upewnia widza co do szczęś l iwego z kończenia . 

Tragedia w ziera się zaś na scenę dopiero w pierwszych 
akordach po uwerturze i w żałobnym trenie chóralnym, 
przerywanym okrzykami Orfeusza, niezdolnego na razie 
wykrztus ić me w1ęce1. Jego ból znajdzie wlaśc iwy ksztalt 
we wspomnianej wyżej zwrotkowej ani , po niej zaś wkro
czy dwornie uśmiechn ęty Amor 

Nadzwyczajny li akt otwiera „straszliwa symfonia" pel
na niezdecydowanych harmonii i znaków zapytania. Na 
kilka akordów li ry Orfeusza (pierwszy występ harfy w pa
ryskim kanale operowym) , Hades od ow1ada ponurym 
choralem. unisono lub w oktawie. po czym rzuca się 
w oblędny taniec z poszarpanych gam. Orfeusz Glucka 

stara s ię przeblagać piekielne moce z wzruszającą pro
stotą , daleką od kunsztownych, „abstrakcy1nych" wokal iz 
Monteverdiego, więc i skutek będzie odmienny Charon 

Mo 1teverd1ego zasypia, chór Glucka natomiast tonie we 
lzacl\ po czym rzuca s i ę ponownie - ale tylko w Paryżu -
w straszliwy taniec zaczerpnięty z baletu Don Juan , gdzie 
stronica ta opisywała zełśc ie do piek ieł ,.rozpustnika uka
ranego·· 

Wyjąwszy pierwszy menuet, scena na Polach Elize1skich 
również nałei'y do Paryża . Utrzymana w pastoralnym 
F-dur, ma ona la Eurydyki (która w Wiedniu otwie rała 

usta po raz pierwszy dopiero w akcie Ili) rozkoszną arię , 

gdzie ósemki wspinają się trójkami ku lazurowej , napo
wietrzne] „górze" Ten regularny, monotonny ruch miał 

pewnie przedstaw iać absol u tną szczęś liwość - choć krę-

18 

cąc się tak wokól swei osi, aria nabiera cech lagodnej iro
nii, chyba niezamierzonej. Obie wersje dzie ła spoty kają 

się ponownie w ari i Orfeusza, magicznym pejzażu , gdzie 
nad fa l ującymi , misternie splecionymi smyczkami, unosi 
się śpiew oboju . Wers1a paryska skreśla krótką wymianę 
Ońeusza z chórem (Giunge Euridice). Ostatni dialog, nie 
l icząc szczęśliwego zakończenia , to długi dialog malżon 

ków, recytatywy akompaniowane , duet i rozpaczliwa aria 
Eurydyki . Finalowe divertissement, dopisane dla Paryża, 

bywa często skreś lane „Skoro można przez dwie godzi
ny zaznać tak wielkiej rozkoszy, wnoszę z tego, że życie 

ma swoje zalety" - wykrzyknął Jean-Jacques Rousseau 
po paryskie] premierze Orphee . Pokolenia melomanów 
przyznały mu rac1ę. n iezależn ie od wersj i, w której odkryly 
ten szlachetny 1 przejmujący hymn. 

Piotr Kamiński - dzienn ikarz. krytyk muzyczny, eseista. 
Pracu1e w polskiej sekc1i RFI Powyżsl.Y tekst jest lragmen
tem monumenlalnego przewodnika Tysiąc i ;edna opera. 
który w 2008 roku ukaza ł s i ę w polskiej wersji Polskim 

Wydawnictwie Muzycznym (wer J francuska Mille et un 
operas. wyd. Fayard, 2003). 



p odobno to było ukąszenie węża w piętę , zemsta 

Zeusa. Ale wersji jest wiele, przyczyna śmierci 

Eurydyki nie 1est dokladnle znana Oczywiście 

skłonni jesteśmy obarczać nią bogów, w krn1cu 

po to wymyśli l i ich Grecy, żeby mieć na kogo zrzucać winę. 

A moze historia Orfeusza i Eurydyki zdarzyla s ię między 

iudżmi, wyłącznie na ich odpowiedzialność? Moze wina jest 

między nimi , a z powodu śrn1erc1 Eurydyki cala spada na po

zostałego śród żywych Ońeusza? Pewnie dlatego ernoCJe 

będące udzialem antycznych bohaterów pozostały tak zywe, 

są nam nadal bliskie w chwilach z ciowych katastrof roz

slari , śmierci, rozpadu, kiedy rozpaczliwie szukamy możliwo

śc i odkręcenia losu. mówimy sobie „ Boże . gdyby to s ię dato 

odwrócić , na pewno 1uż nigdy nie pozwolilibyśmy na taką 

katastrolę" Na nasze szczęśc ie tego, co nieodwracalne, nie 

da się odmienić . Powtórzmy: na szczęście. Umarli odchodzą 

raz na zawsze. Możl iwość powrotu ma1ą tylko w mitach i lite

raturze. I tam wracają. Na n i eszczęśc i e swo1e i tych, którym 

zdaje się , że tak bardzo na nich czeka1ą. 

Czym lak naprawdę jest obietnica, którą otrzyma! Orfeusz? 

Ze uda mu się wyprowadzić Eurydykę z Hadesu. pod wa

runkiem wszak, że nie obejrzy się za siebie. Ofiarowano mu, 

przyna1mniej pozornie. niespotykaną możJ 1wość zawrócen ia 

czasu Euryd ka wróci między żywych 1 wszystko będzie tak, 

1ak dawniej Ale przecież nie da si ę zawróc ić czasu bez oglą

dania się za siebie. A więc dar dla Orfeusza od początku 

obarczony 1esl ciężk im defektem, jest niemożliwy, me da się 

go wykorzystać Eurydyka na zawsze pozostanie w krainie 

śm1erc1. Ale najpierw i ona . i on przejdą przez bolesną p róbę, 

będą cierpieć przeżywając jeszcze raz swoie zyc1owe kata

strofy C y to boska drwina z Orfeusza? A moze olimp ijskie 

usiłowanie wymuszenia na nim jego niezv.,,yklego śpiewu? 

Jeśh nadal wierzymy w boskie determinac1e. możemy tak 

myśleć Zostalo 1uz jednak powiedziane, ze obciążanie bo

gow naszymi czynami jest tylko w1e lk1m ego wygodnictwem 
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Wyobraźmy sobie Orfeusza zupelnie współczesnego . Męz

czyzna w si le wieku, żyje normalnie na niezlym poziomie 

Pewnie uchodzi za człowieka sukcesu Spelnionego a rtystę? 

Ma wspaniałą żonę . Piękną Eurydykę. Są szczęś liwi , a przy. 

na1mniej na takich wyglądają Ale coś się slalo, coś się sta· 

Io między nimi Mozemy próbować to zrozumieć. ale nigdy 

nie dowiemy się . co to bylo Gwaltowne pęknięcie . Orfeusz 

zni ka na cale dnie, Eurydyka zostaje w domu san1a . Czeka. 

Pode jrzewa, moze bez sensu, 7upelnie bezpodstawnie. ale 

ukąszen i a węza są skryte i podstępne . Jest sama. Postana

wia skończyć ze sobą , z życiem. Może chciala 1eszcze Lje ść 

pożegna l ną kolaCJę z Orfeuszem, nic mu nie mówiąc o swo

ich ostatecznych planach Podjąć go niezapomnianymi da-

111am i, urządzić cudowny wspólny wieczór, a potem szybko 

i po cichu pope lnić samobójstwo odej ść w ciszy. pogrąża 

jąc swoiego partnera 1eszcze bardzie1 Nie zdobyla się 1ed

nak na to Nakryła . a może kazala nakryć do stołu , w1ożyla 

ulubioną w i eczorową suknię, tę, która tak dobrze podkre ś la 

jej kształty I zanim Ońeusz wrócił , przerwała rutynę udręki 

życ ia Pozwolila tylko odnależć s i ę umar lą, żaden inny przy

w1le1 nie byl Orfeuszowi dany. 

Dokąd więc moze powędrować Orfeusz? Gdzie 1est szczeli

na, przez którą wślizgn ie s ię do świ ata umarlych? W głowie, 

pamięc i , w poczuciu iny Orfeusza Tylko tędy może pró

bować dojść do Eurydyki, oblaskawia1ąc własne łę k i staj ące 

na przeszkodzie tej dziwnej wędrówki. Przec ież te wszyst

kie dzikie Furie to my sami. Nasze problemy i niezalatwione 

sprawy, które natychmiast wywol u ją lekkie lub cięzk1e stany 

lękowe , psychotyczne Wędró'.'łka do Hadesu jest wędrówką 

w gląb wlasne1 świadomości , podświadomosc1, n ieśw i ado

mości , która zastawia pu łapki i sid ła nie do pokonania. To 

sposób na pożegnanie z kimś , kto odszedl niespodziewanie . 

Jedyna metoda odpral'.~enia należnych egzorcyzmów. 

Orfeusz spotka Eurydykę . W swojej glowie, w przestrze

ni wlasnej jaźn i. To znaczy, że jego chęć dotarcia do niej, 

spotkania, odwrócenia dziejów by/a s1lnie1sza od strachu 

i ograniczeri. Udało s i ę Tyle tylko, ze nie jest to szczęśliwe 

spotkanie ocalonych kochanków. odnalezionych po dług iej 

rozlące bl iskich sobie ludzi. To odkopywanie wspomn ień , 

których zapomnienie ofiarowala śmierć Eurydyka wolno po

wraca do świadomości , a kiedy udaje jej się wreszcie wydo

być z niebytu, okazuje się , że czeka na nią 1edyn1e ponowna 

śmierć , powtórne bolesne umieranie . 

Dlaczego Orfeusz nie może spojrzeć na Eurydykę? Wlaśnie 

dlatego, że musi to zrobić. Musi spotkać w je1 oczach to 

wszystko, co spowodowalo jej odej ście i uniemożliwi powrót. 

To wszystko jest w jej oczach. Dlatego spojrzenie , spotkanie 

Jel wzroku , udaremni caly plan powrotu. zatrzyma s prężynę 

tego pode1rzanego, piekielnego mechanizmu pamięci . Eury

dyka zostanie tam, dokąd sama odeszJa. 

Przygody, jeśl i tak można to okreś l ić , Orfeusza i Eurydyki są 

dobrze znane, w pewnym sensie nawet popularne. To prze

cież milosny mit zalożycielski , także na gruncie opery, archetyp 

związku niemozliwego. w k1órym tęsknota jest o wiele ważniej

sza od spełnienia 1 ma swoją tworczą moc. Przeciez Orteusz 

1est śpiewakiem 1 w micie śmierć Eurydyki wyzwala calą cudow

ną moc 1ego śpiewu . Czyżby był jednym z tych artystów, którzy 

naiw1ększe dzieła tworzą eksploru j ąc w1asne traumy? 

Czym w istocie jest opera Glucka? Opowieścią o milośc1 

i śmierci? Na pewno, ale czy przede wszystkim? Czy nie jest 

w istocie zapisem powstawania niezwyklego dzieia?Wielkiego 

poematu , który i milość , i śmierć podporządkowuje swoje

mu interesowi? Tylko w poezji bowiem możliwe jest powtórne 

spotkanie ze zmarlą , które przydarzylo s i ę Orfeuszowi. Tylko 

glową obdarzoną wielką poetycką wyobra?nią i poetycką 

st rukturą myś leni a możemy przeb i ć mur śmierci. A w kazdym 

razie próbować lego dokonać. 

Glowa Orleusza w końcu zostala oderwana od ciała . W niej 

byla Eurydyka, jej śmierć i nieudane wskrzeszenie. Jest tam 

do tej pory, jak zapętlony fi lm, który nie może s i ę skonczyć . 

Trwa w mózgu Ońeusza, nawet j e śh pochlonąl go ogien 

vVszystko jedno, czy IJyla to kremacja. czy plom1eń wyrzutów 

sumienia, a moze nadm1erne1 wyobrażn i . Eurydyki nie ma. 

Orfeusz 1esl, ale istnieje tylko dzięk i Eurydyce, a dokladniej, 

dzięk i temu Vl~aśn ie, że jej nie ma Oto glębia paradoksu 
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1 Mit Zjawia się zniką , nie jest świadomie powoly

' wany do istnienia. Nie jest spekulacją, prymi tywną 

interpretacją sw1ata. pseudofilozoficzną konstrukCJą Nie 

opisuje rzeczywistości. ale Ją zagarnia. dostosowu1ąc do 

1o1lasnych praw Jest opowieścią o potężnym zdarzeniu 

rejestruje wtargnięcie w znaną nam rzeczywistość ele

mentu nie-z-tego-świata . „Mit 1est v.ydarzernem jedynym 

absolutnym - pisał znakomity mitograf Cesare Pavese -

jest zgęszczeniem s1ly życiowe1. należące1 do sfer innych 

niz sfera naszego zycia codziennego, a 1ako taki wnosi 

powiew cudu w to ws?Ystko, co na niego naprowadza 

i co jest do niego podobne·· Mit anektuje rzeczywi stość 

1 przeksztalca Ją w paradoks. Nie 1est retorycznym do

datkiem, przypadkową ozdobą życia. przeci nie w sym

bolicznym skrócie dotyka zawsze materii 1 s t o t n e g o 

drąży zagadkę egzystenqi. 

Ta historia jest prosta, latwo ją streścić. Ona umiera, on 

żyje . On bardzo Ją kocha i chce ją odzyskać , ona za

światach prowadzi smętną egzystenqę cienia. On idzie 

po mą , v.ykorzystując moc pieśni , pró uje v.yprowadzić 

ją ze świata śmierci Ale - lamiąc boski zakaz -- bezpow

rotnie ją traci. On wraca do żywych , ona zostaje pośród 

zmarłych . Z nim dalej dzie1e się róznie - kolejne wersie 

mitu przeczą sobie - ginie od pioruna, popełnia samobół

stwo, zoslałe rozszarpany przez menady. Z mą me dzieje 

się już nic. On ma na im ię Orfeusz, ona - Eurydyka. Taki 

jest fabularny szkielet greckiego mitu . Ale ta historia, tak 

· zdawaloby się nieskomplikowana, opalizuje wielości<J 

znaczeń . W świecie śródziemnomorskim opowi dano ją 

sobie pó ·niej wielokrotnie i na róme sposoby Slowem, 

obra em, muz ką. Przez stulecia zmieniano ją, uzupeł

niano, trawestowano, dekonstruowano Bo mit, jeśli JUŻ 

raz v.ytornl się z niebytu, chce być powtarzany. 11 ży1 e 

w powtórzeniu, żyje powtórzeniem. Nie umiera, podlega 

Jedynie pra u metamorfozy 
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2 Mit o Orfeuszu 1 Eurydyce to forma pojemna. Ar

' cypojemna . Jak pi sał Jean-Pierre Vernant „ J eśli 

zastanowić się nad postac i ą Orfeusza, to trzeba określić 

go jako depozytariusza wszystkich afektów. tak wiele 

z nich kumuluje on w sobie i podnosi na najv.yzszy po

ziom intensywności " W istocie. okazało się , że ta mitycz

na opowieść . choć tak prosta (a moze wlaśn1e dlatego) , 

niesie z sobą symboliczny nadmiar. a jeJ liczne trawesta

c1e rzadko poruszaly się po dokładnie tych samych lra

łektoriach Z mitu orfełskiego sztuka v.yluskiwata różne 

symboliczne ingredienqe. W zależnośc i od tego , na któ

ry z elementów opowieści kladziono nacisk, mit ja il się 

w odmiennym świetle . Kilka wątków ogrywano szczegól

nie chętnie . Najczęściej więc mit stawał się przypowie

ścią o potędze muzyki. zdolnej do sprawowania władzy 

nad naturą: porusza1ącą narracją o nadzv.yczajnej sile 

uczucia, o milośc1 tak wielk1e ł , ze gotowej na konfrontację 

ze światem śmierci: his torią ryzykownej i niebezpiecznej 

peregrynac11 w zaś iaty połączonej ze zgłębieniem za

gadki śmre rci .. 

J eśli się nie mylę , to właśnie owo sławne katabasis - wtar

gnięcie w st refę śmierci , ze1ście do piekieł , w zonę dla 

śmiertelnych niedostępną - zdaje się dz1sia1 bodaj na1-

bardz1ej intrygującą częścią mitu orfeJskiego. I naitrud

niejszą do przelkn ięcia . Nie ma co uda ać Greka: ży1emy 

przestrzeni mentalnej odlegtej o lata świetlne od greckie

go postr egania świata Bez wątpienia, to jest wciąż t e n 

s a m świat. ale postrzegany z całkiem odmi nne1 per

spektywy. A więc już nie t a k i s a m. Grecki kosmos 

rozpadł się dawno, nasza v.yobrażnia zamieszkuje inne 

re1ony. Inaczej tez definiujemy to, co rzeczywiste , to, co 

naprawdę j e s t. Topografia greckich aświatów to dla 

nas lekcja martwego języka . Ta wiz1a może estetycznie po

rywać , może być pożywką dla twórczej imaginaCJi, ale żeby

śmy się nią tak trzev ·owo przejmowali - to j uż raczej nie 

Orfeusz v.yrusza po Eurydykę . Ale dokąd tak naprawdę 

idzie? Powiadamy do Hadesu, do podziemia, do piekiel. 

Jaka 1est architektura greckich zaświatów? Epika Home

ra może nam posłużyć za wiarygodne źródło . Geografia 

krainy śmierci nie jest tu precyzyjnie ok eślona Hades 

moze mieścić się pod ziemią albo na krańcach zamiesz

kalego świata. W Iliadzie zmarły „w mroczne cierne Hade

su odchodzi· , do jego „posępnego domostwa'' W tej po

nure] przestrzeni błąkają s ię „widmowe cienie umarlych" . 

W sławnej . otchlannei XI ks i ędze Odysei, po przejściu 

przez kraj Kimmeryjczyków i przepłyn i ęc i u wód Okeanu , 

Odyseusz przybywa do granic Hadesu Tam spotyka 

zmarlą matkę , pragnie ją objąć, ale ta v.ymyka mu się 

z rąk i znika „Jak marne I Senne widmo". Swiat zmarłych 
zamieszkują bezcielesne. pozbawione kości i krwi dusze. 

W tej mrocznej, zasnutej mglami przestrzeni snują s ię na 

wpól rzeczywiste postaci Najbardziej przypominają skia , 
cień. Brak im co prawda cielesnego ciężaru , ale w dal

szym ciągu zachowują tozsamość i pamięć . 

Dz1siaJ, kiedy czytamy te kanoniczne ersety. zadziwia 

nas Jedno grecka kraina śmierci jest przestrzen ią życia! 

Marne to życie. slabe, bezkrwiste - ale zycie . Grecka 

myśl o zaświatach streszcza się w tak1e1 oto rewelacji : 

umarli żyłą . Schodzą tylko pod ziemię, albo udają się na 

skra1 oikoumene, świata zamieszkalego, oswojonego 

i żyją dale1 Może mnieJ intensywnie, może trochę inaczej 

n1z my, chodzący po iej powierzchni, ale wciąz jednak 

pędzą swój żywot pośmiertny. Zmieniają tylko sposób ist

nienia, ale samego istnienia nie tracą Taki przekaz znaj

dziemy w eposach homerov.ych , ale i w wielu narraCjacl1 

tworzących korpus określany mianem mitologi i greckiei 

Grecy wierzyli , że śmierć nie kończy życi a , zmienia tyl

ko - by tak rzec - jego stan skupienia. Życie po śmierci 
istnieje Dusza zrzuca tylko cielesne powłoki i trwa nadal. 

Co ważne: świat śmierci nie 1est dla żyv.ych zatrzaśnię-

tą na głucho prwnicą Istnieją miejsca przebicia, punkty, 

w których te dwa światy mogą się komunikować . Podzie

mia tedy to miejsce grozy, ale i nadziei. Ty lko w takim ho

ryzoncie v.yobraźni mógł po1aw1ć się Orfeusz Tylko przy 

takieJ topograf11 zaświatów iego mission impossible ma 
jakikolwiek sens 

3 Ży1emy ś Niecie, który iest po potopie. Po kilku 

• potopach Ich skutki dziedziczymy do dziś . Prze

łom nowożytny, sygnowany między 1nnym1 Newtonowską 

wizją przestrzeni, służyć może za v.yraz1sty przykład. 

Nie sposób wciąż udawać , że wzruszająca historia Or

feusza i Eurydyki brzmi dla nas dokladnie tak samo. iak 

dla sluchaczy greckich. Nie tylko scenografia nadziem

na i podziemna zmieniła się v.yrażnie . Bardz1ei ieszcze 

umeblowanie naszej glov.y. Mieszkamy w świecie bez 

bogów, z wizją zdesakralizowane1 natury i z całkowic ie 

zdemontowaną tradycyjną wizją zaświatów (zresztą , tak 

w greckiej , jak i w chrześci j ańskiej ersji) . Nietrudno by

łoby v.ykreś l ić prostą linię lączącą zaświaty Homera. We

rgiliusza i Dantego, ale juz późnie 1szą histor i ę obrazów 

życia pozagrobowego w europe1s ie1 v.yobrażn i można 

opisać 1ako stopniową i konsekwentną utratę przez nie 

realnośc i , pozbawienie ich zmyslowego ekwiwalentu. 

Wyo rażrna eschatologiczna, przytloczon postną abs

t rakC]ą rozumu naukowego, ni , znajdo ała już pożywki 

dla swoich zaświatov.ych wizji . 

By zrozumieć skalę tego przewrotu, zadajmy sobie pro

ste pytanie: czym 1est dla nas dzisiaj śmierć? Jaka narra

qa o śmierc i dominuje we współczesnych opisach? I w 

jaki sposób naklada się ona na nasze postrzeganie mitu 

orlejskiego? 

Powiedzmy otwarcie wiedza o śmierc i to wiedza o trupie. 

Tak wtaśnie , ie o zmarlym. nie o eterycznych duszach, 
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ale - porzućmy re to ryczną kosmetykę - o podlega1ącym 

prawu rozkladu trupie. To wiedza o śmierc i pozbawionej 

m1tolog1cznego werniksu, śmierc i widzianej przez natura

listyczny pryzmat. Śmierć - a dalej co życie? Nie - gnicie. 

Mnogość wyrafinowanych jego form. Rozmaite aspekty 

procesu cielesnego gnicia przedstawia w kompetentnym 

wykładzie Louis-Vincent Thomas, tanatolog „powłoki przy

bierają w strefie pochyłej wygląd pseudowybroczynowy; 

mózg staje się papkowatą . klei stą , szarawą masą ; pluca 

pękają w bruzdach kręgowych 1 pozostają z nich jedynie 

miękkie i b rązowawe masy, zanurzone w czerwonawej cie

czy przesączynowej; vątroba, gąbczasta i czarniawa. po

krywa się grnlnymi pęcherzykami , wydrążone trzewia mają 

czerwonawe ściank i . podczas gdy wokól okrężnicy wstę

pującej i kątnicy dominuje kolor zielonkawy, serce staje 

się wiotkim, spłaszczonym workiem. [ .. . ] Tak odchodzi 

czlowiek - psując się nieuchronnie i zgodn ie z reakcjami 

fizykochemicznymi" Wystarczy? Dalszy wykład - utrzy

many konsekwentnie w poetyce makabreski - traktuje 

o bakteriach niszczących ciało zmarłego 1 o grasujących 

na nim różnego rodzaju chrząszczach , muchówkach 1 ni

cieniach, zwanych poetycko „nikczemnymi najemnikami 

śmierci" To one kończą dzieło zniszcz nia. Jak widać, 

rówrneż i we współczesnych zaśw i atach trwa intensywne 

zycie. Tyle, że rnkt ze śm iertelnych żadnych znaków ży

cia nie daje Nawet cieni brak. Ostatnim słowem wspól

czesnej śm i erci jest rozpad. Z bladymi i błądzącym i po 

zaświatach bohaterami gr c kiej mitologii można było się 

jakoś porozumieć Z prochem dyskutować trudno . 

Mit natura listyczny ZY\rycięża nad mitem poetyckim. 

I trudno się nawet dziwić calkiem dobrze rymuje się on 

z materia li styczną i b1olog 1zu jącą narracją współczesno

śc i Teraz już ze śmie rcią się nie negocjuje, śmierć s ię 

przyjmuje jako nagi i niedyskutowalny fakt egzystencji. 

Dokąd i po kogo miałby i ść współczesny Orieusz? Eury

dyka ma dziś na i mię Entropia . Wiemy 1uż , że nie da się 

przeniknąć za zasłonę śm ierci i nie ma takiej pieśni , która 

by zdjęła z niej p ieczęć tajemnicy. 

Innym z waznych powodów, dla których mit oriejski przY

swoić dziś nies łycl1an ie trudno, jest osobliwa podmiana 

w rozumieniu tradycyjnych zaświatów. Fakt rejestrowany 

wielokrotnie w dwudziestym stuleciu piekła Y\ryObrażone 

zostaly zastąpione przez p iekla rzecZ'y"Niste Jak gdyby 

natura nie znosiła próżni 1 to, co zgubila pod ziemią , wy

pchnęła na jej powierzchnię . Orieusz, ten mitologiczny 

gigant pieśni, okazał się współcześnie bezsilny wobec re

alnych piekielnych przestrzeni. Mocno i bez ZY\ryczajOY\rych 

24 

asekuracji odnotowal ten fakt Józef Witt lin w przej mu1ą

cym eseju o znaczącym tytu le Orfeusz w piekle XX wieku. 
Mowa poety 1est trudna, a rozpoznanie brutalnie szczere 

„Niczyja pieśń nie rozsadz1la komór gazoY\rych, nie zmiotla 

z po ·erzchni ziemi: Dachau 1 Bergen-Belsen, Oświęcimia . 

Majdanka 1 Treblinki Pieklo mitycznego Orieusza znajdo

wało s ię pod ziemią To byl Hades. gdzie mieszkali urna li. 

Piekło dzisiejszych Orfeuszow- ach, nadto dobrze je zna

my - to ziemia , zamieszkiwana przez ZYY\'YCh ludzi. as1 

Orieusze, poeci bez lir i muzycy bez władzy, tez niekiedy 

Y\ryrywaj ą nam dusze z tego piekla, w którym żyjemy. Ale 

ich głos jest za wątly, żeby mógl zagluszyć zabójczy łoskot 

doczesności, piekielny ryk morderczych maszyn" 

Zauważmy · mit o trackim śpiewaku jest tu wciąż punktem 

odniesien ia, acz widać wyraźn i e . że w nowej poetyckiej 

antropolog ii znaki zostaly od rvrócone . Pie kło nie jest pod, 

ale nad ziemią Orieusz śp iewa, ale jego śp iew nie jest 

w stanie Y\ryd rzeć już nikogo z królestwa śmierc i . Sztu

ce lirycznej przyznaje s ię ograniczoną moc. Wyg ląda na 

to, że wladze Orfeusza - wątek tak mocno akcentowany 

w micie - scedowaliśmy j uż ty lko na bohaterów artystycz

nej fikcji, bo empiria okazała s ię d la niego zbyt brutalna 

1 zbyt twarda. W konfrontacji z upiorną rzeczywi stością 

mit orfejski może być tylko slabym pocieszeniem. Nie jest 

juz instrumentem poznania, ale na rzędziem konsolaci1. 

4 Podobieństwa przyciągają s ię . Zdaje s ię , że jest 

• j akaś wprzód ustanowiona logika w tym, ze na

rodziny opery - w kszta łcie , który namy - w1ązą się tak 

mocno z mitem Orieusza. Że to właśnie ta, a nie inna 

opowieść , stoi u jej początków By wspomnieć o Perim . 

Caccinim, a zwłaszcza Monteverdim - OJCU-za łożyci elu 

nowego gatunku muzycznego. Można by nawet pomy

śl eć, że ta opowieść czekała przez stu lecia na pojawienie 

się formy, w której mogłaby odnaleźć swój najbardziej 

adekwatny vvyraz Całkowitą racię ma lvlladen Dolar za

uważając, że „mit Orfeusza doskonale nada1e się na te

mat opery, muzyka bowiem nie tylko ilustru1e tu fabułę , 

lecz sama 1est bezpośrednim motorem akcj i dramatycz

nej. Inscenizacja tego mitu N'Jmaga nie tylko z strojenia 

tekstu z muzyką, sama muzyka staie się tutaj siłą napę

dową zdarzeń . Orfeusz zstępuje do świata zmarłych , by 

odzyskać swą umiłowaną Eurydykę, mając w tym celu 

do dyspozyc1i jedno ty lko narzędzi e, jeden instrument -

sarną muzykę ". Zdaje s ię. że dopiero w operze Orfeusz 

mógl zabrzmieć w1asnym glosem. Dosłownie. Moze tylko 

w operze - gdzie slowo, obraz, ruch i muzyka - Orfeusz 

jest tak naprawdę u siebie. 

OperoY\rych masek Orfeusza jest legion. Od począt ków 

XVll wieku kazde kole1ne stulec ie miało swo1ego „Orie

usza", w którym ze szczególną mocą objawia! się duch 

czasu . Z braku miejsca odnotujmy tylko dzieła kanonicz

ne. Arcydz1elny muzycznie i niezmiennie poruszający, 

neoplatońskimi ideami podszyty L 'Orf eo (1607) Claudia 

Monteverd iego. Nieco galantery1na, z zakończeniem od

powiadającym optymistycznej wrażliwości Wieku Świa

teł, kompozycja Orfeo ed Euridice (1762, wersja wioska) 

i Orphee et Euridice (177 4, wersja francuska) Christopha 

Willibalda Glucka. Piekielnie inteligentny, prześmiewczy, 

w blazeńs k1 ej czapce Orphee aux Enfers (1858) Jacqu

esa Offenbacha. Sonorystycznie wysmakowane, acz 

intelektualnie przerafinowane i zapadające się pod wla

snyrn c iężarem dziel o The Mask of Orpheus ( 1986) Harri

sona Birtwistle'a. Lista jest otwarta .. 

I n te resujące byłoby prześledzenie linii „rozwojowej" ko

lejnych operoY\rych odsłon z Orfeuszem jako głównym 

tematem, podejrzenie tego. które wątki mitu (i dlaczego) 

l ibreciści i kompozytorzy uznali za znaczące . To temat na 

inną okazję. Ale j uż ta krótka lista orfejskich kompozycji 

uiawnia coś i nteresującego : wcale nie jest tak, jak skłon

ni by liby sądzić entuzjaśc i czarno-bialych schematów. 

Z pewnośc ią nie poruszamy się tu po równi pochylej Nie 

ma wyraźnego ruchu od zaczarowania do odczarowania. 

Od m1tolog1zacji do demitologizacji. Przec i eż Monteverd i 

i Birtwistle 1dą w opracowaniu tematu Orfeusza podob

nym remityzacyjnym tropem choć środk i , które stosują 

są radykalnie odmienne. Cz ten sam zabieg budzi u slu

chaczy podobny entuzjazm, to j uż inna sprawa. Istotne 

wszakże jest to, że karta Orfeusz wciąż pozostaje w mu

zycznej grze . I coś jeszcze. Pytanie, które kazda opera 

orfejska stawia nam , współczesnym spektatorom, jest 

wagi zasadniczej : czy uczestni cząc w piekielnyc l1 pere

grynaciach Orieusza wierzymy wciąż temu świat u , czy w 

jego odbiorze pozostajemy ty lko na poziomie estetycznej 

delektaci i? 

5 Mit Żyje w powtórzeniu. J uż samo sięgn i ęc ie przez 

• wspólczesnego reżysera operowego po h i s torię 

Orfeusza zdaje mi s ię gestem znaczącym . I to nawet przy 

świadomości , że Orfeusz i Eurydyka Calzabigiego i Gluc

ka jest przec ież in te r pretacją greckiego scenariusza (w 

jego lacińskie j redakq i! ), mamy zatem dzisiaj do czynie

nia nie z i n terpretaC)ą mitu , ale z interpretacją interpretaC)i 

interpretacji. Tak czy inaczej znaczyć by to magio, że ta 

opowieść nie tylko jakoś rezonuje w nas, ale że wciąż iest 

formą , poprzez którą chcemy sobie opowiedzieć siebie. 

Opowiedzieć o rzeczach pierwszych: o sile uczucia, bólu 

ut raty, kosmosie śmierci . mocy sztuki .. I dzieje s i ę tak 

mimo przeszkód, o których byla wcześniej mowa. 

Nie znam szczególów inscenizacji Mariusza Tre liń skiego . 

Zobaczę je dopiero na warszawskiej scenie . Nie wiem nic 

o reżysersk ich motywacjach (dlaczego Orfeusz. dlacze

go Gluck .. .) . Nie iem, jakim refrakcjom poddana zostala 

muzyczna opowieść . Nie wiem, jak zostaly rozłozone dra

maturgiczne akcenty. ani jaki ksztalt przybralo szczęś l iwe 

(u Glucka, a u Trelińskiego?) zakończenie. Nie wiem, czy 

ta ubrana w operowy kostium grecka opowieść zostanie 

rozegrana we wspólczesnych realiach - jak u Milosza, 

czy może w starych dekoracjach - jak u Rilkego . Wiem 

jedno. Z lej konfrontaqi muzyki i śmierci , p iękna i śmier

ci. życia i śm ierc i , z tego potrójnego s pięcia , w którym 

śmie rć trzykrotnie s ię powtarza, pieśń , jak zawsze, ujdzie 

calo. A my? 
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- Orfeusz i Eurydyka to poemat powstały po śmierci 

Pana żony, dedykowany Jej pamięci. Czy sztuka ła

godzi cierpienie? Czy wpisanie własnego bólu w od

wieczny topos pomaga godzić się z utratą? 

- N iewątpl iwie. Sam się nawet dziwilem wewnętrznej 

konieczności napisania Orfeusza i Eurydyki, co mogę 

wytlumaczyć jedynie przesunięc iem na ten utwór calej 

osobistej problematyki. Pisalem go nocami, zam1asr roz

myś lać , przychodzily kolejne fragmenty, jakby bez mojej 

woli. Zawsze dążylem do sztuki obiektywne), ale rzadko 
udawalo m1 się tego dokonać. Sięgnięcie po mit jest wta

śn i e p róbą przeniesienia swoiego osobistego uczucia 
czy przeżycia w świat obiektywny. 

Ten utwór ma pewien klucz. Lec1alem z Krakowa do San 

Francisco, wiedząc , że Carol umiera i że koniec jest 

nieunikniony; Jedyne, o co chodzilo, to żeby zdążyć do 

szpitala przed jej śm ierc ią I wlaściwi e ta podróż po Ha

desie to jest moja podróż do San Francisco i wędrówka 

po szpitalu . W sceneri i poematu znajdzie pan elementy 

nowoczesnego szpitala, jak elektroniczne roboty, które 

przesuwaią się bezszelestnie korytarzami. 

- „Elektroniczne psy mijały go bez szelestu": nawet 

Cerber zmienia się w takiego robota. Jaskinia na przy

lądku Tajnaron, przez którą Orfeusz wchodzi do Hade

su, znajduje się dzisiaj w bramie anonimowego szpital

nego molocha w wielkiej metropolii? 

- Tak jest. 

- W jednej z wersji mitu bogowie pokazują Orfeuszowi 

nie Eurydykę , tylko jej pozór, „phasmę". U Pana także 

„twarz jej nie ta, zupełnie szara". 

- To jest nalożen ie się dwócl1 obrazów Zdążylem być 

w szpitalu w porę, przed śmie rc i ą Carol, ale to byly JUŻ 

ostatn ie jej god iny, a następnie widziałem Ją po śmierci. 

Bardzo jest przykre to wydobywanie tla osobistego - ale 

ono w poemacie 1st 11ieJe. 

- Pojawia się w nim też inna warstwa, warstwa rozra

chunku poety z samym sobą, jego odpowiedzialności. 
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„Żadnym swoim rymem nie sławił nicości ". Czy to wa

runek ocalenia - stać po stronie bytu? 

- TutaJ są , jak pan wie, dwa elementy. Persefona zosta

la porwana do Hadesu i częścią swojej istoty pamiętala 

piękno istnienia. Je1 „ogród uschniętych grusz 1 jabloni" 

to ś l ad tej pamięc i. Można więc powied 1eć , że Orfeusz 

zachowywal s ię nieco demagogicznie, apelując do ieJ 
przywiązania do świata . A z drugiej strony jest to uspra

wiedliwienie samego siebie - rzeczywiśc i e nie by! po 

stronie śmierci. Nigdy. 

- W micie Orfeusz swoją pieśnią na krótko unierucha

mia całą podziemną machinę, łagodzi cierpienie tam 

obecne, wstrzymuje na chwilę wykonanie wiecznej 

kary ... Czy poezja może mieć taką siłę? 

- Poezja, myś l ę, może dzialać na rozmaite sposoby. Jest 

czymś bardzo tajemniczym, tak jak ludzki organizm iest 
tajemniczy. Wypowiadanie zdania o tym, co może i czego 

nie może poezja, 1est bardzo ryzykowne. 

- Mówi Pan w pewnym miejscu o „zimnych sercach" 

lirycznych poetów, o tym, że „Doskonałość sztuki I 
Otrzymuje się w zamian za takie kalectwo". Oschłość 

serca jako cena za uprawianie sztuki? 

- To 1est odwieczny prob lem poruszany przez wielu po

etów, między innymi przez Kras i ńskiego - „Przez ciebie 

plynie strumień piękności , ale ty nie jesteś pięknością" 

To rozdwojenie powtarza s ię też u Mickiewicza, jest dla 

niego bardzo istotne. 

- U Tomasza Manna przybiera ono postać paktu 

z szatanem; jego znakiem jest zimno, które towarzyszy 

kompozytorowi Adrianowi Leverkuhnowi w Doktorze 

Faustusie. 

- Tomasz Mann podejmuje ten problem znacznie wcze

śnie ) , bo już w opowiadaniu Tanio Kr6ger, a więc przed 

I wojną świ atową - i d rąży go przez całe życ i e . 

- Pisze Pan: „Wiedział, że musi wierzyć i nie umiał 

wierzyć ". Czy klęska Orfeusza to skutek zbyt wielkiej 

miłości, czy zbyt małej wiary? Kiedy jako chrześcijanie 

wyznajemy wiarę w ciała zmartwychwstanie, dotykamy 

jednej z największych zagadek teologii, a równocze

śnie jesteśmy blisko materii Pańskiego poematu. 

- To na pewno jedno z najbardziej tajemniczych mie1sc 

chrześc ijańskiego credo. Współczesny czlowiek ma z tym 

credo c iągly klopot. Staralem s ię , p isząc o tych sprawach, 

odtworzyć sytuację ludzi dzisi j żyjących , która nie jest 

prosta. Nielatwo powiedz'eć , że ktoś ma wiarę, a ktoś 1ej 

nie ma Ilu dzisie1szych ludzi waha się pomiędzy Jednym 

a drugim, nie bardzo chcąc s ię wobec samego siebie 

przyznać. Stanislaw Brzozowski w swoiej powieści Sam 

wśród ludzi pokazal jezu itę G1avę, który wie, że wszystko , 

czego uczy Kośció l katolicki, jest prawdziwe, ale nie umie 

uwierzyć .. 

- Jan Zieliński , pisząc w „Tygodniku Powszechnym" 

o Orfeuszu i Eurydyce , odwołał się do wiersza Rilkego 

na ten sam temat i zwrócił uwagę , że u Pana znika wła

ściwie ze sceny Hermes - pośrednik między dwoma 

światami . Zakończył nawet pytaniem: „Gdzie jesteś , 

Hermesie?". 
- Po prostu postać Persefony bardzie1 przemawiala do 

mnie n i ż postać tego poś redni ka , który, Jak wiadomo, jest 

w mitologii postac i ą dość dziwaczną i dwuznaczną 

- Persefona przynosi nadzieję na odrodzenie. 

- Wlaśnie! Dla mnie zawsze byla post acią fascynującą, 

przez swoją podwójność - życ i a i śmierci. Najpierw żyła 

na ziemi, później stała s ię panią śmierc i . Jest grożną 

wladczynią świata podziemnego, ale przecież zachowuje 

pam ięć zapachu zi ól i slonecznego blasku. 

- Utraciwszy Eurydykę, Orfeusz rozpacza, potem jed

nak zasypia. „Ale pachniały zioła , trwał nisko brzęk 

pszczół": czy to jest odnalezienie kojącej jedności 

z naturą, swojego miejsca w rytmie jej przemian, czy 

raczej rezygnacja? 
- Nie wiem. Ktoś powiedz1al, że Orfeusz w swojej wę

drówce nauczył się miłości, że 1ego węd rówka to jest wla-

ściw1e lekcja m ilośc i do Eurydyki. Nawet jego zwątpien i e 

jest częśc i ą te j lekcji ; ia nie wierzylem, ze Carol przeżyJ8 , 

w i edz iałem , ż e nie ma dla nieJ ratunku. Orfeusz nie bar

dzo rozumie, co s ię z nim dzieje, kiedy wraca z Hade

su, ale zasypia z policzkiem na rozgrzanej ziemi, w jakiś 

sposób mając Eurydykę w sobie. Powiedzieć o kimś, że 

przyn iósł dar miło ści , to przec ież największy hold, Jaki 

można mu zlożyć. 
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- Czym śmierć samobójcza różni się od tej, która spo

tyka każdego z nas? Jak ją odczytać - słabość , odwa

ga, gest? I to odwieczne pytanie , które jest zarówno 

krzykiem, jak i próbą zrozumienia: dlaczego? 

Ten jeden raz wydaje nam się , że możemy nad nią za

panować , wybrać 1ej rodzaj. Nie mamy jednak klucza do 

te j tajemnicy. I wszystko. co powiem , 1est w Ja kimś sen

sie fałszywe. Wymyślone przez nas, tych, którzy zostali po 

stronie ycia To pytania, na które nie ma odpowiedzi i, co 

więcej , dla których nie znajduje się usprawiedliwienia Za 

każdym razem więc racionalizujemy, szukamy tych dają

cych się wychwycić powodó 1, ale w gruncie rzeczy za

wsze są to nami stk1 odpowiedzi, początki kolejn eh, 1esz

cze bardziej dramatycznych pyta· Budzi s ię zatem w nas 

takie podejrzenie, któr uznajemy za odpowiedż - ze to 

ucieczka. Ta odpowiedź wynika w duże) mierze z tego, że 

nie ma w nas zgody na samobójstvvo jako sposób rozsta

nia s ię ze światem . Może dlatego 1 esteśmy dla samobój

ców tacy surowi? Może d atego mamy żal do tych. których 

znaliśmy i kochaliśmy, że porzucili świat. 

- Człowiek odbiera sobie życie z różnych powodów 

- to może być choroba, która wywołuje wielkie cier-

pienie fizyczne . Ale argumentem na rzecz śmierci staje 

się również miłość , samotność , pustka ... I odpowiedż 

połączona z rozpaczą. 

- Ale czy to 1est odpowiedź? To przecież definiowanie 

nie?nane o przez nieznane. Co to jest rozpacz? Zno

wu trzeba ją 1akoś opisać, zno u potrzebna jest nam ra 

zwodnicza racjona lność . Powiedz iał pan jednak o bardzo 

ważnej kwest ii - można Ją definiować przez poięcie utraty. 

Przywola1my " tym miejscu dwie slynne ikony - Jud sz 

i św. Piotr. Obaj odkrywaj ą w sobie zdradzieckie natury 

- zdradzil i tego, kogo kochali. Doświadczają utraty tego, 

w co wierzyli. Obaj rozpaczają , jeden z nich jednak wy

biera śmie rć , drugi natomia t wybiera życie . W gruncie 

rzeczy ten pierwszy rodzaj rozpaczy, na którą odpowiada 

się samobójstwem, 1est czymś bardzo egocentrycznym, 
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zamkniętym w sobie, bo nie liczącym się z tymi, co zostają 

- i z tą ran ą. którą się w nich otwiera. To właśn ie 1 akiś rodzai 

ucieczki przed sobą samym wobec ludzi i świata, świata . 

który oczekuje przecież naszej przemiany. 

- Zapytałem o rozpacz, bo w operach orfickich, szcze

gólnie w tych dwóch najważniejszych - L.:Orfeo Monte

verdiego i Orfeo ed Euridice Glucka - rozpacz, utrata 

wydają się najważniejsze, dominujące . 

- Ale jest w nich również jakiś rod aj szantażu wobec sił 

Fatum. które decydują o losie, o przeznaczeniu. U Mon

te erdiego Orfeusz odmawia wzięcia na siebie ci ężaru 

utraty, grozi samobójstwem i uzyskuje obie tnicę wspólnej 

z Eurydyką wieczności wśród gwiazd. U Glucka Orfe

usz również nie jest gotów do przemiany i jej nie doko

nuje. Niesamowite w tej operze jest 1ednak to, że owa 

metamorfoza trwa w Eurydyce, w tym jeJ niepokoju, 

w jej trwodze, w pragnien iu pozostawani w śmierci. Ona 

woli mieć milośc n iż zyc1e. A ten męzczyzna jest bardzo 

kaleki Dlaczego on tak bardzo chce mieć Eurydykę przy 

sobie? Bo boli go jej nieobecność , iego wlasne kalectwo. 

Ona jest ważna nie ze względu na n ią ale ze wzg lędu 

na niego. Być może to jest 1akiś klucz do zrozumienia 

tego, co dzie1e się w samobójstwie - tego „ja, ja, jal " To 

pr wie Gombrowiczowskie „ja" - karykaturalne i rozpa

noszone do szaleństwa . .. Ja", które chciałoby przymu sić 

nawet sily boskie - żeby coś dla niego zrobily, coś mu 

p rzyobiecały. 

Dzielo Glucka rozp ię te 1est między dwiema sytuacjami 

- i nicja l ną procesją ża łobną a końcowym ożywien iem 

Eurydyki, między c ytelnym motywem Et in Arcadia ego, 

z pochodem nimf i pasterzy w sielankowym pejzażu ku 

marmurowi grobowca, a radosnym, triumfalnym śp i e

wem w te j same) bukoliczne) scenerii. wolnej już od nie

czule). kamiennej bryty. Odsła nia się tu coś znamiennego 

dla kultury nowoczesnej. coś, co właśnie bardzo mocno 

zapowiada jego opera. W XIX wieku, a Gluck znajduje się 

już na jego przedprożu , śmierć zaczyna zysk iwać twarz, 

przestaje być tak mocno bezosobo a. Ta t arz pojawia 

s ię wszakże z jednoczesnym poddaniem J j estetyzaC)i . 

Jest to więc wprawdzie świ at konkretnych ludzi , z ich 

f izycznośc ią , ale gdy p rzyjrzeć s ię dokładni e , to śm ierć 

zostaje tam wygnana ze świata poprzez upiększenie . Tej 

estetyzacj i podlega takze to, co dzieje się z Orfeuszem , 

to, co tyczy się jego próby samobójstwa. Zachwyt este

tyczny, uroda samobójcy, poetyka, która zabija material 

ną śmie rć ... 

Kto widz i a ł zwłok i samobójców, ten wie, ze nie ma w nich 

nic pięknego , że to nie są przy1emne widoki. Tu zaś iest 

ró1ivn i eż un ieważn ien i e śmierci i rozrachunek z pewnym 

przekazem zawartym w micie greckim - z czasem od

czytanym i nieoczytanym. Człowiek Zachodu wyłączył się 

bowiem niejako z kosmosu, uczyni! z siebie byt wyróż

niony wobec całości , obec przestrzeni uniwersum. Tym 

samym skazu1emy się na j ed norazowość . Stąd Eliade 

powiada, że myśmy zamiast świętego czasu mitu , obrzę

du i ryt uału wybral i czas liniowy, czas śm ierc i, czas racjo

na lnośc i Zresztą juz Eurypides zapowiada takie nasze 

wkroczenie na „drogę nocy" 

- Czym byłaby wiara w mit Orfeusza, w jego prawdzi

wość? 

- Mit ma tę samą naturę co Logos - jest opowieścią 

Uwierzyć w prawdziwość mitu , to uwierzyć , że ta opo

wieść mówi o rzec ywistym wydarzeniu . To także uwie

rzyć w prawdziwość wieczności , która polega na te1 dziw

nej apokaslasis - powtarzalności , odnowieniu wszystkich 

rzeczy („Z Bogiem lub choćby mimo Boga") 

- Byłby więc Orfeusz najlepszym uosobieniem walki 

rozumu z emocjami? 

- I tak, i nie. On 1est nie tyle silny emocjonalnie. co emo

cjonalnie rozpanoszony. Uważa te · , "e emocje upra

wniają go niemal do wszystkiego, łączn i e z samouni

cestwien iem. Nie powinniśmy przeoczyć tego wątku , 

„Todestrieb". freudowskiego pożądan i a śm ierci. Opera 

jest ikoną nowoc esnośc1. Nie ma inne) opery niz no

woczesna. Ona jest przypisana do nowoczesnośc i i w 

swych wielkich dzie łach za każdym razem cos z tego 

„Todestrieb" zatrzymuje i wyraziście nam pokazuje. Eros 

1 Thanatos - miłość i śm ierć - okazują się w świetle czy 

też ciemnośc iach przywoływanych przez opery dwoma 

biegunami, opozyqą, która mlJSi się rozstrzygnąć, speł

nić w 1edności. I w jak iejś mierze język śmierci samobój

czej staje się takim językiem, w którym można uzyskać 

absolutne spełnien ie m 1łośc 1 , swoiste lrwanie w pół- życ iu 

i pół-śm ierc i . Pozostaje się żywym w tym wiekuistym mi

cie m1lośc i poza grób. Kocham aż tak bardzo, że z powo

du te1 miłości umieram - tu s ię uzyskuje jakieś przeraża

jące nadczłowieczeństwo . Proszę zwrócić uwagę, jak ten 

mit s ię powtarza - Tristan 1 Izolda, Ginewra i sir Lancelot 

- te wszystkie legendy rnilosne czy romantyczne histo

rie niosą w sobie tę grobowość . Uwi eczn i ć mo1ą m i łość 

w śm i erc i. . Nie na darmo kultura europe1ska, mówiąc 

o Orfeuszu i Eurydyce, sięga po ten słynny, założyc iel ski 

relikt, ten relief z Pompei. Marmur i wieczność ... Nie bez 

powodu to uwiecznienie w marmurze Eurydyki , Orfeusza 

i Hermesa przetrwało nawet katastrofę . Nie bez powo

du ci wielcy objawieniowi poeci XX stulecia (Rilke, Wat, 

Mi łosz) tam podążają , korespondując z sobą , nawzajem 

się czytając . 

- Co jednak jest takiego fascynującego w tej śmierci, 

która się nigdy nie staje do końca? 

- Tworzysz rzeczy piękne , ale sam nie jesteś piękny - 1ak 

chciał Kras i ński. „Liryczni poeci maią zimne serca. I To 

niemal warunek. Doskonałość sztuki I Otrzymu1e się w 

zamian za takie kalectwo" - pisze Mi łosz w swoim po

emacie. Poeta, Orfeusz, Artysta - przestaie być zimny, 

kiedy jest kochany, kiedy jest przy nim Eurydyka. Sam 

w sobie jest kaleką, Gdy ona umiera, umiera na1lepsza 

część Orfeusza. Bo kim on się później staje? To, co poka

zuie Durer w swojej słynnej . cenzurowanej w Polsce (Jeśli 

chodzi o tytu ł) grafice , o tym zresztą mówi również jedna 
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z wersji mitu - „Orfeusz, pierwszy Sodomita" Homosek
sualista zatem, pederasta - ktoś , kto z punktu widzenia 
tego świata iest niepłodny. niesolidarny z tym świ atem 

w przypisanym mu rodzeniu. 
Ta ponawiana śmierć może być jednak i znakiem nadziei. 
To również jakieś echo wieczności , które rozlega się 

w prózn i. Głęboko wierzymy przecie ·, że nie we wszyst
kim umrzemy, że zostanie po nas choćby jakiś cień cie
nia. Dzisiejszy świat trzyma przy tym śmierć za szklaną 
szybą Jak bowiem mówić o Eurydyce, kiedy mamy za 
sobą wciąż jeszcze niezrozumiały i nieopisywalny Holo
kaust? Eurydyki ofiar i Eurydyki katów. czy one mogą się 
ze sobą spotkać? Nie ma w nas dziś takze te j naiwnej 
świadomości re ligijnej, która pozwala wierzyć , że żywi 

egzystują poś ród umarłych . a umarli poś ród zywych. ie 
ma spotkań tych dwóch światów, spirytyści stanowią Ja
ki ś rodzaj folkloru. Rzadko nam się zdarza odczuć cień 
zmarłego , zakwesti onować trzeżwość życ ia. Nie bez po
wodu Milosz pisze swó1 poemat o Orfeuszu 1 Eurydyce 
w ocy. To znaczy w takim momencie, gdy nie ma miasta 
i świata , a cia ło staje się 1akby niewazne. 

- Czym jest to magiczne zawołanie - „nie odwracaj 
się"? Jak można je odczytać? 
- Jedn z wersp mitów orfickich powiada. że agowie 
podsunęli Orfeuszowi pozór. pałubę Eurydyki Nie oży
wiaj jej, bo nie będzie Eurydyką, będz ie do nie) Jedynie 
podobna .. Jest w tym daremne zaklinanie, nade wszyst
ko zaklinanie siebie Chciałbyś wierzyć, ze uda się ocal1c 
Eurydykę , ale wiesz, że 1 tak s i ę odwrócisz. Zda1e ci się , 

że jest tuż za tobą, ale budzisz się z pustymi dłońmi , któ
re nie mogą nik go objąć . 

- To przegrana? 
- Nie wiem, czy jest Io przegrana, bo odzywa się życie . 

„Słońce I niebo, a na nim obłoki ./ Teraz dopiero krzycza
o w nim: urydykol I Jak będę zyć bez ciebie, pocieszy
cielko!/ Ale pachn i ały zi oła , trwa ł nisko brzęk pszczół " . 

W wierszu Miłosza pamięć jest bardzo w żnym momen
tem, mate ri ą świata. Nie bez powodów Orfeusz. h.1 ~ry 

staje przed Persefoną w wierszu Milosza, apeluie do je1 
pamięci. 

Kto bowiem zapamięta Eurydykę? Kto potrafi wyprowa
dzić ją z krainy śmierci w krainę pachnących zró!? Tylko 
ten, kto ją najgłęb 1e1 poznał , tylko ten. w kim ona zy1e . 
Ale kto żyje w Orfeuszu - poza nim samym, okaleczonym 
przez utra tę? 
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Pascal Quignard 

Wszystkie por 
Pewnego dnia, gdy tak s1edz1al. wpatru1ąc się w nurt 
rzeki , zapadl w drzemkę Srnl, ze zanurza się w ciemne1 
wodzie 1 ze tam 1uz pozostaje. Wyrzekl się wszystkiego. 
co ukocha! na tej ziemi - instrumentów. kwiatów, ciast. 
pięknych partytur, jelonków z ch1 tynowym1 skrzydelkami 
ludzkich twarzy cynowych naczyń , wina Kiedy się ock
nąl przypomnial sobie o Grobowcu tęsknoty " owym 
utworze skomponowanym nocą, gdy malzonka opuści · 

la go. by usnąć w objęciach śmierci Poczul nagle silne 
pragnienie. Wstal 1 przytrzymu1ąc się galęz1 , wyszedl na 
brzeg. by z c1ernne1 1 chlodne1 piwnicy przynieść glinianą 
karafkę wina oplecioną slorną . Wylal na klepisko warstwę 
oliwy która chrornla wino przed kontaktem L powietrzem 

mrocznej piwnicy s1ęgnąl po szklankę 1 skosztowal nie
co trunku . Potem wróc1J do chatki gdzie ćwiczy! grę na 
gambie l ] i zacząl grać , Grobowiec tęsknoty" . 

Nie potrzebowal sięgać po ka1et z nutami. Ręka sama 
wędrowala po strunach Z oczu Sainte Colombe'a poply
nęly Izy Muzyka rozbrzmiewała dluzszą 1uz chwi l ę. gdy 
w dr?W1ach po1awila się niezwykle blada kobieta. Uśmie

chając s i ę do niego. polozyla palec na ustach. dając 
mak 1z nie odezwie s i ę am siewem i me chce, by odry
wa! się od tego co robi W milczeniu okrązyla pulpit. przy 
którym siedz1al pan de Sainte Colombe Przycupnęla na 
kufrze w kącie izby, w pobl1zu slolu 1 karafki z winem . słu 

chając . Jak gra . 
Tą kobietą była 1ego żona lzy wc1ąz plynęly po twarzy 
muzyka . Kiedy sko1'lczyl grać i un1ósl wreszcie powieki . 
1e1 JUL nie było . Odlozyl violę i wyciągając rękę po ciastko , 
spostrzegi opróżn iony do poloWI kielich i ze zdurnieniem 
zauwazyl , ze tuz obok , na niebieskim suknie, lezy nad
gryziony wafelek. 

Kiedy po raz czwarty paczul bliskość malżonk 1 , odwróci! 
oczy. by nie spoirzeć 1eJ w twarz . 1 zapytal 
- Pani , czy możesz mówić, clioć: 1es teś martwa? 
-Tak 
Zadrzal ponieważ rozpozna! 1ej glos. Glos niski, na1wy
ze1 all . Mial chęć zapłakać. lecz nie byl do tego zdolny, 
tak bardzo zdumial go fakt. iz zjawa przemówila Drżąc 

na calym ciele . po dluzszej chwili zdobyl się na odwagę 
1 kole1ne pytanie: 
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· Dlaczego przychodzisz tylko od czasu do czasu? Dla
czego nie odwied1asz mnie stale? 
· Nie wiem - odrzekla zjawa , czerwien iąc się , - Przy szlam, 
bo wzruszyla mnie melodia, którą graleśl Przyszlam. bo 
okazaleś się tak dobry 1 pozwollleś mi napić się wina 
1 scl1rupać ciasteczka. 
- Panil - k rzyknął. 

Poderwala się na równe nogi , tak gwałtownie . że laboret, 
na którym siedzial , przewróci! się Odsuną! od siebie vio
l ę, czul bowiem że mu zawadza, i opar! ją o drewnianą 
ścianę chatki. Otwarl ramiona zarnierzaiąc uściskać tja
wę . Ona jednak zawolala 
- Nie! 
Cofnęla się Zwiesi! g lowę A ona rzekla: 
- Me czlonki , me piersi. stal się lodowate 
Z trudem chwytala oddech Spraw1ala wrażenie osoby, 
która zdobyla się na zbyt wielki wysilek. WypowiadaJąc 
te slowa dotykala swych ud 1 piersi Zasmucony spuści ! 

glowę ona zaś przysiadla na taborecie . Kiedy jej oddech 
stal się bardziej regularny, przemówiła lagodnie: 
- Da1 m1 k1el1ch wllla twojego czerwonego Wiila, bym mo
gla zanurzyć w nim usta 
Wybiegi w pośpiechu , chv, c1I wiszące w spizarrn klucze 
i .::szedl do p1wn1cy. Ale po powrocie nie 1astal 1u ż pani 

de Sainte Colombe 

Melodia wydala mu s ię p iękna Kiedy odwróci! glowę 
w prawo, Ujrzal Ją S1edz1ala obok rnego Skło111I glowę. 

Uśm1echnęla się do niego i delikatnie un1osla dloń lv11 a ła 

czarne mitenki i pierścienie na palcach. 
. Pora 1uż wracać - powiedz1ala. 

stal , zabrał violę 1 podąży! za kobietą poprzez mroczne 
alejki, mij aj ąc oslonięte fio l etową materią posągi świę

tych. [ ] 
Czul delikatny dotyk sukni żony Zapyta! czy dawnie1. za 
jej .7yc1a, potrafi! dowieść, Jak gorącą darzy 1ą m1lośc1ą. 
i ową m1lość 1.-vyznać 

- Rzeczywiście , przypominam sobie ze wyznawaleś mi mi
lość - rzekła choć nie poczulabym się dotknięta , gdybyś wy
razll swe uczucia w 111eco obfitszych słowach, przyjacielu 
- Zaprawdę byly tak ubogie I skąpe? 

- Czyrnleś to często , lecz zawsze oszczędnie . a przewaz
nie bez slów Kochalam cię . Och. 1akże pragnęlabym móc 
choć jeszcze raz namówić cię na pyszne brzoskwinie! 
Karoca zatrzymala się Za1echali wlaśrne przed dom. 
Wys1adl i wyciągną! do nieJ rękę , by pomóc J8J ze1ść po 
stopniach. 
- Nie mogę tego uc7ynić - rzekla 
Na jego twarzy odmalowalo się tak potworne cierpienie. 
ze pani de Sainte Colombe zap ragnę la podać mu dlań 
· Nie wyglądasz za dobrze - zatroskala się . 

Wyciągną! z karocy zamkniętą w futerale violę 1 odlozyl Ją 
na ziemię Usiadl na stopniu i zaplakal 
Podeszla do niego Poderwal się z mie1sca by czym 
prędze1 otwo rzyć bramę . Przeszl i przez rukowany dzie
dziniec, dotarli do domu i znaleźli się w pokoju . Sainte 
Colombe postawi! violę przy kominku Powiedzial 
· Nie ma slów zdolnych wyrazić mój żal 1 smutek. Slusznie 
czynisz mi wyrzuty. Slowo nigdy nie potrafi oddać tego. 
co pragnąlbym rzec. a 1a nigdy nie wiem . jak wyrazić swe 
myśli 

Pchną! drzwi wiodące do ogrodu za domem. Szli teraz po 
trawie skaza! palcem chatkę i poN1edzial: Oto mie1sce. 
w którym umiem przemówić I 
I znów zacząt cicho plakać . Dotarli tak nad brzeg rzeki . 
Pani de Sainte Colombe wsiadla do bialej lodzi, pod
czas gdy on przytrzymywal burtę. by nie oddalila się od 
brzegu. Uniosla suknię, by postawić stopy na wilgotnym 
dnie. Cotnąl się . Przymyka! oczy Nie zauwazył. że tódż 
zniknęla . Zorientowal się dopiero po chwili. a po Jego po
liczkach splywaly Izy 
· Nie wiem, 1ak to wyrazić. pani mo1a Uplynę lo dwana
śc i e lat, a pościel w naszym lożu ciąg le nie wystygla 

Kiedy po raz dziewiąty paczul, ze zmarla malżonka przy
szla go odwiedzić . byla wiosna ... Grai. siedząc w chatce 
Przerwał 1 odezwał s i ę do nieJ 
· Jak to możliwe , że przychodzisz tu po śmierci? Gdzie 
podziala się moja lódż . Gdzie moje Izy. kiedy na ciebie 
patrzę. A może 1esteś tylko snem? Może jestem obląkany? 
· Nie obawiaj się . Twoja lódż przegnila i od dawna J UŻ 

spoczywa na dnie rzeki A tamten świat nie Jest zamknięty 

bardzie1 szczelnie niż byly zespolone deski, z których ją 
wykonano. 
· Cierpię , pani moja, cierpię . bo nie wolno mi cię do
tknąć . 

· Dotknąłbyś t lko wiatru. 
Przemawiala olno, 1ak zwykli czynić to zmarli. Dodala 
· Naprawdę sądzisz . że wiatr nie może c1erp1eć? Czasami 
ów wiatr przynosi aż do nas urywki melodii . Czasami ze 
światlem az przed wasze oczy docierają skrawki naszych 
cieni 
I znowu zamilkla Wpatrywala s ię w ręce męza , ręce. któ
re spoczywały na czerwonym drewnie viol1. 
- Skoro nie potrafisz mówić - rzekla - czegoz chcesz, 
przyjacielu? Graj. 
- Czemu się tak przyglądasz w milczeniu, pani" 
· Graj j uż! Przyglądam się twojej starczej dłoni leżącej na 
drewrne Instrumentu. 
Znieruchomial Popatrzy! na malżonkę, a potem. po raz 
pierwszy w zyc1u w kazdym razie tak. 1akby nigdy dotąd 
rne mial przed oczyma tego obrazu, przeniósl wzrok na 
wychudłą. pożólklą 1 Jakby zasuszoną rękę . Polozyl przed 
sobą obie dianie naznaczone juz plamkami śmie rci ale 
ten fakt go nie uradowal Znamiona starośc i zbl iżaly go 
do niej . a może ty lko do jej stanu Serce pana de Sain
te Colombe walilo jak miotem. tak w1elk1e ogarnęlo go 
szczęście . Jego palce d rżaly. 

- Moje ręce - szepną! . Mówisz o moich rękach ' 
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Vladimir Nabokov 

I 

o w ro 
· Ten czlowiek jest niespelna rozumu . Jak on śmie, skoro 

się rozchorowała , zabierać ją znowu do tego ohydnego 

l1otelu7 

Ale oczywiście mylili s ię , sądząc, że ich córka iest chora. 

Czorb powiedział tak sluzącej dlatego, że łatwiej prze

szło mu to przez gardło W istocie wrócił z zagranicy sam 

i dopiero teraz uśw1adom1ł sobie, że tak czy owak, trzeba 

będzie wyjaśnić . 1ak zgrnę la jego żona i dlaczego swym 

teściom nic o tym nie nap1sal. Wszystko to było bardzo 

trudne. Jak wytłumaczyć , że chcial, by jego rozpacz nale

żała tylko do niego - nieskalana niczym zewnęt rznym i nie

dzielona z duszą nikogo innego? Jej śmierć wydawała mu 

się wyjątkowym, niemal niebywalym wypadkiem, uważał, 

że nie może być nic czystszego od takie1 właśnie śmier

ci - spowodowanej uderzeniem elektrycznego strumienia, 

który nalany do szklanych naczyń . da1e najczystsze, naJJa· 

śniejsze światło . 

W chw1l1, gdy tego wiosennego dnia na białe j szosie dwa

naście kilometrów od Nicei, roześmiana , dotknęła żywego 

przewodu na powalonym przez burzę slupie - cały świat 

Czorba przestał dźwięczeć iak świat. nagle oddali! s ię od 

niego; i nawet jej martwe cia ło. które niós ł na rękach do 

najbliższej wsi, zdawalo mu s i ę 1uz czymś obcym r niepo

trzebnym. 

W Nicei, gdzie trzeba ją bylo pochować , n i emi ły pastor su

chotnik na próżno próbował wydobyć z niego jakreś szcze

góły ; Czorb odpowiada! tylko apatycznym uśmiechem. 

Cały dzień przesiedział na żvvirowatej plaży, podnosząc 

i przesypując z ręki do ręk i kolorowe kamyczki - i nagle, 

nie czekając na pogrzeb, ruszył 1 powrotem do Niemiec. 

W odwrotnej kolejnośc i odwiedzał po drodze wszystkie te 

miejsca, w których byli we dwoje podczas podrózy poślub
nej W Szwajcarii , gdzie spędz1 l1 z imę i gdzie teraz przekwi

tały 1abłonie , nie poznał nic prócz hoteli ; za to w Szwar

cwaldzie, który przewęd rowa l i jeszcze jes i en ią. chłodna 

wiosna nie p rzeszkadzała pam ięci. I tak jak próbowal na 

południowe1 plaży odnaleźć ten jedyny w swoim rodzaju 

krągły, czarny kamien z regularną białą pręgą , który po

kazala mu w przeddzien ostatniego spaceru - tak samo 

ze wszystkich sil starał się odzyskać po drodze wszystko. 

co zachowało na sobie ślad 1ej wykrzykników szczególny 
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kontur skaly, domek pokryty srebrzystoszarymi łuskam i , 

czarny świerk i kładkę nad białym potokiem, a takze cos. 

w czym można by widzieć proroczą prefigurację - pro

mienisty piat pa1ęczyny m iędzy drutami telegraficznymi 

z nanizanymi na nre paciorkami mgły. Nie był sam : szybko 

stąpały obok jeJ wysokre bucrki, a ręce wciąż i wciąż byly 

w ruchu - to zrywaly listek z krzaka, to gładziły skalną ścia 

nę , którą mijali - lekkie, roześm iane ręce , niezna1ące spo

czynku. Widział 1ej drobną twarz, całą w ciemnych piegach, 

i oczy, szeroko otwarte, bladozielonkawe - barwy szkiełek, 

wypolerowanych przez morskie fale. Przyszlo mu do gło

wy, ze 1eśl i zgromadzi wszystkie drobiazgi, na które razem 

zwrócil i uwagę , jeś li zrekonstruuie ten niedawno miniony 

czas, to jeJ obraz stanie się n ieśm iertelny 1 zastąpi mu ją na 

zawsze. Tylko noce, noce były nie do zniesienia . Nocami 

1ej uro1ona obecność nagle nasycała się grozą - prawie 

nie spał w ciągu tej trzytygodniowej podróży, a teraz zu

pelnie pijany ze zmęczenia wysiadł z pociągu na dworcu, 

z którego odjechali razem zeszłej jesieni, w cichym mie

ście , gdzie ją pozna! i poślubi!. 

Czorb nieruchomo patrzył na różowy oleodruk. Kredy drzwi 

s ię zamknęły, nachył1 I s ię nad kufrem i otwo rzył zamek. 

W rogu, za odgiętym skrawkiem tapety zact1robotala mysz, 

a potem potoczyła się jak zabawka na rolkach. Wzdryg ną! 

się i ob róc ił na pięcie . Gola żarówka , zwisająca na sznurze 

z sufitu , leciutko s i ę kołysała ; cie1i sznura prześlizg iwał się 

w poprzek z rełon ej kanapy i załamywał na jej brzegu. Na 

tej samej kanapie spal wtedy, w noc poślubną Żona leżała 

na łóżku i oddychala równo jak dziecko. Tej nocy tylko raz 

pocałował 1ą w dołek u nasady szyi - nic więcej. 

Mysz poruszyła si ę znowu. Bywają takie nikle dźwięki, które 

straszniejsze są od kanonady Czorb zostawi ł kufer 1 kilka 

razy przeszedł się po pokOJu. O żarówkę głośno uderzyła 

ćma . Czorb szarpnął gwałtownie drzwi i wyszedl. 

Schodząc po schodach, poczuł, jak bardzo 1est zmęczo

ny. a kredy znałazl się na uliczce, zakręc 1lo mu s ię w głowie 

od mglistego granatu ma1owej nocy. Skręc iwszy na bul

war, przyspieszy! kroku Plac. Kamienny Herzog Czarne 

kłębowiska Parku Miejskiego. Teraz kwitły kasztany W t e -

d y była 1esien Długo spacerowali we dwo1e w przeddzien 

ślubu . Jakze przyjemny był ziemisty, wilgotny, lekko fiołko

wy zapach zwięd lych li śc i, pokrywających chodniki Niebo 

w te urocze pochmurne dni bywalo matowobiałe i posrod

ku cz.arne1 jezdni gałęzie odbijały się w niewielkiej kałuży, 

przypominającej źle wywotaną fotografię . Pomiędzy szary

mi willami nieruchomo i miękko żółciły się drzewa, sprzed 

domu Kellerów zaś l iście usychaJąCeł topoli nabrały koloru 

przezroczystych winogron . Za prętami ogrodzenia dawało 

się dostrzec kilka brzóz; pnie niektórych szczelnie otulał 

bluszcz i Czorb z. naciskiem oznajmił , że w Rosji na brzo

zach bluszczu się nie wrduje, a ona zauważyła, że rudawy 

odcień ich drobnych listkow przypomina plamy tkliwej rdzy 

na wyprasovvanej bieliźnie . Wzdłuż chodnika ros ły dęby 

i kasztany; ich czarną korę pokrywał granatowo-zielony 

aksamit murszu; raz po raz odrywał srę liść i ukośnie prze

latywał przez ulice, 1ak skrawek pakowego papieru. Starała 

się zlapać go w locie dziecinną łopatką, którą znalazła koło 

sterty różowych cegieł w miejscu, gdzie naprawiano bruk 

Nieopodal z komina wozu robotników sączył się niebreska

woszary dym, wyginał się i rozwiewał poś ród galęz1 -· a od

poczywający kamieniarz z jedną ręką wspartą na biodrze 

patrzy! na le kką jak suchy lisć pannę, pląsającą z !opatką 

w podniesionej ręce . Podskakiwala i śmiała s ię. Czorb, tro

chę zgarbiony, szedł za n ią 1 zdawało mu się , że szczęście 

pachnie tak samo, ze pachnie jak zwiędłe li ście. 

- Noc - powiedzial przez zaciśnięte zęby. 

Dziewczyna przechyliła głowę, zakręcila młyn ka torebką 

i odpowiedz.rata 

- Dwadzieścia pięć:. 

Skiną! na znak zgody Dopiero znacznie później , przypad

kiem na nią spojrzawszy, obojętnie zauwazyl, że 1est nie

brzydka, chociaż mocno zniszczona, 1 że ma włosy jasne 

i ost rzyżone na pazia. 

Już nieraz, z innymi klientami, była w tym hotelu i blady po

sługacz z spiczastym nosem mrugnął do niej przyjaźnie , 

zbiegając ze schodów. Kiedy szli korytarzem. słyszeli za 

drz:wrami 1ednego z pokojów miarowe i ciężk ie skrzypie

nie łózka zupelnie 1akby ktoś pilował kawal drewna. Klika 

drzwi dale], z innego numeru dobiegi ich taki sam mono

tonny dźwi ęk i dziewczyna z zimną iiglarnością obeirzała 

się na Czorba 

W milczeniu wprowadzi ł ją do swego pokoju i natychmiast , 

czując g łęboki przedsmak snu , zacząl zrywać kołnierzyk 

ze spinki. Dziewczyna podeszła blisko i spytała z uśmie

chem 

- A co będzie z malutkim podarunkiem? 

Czorb spo1rzal na nią sennie, z roztargnieniem; bardzo po

woli docierało do mego, o czym mówi. 

Kiedy otrzymała banknoty, starannie vvtożyła 1e do torebki 

1 westchnąwszy lekko, znowu otarła się o nrego 

- Mam się rozebrać? - spytał a , potrząsając włosam i 

- Tak, kładż się - mruknął Czorb - rano dostaniesz jeszcze 

trochę . 

Dziewczyna zaczęła pospiesznie odpinać guziki bluzki; 

przez cały czas popatrywala z ukosa na Czorba, nieco 

zbita z tropu jego posępnym roztargnieniem. Zrzuci ł ubra

nie szybko i niedbale, położył srę do łóżka i odwrócił do 

ściany. 

Ten to musi mieć cudaczne zachcianki - pomyślala nie-

1asno. Powoli zlożyta koszulkę i zostawila ją na krześle 

Czorb spal JUŻ mocno 

Dziewczyna przeszła się po pokoju i zauważywszy, że wie

ko kutra stojącego przy oknie jest lekko uchylone, kucnęła 

i zajrzała pod krawędź . Mrugając 1 ostrożnie wyciągając 

rękę , namacała suknię . pończochy Jaki eś skrawki 1edwa

biu - wszystko upchane byle 1ak i pachnące tak przyjem

nie, że ogarnął 1ą smutek. 

Wyprostowala srę , z1ewa1ąc , podrapała w brodro i tak Jak 

stała - naga, tylko w pończochach , podeszła i odsunęła 

storę . Okno za storą było otwarte, w aksamitnej przepaści 

ulicy dawał się dostrzec róg opery. czarne ramię kamien

nego Orfeusza, odcinające się na tle granatu nocy, i rząd 

światełek wzdłuz mgliste1 fasady, która . ukośnre nachy

lona. niknęła w półmroku . Tam, daleko, na półokrągłych 

warstwach oświetlonych stopni , ro1ly się drobne, ciemne 

sylwetki , wyłewa1ące się z jasnego wejścia , ku schodom 

sunęły samochody z migoczącymi reflektorami i połysku

jącymi gładkimi dachami. Dopiero kiedy ta dezintegrac1a 

dob iegła końca 1 światełka pogasły, dziewczyna zasunęła 

storę. Wyłączyła światło i polozyła się do łóżka , obok Czor

ba. Zasypiając . pomyś lała, że juz ze dwa razy była w tym 

właśnie pokoju , zapamiętala różowy obraz na ścian ie . 

Spała nie dłużej niż godzinę; wyrwało ją ze snu upiorne, 

rozdzie ra1ące wycie . To Czorb tak krzyczal Obudził się tro

chę po północy, przewrócił na drugi bok i zobaczył leżącą 

obok żonę . Krzykną! przerażliwie , z glębi trzewi . Biała mara 

wyskoczyła z lóżka . Kiedy cała drżąca zapałila światło -

Czorb siedzial na rozrzuconej poście l i, plecami do ściany, 

a poprzez rozcapierzone palce płonęło opętańczym bla

skiem jedno oko. Potem powoli odsłonił twarz, powoli po

znał dZJewczynę . Mamrocząc coś z przestrachem, szybko 

wkladala koszulę . 

Czorb odetchnął z ulgą i pojął, że próba została zakoń

czona. 

39 R K l I I I S C . 1 



R T 



„Lecę w otchłań, upadam ... " 

1 W chwilach bólu lub szczęścia , bierze mnie nie

' kiedy chęć , by zlecieć w otchlań . 

Poranek (n wsi), jest szaro 1 cieplo. Cierpię (z powodu 

już nie wiem jakiego drobnego zdarzenia) . Pojawia się 

myśl o samobójstwie , nieskalana żadnym resentymen

tem (żadnego szantażu wobec kogokolwiek) : myśl Jest 

niewyraźna ; niczego nie przerywa (niczego nie „kasuje") , 

dopasowuje się do koloru (do ciszy, do pustki) ego po

ranka. 

Innego dnia nad brzegiem jeziora czekamy w deszczu na 

statek; tym razem ze szczęścia czuję to samo tch 111enie 

unicestwienia. Niekiedy nieszczęście lub radość spadają 

na mnie w ten wlaśn ie sposób i dzieje się to bezglośnie 

żadnego już patosu rozpływam się, a nie rozpadam na 

kawałki; upadam, topnieję, idę na dno. Ta myś l, dotknię

ta , skosztowana, 111uśn ięta (jak muska się stopą wodę) 

może powrócić . Nie ma w nieJ niczego uroczystego. 

I to wlaśnie jest slodycz. 

2 Tchnien ie otchłan i może dobywać s ię z rany, ale też 

• z połączenia: umieramy razem , dlatego że się 

kochamy: śmierć otwarta przez rozplyn i ęcie s ię w ete

rze, śmierć w zamknięciu wspólnego grobu. Otchłań 

Jest chwi lą hipnozy. Oddziałuje sugestią , która każe mi 

omdleć. lecz siebie nie zabić . Stąd wywodzi się być może 

słodycz otchłan i żadnej w tym mojeJ odpowiedzial n ości, 

akt (umierania) nie do mnie należy: powierzam, przeka

zuję się (komu? Bogu, Naturze , wszystkiemu z wyjątkiem 

innego). 

3 Kiedy zdarza mi si ę lecieć w otchłań, znaczy to, 

• ze nigdzie już nie ma dla mnie miejsca, nawet w 

śmierci.( .. ) 

4 Zakochany w śmierci? To powiedzieć w połowie za 

• dużo ; half in love with easeful death (Keats): śmierć 

wyzwolona z umierania. Tak wówczas fantazj u ję: lagod· 
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ny krwotok, który nie wypływa z żadnego punktu mego 

ciała, wycieńczen ie niemal natychmiastowe, wyliczone 

tak, bym miał Jeszcze przed z ni knięciem chwilę wolną od. 

cierpienia. Przycupnąłem ukradkiem w podrobionej myśh 

o śmierc i (podrobionej jak podrobiony klucz) o śmierc i 

myślę na boku: myślę o niej wedle log iki nie do pomy

ślen ia. odryv<am s ię od fata lnej pary, która łączy śmierć 

i życie , przeciwstawiając je sobie. 

„Dlaczego?" 

1 lstnieJ8 dla mnie „wartość najwyższa" moJa mi

' łość. Nigdy nie mówię sobie : „Po co?" . Nie jestem 

nih i li stą Nie stawiam sobie pytań o cel Nigdy „d lacze

go" w moim monotonnym dyskursie, poza tym jednym, 

zawsze tym samym : ale dlaczego mnie nie kochasz? 

Jak można nie kochać tego ja, które m1lość czyni do

skonalym (które tyle daje, tak uszczęśliwia itd?). Pytanie, 

którego natarczywość trwa dluzej niż przygoda milosna: 

„Och, powiedz mi , milości moiego serca , dlaczego mnie 

porzucilaś?" ( .) 

2 Wkrótce (lub w tym samym czasie) pytaniem nie 

, iest 1uz „dlaczego mnie nie kochasz?" . lecz „dla

czego kochasz mnie tylko trochę?" Jak to robisz, że ko

chasz mnie trochę? Co to znaczy, kochać trochę? Zyję 

zbyt dużo lub me dość; jestem żądny zb ieżności i wszyst

ko, co nie jest catkowite. wydaje mi się skąpe; usiłuję za

Jąć takie miejsce, z którego ilość nie jest 1uż dostrzegalna 

i w którym zakazano wszelkich bi lansów 

3. Prawdą jest - paradoks to nadzwycza1ny - ze nie 

przestaję wierzyć, iż jestem kochany. Roję sobie 

to, czego pragnę . Każda rana pochodzi w mnie1szym 

stopniu z wątpienia niż ze zdrady: albowiem zdradzać 

może ten tylko, kto kocha, zazdrosny może być ten tylko, 

kto wierzy, że jest kochany inny w rzadkich chwilach nie 

umie sprostać swemu istnieniu, które polega na kochaniu 

mnie, i to jest ź:ród lem moich nieszczęść. Jednakże oblęd 

istnieje tylko wtedy, gdy się z rnego otrząsamy (obłędy 

są zawsze retrospektywne) : pewnego dnia pojmuję, co 

mi się przytrafiło sądzilem , że c ie rpię dlatego, że jestem 

kochany, a tymczasem cie rp i ałem dlatego wlaśnie , ze są

dzi łem . 1ż jestem kochany; żyłem w powikłanym wrażeniu 

bycia kochanym 1 zarazem porzuconym .. ) 

„Myśli o rozwiązaniu" 

1. Myś l o samobójstwie; myśl o rozłące ; myśl 

o od jściu; myś l o podróży ; myśl o ofierze itd.; 

mogę wyobrazić sobie wiele rozwiązań kryzysu milosne

go i robię to nieustannie. Jednakże mimo calego mojego 

wyobcowania nie przychodzi mi trudno uchwycić w tych 

powracających myślach jednej pustej figury, figury wy1-

ścia; żyję chętnie fantazmatem innej roli roli kogoś. kto 

„z tego wychodzi" (. .. ) 

„Katastrofa" 

1 Dwa rodzaje rozpaczy. rozpacz lagodna, czynne 

• pogodzenie się z losem („Kocham cię tak, jak się 

kocha, w rozpaczy"), i rozpacz gwałtowna : któregoś dnia. 

na skutek nie wiem już Jakiego zdarzenia, zamykam się w 

pokoi u i wybucham płaczem unosi mnie potężna fala i dusi 

ból; cale moje ciało skręca się i sztywnieje: widzę w zimnym 

i ostrym błysku zniszczenie, na które jestem skazany. 

Żadnego związku z podstępnym i w gruncie rzeczy ucywi

lizowanym przygnębieniem w trudnych milościach; żad

nego związku z odrętwieniem podmiotu porzuconego: nic 

nie przeszywa mnie lękiem. To jest wyrażne jak katastrofa: 

„Jestem skończony.I " 

(Przyczyna? Nigdy uroczysta - żadnego oznajmienia 

o zerwaniu; to przychodzi bez uprzedzenia, czy jako skutek 

jakiegoś nieznośnego obrazu, czy w wyniku gwaltownego 

odrzucenia seksualnego: infantylne - być porzuconym 

przez Matkę - g ałtownie przeradza się w genitalne) . 

2. Katastrofa milosna bl iska jest być może temu, co w po

lu psychotycznym nazwano sytuacją graniczną, a zatem 

„sytuacją przeżywaną przez podmiot jako przynoszącą 

nieodwolalnie jego zniszczenie"; określenie wywodzi się 

z tego. co zdarzyło się w Dachau. Czy nie 1est nieprzy

zwoitością porównywać sytuację podmiotu cierpiącego 

z powodu milości z sytuacją więźn ia obozu w Dac au? 

Czy jedna z najbardziej niewyobrażalnych w dziejach nie

godziwości może powrócić w błahym , dziecinnym, wymy

ślonym , niejasnym zdarzeniu , które przytrafia się podmio

towi w komfortowym połozeniu 1 które jest jedynie lupem 

jego Wyobraźni? Obie te sytuacje mają jednak coś wspól

nego są panicznie dosłowne są sytuaCJami bezwzględ

nymi, bezpowrotnymi: przerzuc1lem siebie w inn go z taką 

s i lą że kiedy mi go braku1e. rne mogę się pozbierać, sam 

siebie odzyskać : jestem zgubiony, na zawsze. 

„Statek widmo" 

1 Jak kończy się mi lość? - Co? więc się kończy? Wła

' ściwie nikt - poza innymi - tego nie wie; szczególna 

niewin ność maskuje kres te j rzeczy pojętej, utwierdzonej, 

przezywanej jako wieczność. Cokolwiek się stanie z obiek

tem miłości, zniknie czy przeniesie s i ę do sfery Przyjaźni. ja 

i tak nie widzę . jak ona znika· miłość skończona oddala 

się w inny świat niczym statek kosmiczny. który przestaje 

migotać: ukochana osoba tętnita Jak zgiełk i oto tak n gie 

matowieje (nigdy nie znika wtedy, kiedy tego się spodzie

wamy, i w sposób, jakiego się spodziewamy). Zjawisko 

to wynika z pewnego przymusu w dyskursie milosnym: 

nie mogę sam (podmiot zakochany) zbudować do koń

ca mojej miłosn e1 historii : jej poetą (recytatorem) Jestem 

tylko na początku; koniec tej historii , podobnie jak moja 

śmierć . należy do innych; oni mogą pisać o nim powieść , 

zewnętrzną , mityczną opowieść. 
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04.05.09 I 23: 12 

Kim jest Eurydyka? 

05 .05 .09 I 0:51 

Istota, niegdyś cudowna, 

najbliższa i kochana, 

którą skrzywdził, boleśnie 
zranił. Eurydyka popełnia 

samobójstwo. Z jego 

powodu. Orfeo czuje winę. 

Rozgryza to. Docieka. Chce 

ją odnaleźć. Wytłumaczyć . 

MT 

05.05.09 I O: 54 

Idzie po to, żeby jej 

wytłumaczyć, czy sobie' 

Idzie po nią, czy po siebie? 

05 .05 .09 I 1 :OO 

Tomek, ona nie żyje. 

On nie może iść po 

nią. Ja nie robię bajki. 

To jak u Dostojewskiego 
w „Łagodnej". On chce 

zrozumieć, uwolnić się 

od winy, pogodzić się 

z nią, z jej śmiercią, z 

niezałatwioną sprawą. Tyle. 

MT 

- Powiedziałeś w jednym z wywiadów, że Orfeusz i Eurydyka to 
Twój najbardziej osobisty spektakl. Co to znaczy? 

- To maczy, że 1est na tyle osobis ty, że nie chcę o tym mówić . 

- Dlaczego więc Orfeusz? Dlaczego właśnie Gluck? 

- To dla mnie bardzo ważny spektakl , który przygotowywałem 

wlaściwie przez pięć lat. Mia łem go rob i ć już kilka lat temu , 

najpierw 1eszcze w Waszyngtonie, potem w Warszawie. Ciągle 

z różnych przyczyn odkładałem to na potem. I nagle pojawi ł si ę 

moment. Wyrażn i e poczutem pewne sprawy. Ten utwór stal s i ę 

jakoś szalen ie dotkliwy ... 

lluminac1ą była lektura poematu Milosza. Dobrze wiesz, ż l ubię 

mity, struktury mityczne. W operach często tego szukalem. Ale 

tu, nagle, nie mit, ylko człowiek stojący na popękanych „pły

tach chodnika". Postanowiłem calą opowieść sprowadzić do 

czysto ludzkiego wymiaru. Oto więc dwoje ludzi wprowadza się 

do nowego mieszkania, nowego apartamentu, ma być cudo -

nie, mają być szczęś l iwi. Jeszcze nie są do końca rozpakowan i, 

gdzieś leżą pudla, na sp rzętach jest fol ia. I nagle kobieta popeł

nia samobójstwo. 

- To strasznie silny element. 

- Przede wszystkim ci ludzie byli razem 1 coś między nimi pęklo. 

Dla mnie bardzo ważne 1est poczucie winy Orfeusza. W micie 

nigdzie nie mówi się wyrażnie , co tak naprawdę doprowadziło 

do śm ierci Eurydyki. Ale w teatrze musimy to określi ć , wiedzieć, 

ustalenie przyczyny śmierc i -,vydaje się kluczem do real izacji. 

Bardzo jasAo pokazu Jemy, · e to samobójstwo i że jego powo

dem J8St właśnie Orfeusz. Ale cały sens polega na tym, aby nie 

powiedzieć za dużo, nigdy nie dowiemy się . co tak naprawdę się 

wydarzyło. Każdy z nas zna swoje male i duże winy wobec uko

chanej osoby. I każdy patr y na tę opowieść z własnej perspekty

wy. Orfeusz musiał zrobić coś okrutnego, coś niewybaczalnego. 

Ta historia mus i ała s i ę potoczyć w ten właśnie sposób. I teraz 

on pozostaje z wydartą częścią samego siebie, z tym martwym 

ciałem 1 nie może sobie L tym por dzić . 
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Ten spektakl ma formulę kola, następuje w nim seria powrotów. 

Spojrzenie Orfeusza zabija Eurydykę, ale zabija Ją za każdym 

1ej powrotem. To niekończąca się seria śmierci , uśmie rcania , 

tak c iągle , w kółko. Eurydyka powraca, opowieść właściwie s ię 

nie kończy. W SMS-ach często pytasz mnie o zakończenie . Ale 

mnie interesuje sytuacja bez wyjścia, bez dopełnienia, zamknię

cia. Kiedy nie mogę wytłumaczyć tej historii i nie mogę iść dalej 

Orfeusz jest dla mnie interesujący tak długo, jak d!ugo tkwi w piekle 

nierozwiązane1 tajemnicy. Jeśli ją rozw1ązę , odsłon ię, to nie będzie 

Orfeusza i Eurydyki. Tylko normalne życie. To znaczy popłyn ie 

czas, pojawi się proces zapomnienia. Miłosz pięknie zakończył 

swój poemat zasną! z policzkiem przy rozgrzane1 ziemi, pszczo

ly czy osy brzęczały. Tak też bywa. Ale ja nie chcę po o lić 

Orfeuszowi i ść dalej. 

- Zostawiasz go z tym? 

- Zostawiam. 

- To muszą być pszczoly, bo pszczoły są orfickimi stworzeniami . 

Przyvvołu 1esz poemat Czesława Miłosza. napisany zaraz po stra

cie żony Carol Claudio Monteverdi ukończył swoją operę L'Orteo 
kilka miesięcy przed nagłą śm i ercią żony Claudii . PrLypomniata 

mi się , moze bez związku , inna jeszcze historia. Po śmie rci Witol

da Lutosławsk iego ktoś zadzwoni ł do jego zony. Ona odebrała 

ten telefon i powiedziała: „Przepraszam. ale mnie juz nie ma" 

I zmarla niedługo później . 

- Opowiadasz bardzo ciekawą historię, która również jest 

opowieścią orficką , ale całkowicie odwrotną od tego, co mnie 

interesuje. Opowiadasz o parze doskonałych kochanków, 

z której jedno poszło za drugim do grobu. Zejdźmy trochę 

na ziemię. 

- W Orfeuszu i Eurydyce są trzy podstawowe wymiary. Trzy 

aspekty mitu. które próbowałem skonfrontować z nami, z naszą 

dzi siejszą rzecz' istoś ią Pierwszy mamy opowieść o męź

czyżnie , który zszedl za swoją ukochaną do grobu, piękną . 
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05.05.09 I 1: 10 

Pogodzić się' Mario, ok, 

ona nie żyje, jej nie ma 

i on nie idzie po nią, ale 

co jest tym co go dławi' 

Wspomnienia' Przeszłość? 

Wyrzuty sumienia ' I co 

będzie po' Spokój' New 
life' Pamiętasz Czorba 

Nabokova' Szedł żeby 
zapamiętać ślady. Udało 

się' 

05.05.09 I 1:12 

Dziś nie wydusisz już ani 

słowa. Zasypiam. 

MT 

06.05.09 I 23:18 

Samobójstwo Eurydyki . 

Dlaczego? Co się stało? 

06.05 .09 I 23 :57 

Na to nie chcę odpowiadać. 

W sferze domysłów. 
Pewne jest, że mamy do 

czynienia z jego winą. 

Czymś niewybaczalnym, 

co zniszczyło ich miłość. 
Motorem jego działania są 

wyrzuty sumienia, ból i ża l 

za bezpowrotnie utraconą 

szansą. 

MT 
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06.05 .09 I 23:59 

Znajduje spokój? Potrafi? 

Czym jest/będzie to jego 

po? 

07.05 .09 I oo:oo 
Tłumaczenie jest zbyt 

poetyckie. Znajdź więcej 

w realu, psychologii, trzeba 

zejść na ziemię. To ludzka 

odyseja . 

MT 

07.05 .09 I 00:03 

Ale to jest real. Ona nie 

żyje . On cierpi, wspomina, 

próbuje zapomnieć/ 

zapamiętać. Siedzi sam 

przy stole. W kuchni. 

Zawsze sam. 

07.05 .09 I 00:03 

Problem w tym, że on nie 

może wydostać się z tego 

kręgu . To się nie kończy. 

To długie niekończące 

się pożegnanie. W finale 

próbuje to wszystko zapiąć. 
Wyrzucić z siebie, ale 

Eurydyka wraca raz jeszcze. 

MT 

07.05 .09 I 00:08 

Tak. Tylko ze on jest 

artystą, poetą. Żyje na 

krawędzi światów. W 

kuchni jej nie ma, ale w 

nim jest, i pozostanie na 

zawsze. Miłosz pozwolił mu 

skończyć z policzkiem przy 

rozgrzanej ziemi. Ja nie 

potrafię wyobrazić sobie 

dalszego ciągu Orfea bez 

Eurydyki. 

MT 

bohaterską historię o herosie, który otworzył bramy piekiel Dla 

mnie to mężczyzna , który odmawia dalszego zycia, zamyka 

się w grobie swoich uczuć , zamyk w swoim mieszkaniu , czas 

przestaie dla niego płynąć , rozmyśla o nie). rozmawia z nią , nie 

jest w stanie pojść dalej , póki się z tym nie upora. Aspekt drugi: 

to opowieść o artyście , który mocą swej sztuki przywraca uko

chaną życiu. W moim rozumieniu rola artysty jest tutaj bardzo 

podej rzana. Jest w tym element okrucieństwa. narcyzmu, coś 

egocentrycznego. Mam poczucie , że 1est jakaś dwuznaczność 

w tym , 1ak Kochanowski tworzy swoje p iękne i nieśmiertelne Treny 

po śm ierc i Urszulki, albo jak Milosz pisze poemat tuż po śmierc i 

swej żony Mamy lu więc opowieść o artyście , który mocą swej 

twórczości próbuje coś zm ien i ć . Tylko to nie jest moc heroiczna, 

ale ulomna, żałosna, moc poely, który próbuje coś wy1aśniać 

i pisze rozd rapu1ąc rany. I aspekt trzeci· marny motyw wędrówki 

w zaświ aty, człowi eka, który przechodzi na drugą st ronę . „Piek!o 

noszę w sobie, I w samym środku serca" - śpiewa Orfeusz. Jego 

piekłem jest spotkanie z własnym bólem, z obrazami wyobraź

ni , z t raumą sytuaCJi , która byla , z odtwarzaniem samobójstwa, 

które kiedyś nastąpilo. W mie1sce wędrówki po Hadesie marny 

spotkanie i konfrontację z traumatycznym wydarzeniem. Orfeusz 

ciąg le wraca do hwili , kiedy Eurydyka zabija się . To jego piekło. 

- „ Stojąc na płytach chodnika przy wejściu do Hadesu I 
Orfeusz kulił się w porywistym wietrze, / Który targał jego 

płaszczem [ ... ] I Światła aut / Za każdym napływem mgły 

przygasały". To Miłosz . Ty też osadzasz tę historię w real

ności, odzierasz z mitu . Tworzysz opowieść między męż

czyzną a kobietą, opowieść o rozstaniu. I dziś, kiedy myślę 

o grudniowej premierze w Bratysławie , to mam wrażenie , 

że to bardziej spektakl o rozstaniu niż o śmierci. 

- W 1ak imś sensie śmierć jest rozstaniem. ale chyba masz rację . 

Poemat Mi ł osza dal mi pierwsze światło , rozmawia liśmy o tym 

pamiętasz? Jego Orfeusz wie, że Eurydyka umiera. Miłosz opo

wiadał , jak leci ał z Krakowa do San Francisco do szpitala 1 nie 

wiedział , czy jego żona będzie jeszcze żyta. Uderzył mnie ten 

początek , tak szalen ie prosty. Orfeusz stoi na asfalcie przed wej

ściem do Hadesu.. To znaczy, ze Hades jest obok nas? Tutaj? To 

dało mi impuls do zdeirnowania efektów, kontekstów, wchodzenia 

w gląb te1 historii i oczyszczarna jej. Jesteśmy zamknięci w czte

rech ścianach współc esnego apartamentu , jesteśmy w pokoju. 

Albo jeszcze inaczej . głęb iej . jesteśmy w głowie mężczyzny. 

- Akcja Ot:feusza i Eurydyki to długie , wieczne, niekończące 

się pożegnanie. Przecież kiedy umiera bardzo bliska nam 

osoba, to ona nie znika, nie może zniknąć. Mamy poczucie 

jej obecności, nieraz przez bardzo długi czas. W zależności 

od tego, jak silny mieliśmy z nią związek. Wtedy mogą dziać 

się różne rzeczy: przez pomyłkę przygotowujemy śniadanie 

dla dwojga, czujemy jej obecność w łazience za uchylonymi 

drzwiami, czasem nawet rozmawiamy z nią. Myślę , że wszy

scy możemy przywołać takie momenty. 

48 

- Przywołując tę osobę , często załatwiamy jakąś 111eza l atwioną 

sprawę. To 1ak w Łagodnej Dostojewskiego, gdzie bohater tkwi 

w jak imś zawieszeniu, ma niewyjaśn ioną sprawę ze zmarłą i nie 

może się z nią pożegnać. To takie wewnętrzne „dziady", dziwne 

rozmowy ze zmarłym, który krąży wokół nas, iest b lisko, a właści

wie rozmowy z samym sobą. I o tym właśnie jest mój Orfeusz . Ci 

ludzie kochali si ę i nagle stal i s ię wrogami . I po raz kolejny muszą 

przejść na1p1erw przez piekło kon11iktów, przez piekło agresji, a 

dalej przez n iebiańską sferę uko1enia. pogodzenia, by doznać 

może oczyszczenia To psychologiczne aspekty mitu, ktore tkwią 
w każdym z nas 

- Jest jakieś przedziwne napięcie między tym, co jest w tej hi

storii , a tym, jak to realizujesz. Z jednej strony marny zaświaty, 

bogów, śmierć , z drugiej kuchnię, sypialnię, kremację ... 

- Obsesyjnie przy tej historii staram s ię schodzić na ziemię . Szu

kam w sob ie, odwołuję się do własnego doświadczen i a . a nie 

do fil ozofii i ks i ążek, które znamy. Nie potraf i ę nic pow1edz1eć 

o zaświatach , bo tam nigdy nie bylem , nawet mi się nigdy nie 

przyś ni ły, a w kinie to jedynie zaba ne obrazki. .. Chcę opowie

dzieć o sytuacji psychologicznej, o zmarłym , który zosta1e we 

mnie. To jest jak ś lad po filiżance. która stala na stole. Ta nie

obecność jest pełna znaczeń i brzmienia. Ta osoba jest. c i ągle 

jest wokół nas, blisko, szepce do nas, rozmawia z nami i 1a się 

nie mogę uporać z jej brakiem. Miejsce 1e1 n ieobecności krz czy 

1 nie jest puste. Zaświaty czy nie zaśw i aty - emoCJOnalny kon

takt był tak silny, że ta relacja istnieje poza przestrzen i ą , czasem, 

światem i n ie-światem. Świata mogłoby już nie być . a Orfeusz 

i tak myśla ł by o Euryd ce. Bo ona jest w 111m. z nim Na zawsze. 

- Nie masz poczucia, że bardziej opowiadasz o Orfeuszu niż 

o Eurydyce? Oczywiście , Eurydyka u Glucka nigdy nie jest 

osobą, jest cieniem , więc zawsze będzie , powiedzmy tak , 

w cieniu Orfeusza. Ale z drugiej strony ... 

- Z drugie) strony w naszei inscenizaqi Eurydyka prawie nie 

schodzi ze sceny i Jest od początku wokół Orfeusza. Jest wszę

dzie. Ona olacza, atakuje Orfeusza i Jakby w konfrontacj i z n ią 

on widzi swoją win ę. 

- Masz świadomość , że to chyba Twoja pierwsza inscenizacja, 

w której tak mocno zaingerowałeś w język muzyki. 

- Zmiana jest tylko iedna 

- Ale bardzo ważna . 

- Happy end Glucka jest dla mnie oczywistym kompromisem 

wobec barokowej maniery kończenia spektaklu radosnym tań

cem. To dzisiaj tylko śm ieszy. 

- Zamiast połączenia kochanków przez Amora powraca otwie

rający żałobny śpiew chóru. Ale chyba tak opowiedzianej hi

storii nie dało się skończyć jak w oryginale , no bo co? Skoro 

Amor nie jest Amorem, bo ... Właśnie . Kim jest Amor? 
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07 05.09 I OO : 13 

Ale jeśli będzie ogień, ciało/ 

łóżkopalenie , to domkniesz 

to. A muzycznie wracasz do 

początku, do chóru. To jak 

ona wraca do niego7 

07.05.09 I OO : 15 

Ognia nie będzie . 

MT 

07.05.09 I OO: 16 

A chór rozpoczyna historię 

raz jeszcze. Umieszcza ją 

w kole. 

MT 

07.05.09 I 00:19 

Zamknięty krąg . To 

przeżywanie nie prowadzi 

nigdzie7 Nie wyrwie się7 

Chce tego? 

07.05 .09 I 00 :32 

A do czego ma prowadzić. 

Do zapomnienia? Do 

napisania wiersza? Do 

kolejnej miłości? Kolejnego 

rozczarowania? Zrozum, 

że mnie nie interesuje 

ciąg dalszy, to inna 

opowieść. Jestem między 

nimi w ciągłym ranieniu, 

rozpamiętywaniu, w 

nierozerwalnym splocie. 

W micie rozrywają go furie, 

głowa płynie wodą ciągle 

śpiewając. To dla mnie też 

jest otwarte . Są inne czasy. 

Dzisiaj historie już nie 

muszą mieć końca. 

MT 
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07.05.09 I 00 :35 

Ale ja wcale nie chcę, żeby 

ta historia się skończyła. 

07.05 .09 I 00:41 

Ja na dziś kończę. M uszę 

zebrać siły na poranne 

mordowanie Eurydyki. 

Przyjechała Olga, jest 

boska. 

MT 

08.05.09 I 10:43 

On chce, żeby ona się 

pojawiała' Została? 

os .os .09 I 10:48 

On nic nie chce, bo ma 

dzisiaj wolny dzień i je 

śniadanie i obserwuje 

na trawce mozolne życie 

biedronki . 

MT 

os os .09 I 10:49 

Tylko n ie rób j ej krzywdy. 

- Amor jest tym, kim byl zawsze- posłańcem. Przynosi paczkę . 

I towarzyszy bohaterowi w drugim akcie, w vewnęt rznej pod róży 

To dość przewrotna figura, o ma w sobie coś mrocznego. Jest 

bardziej może Merkuriuszem n iż Amorem, znakiem dwoistym 

i zalenie przewrotnym. Śpiewa głosem 1asnym, perlistym i pięk
nym, i wiele mówi o miłości . Ale 1ako istota na poły boska, ma 

wiedzę , nadw1edzę , doskonale wie. co robi , a więc jest potwornie 

okrutny. Zna zakończenie opowieśc i , wi ęc wie, ze wędrówka w za

światy i povvrót z ukochaną iest po prostu niemożliwy. 

- Bardziej Merkuriusz niż Amor, a w tym konkretnym przy

padku po prostu listonosz. To jest śmieszne, intrygujące . 

I przewrotne. 

Listonosz? No wiesz . moze nie powi nniśmy, jak w kryminale, 

zdradzać wszystkiego (śmiech) .. Nasz Orfeusz może yć inter

pretowany na kilka sposobów. Bo cała historia być może wyda

rzyła s ię ty lko obrażni Orfeu sza A final mówi wręcz o tym, 

że w ogóle niczego nie było , nic s i ę nie stalo. 

- Właśnie finał. Może wychodzi ze mnie natura kobieca, ale 

mam poczucie, że mimo tego zawieszenia historia Orfeusza ja

koś się dopełnia , a Eurydyka zostaje w cierpieniu, w śmierci. 

- Musisz zobaczyć nowe zakończenie , bo spektakl w Warszawie 

koriczy się trochę 1nacze1 niż w Bratyslawie, ma inne tony. Więc .. 

Zobaczymy. 

- Każda realizacja coś w Tobie zostawia. Jak jest z Orfe

uszem? I co dalej? Bo mam poczucie, że Orfeusz trafił w Twój 

czas i oczekiwania. 

- Przede wszystkim przywróc i ł mi wiarę w operę . To jest strasznie 

trudny gatunek. Nieustannie zmierzając na manowce. Wszyscy 

zapominają. o czym w ogóle są opery. Przeciez nie chodzi tylko 

o to żeby miło spędzić 1eczór To zawsze jest rozmowa z kimś o 

czymś . Zawsze chce się coś przekazać . Manifest Glucka byl wła

śnie walką o oczyszczenie gatunku, dojście do sedna, do żródla. 

Cieszę s ię też , że wciąż jest tyle do zrobienia, do opowiedzenia. 

Mam poczucie, ze dla twórcy najważn i e1sza jest droga, nie cel. 

Jak dlugo idziesz, przedzierasz s i ę przez gąszcz, i nie wiesz, do

kąd prowadzi ścieżka. tak dlugo jest w tobie napięcie , moc, sila. 

I prawda. Dlatego realizując ponownie Borysa Godunowa, chcę 

zmienić ki lka bardzo konkretnych rzeczy. Pracu1ę nad Traviatą 

myślę o LLJ/u i Tristanie . Jeże l i odnajdziesz się w muzyce, w tema

cie. to - jak w malarstwie, kiedy odnajdujesz sposób malowania 

- JUŻ nie f1la znaczenia, czy to 1est drzewo, woda czy twarz Ty 

po prostu JUŻ wiesz jak malować I opowieśc i otwie raią s ię same. 

Wiesz. w te j chwili mam w sobie t aką euforię , że nawet jak rozb 11ę 

się o rafę, to nic się nie stanie. Dzisia1 jestem szczęś l iwy. 

- O! To mam zdanie na koniec rozmowy. 

- Powtórzyć? 
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(zgubiona i przywiązana) 

w klatce domu, w klatce lawki, w klatce parku, śmiesznie 

obca w klatce kuchni, nikt ci nie poda pilnika w chlebie ani 

sprężyny od zegarka, mogę tylko na oślep uderzać i nawet 

nie słyszą i nie boli i nie puszcza, ona otworzyta gaz, musiata 

raz coś otworzyć naprawdę 

ja w klatce piersiowej, ja w klatce piersiowej w klatce 

miejskiego placu, bez jednego szczęśliwego pomysłu, bez 

jednego szczęśliwego potrzasku, nie pomogą, można 

wygadać płuca 

jest noc i to tez jest klatka, Sylvia Plath 

śpij. śpij 

za wszystkie czasy, za całe niech ci się naśni - wielki lot 

- taniec - nad, dobrze że jesteś, dobrze że w tym domu jest 

takie umajone drzewko, z którego maty chłopiec sfruwa 

i wszędzie ma wiele miejsca 

nigdy ci nie pokażę klatek w zoo, nie będziesz miał kanarka 

ani rybek, chociaż tyle mogę (reszta jutro), klatka lasu, 

zobacz, klatka lasu taka tadna, wejdź 

[ .. ] 
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'' 
Nadciągała noc. Magdalena snuła się boso, szukając świecznika, potem zaczęła 

szperać w szafie, uklękła, podparła się ręką i wydostała stary, żółty but, nieco na

dpalony, a w każdym razie osmalony. Przytrzymując się drzwi, szukając oparcia w 

sukniach, podniosła się i wróciła do łóżka z butem i świecznikiem. Postawiła je na 

stole u wezgłowia łoża. Dyszała, jakby tylko co czwarty oddech pozwalał jej chwycić 

odrobinę powietrza. Mruczała pod nosem: 

- Nie chciał być szewcem. 

Powtarzała te słowa raz po raz. Usiadła na materacu, wsparła plecy na poduszkach. 

v\Tyciągnęła grube sznurowadło z oczek żółtego buta, a potem położyła go obok 

świecznika. Starannie, z wielkim namaszczeniem, zrobiła węzeł, tak by pętla mogła 

się zaciskać. Wyprostowała się, podeszła do taboretu.( ... ) Przytrzymując się zasłony 

przy łóżku, wdrapała się na taboret, kilkakrotnie owinęła rzemieniem duży gwóźdź, 

który wystawał z ramy, a potem wsunęła głowę w pętlę i zacisnęła ją. Najtrudniej było 

jej przewrócić taboret. Dreptała i tańczyła długo, nim wreszcie upadł. Kiedy jej nogi 

zawisły w próżni, krzyknęła boleśnie. Jeszcze przez krótki moment ciałem wstrząsały 

śmiertelne drgawki, a kolana gwałtownie się uginały, ogarn i ę te ostatnim spazmem. 

Pascal Quignard, Wszystkie poranki świata 
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Christoph Willibald Gluck 

opera w trzech aktach 
(wersja wiedeńska z 1762 roku) 

libretto Raniero de' Calzabigi 

ORFEUSZ 

CHÓR 
Jeśli jesteś gdzieś bl isko, 
Eurydyko, piękny cieniu 

ORFEUSZ 
Eurydyko I 

CHÓR 

osoby: 
Orfeusz baryton 

Eurydyka sopran 
Amor sopran 

Uslysz! Placze, lamenty, żale , 

które smutni rozsypujemy za tobą 

ORFEUSZ 
Eurydyko I 
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CHÓR 
I posluchaj nieszczęś l iwego kochanka. 

który placząc wola cię . 

ORFEUSZ 
Eurydyko I 

CHÓR 
Jak ukochany, 
gdy utraci ukochaną 

ORFEUSZ 
Dość, j uż dość , przyjacielel 
Wasz ból potęgu 1e mó1 wtasny l 
Rozsypcie kwiaty, 
ozdóbcie trumnę , 

zostawcie mniel 
Chcę być sam 
wśród żalobnych , mrocznych cieni 
z towarzyszką mojego nieszczęścia 

CHÓR 
Jeś li jest e ś gdzieś bl isko , 
Eurydyko, piękny cieniu , 
Uslyszl Placze , lamenty, żale 

ktore smutni wylewamy za tobą. 

PIEKŁO 

ORFEUSZ 
Wolam moją ukochaną 
kiedy dz ie ń s ię zaczyna 
i kiedy się kończy 
Ale wszystko na próżnol 
Moja kochana 
nie odpowiada ł 

Eurydykol Eurydykol 
Piękn a, gdzie j es teś? 

Twó1 ukochany płacze , 

pyta o ciebie Boga, 
pyta śmierte l nych, 

i rozsypuje na wietrze 
swoje Izy i swoie lamenty i 

Szukam mojej ukochanej 

tulaJ , gdzie umarla, 
w tym nieszczęsnym miejscu 
Ale na ból tylko echo odpowiada, 
bo poznalo, co to miłość. 
Eurydykol Eurydykol 

To i mię zna cały świat , 

a nauczy! s ię go ode mniel 
Rozbrzmiewa w każdym miejscu. 
Wszędz i e , gdzie bylem, napisalem 
Ońeusz nie szczęsny. Eurydyko, moja Eurydyko, 
ukochana Eurydyko l 

Placzę za moją ukochaną 

kiedy sionce wschodzi 
1 kiedy gaśn ie. 

Wspólczując memu bólowi 
jedynie cichy szmer odpowiada. 

Bogowie! O rutn i bogowie' 
bladzi mie szkańcy podziemi , 
od waszej chciwej dłoni 

111c nie uchroni i nic me zatrzyma -
ani piękn o, ani mlodość . 

Wy mi odebraliśc i e moją piękną Eurydykę 

- straszna pamięci ! - w si le wieku I 
Oddajcie mi Ją. okrutni! 
Mam na tyle odwagi, 
by, ważąc się na NSZystko , 
patrząc wam w oczy 
szukac mojej ukochanej I 

AMOR 
Jestem, kochanyl 
Orfeuszu , twój ból 
poruszy! nas 
Możesz wi ęc zywy 
wejść tam i stamtąd wróc ićl 

Jesteś na drodze do otchlani · 
jeś l i uspokoisz śpiewem furie, 
potwory i rneczulą śmie rć , 

Eurydyka powróci z tobą 

do domu 

ORFEUSZ 
Jak? Kiedy? 

Czy to możliwe? 

Mówi 

AMOR 
Czy masz dość odwagi 
na taką próbę? 

ORFEUSZ 
Obiecujesz mi Eurydykę 
i myślisz , że będę się bał? 

AMOR 

Czy chcesz znać 
warunki? 

ORFEUSZ 
Mówi 

AMOR 
Nie wolno ci spoj rzeć na ni ą, 
dopóki nie znajdziecie s i ę na drugim brzegu i 
Nie wolno c1 powiedzieć je1 o tym zakazie 1 
Bo utracisz j ą na nowo i na zawsze. 
! samotny, n ieszczęś liwy 

zyl będzies ! 
Nie zapomnij o tym 1 żegnaj! 

Powstrzymaj spojrzenia. ukryj emocje , 
pamięta) o cierpieniach, 
które wkrótce ustaną. 
Pamiętaj , że czasem 
zawstydzeni kochankowie milkną , 

nie mogąc zna l eźć słów. 

CHÓR 
Kim jest ten , 
który przez mgly, 
jak nieliczni 
śmiał tu wejść? 
Niech strach ześlą 
okrutne furie , 
niech przerazi go 
wycie potworów, 
chyba że jest bogiem 

ORFEUSZ 
Zmilu jcie się nade mną. 
Fune1 

CHÓR 
Nie. 

ORFEUSZ 
larv.yl 

CHÓR 
Nie I 

ORFEUSZ 

Cienie straszliwe ' 

CHÓR 
Nie I 

ORFEUSZ 
Zmilu1cie s ię 

nad moim c1erp1eniem. 

CHÓR 
B1edn 1 

Czego chcesz, czego szukasz? 
Tylko zal i Jęk 
mieszka tutaj 
w tym nieszczęsnym 
miejscu . 

ORFEUSZ 
Jak wy wst rę tne cienie, 

przynoszę z sobą cierpienie. 
Pieklo noszę w sobie, 
w samym środku serca 

CHÓR 
Jak nieznane slodkie uczucie 
z1awia s ię , zeby uśmierzyć 
nasz wieczny niepokóJ' 

ORFEUSZ 
Byłybyście mniej okrutne 
dla mojego płaczu . mojego lamentu, 
gdybyście doświadczyly choć raz 
śmierci mi lości. 

CHÓR 
Jak nieznane słod kie uczucie 
z1awia się , zeby uśmierzyć 
nasz wieczny niepokóJI 
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Otwórzmy więc 
le czarne zawiasy i drzwi. 
1 pozwólmy prze1ść bezpiecznie 
i wolno temu, który nas zwycięży!! 

NIEBO 

ORFEUSZ 
Jakie czyste niebo! Jakie piękne slońce . 

jakie nowe pogodne światlol 
Jaka slodka zludna harmonia, 
tworzona wspólnie 
przez śpiew ptakow 
szum wody 
szept wiatru I 
To mieszkanie 
szczęśl iwych ludzi 
Wszystko tu tchnie błogim spokoiem. 
ale nie dla m111e . 
Jeśli nie spotkam mo1e1 ukochane1 
nie ma dla mnie nadz1e1 
Ten słodki głos 
to spo1rzenie, cudow11y śmiech 
one są moim domem 
Ale gdzie ją znajdę? 
Zapytam tych szczęśliwych 
którzy właśnie nadchodzą 

Gdzie 1est Euryd ka? 

CHÓR 
Nadchodzi' 
Przybywasz do królestwa spokoju 
wielk i bohaterze. czuły kochanku , 
których nie ma dziś tak w1e1u1 
Miłość odda1e c1 Eurydykę 
JUZ nadchodzi. JUŻ odzysku1e 
swą dawną p i ęknosc . 

ORFEUSZ 
Szczęśliwe dusze. 
znieście mo1ą niecierpliwość 

Jeśli byłyście kochankami , 
musicie znać 
to gwałlowne pożądanie 
które mnie spala . 
które na zawsze 1est ze mną 
Nawet tutaj 
w tym cudownym miejscu 
nie potrafię być szczęśliwy. 

jeśli nie znajdę mo1ej ukochane) 

CHÓR 
Nadchodzi' 
Wraca. jaka piękna , do ukochanego. 
Jak łaskawe jest niebo. 
które nie pozwoli na dłuższe rozstanie. 
Nie narzeka) na swoje przeznaczenie. 
bo tak wierny ukochany 
1est rajem 
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ORFEUSZ 
Chodzza mną. 
1edyna. ukochana 
i wierna milośc1. 

EURYDYKA 
To ty? Nie klam1esz? 
śnię? Budzę s i ę? Majaczę? 

ORFEUSZ 
Ukochana 
to 1a. Orfeusz. wciąz zywy. 
Przyszedłem po ciebie . 
Juz wkrótce nasze niebo. 
nasze słońce . nowe piękno , 

to wszystko · nów będziemy oglądać 

EURYDYKA 
Ty zyiesz? Ja zyję? 
Jak? Jaką sztuką? 
W 1ak1 sposób? 

ORFEUSZ 
Dowiesz się wszystkiego ode mnie, 
ale nie pytaj tera o rnc w1ęce1 1 

Idź szybko za mną 
i nie myśl o strachul 
Nie iesteś 1uz cieniem. 
tak jak ja nim nie 1estem. 

EURYDYKA 
Co slyszę? To prawda? 
laskawi bogowie 
Jakże 1eslem szczęśliwa' 
Znów w ramionach ukochanego. 
złączona najsłodszym węzlem 

mrlości 1 szczęścia . 

przywrocona zyciul 

ORFEUSZ 
Tak, moja nadzie10! 
Ale opuśćmy to mie1sce 
1 idżmy dalej 
Kolo fortuny jest tak okrutne. 
ze nie mogę uwierzyć że znów 1esteś moja, 
nie uiam samemu sobie 

EURYDYKA 
I oto w tej słodkiej hw1h mojej czulej miłości 

po raz pierwszy od kiedy mnie odnalazleś. 
kiedy cię znów zobaczylam. 
nudzę się , Orfeuszu! 

ORFEUSZ 
Ach. Io nieprawda. to .. 
W1edt. .. słuchaj . 

(Okrulny zakazi) 
Piękna . 

nie przestawaj iść . 

EURYDYKA 
Dlaczego smucisz mnie 
w takiej radosne1 chwili? 

ORFEUSZ 
(Co powiedzieć? 
Tak myślalem l 

Oto próbal) 

EURYDYKA 
Nie obejmiesz mnie? Nic nie powiesz? 
Chociaz spójrz na mnie 
Powiedz. c y jestem tak piękna , 

1ak kiedyś? 
Spójrz , czy moze umarło 
życie na rnoieJ twarzy? 
Powiedz . czy moze umarly 
mo1e oczy, które kochałeś, 

które nazywaleś słodkimi? 

ORFEUSZ 
(Im więcej slyszę , 

tym mniej się powstrzymuję , 

Orfeuszu . odwagi!) 
Chodżmy, moja ukochana! 
Teraz nie czas 
na takie czu lości , 

kazda zwloka jest dla nas fatalna 

EU RUDYKA 
Tylko ... jedno spo1rzerne .. 

ORFEUSZ 
Spojrze111e na ciebie 1est nieszczęśc iem 

EURYDYKA 
Ach, niew1erny1 
To 1est twoje powitanie' 
Nie 1estem warta jednego spo1rzenia. 
podczas gdy od ukochanego, 
na1d roższego i najczulszego, 
moglabym oczek iwać 

dolyku 1 pocalunków 

ORFEUSZ 
(Okrutne spo1rzeniel) 
Chodż i bądż cichol 

EURYDYK.<\ 
Mam mi l czeć ! Teraz 
mam lak c ie rpieć! 

A więc s t rac iłeś 

pamięć. mi lość , 

wie rność , wiarę? 

Po co obudz1leś mnie 
ze slodk1ego odpoczynku , 
1eśli straci leś 

ogień m i łośc i 1 pożądania! 

Odpowiedz, zdrajco! 

ORFEUSZ 
Chodż i bądż c1chol 
Chodż do swojego ukochanego. 

EURYDYKA 
ie, droższa dla mnie 1est śmierć 

niż życie z tobąl 

ORFEUSZ 
Okrutna I 

EURYDYKA 
Zostaw mnie w spokoju! 

ORFEUSZ 
Nie; moje zycie. 
Jako cień 
będę zawsze blisko c1ebiel 

EURYDYKA 
Dlaczego 1estes tak okrutny? 

ORFEUSZ 
Prędzej smutek mnie zabije 
niż powiem cl dlaczego. 

EURYDYKA I ORFEUSZ 
Bogowie, wielki jest wasz dar, 
znam go i jestem wdzięczny/a . 

ale ból, który temu towarzyszy, 
jest nie do wytrzymania. 

EURYDYKA 
Co to za życie 
które na nowo zaczynam' 
Jaką zgubną . 

straszną t a1emnicę 

ukrywa Orfeusz? 
Dlaczego placze i smuci s i ę? 

Ach, jeszcze 
nie przywykłam do tych zmartwień, 
które c1e rp1ą zyw1 , 
a po tak ciężkim przeżyc iu 

brakuje mi wytrwalości ; 

moim oczom 
brakuje światla. 

d ręczona bólem 
nie mam s1iy odd chać. 
Orzę . chwieję s i ę, 

i czu1ę . ze zmartwienie i slrach 
powodują ból serca. 

Jaka straszna chwi la , 
jak okrutne przeznaczenie, 
przezyć śmierć , 

by tak c ierp ieć I 
Przywykle do radośc i 

w tym miejscu wiecznego zapomnienia 
moje serce drży 
•Ns t rząsane burzą uczuc: 
Chwie1ę się, drzę. 

ORFEUSZ 
Oto nowe cierpienie. 

EURYDYKA 
Ukochany, 
opuszczasz mnie? 
Cala jestem we Izach. 
a ty mnie nie pocieszysz? 
Ból ataku1e zmys ł , 
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a ty nie przyjdziesz mi z pomocą? 

O nieba. drugi raz 
muszę umrzeć 

bez twojego dotyku. 
bez pożegnania ! 

ORFEUSZ 

(Nie potrafię si ę opanować. 

Tracę rozum 

z minuty na m in utę, 

zapominam o zakazie, 

o Eurydyce, o sobie!) 
I. . 

EURYDYKA 

Orfeuszu. kochany1 
Ach „ . czuję„. slabnę. 

ORFEUSZ 

Nie„. kochana ... Posluchaj . 

Gdybyś wiedziala .. 
(Ach, co rob i ę? 

Jak dlugo 

w tym strasznym piekle 

będę musial c 1erp1 eć?) 

EURYDYKA 

Kochany, pamiętaj .. o ... mnie I 

ORFEUSZ 

Jaki ból ! Ach , 1ak 
wst rząsa moim sercem l 

Już dlużej nie wytrzymam„. 

Boję się ... d rzę ... ma1aczę ... 
Ach1 Moja kochanat 

EURYDYKA 

Wielcy bogowie , co się dzieje? 
Ja slabnę ... ja umieram„. 

ORFEUSZ 

Achl Gdzie minęlo, 

do czego popchnęlo mnie 
milosne ma1aczenie? 
Ukochana1 Eurydyko! 

Eurydyko! Ukochana1 

Już nie ży1e , 

wzywam j ą na próżno! Nieszczęsny1 

Stracilem j ą, na nowo i na zawsze ! 

Och, okrutne wspomnienie! 

Och, okrutne prawoi O śmierci I 

Nikt mi nie pomógł, 

nikt nie powiedzial słowa i 
Widzę - okrutny widoku 1 -

w ciemnych barwach 
caly mó1 losl 
Nasyć s ię więci 

Jestem w rozpaczy! 
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EURYDYKA 

ORFEUSZ 

Jak zyć bez Eurydyki? 

Gdzie pój ść bez moje1 ukochanej? 
Eurydyko !. O Bozel Odpowiedzi 
Jestem zawsze twój I 

Eurydyko ... Ach ! Nie ma dla mnie 

żadne1 pomocy ani nadziei 
tu na ziemi i tam w n1ebie1 
Jak żyć bez Eurydyki? 

Gdzie pójść bez mojej ukochanej? 

Ach, skoriczyć JUŻ na zawsze 
z tym życiem 1 cierpieniem! 
Jestem wlaśn ie w drodze 
do otchlanil 

Niewielka odleg lość 

dzieli moją ukochaną ode mnie, 
Tak , zaczekaj, kochana1 

Zaczeka) , zaczekaj! 

CHÓR 

Jeś l i jes teś gdzieś blisko. 
Eurydyko. piękny cieniu. 

Uslysz! Placze, lamenty. żale 

które smutni rozsypu1emy za tobą 

lłum . l 
wersja warszawska 2009 
• te kst libretta jest niekompletny, 
nie zawiera didaskaliów i końcowego fragmentu 
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OR FE O 
Euridice has set the table for two and put on an evening gown. She waits 
and smokes nervously. Under pressure, she makes a decision. She sets abo
ut destroying the table and herself. She slams her fists on the table, setting 
a mechanism in motion which cannot be stopped . She breaks a glass and cuts 
her wrists. She amplifies her suicidal gesture by taking pills . The choir, an invi
sible commentator of events, begins to hail Euridice's ghost. In a while, Orfeo 
arrives in the house. He finds the dead body and is stricken by grief. Eurid ice 
disappears behind the death gate. 

HELL 
Orfeo is alone and replays in his head the great drama of mourning He ma
kes use of the entire scale of musical language. The memoria! service for the 
deceased is under way. Her relatives are standing around the casket. Orfeo is 
alone. He begs for the fale to change, so thai he can mee! Euridice again . He 
sw1tches on the computer, starts writing , transforming his suffering inio poetr.y, 
inio a song. Maybe he believes !hat music is the only way to death . At the door 
a messenger appears. the only living person Orfeo has contact with. Together 
with a mysterious package he brings the news that Orfeo has been expecting 
the Gods (whoever they may be) have taken mercy on Orfeo and allow Euri 
dice to return. But with one condition. Orfeo mus! not look at his beloved, or 
she will return to the land of the dead forever. lnstead of leaving, the postman 
lingers in Orfeo's space, and poetr.y flows again from the head of the lover The 
messenger leaves the house sat1sfied to have fulfilled his mission. In the pac
kage, Orfeo finds Euridice's urn . Her shadow appears 1n the house thai once 
belonged to the two of them. 
Orfeo 's trial in heli. as he is nego~iating with the furies and larvae guarding the 
entrance to his beloved Euridice changes into a light against his own fantasy 
nourished by the feeling of guilt. Euridice 's suicidal gesture repeats itself fore
ver. Her presence grows stronger, she becomes mad and threatening, gradu
ally turning into a vampire. Orieo has no other choice, he decides to undergo 
the destructive trial to getto Euridice. 
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HEAVEN 
Ha e Orieo's prayers been answered? Have his desperate laments bro
ught about a change of late? The world is full of bright sunshine. There 
are no traces of the recent devastation. A cleaning lady moves around 
the house. But Euridice is not there. She has not arrived yet The heavenly 
breakfast for two will start shortly. As if woken from a nightmare, Orfeo 
is unsure of what is going on. He waits , starts writing again, calls at the 
deceased with his poetry In spite of its lightness, tl1e calm is decepti
ve. Euridice returns, but does not believe thai she has come to life. Her 
return 1s another death they have to experience together. The breakfast 
together is imposs1ble. The symbolic prohibiti on to look inio Euridice's 
eyes triggers anew her suicidal states . Euridice cannot understand why 
she cannot come back. Orfeo can neither tell her nor explain. The lovers 
lament in solitude. Eurid ice dies slowly Again, she passes inio the land 

of the dead. Orfeo stays behind. 

EURIDICE 
The sun is rising. A day like any other. Orfeo is desperate At first he 
declares he will follow Euridice. But he does not. His drama takes place 
in his head, in the heli he carries around in himself, other than Euridice's 
story. An impressive song is left behind, which Orfeo has written. The 
circle of his wanderings will never come to an end. Euridice will return 

time and again. 
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Az1one teatrale per musica w 3 aktach 

Libret1 o: RANIERI DE' CALZABIGI 
Muzyka. CH RISTOPH VvlLLIBALD VON GLUCK 

Prapremiera z okazji imienin cesarza Franciszka I 
Burgt heater, Wiedeń : 5 pażdziern ika 1762 
Dyrygent: Christoph Will1bald von Gluck 
Choreog rafia Gasparo Angiolini 
Dekoracje Giovanni Maria Quaglio 

Obsada 
Orfeo Gaetano Guardagni (kastrat) 
Eund ice: Marianna Bianchi 
Amore Lucia Clavarau 

62 

„Orfeusz i Eurydyka" w Warszawie 

Premiera polska w roczn i cę ko„onaCJi 
króla Stan i sława Augusta 
Teatr w Palacu Radziwillowskim, 
Warszawa 25 listopada 1776 
Dyrygent: Gaetano (Kajetan Mayer)* 
Rezyseria: Johann Joseph Felix Kurz ' 
Choreografia: Francesco Caselli * 

Obsada 
Orfeo Constanza Liverati* 
Euridice: Anna Davia* 
Amore Teresa Kurz* 

Premiera w rocznicę 

koronacji króla Stanislawa Augusta 
Teatr Narodowy na Placu Krasi riskich, 
Warsza a: 25 listopada 1789 
Dyrygent Gaetano (Kajetan Mayer) 
lub Stefano Ghinass1 
Rezyseria : Domenico Guardasoni* 
Choreografia : Daniel Curz 

Obsada 
Orfeo: Antonia Paccin i* 
Eurid ice: Caterina Micell i* 
Amore Luigia Crespi* 

Premiera 
Teatr Wielk i, Warszawa: 26 kwietnia 1918 
Dyrygent Tadeusz Mazurkiewicz 
Reżyser ia : Henryk Kawatski 
Choreografia: Piotr Za1l1ch 

Obsada 
Orfo Maria Trąmpczyriska-Otto 

Euridice Matylda Po l i ń ska-Lewicka 

Amore : Zofia Zabiello 

*prawdopodobnie 

opr. fm/pch 



ŁUKASZ BOROWICZ 

Dyrygent. Od 2007 roku dyrektor arty
styczny Polskiej Orkiestry Radiowej. 
Studiowal w klasie Boguslawa Madeya 
w Akademii Muzycznej im Fryderyk.a 
Chopina w Warsza "ie, tam też uzyskal 
tytul doktora w dziedzinie dyrygentury 
pod kierunkiem Antoniego Wita. W la
tach 2005-06 pelnil funkqę asysten ta 
Kazimierza Korda w Teatrze Wielkim -
Operze Narodowe1. gdzie zadebiutowal 
1ako dyrygent operowy, prowadząc Don 
Giovanniego Mozarta. Na naszej scenie 
dyrygowal także spektaklami: Jeziora 
labędziego Czajkowskiego, Bajadery 
Minkusa, W krainie czarodziejskiego 
fletu Mozarta i Carmen Bizeta. Wspól
pracowal z wybitnymi śpiewakami , m.in. 
z Ewą Podleś, Piotrem Beczalą . Mariu
szem Kwietniem. Samuelem Ramey
em, Sergeiem Leiferkusem. Wcześnie j 

(2002-05) byl asystentem Antoniego 
Wita w Filharmonii Narodowej, a w se
zonie artystycznym 2000/01 - Ivana 
Fischera przy Budapest Festival Orche-
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slra. By! wielokrotnym stypendystą Mini
sterstwa Kultury oraz laureatem nagród 
na czterech konkursach dyrygenckich : 
w Trydencie (1999), Atenac (2000). 
Porto (2002) i Bambergu (2004). 
Lukasz Borowicz dyrygowal m in : Na
rodową Filharmoniczną Ork i e strą Rosji , 
Or 1es trą Symfoniczną Radia Duńskie

go, Orkiestrą Filharmonii Narodowe1 
Ukrainy, Bamberger Symphoniker. I Po
merigg1 Musicali (Mediolan) oraz więk

szością polskich orkiestr symfonicznych 
(m. in. Orkiestrą Symfoniczną Filhar
monii Narodowej, Narodową Orkiestrą 

Symfoniczną Polskiego Radia. Orkiestrą 

Sinfonia Varsovia) Jego nagrania byly 
czterokrotnie nominowane do agrody 
„Fryderyka"; plyta z muzyką Schuman
na pod jego batu tą otrzymala tę nagro
dę w 2007 roku. W styczniu 2008 zostal 
wyrózniony Paszportem „Polityki" 
Przed objęc iem funkcji szefa artystycz
nego Polskiej Orkiestry Radiowej lukasz 
Borowicz wielokrotnie wspólpracowal 
z tym zespolem, prowadząc koncerty 
i dokonując nagrań . Sezon 2007/08 Pol
ska Orkiestra Radiowa zainaugurowala 
koncertowym wykonaniem opery Falstaff 
Verdiego, a w marcu 2008 podczas 12. 
Wielkanocnego Fest' alu Ludwiga an 
Beethovena wzięla udzial w wykonaniu 
opery Lodo1ska Cherubiniego przygo
towanej pod opieką artystyczną Christy 
Ludwig. Od 2006 roku l ukasz Borowicz 
pelni funkcję pie szego dyryg nta go
śc i nnego Filharmonii Poznar1sk1ej, gdzie 
dyrygowal 1n.1n. Koncertem skrzypco
wym Sibeliusa, w którym partię solową 

wykonala Ida Haendel. Wspólpraca Lu
kasza BorowicLa z Narodową Orkiestrą 
Symfon iczną Polskiego Radia zaowo
cowata zaproszeniami do tak pres tiżo

wych pro1ektów, jak Pociąg do muzyki 
Kilara, Dni muzyki Wojciecl1a Kilara . „Bu
dapeszt 1956" (koncert w Palacu Sztuk 
w Budapeszcie}, Muzyka dla Pragi 1968. 
In memoriam Ryszard Siwiec ( oncert 
w praskiej sali Rudolfinum). 
Sezon 2008/09 Io m.in. koncerty z Pol
ską Orkiestrą Radiową na Festiwalu 
Krzysztofa Pendereckiego oraz na 13. 
Wielkanocnym Fest iwalu Ludwiga van 
Beethovena - pierwsze polskie wyko
nanie opery Louisa Spohra Bergge
isl. Ponadto premiery oper Mozarta 
Czarodziejski flet w Teatrze Wielkim 
w l odzi, Don Giovanni w Operze Kra
kowskiej oraz Ońeusz 1 Eurydyka Glucka 
w Operze Narodowej. (fot. M. Kuran) 

MARIUSZ TRELIŃSKI 

Reżyser operowy, tilmowy i teatralny. 
Dyrektor artystyczny Opery Narodowej 
w sezonie 2005/06 i ponownie od 2008 
roku. Jest absolwentem wydziału re
żyseri i lódzkiej PWSFTViT Debiutowa! 
filmem telewizy1nym Zad wielkiego wie
loryba Nakręci ! póżniej · Pożegnanie je
sieni (1990) wedlug powieśc i Witkacego 
(premiera na festiwalu w Wenecji; Na
groda im Andrzeja Munka oraz agro
da Ministra Kultury i Sztuki za na1lepszy 
debiut), ł..agodną (1995) na motywach 
opowiadania Fiodora Dosto1e skiego 
oraz Egoistów (2001 ). By! dyrektorem 
artystyczn m Studia im Karola Irzykow
skiego 1990-92). W Operze Narodo
wej debiutowa! w 1995 roku kameralną 

in scenizacją Wyrywacza serc Elżbiety 

Sikory wedlug prozy Borisa Viana (Fe
stiwal „Warszawska Jesień" . Centrum 
Pompidou w Paryżu) . W maju 1999 roku 
odbyla się na nasze1 scenie premiera 
jego glośnej inscenizacji Madame But
terfly Pucciniego w scenografii Borisa 
Kudlićki (odtąd stalego wspólpracow
nika rezysera). Wielkim sukcesem by1o 
przeniesienie tej produkcji do repertuaru 
Washington Opera (2001, wznowienie 
2006 na zaproszenie dyrektora tego 
teatru , slynnego tenora Placida Domin
go Kolejne warszawskie inscenizacje 
operowe Mariusza Trelińskiego to: Król 
Roger Szymanowskiego (2000) , Otel
lo Verdiego (2001 ), Oniegin Czajkow
skiego (2002) 1 Don Giovanni Mozarta 
(2002 oraz w Los Angeles Opera 2003). 
W 2001 roku artysta zoslal laureatem 
Nagrody im. Karola Szymanowskiego 
za reżyserię Króla Rogera oraz olrzymat 
Paszport „Polityki" . Póżniej reżyserowal 
także Damę pikową Czajkowskiego w 
berl ińskiej Staatsoper unter den Lin
den pod dyrekcją Daniela Barenboima 
i z Placidem Domingo w roli Herma
na (2003) oraz w Operze Narodowe1 
(2004). operę Giordana Andrea Chenier 
(Teatr W1elk1 w Poznaniu i Washington 
Opera 2004, Opera Narodowa, 2005) 
i La Bohema Pucciniego (Opera Naro
dowa 2006 i Wash1ng on Opera 2007). 
W 2005 roku 1ego inscenizacja Mada
me Butterfly m1ala premierę w Teatrze 
Mary1skim w Sankt Petersburgu, a w 
2008 roku na scenie lsraeli Opera w Tel 

Awr.Me. W 2006 roku Mariusz Tre l i ński 

otrzyma! prest iżową nagrodę 1m. Kon
rada Swinarskiego, przyznaną przez 
miesięcznik „Teatr" za reżyserię oper 
Andrea Chenier i La Boheme w Operze 
Narodowej. W 2007 roku stworzył nową . 

calkiem inną i nscenizację Kióla Rogera 
dla Opery Wroclawsk1ej, a następn ie po
wtórzy! ją pod dyrekcją Valery'ego Ger
gieva w Teatrze Maryjskim w Sankt Pe
tersburgu oraz na Festiwalu Teatralnym 
w Edynburgu W 2008 roku zrealizowat 
z kolei Borysa Godunowa Musorgskie
go w wi leńskim Teatrze Opery i Baletu 
oraz (w koprodukcji z Operą Narodową) 
Ońeusza i Eurydykę Glucka w Slowac
kim Teatrze Narodowym w Bratysławie . 

W kwietniu 2009 roku w Teatrze Maryj
skim w Petersburgu odbyla się premiera 
dwóct1 jednoaktówek w reżyser ii Mariu
sza Trelińskiego Aleko Rachmaninowa 
i Jolanta Czajkowskiego. Szefem mu
zycznym premiery by1 Valery Gergiev. 
(fot. J. Poremba) 
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V 

BORIS KUDLICKA 

Scenograf operowy, teatralny i filmowy, 
designer. Studiowal na wydziale sce
nografii Akademii Sztuk w Bratyslawie 
oraz w Akademii Sztuk P ięknych w Gro
ningen (Holandia). W 1995 roku zostal 
asystentem i wspólpracownikiem An
drzeja Kreutz Majewskiego, rok póżniej 
rozpocząl samodzielną wspólpracę z 
Operą Narodową, a w sezonie 2005/06 
byl naczelnym scenografem naszego 
teatru. Twórca dekoracji do wszystkich 
inscenizacji operowych Mariusza Treliń
skiego (Madame Butterfly, dwie wersje 
Króla Rogera, Otello, Oniegin, Don Gio
vanni, Dama p ikowa, Andrea Chenier, 
La BoM me, Borys Godunow, Orfeusz 
i Eurydyka). Amerykańskie _premiery 
Madame Butterfly, Don Giovanniego, 
Andrei CMnier i La BoMme (Waszyng
ton, Los Angeles) w jego scenografii 
odniosly ogromny sukces u publicz
ności i krytyki; byl też autorem oprawy 
plastycznej Damy pikowej w berlińskiej 
Staatsoper unter den Linden, Madame 
Butterfly i Króla Rogera w Teatrze Ma-
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ryjskim w Sankt Petersburgu, Madame 
Butterfly w lsraeli Opera w Tel Awiwie 
i Orfeusza i Eurydyki w Slowackim Te
atrze Narodowym w Bratyslawie. Pro
jektowa! scenografię do spektakli ope
rowych Marka Weiss-Grzesińskiego 

w Poznaniu (Galina, Carmen, Halka), 
Andrzeja Żulawskiego (Straszny dwór) 
i Tomasza Koniny (Tankred) w Warsza
wie, a także do spektakli baletowych 
Emila Wesolowskiego w Operze Naro
dowej (Tryptyk polski 1 Spartakus); jego 
autorstwa byly też kostiumy do Romea 
i Julii Prokofiewa oraz do Wyrywacza 
serc Elżbiety Sikory. Wspólpracuje 
z Oper Frankfurt (Podróż do Reims 
w reżyserii Dale'a Duisienga, Śmierć 
w Wenec/i w reżyserii Keitha Warnera) 
oraz z zespolami baletowymi w Pradze 
i Bratyslawie. Byl także autorem kostiu
mów do Makbeta (Teatr Powszechny 
w Warszawie, reżyseria: Mariusz Tre
liński) oraz scenograf11 do Wiśniowego 
sadu (reżyseria: Maciej Prus) i Ryszar
da li (reżyseria: Andrzej Seweryn) w Te
atrze Narodowym oraz do Tańca wam
pirów Romana Polańskiego i Akademii 
Pana Kleksa w warszawskim Teatrze 
Roma. Wspólnie z Andrzejem Kreutz 
Majewskim stworzy! projekt polskiego 
pawilonu na EXPO 2000 w Hanowerze. 
Pracu1e dla filmu i telewizji Uhonoro
wany zostal medalem ,Zaslużony Kul
turze - Gloria Artis'', a za scenografię 
do Ryszarda li otrzyma! nagrodę I Ogól
nopolskiego Konkursu na Teatralną In
scenizację Dawnych Dziel Literatury 
Europejskiej. (fot j. Poremba) 

.... 

MAGDALENA MUSIAŁ 
Scenograf i projektantka kostiumów 
Absolwentka Wyższej Szkoly Muzycz
nej i Sztuk Plastycznych w Grazu (Au
stria) oraz Akademii Sztuk Pięknych 

w Hamburgu. Jest autorką scenografii 
i kostiumów do licznych przedstawień 

dramatycznych i operowych w Polsce 
i za granicą Zaprojektowala sceno
grafię do Snu nocy letniej Szekspira w 
ramach Festiwalu „Styryjska Jes ień" . 

Nory Ibsena w Schauspiel Leipzig , Ro
meo i Julii Szekspira w Theaterhaus 
Bremen, Uliom Molnara w Theaterhaus 
Jena , Noc śpiewa swoje piosenki Jona 
Fosse'a w Schauspiel Leipzig, Elektry 
Hofmannsthala w Theater Magdeburg, 
Historii rodzinnych Bil1any Srbljanović w 
Deutsches Theater Berlin , Sinobrodego 
Dei Loher w Schiller Theater Berl in, Stil
/en Lotty Van den Berg dla Toneel huis 
Antwerpen/Sophiensaele Berlin (kopro
dukcja) , Medei Gril lparzera w National
theater Weimar oraz Windstill Marii Kilpi 
w Gorki Theater Berl in. 
W Polsce zreal izowała scenograficz
nie następu1ące spektakle Zaryzykuj 
wszystko w reżyserii Grzegorza Jarzy
ny, Walęsa. Historia wesola, a ogromnie 
przez to smutna Demirskiego, Fedra 
Racine'a, Operetka Gombrowicza z Mi
chalem Zadarą, Tartuffe Moliera z M1ko
lajem Grabowskim, Transatlantyk Gom
browicza i Ósmy dzień tygodnia Hlaski 
z Arminem Petrasem dla Teatru Starego 
w Krakowie, P11acy Bohomolca w reży
serii Barbary Wysockiej, Między nami 
dobrze jest w reżyserii Grzegorza Jarzy
ny dla Scl1aubuhne Berlin/TR Warszawa 
(koprodukcja). Od 2007 roku wspólpra
cu1e z Mariuszem Trelińskim; jest autor
ką kostiumów do takich jego spektakli, 
jak: Borys Godunow dla Narodowego 
Teatru Opery i Baletu w Wilnie, Orfeusz 
i Eurydyka dla Slowackiego Teatru Naro
dowego w Bratyslavvie oraz AJeko i Jo
lanta w dla Teatru Maryjskiego w Sankt
Petersburgu. (fot. M. Kolyga) 

TOMASZ WYGODA 
Tancerz, aktor, pedagog, choreograf 
Studiowal taniec współczesny (1993-
95) 1 l1 isto rię na Uniwersytecie w Kiel
cach (1993-99). W 2001 roku otrzyma! 
dyplom z zakresu tańca wspólczesne
go Tancerz Śląskiego Teatru Tańca 
w Bytomiu (1997-2003). Debiutowa! 
w Zapiskach z teczki Gua-va w chore
ograf ii Jacka lumiń sk1ego. Występo

wał m.ln w spektaklach lumińs kiego 
i Drzewieckiego (Polska), Henrietty Horn 
(Niemcy), Jonathana Hol landera (USA) 
i Paula Claydena (Wielka Brytania) . Sty
pendysta DanceWeb w Wiedniu (2002). 
Występowal w USA, Wielkiej Brytanii , 
i'Jiemczech, Francji, Kanadzie i Wlo
szech. W 2005 roku zdobyl Ili miejsce 
na XIII Prezentacjach Wspólczesnych 
Form Tanecznych w Kaliszu. Z Wojcie
chem Mochniejem i Martą Monteros 
współ tworzy! spektakl Made in Polska -
museum of imagination (Calgary 2004) 
Z Teatrem Breton Cafie z Warsw wy 
stworzy! spektakl Siam out oraz Tańcząc 
Sarę Kane. Wspólpracuje z Teatrem Sta
rym w Krakowie, gdzie bierze udzial w 
spektaklach Krystiana Lupy (Zaratustra , 
Factory 2), Pawia Miśkiewicza (Niewina), 
Michala Zadary (Fedra ). Występuje też 

u Krzysztofa Warlikowskiego (Oczysz
czenr, Teatr Wspólczesny we Wroclawlu, 
Teatr Polski w Poznaniu, TR Warszawa) 
i Agnieszki Olsten (Uncz, Samsara Di
sco, Teatr Polski we Wroclawiu). Autor 
choreografii do spektakl i Michała Zada
ry From Poland with Love oraz Walęsa . 

Historia wesola, a ogromnie przez to 
smutna Pawia Demirskiego (Teatr Wy
brzeże w Gdańsku) . Odprawa postów 
greckich Jana Kochanowskiego (Teatr 
Stary w Krakowie) . Wspólpracowal też 

z Moniką Pęcikiewicz, Wiktorem Rubi
nem, Mają Kleczewską. Z Mariuszem 
Trelińskim pracowal przy spektaklach 
operowych: La Boheme Pucciniego 
(Opera w Waszyngtonie), Borys Godu
now Musorgskiego (Teatr Opery i Baletu 
w Wi lnie) , Król Roger Szymanowskiego, 
Aleko Rachmaninowa i Jolanta Czajkow
skiego (Teatr Maryjski w Petersburgu) 
(fot. A. Georg1ew)) 
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BOGDAN GOLA 
Chórmistrz, dyrygent 1 pedagog De
biutowa! jako kierownik chóru Opery 
Śląskiej w Bytomiu (1976-1982) Potem 
kierowa! chórami Filharmonii im. Józefa 
Elsnera w Opolu. Zespołu Pieśni 1 Tańca 
„Ś l ąs k" , Akademii Muzyczne) w Kato
wicach oraz Chórem Teatru Wielkiego 
w Warszawie. Twórca Zespolu Muzyki 
Dawnej All Antico (1976-1986) , speqa
l izu 1ącego się w wykonywaniu muzyki 
renesansu i baroku, a tak.ze Chóru Poli
fonicznego Sacri Concentus dz ialające

go w latach 1993-98 przy Warszawskim 
Towarzystwie Muzycznym. Kierowany 
przez niego w latach 1985-95 i ponow
nie od 1998 roku Chór Opery ~J arodo

we1 zdobyl sobie trwale uznanie krytyki 
i publi cznośc i w kraju 1 za granicą Ze
spól nagrywa! dla Polskich Nagrań , 

Schwann Koch International, Studio 
Berlin Classic, CPO, EMI , CD ACCORD, 
a takze w lVR ZDF, 3SAT 1 ARTE. Za dy
rekcji Roberta Satanowskiego na scenie 
warszawskiej zreal izowal z Augustem 
Everdingiem Pierścień Nibelunga Wa
gnera (1988-89) W programach koncer
towych sięga po znane dz1ela oratoryjne 
i chóralne, stare, zapomniane kancjona
ly 1 kodeksy, partytury mistrzów polskie
go baroku 1 romantyzmu. Przy realizacji 
nagrań dla TVP 2 wspólpracowal m.in. 
z Orkiestrą Kameraln ą Concerto Aven
na. Prowadzi dziala l ność pedagogiczną , 

którą rozpaczą! w 1979 roku w katowic
kiej Akademii Muzycznej. Od 1986 roku 
jest pracownikiem naukowym Wydzialu 
Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Mu
zycznego (wcześn iej Akademii Muzycz
nej) Fryderyka Chopina w Warsza >Vie. 
w latach 1998-2004 byl prodziekanem 
wydz1alu, obecnie pracuje na stanowi
sku profesora zwyczajnego. W 2001 
roku otrzyma! tytul naukowy profesora 
sztuk muzycznych. Laureat Srebrnego 
Medalu „Zaslużony Kulturze Gloria Ar
tis". (fol. J. Multarzyński) 



PIOTR GRUSZCZVŃSKI 
Dramaturg, krytyk teatralny, związany 
na stale z Nowym Teatrem Krzysztofa 
Warlikowskiego. Autor ks1ązek : Ojco
bójcy oraz Szekspir i uzurpator - roz
mowy z Warlikowskim Z Mariuszem 
Trelińskim wspólpracowat przy reaJi7a
CJi Borysa Godunowa w w1lensk1m Na
rodowym Teatrze Opery i Baletu oraz 
Aleko 1 Jolanty w Teatrze Mary1sk1m 
w Sankt Petersburgu. (lot archiwum) 

MARC HEINZ 
Rezyser światel Rozpocząl karierę w 
1998 roku jako szef oświetlenia w Tone
elgroep Amsterdam. W 1993 roku zostal 
niezależnym rezyserem światel Wyko
n Nal projekty min. dla Royal Flemish 
Theatre (Bruksela) . Royal Dutch Theatre 
(Antwerpia) , NTG (Geni), The National 
Theatre (Haga), Het Paleis (Antwerpia) , 
Ro Theater (Rotterdam), Holland Festi
val , Wiener Fes oche, Festival of Old 
Music (Utrecht) . Opera Ahoj i The Natio
nal Tour Opera. Swoje prace reahzowal 

operach w Rotterdamie, Antwerp11, 
Paryzu, Amsterdamie, Kolonii Hanowe
rze, Wiedniu, Mannheim, Berlinie, Ham
burgu, DOsseldoń1e . Sankt-Petersburgu, 
Edynburgu, Wilnie, Utrechcie, Arnheim 
1 8ratyslaw1e. Na1w1ększym spekt klem 
operowym, do którego przygotowal re 
żyserię światel była Aida Giuseppe Ver
diego wystawiona na Stade de France 
w Paryzu dla 85 tysięcy widzów Miał 

też swój udzial w prestizowych produk
ciach te lewizyjnych, kabaretach, wy
darzeniach specjalnych i spektaklach 
musicalowych, np Fame, Analevka , Oli
ver' . Blond Brothers, Grease , Footloose, 
Kopciuszek i Rembrandt. Pracowal z ta
kimi rezyserami , jak: Gerard1an Rijnders, 
Herbert Wenicke, W11fned M1nks, Petnca 
Ionesco, Bernard Bro a, Ken Caswell. 
Alize Zandwijk, Guy Cassiers, Mariusz 
Treliński, Johan Simens i Martin Michel. 
(fot. archiwum artysty) 
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WOJCIECH PUŚ 
Artysta video, rezyser świate l , operator. 
Absolwent wydzialu operatorskiego, ani
macji 1 efektów speCjalnych Państwowej 

Wyższej Szkoty Filmowej, Telewizyjnej 
i Teatralnej w Łodzi (2004) . J st asysten
tem Józefa Robakowskiego w Katedrze 
Mult imediów lódzkiej PWSFTViT W ope
rze zadebiutow<'I! jako twórca video do 
inscenizacii A/eko 1 Jolanty w rezyserii 
Mariusza Trelińskiego (Teatr Mary1sk1 
w Sankt-Petersburgu/Festspielhaus w 
Baden-Baden) . Jako rezyser św1atel 

wspólpracuje z na1w<'lżnie1szym 1 scena
mi w Polsce (Teatr Narodowy w Warsza
wie, Teatr Dramatyczny w Warszawie, 
Wroclawski Teatr Wspólczesn , Teatr 
Polski we Wroclawiu) i z rezyserami mlo
dego i średniego pokolenia (Agniesz
ka Olsten , Monika Pęcikiew1cz , Marek 
Fiedor, Pawel Miśkiewicz) . Większość 

jego realizacji teatralnych m charakter 
instalacyjny i lunkcjonuje na zasadzie 
równouprawnienia z aktorami i innymi 
elementami spektaklu W latach 2007-
08 prezentowa! swoje instalaCje i poka-

w Muzeum Sztuki w l odzi (Uwaga1 
ŚWIATŁO - I. Ogród [wnętrze] I Miraże 
Józefa R) oraz w Teatrze Polskim we 
Wroclaw1u (2. Romantyczność) , Galerii 
Entropia we Wroclawiu (Zęby - Entropia 
rośnie i INSTANT) oraz w Galerii Stefa
nii Piga Vaselli w Rzymie W roku 2009 
pokazał swo1e 1nSPIRACJE na Festiwa
lu Sztuk Multimedialnych w Szczecinie, 
a INSTANT w warszawskiej Galerii Leto 
1 berl1 nsk1ej Brotfabrik. W jego realiza
cjach światlo/video/przest rzeń inspiro
' ane są rytmem natury. Ar.tysta pracuje 
obecnie nad doktoratem łączącym ele
menty instalacji świetlnej i video oraz nad 
nowym projektem multimedialnym zde
rza1ącym fotografię, video i perfor.mance 
pod roboczym tytulem GIVEN . .. ./DANE 
SĄ .'. .. (fot. archiwum ar.tysty) 

WOJTEK GIERLACH 
Bas-baryton Ukończy! z wyróżnieniem 

Akademię Muzyczną im F Chopina w 
Warszawie w klasie prof. Kazimierza 
Pustelaka. Jest laureatem glóv. ych 
nagród na międzynarodowych konkur
sach wokalnych: im. Ady Sari (1999) , 
Bilbao (2000) Premio Caruso Me
diolanie (2001 ), im Franci co Vinasa 
w Barcelonie (2004) Zadebiutowal 
w 1999 roku rolą tyt u lową w lmeneo 
Handla w Warszawskiej Operze K me
ralnej Na deskach tej sceny wcielil s ię 

równiez w postać Don Giovanniego. a 
jako Leporello wystąpi! w Operze Na
rodowej oraz w Nico Theater w Cape 
Town. Śpiewal Figara w Weselu Figara 
Mozarta w Teatro Piccini w Bari oraz 
Argerna w lmeneo Handla w Opera lre
land w Dublinie W operach Gioachino 
Rossiniego wcieli ! się w role: Mustafy 
we W/oszce w Algierze (Lizbona, Min
neapolis i Ravenna) , Assura w Semira
midzie (Teatra Verdi di Pisa), Ahdora w 
Kopciuszku (Deutsche Oper Berhn, Fe
sh al d'Aix-en-Provance, Stadttheater 
Klagenfurt), Orbazzana w Tankredzie 
(Teatro Maestranza de Sevilla). Don Ba
s1lia w Cyruliku sewilskim, Gouverneura 
w Hrabim Ory (Festival Wildbad). Lorda 

ADAM SZERSZEŃ 
Baryton Absolwent Panstv;owej S~oly 

uzyczne1 li st. im. Mieczysława Kar
low1cza w Katowicach w klasie śpiewu 
Danuty Rajchel (1998) oraL Akademii 
Muzycznej im. Karola Szymanowskie
go w Katowicach w klasie śpiewu prof. 
Michaliny Growiec (2002). Zebral liczne 
nagrody w wielu onkursach wokalnych, 
m.in. na IV Międzyuczelnianym Konkur
sie Wykonawstwa Polskie1 Pieśn i Arty
stycznej w Warszawie (1999). na Kon
kursie Wokalnym w Dusznikach-Zdroju 
(2000) i na Międzynarodowym Konkur
sie Muzyki Kameralnej w Łodzi (2001). 
Dwukrotny stypendysta ministra kultury 
i stypendysta miasta Sosn01"'1ec oraz 
Fundacji im. Kolląta ja . W latach 1995-
98 byl artystą chóru Filharmonii Śląskiej . 
w latach 1998-2002 byl śpiewakiem 
zespolu Camerata Silesia , z którym kon
certowa! w kraju i za gran icą, dokona! 
prawykonań wielu dzieł muzyki wspól
czesne1 oraz nagral cztery plyty, w tym 
Completor1um Gorczyckiego z Emmą 
Kirkby dla Musiconu. W latach 2002-05 
był sol istą Opery Sląski ej. W swoim re-

S1dney'a i Don Profonda w Podrazy do 
Reims (Pesaro Rossini Festival) oraz 
Geslera w Wilhelmie Tellu (wykonanie 
koncertowe, Opera Narodowa) . Na na
sze1 scenie kreował postać Colhne'a 
w Cyganerii, Raimonda w Lucji z L.am
mermooru 1 Escamilla w Carmen. Wy
slępował jako Timur w Turandot (Santa 
Cruz de Tenerife) , jako Commendatore 
uczestniczy! w prawykonaniu i nagra
niu opery li Dissoluto Punito Ramona 
Carnicera w ramach Mozar1 Festival 
w La Coruna, 1ako Salieri w operze 
Rimskiego-Korsakowa w Teatro Fiar
mornco w Oviedo, Ońeusz w Orfeuszu 
i Euryd}lce Glucka (Narodne Divadlo w 
Bratyslawie) . Creon w Medei ayera 
(Theater StGallen . Jego dorobek fo
nograficzny obe1muje pełne nagrania 
Wloszki w Algierze Luigiego Mosca, 
Semiram1d}I Meyerbeera, Ciro in Ba
b1loma, Mojżesza w Egipcie, La Don
na del Lago Rossiniego oraz Lodoiski 
Cherubiniego i fragmentów Zemsty 
nietoperza Straussa. Równie wazne 
miejsce w 1ego dzialalnosci artystycz
nej za1muje repertuar oraty1no-kantato
wy obejmujący dzieła od epoki baroku 
po współczesne . Artysta bral udz1al 
w wykonaniach Te Deum Kurpińskiego 
1 Mszy h-mol/ Bacha (Warszawa) , Mszy 

pertuarze posiada partie w dziełach ora
tory1no-kantatowych, min.: Niemieckie 
requiem Brahmsa. Stabat Mater i Stwo
rzenie świata Haydna, Requiem Fau
re'go, Stabat Mater Szymanowskiego. 
Magmf1cat i Ich habe genug Bacha, Via 
Crucis Lista. Missa di Gloria Pucciniego, 
Missa Criolla Ramireza. Występowal na 
takich festiwalach, jak: ,,Warszawska 
Jesie11" (1 999 , 2001, 2004) , .Ave Maria" 
w Czeladzi (2004, 2006, 2007 , 2008) , 
„Anima Mundi" w Pizie (2001, 2003), 
na Europejskim Festiwalu Operowym w 
Krynicy (2005-08), Bydgoskim Festiwalu 
Operowym (2004, 2006, 2008) i Między

narodowym Festiwalu Muzycznym im. 
Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju (2006-
08). W reper1uarze operowym debiuto
wal partią iecznika w Strasznym dwo
rze Moniuszki na scenie Opery Śląskiej 
w Bytomiu. Ma w swym dorobku kilka
naście ról w takich operach, jak Strasz
ny dwór i Halka Momus ki, Eugeniusz 
Oniegin . Dama pikowa Czajkowskiego, 
Borys Godunow Musorgskiego, Fidelio 
Beethovena, C8Imen Bizeta. Aida, Er
nani, Traviata, Don Carlos , Bal maskowy, 
I due Foscari. Stiffelio Verdiego. Andrea 
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Koronacyjne1 Mo arta (Kraków) . Stabal 
Mater Dvoraka (Wroclaw) Z orkiestrą 
I Solist1 Veneti pod dyrekc1ą Claudia 
Scimone sp1ewał w Pasp Salieriego 
(koncert transmi1owany przez telewizję 

RAI), z Orquest Simfonica de Asturias 
pod kierunkiem Alberto Zeddy wykonal 
Stabat Mater Rossiniego, na festiwalu 
„Praska Wiosna" uczestniczył w Pasji 
wg św. Jana Iwo Parta. a w ramach 
„Warszawsk1e1 Jesieni" w Pasji wg św 
Mateusza Krzysztofa Krnttla (fot. archi
wum ar.tysty) 

Chenier Giordana, La Boheme Pucci
niego oraz Gosi Ian tutte Mozarta. Od 
2002 roku jest asystentem na Akade
mii Muzycznej w Katowicach, od 2003 
roku gościnnym solistą Teatru Wielkiego 
w Poznaniu. Na scenie Opery Narodo
wej zadebiutowal partią Księcia Jelec
kiego w Damie pikowej (2004). Wykonal 
także partię Gerarda w Andrei Chenier 
(2005) , Marcella w La Boheme (2006) 
i Janusza w Halce (2007). (fot. archiwum 
ar.tysty) 

WYK OHR WC V 



OLGA PASIECZNIK 
Sopran. Urodzila się na Ukrainie. Sludio
wała pedagogikę muzyczną w rodzin
nym Równem (fortepian. dyrygentura 
i śpiew) . Studia wokalne odbyła w Kon
serwatorium Ki1owskim, zaś studia po
dyplomowe w Warszawskiej Ak dem1i 
Muzycznej. Od 1992 roku jest sol istką 
Warszawskiej Opery Kameralnej Śpie-
1 a partie sopranowe w operach: Koro
nacja Poppei Monteverdiego, Dydona 
i Eneasz Purcella. Alceste Lully'ego, 
lmeneo , Rinaldo i Giulio Cesare Han
dla, Wesele Figara, Czarodziejski flet, 
Don Gio anni, La finta giardiniera i La 
finta semplice Mozarta oraz Eugeniusz 

JOANNA WOŚ 
Sopran. Absolwen tka Akademii Muzycz
nej w Łodzi. Uczestniczka I laureatka 
najważniejszych konkursów wokalnych 
w Polsce oraz zdobywCZ"'1i I nagrody 
na Międzynarodowym Konkursie Wokal
nym w Bilbao (Hiszpania, 1986) . W tym 
samym roku na scenie lódzkiego Teatru 
Wielkiego zadebiutowała partią tylulową 

w Łucji z Lammermooru i zos ała solist
ką tego teatru Ma w swoim repertuarze 

Oniegin Czajkowskiego. Występuje w 
repertuarze kameralnym 1 koncertach 
oratoryjnych oraz symfonicznych we 
wszystkich niemal krajach Europy, w 
Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ja
poni i. Uczestniczy1a w wielu międzyna

rodowych festiwalach muzycznych. 
Jest l aureatką konkursów wokalnych: 
konkursu s'Hertogenbosch, konkursu 
Królowej Elżbiety w Bruksel i i konkursu 
im. Mirjam Helin w Helsinkach. W 1998 
roku odniosla wielki sukces w paryskim 
Theatre des Champs-Elysees jako Pa
mina w Czarodziejskim flecie Mozarta. 
Występowala z orkiestrą Teatra del Mag
gio Musicale Fiorentino i z Orchestre Co
lonne w paryskiej Salle Pleyel. Śpiewała 
na scenie Opera de Massy, w Fińskiej 

Operze Narodowej, Theatre Chatelet , 
Concertgebouw w Amsterdamie. Pala
is des Beaux-Arts, Theatre Royal de la 
Monnaie, Berliner Konzerthaus, Bayeri
sche Staatsoper i Operze Flamandzkiej. 
Wspólpracowafa z: La Grande Ecurie et 
La Chambre du Roy, Orchestre Colonne, 
Das Neue Orcheste r. The English Con
cert, European Union Baroque Orche
stra, Academy of Ancien\ Music, Aka
demie fur Alle Musik Berlin , Freiburger 
Barockorchester, Orkiestrą XVIII wieku, 
z Collegium Vocale Gent i z wybitnymi 
dyrygentami H. B1cketem. I. Boltonem, 
F. Bruggenem, M. Creedą, R. Jacob-

m.in. role: Elviry w Purytanach Bellinie
go, Normy w Don Pasquale Donizettie
go, Olimpii w Opowieściach Hoffmanna 
Offenbacha, Fiordi lig i w Gosi fan tutle , 
Królowej Nocy w Czarodziejskim flecie , 
Donny Anny w Don Giovannim i Hrabi
ny w Weselu Figara Mozarta, Rozyny 
w Cyruliku sewilskim Rossiniego, Oskara 
w Balu maskowym, Nanetty w Falstaffie , 
Gildy w Rigoletcie i Violetty w Tra iacie 
Verdiego. Wspólpracuje z Operą Nova 
w Bydgoszczy, Operą Baltycką , Operą 

Krakowską , Teatrem Wielkim w Pozna
niu i Operą Narodową. Występowala 
z najlepszymi polskimi dyrygentami 
i wieloma wybitnymi solistam i. Wzięla 
udzial w licznych zagranicznych tour
nee polskich zespolów operowych. By1a 
gościem scen operowych i sal koncer
towych w Austrii, Belgii , Danii, Francji , 
Holandii i Szwajcarii. Śp1ewala partię 
Violetty w Operze Narodowej w Zagrze
biu. Przez dwa lata odnosila sukcesy 
podczas występów w Litewskiej Operze 
Narodowej. Bogaty jest także repertuar 
oratory1no-kantatowy artystki. Wykonuje 
utwory Mozarta, Gounoda , Schuber
ta, Orffa. Szymanowskiego oraz pieśn i 
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sem, R. Goodmanem, W Klosiewiczem, 
H. Holl igerem, Ph. Herreweghe, J.-C. 
Malgoirem, P Neumannem, A Parro
tem, K. Pendereckim, 1 Pinnock1em, 
C. Speringiem i M. Viottim. W 2005 roku 
byla nominowana przez International 
Opera Magazine „Opernwelt" do nagro
dy za najlepszą rolę sezonu (Almirena). 
W 2006 roku otrzymala Munchner 
Opernfestspiele Prize. W repertuarze 
artyslki specjalne miejsce zajmuje ro
mantyczna i impresjonistyczna pieśń 

oraz muzyka wspólczesna. W 1997 roku 
zostala l'ryróżniona „Paszportem Polity
ki ". Jest laureatką Nagrody „Fryderyka" 
za najlepsze solowe nagranie i Nagro
dy „Orfeusza" („Warszawska Jesień " , 

1999). Ma w dorobku okola 40 na
grań CD dla Dabringhaus und Grimm, 
Naxos, Opus 111, Harmonia mundi . 
W 2001 roku zaśpiewa la na scenie ka
meralnej Opery Narodowej partię Kró
lowej Nocy w Ignorancie i szaleńcu My
kietyna, a rok później partię Melisandy 
w Peleasie i Melizandzie Debussy'ego. 
Za tę ostatnią partię otrzymala Nagro
dę 1m. Hiolskiego w kategorii najlep
sza rola żeńska sezonu. W 2004 roku 
z zespolem naszej opery nagrala partię 
Roksany w Królu Rogerze Szymanow
skiego. W Orfeuszu i Eurydyce artystka 
po raz pierwszy występuje na dużej sce
nie Teatru Wielkiego. (fot B. Wielgosz) 

Belliniego, Donizettiego, Villi-Lobosa 
i Berlioza . Ostatnio nagrala CD z aria
mi operol'rymi. W Operze Narodowej 
w Warszawie zaśp1ewala partię Magdy 
w La rondme (2003). Królowej Nocy 
w Czarodziejskim flecie (2006), partię 
tytu lową w Łucji z Lammermooru (2008) 
i Lukrecji Borgii (2009). (fot archiwum 
artystki) 

LENKA MACIKOVA 
Sopran. W 2003 roku ukończyla studia 
wokalne w Państwowym Konserwa
torium w Bratys1awie ot rzymując tytul 
naj lepszego absolwenta (klasa prof. 
Magdaleny Martincekovej). Obecnie 
studiuje na Uniwersytecie Sztuki w Bra
tyslawie, na wydziale muzyki i tańca 
w klasie Zlatica Livorova. Jest laureat
ką Międzynarodowego Konkursu 1m. 
Mikulaśa Schneider-Trnavsky'ego w 
Trnawie (dwukrotnie), konkursu Slowac
kiego Konserwatorium oraz Między

narodowego Konkursu im. A Dvoiaka 
w Karlowych Warach . W 2006 roku zo
stala laureatką konkursów w Como i w 
Treviso (Włochy). Jej repertuar obejmu
je m.in. partie Serpina (Pergolesi La 
serva padrona), Eurydyka i Amor (Gluck 
Orfeusz i Eurydyka), Zerlina (Mozart Don 

BARBARA GUTAJ 
Sopran. Wyksztalcenie muzyczne zdo
byla w Poznaniu. uczyla się gry na 
skr,:ypcach, rytmiki i śpiewu solowego, 
uczęszczala też do szkoly baletowej. 
Studiowala na wydziale wokalno-aktor
skim w poznańskiej Akademii Muzycz
nej w klasie Bożeny Karlowskiej, a póź
niej tak.~e Antoniny Kowtunow Jeszcze 
w czasie studiów zadebiutowala na 
scenie poznańskiego Teatru Wielkiego 
Jako tytulowa Mloda Galina w operze 
Marcela Landowskiego. Jest laureatką 
Międzynarodowego Konkursu Wokal
nego im. Feruccio Tagliaviniego w au
striackim Deutschlandsbergu, byla też 

stypendystką Stiftung fur lnternationale 
Meisterkurse fur Musik w Zurychu. W 
2003 roku ukończyla z wyróżnieniem 
studia wokalne i zostala solistką Teatru 
Wielkiego w Poznaniu . Wykonuje tam 
m.in partie Malgorzaty w operze Faust 

IWONA SOCHA 
Sopran. Absolwentka wydziału wokalno
aktorskiego Akademii Muzycznej im. Ka
rola Szymanowskiego w Katowicach w 
klasie prof. Jana Ballarina (dyplom z wy
różnieniem) . Jest final i stką VII Konkursu 
Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycz
nej im. E. Kossowskiego w Warszawie 
oraz laureatką VII Konkursu Slow1ańskiej 
Muzyki Wokalnej w Katowicach. Brala 
udzial w studenckich realizacjach , m.in„ 
West Side Story Bernsteina i oper Mozar
ta Czarodziejski flet (Papagena) i Wese
le Figara (Hrabina) . Jako studentka, w 
sezonie 2003/04 rozpoczęla wspólpra
cę z Filharmonią Śląską w Katowicach. 
wykonując partię sopranową w Missa in 

Giovanni), Pamina i Papagena (Mozart 
Czarodziejski flet) , Zuzanna i Barba
rina (Mozart Wesele Figara) , Despina 
(Mozart Gosi fan tutte), Nannetta (Verdi 
Falstaff). Boginka Leśna (Dvoiak Rusal
ka), Esmeralda (Smetana Sprzedana 
narzeczona), Millca (Freśo Martin as/n
ko) , Lisiczka (Janaćek Przygody Lisiczki 
Chytruski). Do swoich największych 

sukcesów zalicza występ z Peterem 
Dvorskym w Narodowej Operze w Pra
dze, recital w Amiens, zaprezentowanie 
partii Paminy w koncertowym wykona
niu Czarodziejskiego fletu z Filharmonią 
w Brnie, wykonanie parti i sopranowej 
w Requiem Mozarta z Żil i na State 
Chamber Orchestra oraz recitale w Sa
rajewie, Bośni i Hercegowinie, a także 
w Brukseli. Partią Zerliny w Don Giovan
nim Mozarta zadebiutowala we Wlo
szech (Teatra Grande di Brescia, Teatra 

Radziwi1ła , Despiny w Gosi fan tutte 
Mozarta, Marceliny w Fideliu Beethove
na, Anchen w Wolnym strzelcu Webera, 
Hanny w Strasznym dworze Moniuszki, 
Oskara w Balu maskowym Verdiego 
i Frasquity w Carmen Bizeta. W 2006 roku 
zaśpiewala jedną z glównych ról (Marie 
Marianne) w transmitowanej na żywo 
przez TVP premierze opery Rogera Wa
ters'a (:a ira. Od 2006 roku wspólpracu
je z Mazowieckim Teatrem Muzycznym 
„Operetka", gdzie śpiewa part ię Adel i w 
Zemście nietoperza Johanna Straussa, 
Walentyny w Weso/ej wdówce Lehara, 
Stasi w Księżniczce Czardasza Kalmana 
i Rusalkę w operze dla dzieci Dziecko w 
Krainie Muzyki. Artystka chętnie wykonu
je repertuar oratoryjno-kantatowy oraz 
pieśni. Wspólpracowala z wieloma wy
bitnymi reżyserami : Adamem Hanusz
kiewiczem, Mariuszem Trelińskim, Grze
gorzem Jarzyną , Emilem Wesolowskim, 
Januszem Józefowiczem, Andrzejem 

tempo rebe/li Haydna. W 2004 roku wraz 
z Gliwicką Orkiestrą Kameralną wyko
nala motet Exultate Jubilate Mozarta, 
a z Akademicką Orkiestrą Symfoniczną 
i Chórem Kameralnym Akademii Mu
zycznej śpiewala partię sopranową w 
Requiem Mozarta. Współpracuje także 
z Filharmonią Zabrzańską, Rybnicką , 

Sudecką i Pomorską. W 2005 roku roz
poczęla wspólpracę z Filharmonią Ko
szalińską, biorąc udzial w Gali Moniusz
kowskiej. W 2005 roku zadebiutowala 
na scenie Opery Śląskiej, kreując par
tię Malgorzaty w Fauście Gounoda. W 
swoim repertuarze posiada wiele pieśni, 
arii operov.rych i utworów oratoryjnych, 
a swe umiejętności wokalne doskonali 
na mistrzowskich kursach wokalnych w 
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Sociale di Como, Teatra Fraschini Pa
via , Teatra A Ponchielli Cremona) oraz 
w Opera de Massy (Francja) . Obecnie 
wspólpracuje stale z Teatrem Narodo
wym w Pradze. (fot archiwum artystki) 

Strze leckim i Wiesławem Ochmanem. 
Jest lau reatką Teatralnej Nagrody Mu
zycznej im . Jana Kiepury w kategorii 
najlepszy debiut 2008. Na scenie Opery 
Narodowej występuje w partii Prilepy w 
Damie pikowej Cza1kowskiego oraz jako 
Amor w Orfeuszu i Eurydyce Glucka. 
(fot. archiwum artystki) 

kraju i za gran icą. W Operze Narodowej 
debiutuje partią Amora w Orfeuszu i Eu
rydyce Glucka. (fot archiwum artystki) 
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„RChlTECTi - HITER ISE NNOVATION 

Patroni medraln1 premiery 

dwut~eodrn~ 
strona kultury 

Sponsor 1 wyk nawca plakatów i afiszów 

W programie wykorzystano: 

Roland Barlhes Fragmen/y dyskursu milosnego, prze!. Marek B ieńczyk , 
Wydawnictwo KR 1999, ss. 49-51, 153, 205-206, 259. 
Brama do Hadesu, z Czeslawem Miloszem rozmawia Tomasz Fialkowski, 
„Gazeta Wyborcza", nr 232, 4-5, 2003 
Piotr Kamiński ljtsiąc i jedna opera, T.1 , 
Polskie Wydawnictwo Muzyczne 2008, s. 469-470 472-475. 

Patroni medialni Teatru ielkiego • Ope Narodowej 

I ta ldm ams ;-c> g~ę,„ 

Krystyna M i lobędzka zgubiona i przywiązana . . 
[w ] Zbierane (1 960-2005), Wroclaw 2006, s. 153. Wi ersz pochodzi z tomu Wykaz treści, Warszawa 1984, s. 13 
Czesia~ Milosz Orleusz i Eurydyka, 
,,Tygodnik Pows echny" 2002 nr 40; Kraków, Wydawnic wo Li terackie 2003. 

ladrmir Nabokov Powról Czorba, prze !. Leszek Engelking 
[w ] Lis/, który nigdy nie dolar/ do Rosji i inne opowiadania, Wydawnic ·o Muza SA 2007 , ss. 232-234, 235-237, 238-240. 
Pascal Quignard Wszystkie poranki świata. przef Krystyna Szerzyńska Maćkowiak. 
Wydawnictwo P rószyńs ki i S-ka 2004, ss. 26-27, 34-35, 53-55, 63-64. 
Wislawa S mborska Rozwód 
[w:) Tutaj. ydawn ictwo Znak 2009. 

Opracowanie programu. Tomasz Cyz, Magdalena Gałkowska 
Projekt graficzny I realizacja: Adam Żebrowski I Jarek Mazurek, Jacek Wąsik 
Grafika na okladce Adam Żebrowski 
Zdjęcia: Krzysztof Bieliński 
Druk: Spot Color 
Wydawca Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 2009 
Cena: 15 zł 

Moliera 2. Warszawa 






