


Płacą mi, 
żeby to mniel 
a nie ich 
gryzły wyrzuty sumienia. 
BorisVian 

• 
li 

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
BANK PAŃSTWOWY ~ JiJ!: 

Opera Narodowa I National Opera 
Rok narodzin I Founded in 1778 Warszawa 

Dyrektor naczelny i artystyczny I General and Artistic Director 
Tadeusz Wojciechowski 

• 

ELZBIETA SIKORA 
WYRYWACZ SERC 

L'Arrache-coeur I Heartsnatcher I Herzensreiller 

Opera według Borisa Viana I Opera after Boris Vian 

Libretto Elżbieta Sikora 
Współpraca I Collaboration Wojciech Nowak 

Prapremiera I World premiere 
16 września I Septemher 1995 

Warszawska Jesień I Warsaw Autumn '95 

art 

P,ecsWlsS 
ff°ÓM AUKCYJNY 



• 

ELZBIETA SIKORA 
WYRYWACZ SERC 

r.; Arrache-coeur I Heartsnatcher I Herzensreiller 

Opera w jednym akcie I Opera in one act 

Libretto Elżbieta Sikora 
Współpraca I Collaboration Wojciech Nowak 

według powieści Borisa Viana I based on Boris Vian's novel 
na podstawie tłumaczenia Marka Puszczewicza 

Kierownictwo muzyczne I Music director Wojciech Michniewski 

Reżyseria I Director Mariusz Treliński 

Dekoracje I Sets Andrzej K. Majewski 
',_ 

Kostiumy I Costumes Maksymilian Kreiitz 

Choreografia I Choreography Em.il Wesołowski 

Prapremiera I World premiere 
Teatr Wielki - Opera Narodowa, Warszawa 

16 września I September 1995 
Sala Emila Młynarskiego I The Emil Młynarski Auditorium 



Urodził się w Ville-d'Avray 10 marca 1920 r. , zmarł w Paryżu 23 czerwca 1959 r. 
Ukończył studia filozoficzne, a następnie techniczne. W 1942 r. otrzymał dyplom inży
niera. Po wojnie bywał w kręgach egzystencjalistów dzielnicy Saint-Germain-des
Pres, pisał piosenki, grał muzykę jazzową, próbował swych sił w filmie. 
W 1946 r. wydał (pod pseudonimem Vernon Sullivan) powieść: j'irai cracher sur vos 
tombes (Napluję na wasze groby - wyd. pol. 1990), która wywołała wielki skandal. 
Dzieło to, traktujące o seksie, gwałcie i rasizmie, w niczym nie przypomina jego póź
niejszych, poetyckich i zarazem dowcipnych utworów literackich: Vercoquin et Je 
Plancton (1946) , L'Automne a Pekin Uesień w Pekinie, 1947 -wyd. pol. 1974), L'Ecume 
des jours (Piana zludzeń, 194 7 - wyd. pol. 1991), L'Herbe rouge (Czerwona trawa, 1950 
-wyd. pol. 1987) i L'Arrache-coeur CJVyrywacz serc, 1953 -wyd. pol. 1991). 
Vian wydaje również zbiory poezji, np. Les Fourmis (1949) oraz sztuki teatralne, np. 
L'Equarrissage pour tous (1950) , Les Batisseurs d'Empire (1959) i Le Gouter des 
Generaux (1965) . Pisze nawet operę Fiesta dla Dariusa Milhaud, (1948). 
Mało znany za życia , wyjąwszy nielicznych „wybrańców" Uak np. Raymond Que
neau) , Vian staje się po swej przedwczesnej śmierci prawdziwą legendą , i to zarów
no ze względu na swą twórczość, jak też ciekawe życie i antymilitarystyczne poglądy 
Różnorodność jego talentów, a także radość czerpana z życia, nie pozwalają na trak
towanie go po prostu jak pisarza. Jest on bowiem, w najszlachetniejszym tego słowa 
znaczeniu, odkrywcą . 

Jego najpiękniejsza powieść Piana zludzeń jest doskonałym dowodem pomysłowości. 
Miał rację Raymond Queneau mówiąc, że jest to „najbardziej wzruszająca historia mi
łości naszych czasów". Powieść ta jest przede wszystkim opisem młodości, miłości 

i choroby Kochający życie Boris Vian wiedział, co znaczy chorować , ponieważ sam 
był chory na serce i choroba ta zabrała przedwczesnie również jego. Być może to 
właśnie dzięki odczuwaniu drzemiącej w nim śmierci udało mu się stworzyć jedną 
z najbardziej wzruszających opowieści, jakie istnieją , o okropności śmierci i pięknie 
życia. 

Piosenki Borisa Viana, które śpiewał także Serge Reggiani, podejmują w szczególny 
sposób te same problemy Warto zdać sobie sprawę z tego, że Boris Vian należy do 
najznamienitszych powojennych osobowości artystycznych i literackich. • 
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Swl• at V1' ana Boris Vian to pisarz, który swą .magi~ słów do. mi

strzostwa opanował sztukę wc1ągarua nas w mny 
świat. Posługuje się on przy tym mnóstwem środków wyrazu, od zabawnych do złud
nych, stosując też niesamowite i udziwnione. Rzeczywistość Viana jest często niepo
kojąca, czasami przepełniona strachem, ale zawsze posiada nieodpartą moc uwodzi
cielską . Wciąga nas w świat , który, bez względu na to, jak bardzo różni się od nasze
go, bynajmniej nie stanowi jego przeciwieństwa, lecz tylko podszewkę, zazwyczaj 
skrzętnie chowaną. Ukazuje skrywaną przez nas najczęściej prawdę. 
Powieści Borisa Viana, które cieszą się dzisiaj u czytelników takim samym wzięciem 
jak poezje Preverta dwadzieścia lat temu, za życia ich twórcy przeszły w zasadzie nie 
zauważone. Sława , skandale oraz duże nakłady nie stały się udziałem tego, kto swym 
nazwiskiem podpisał książkę Vercoquin et le Plancton (krótką groteskową kronikę , 
w której jednakowoż całe pokolenie młodzieży powinno było odnaleźć swój portret) , 
lecz Vernona Sullivana, bo pod takim pseudonimem Vian wydał w 1946 roku swój 
pierwszy i zarazem najsłynniejszy pastisz czarnej powieści amerykańskiej : Napluję na 
wasze groby. Skazany na porażkę właśnie przez sukces swego alter ego, mimo po
wszechnej obojętności , nie zniechęcił się do pisania kolejnych powieści, które pod
pisywał już własnym nazwiskiem. W ten sposób powstały: Piana zludzeń , jesień w Pe
kinie, Czerwona trawa oraz Wyrywacz serc. Po śmierci Viana nasza epoka umiała do
cenić te dzieła . Liczne ich wydania oraz coraz liczniejsze analizy oddają w końcu 
sprawiedliwość temu, kto nie był tylko jedną z najbardziej malowniczych postaci po
wojennej dzielnicy Sain-Germain-des-Pres, a przede wszystkim powieściopisarzem 
o zadziwiajacej pomysłowości . 

Vian wprowadza nas w świat zapełniony w dziwny sposób przedmiotami i zwierzęta
mi, w którym krawaty gwiżdżą i wiją się , myszy i psy prowadzą rozmowy, dziwne ne
nufary wyrastają w piersiach, a bohaterowie nigdy nie wyrażają najmniejszego zdzi
wienia w obliczu wydarzeń pozornie zaskakujących . W tej dżungli-raju okrucieństwo 
idzie w parze z cudownością. 
Rozpoznajemy tam, skreślone mocną kreską i pomalowane na ostre kolory, precyzyj
ne obrazy (a nie abstrakcyjne symbole) naszych pragnień i naszych wstydów. Te ży
we obrazki nie są bynajmniej humorystycznymi opowiastkami, są one raczej słodko
gorzkimi tragediami. Natomiast tym, co dominuje w większości dzieł , nie znikając na
wet po śmierci głównych bohaterów i być może wyjaśniając ją także , jest obraz spo
łeczeństwa naznaczonego egoizmem Garmark starców w Wyrywaczu serc) i wyobco
waniem (praca w fabryce w Pianie zludzeń) . • 
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El • b • t S • k Urodziła się w 1944 r. we Lwowie. z 1e a I ora Studia na Wydziale Reżyserii Mu-
zycznej w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej ukończyła w Warszawie. 
W latach 1968-70 studiowała muzykę elektroakustyczną w Paryżu, w Groupe 
de Recherches Musicales, pod kierunkiem Pierre 1a Schaeffera i Fran~ois Bay
le 'a. Po powrocie do Warszawy odbyła w tamtejszej uczelni studia kompozy
torskie u Tadeusza Bairda i Zbigniewa Rudzińskiego . W czasie studiów; wraz 
z Krzysztofem Knittlem i Wojciechem Michniewskim utworzyła grupę kompo
zytorską KEW; z którą występowała na koncertach w Polsce, Szwecjt Austrii i w 
Niemczech. 
Od 1981 mieszka we Francji; uczestniczyła w kursie muzyki komputerowej 
w IRCAM i studiowała kompozycję u Betsy Jolas. Obecnie jest profesorem Kon
serwatorium w Angouleme, gdzie prowadzi zajęcia z dziedziny muzyki elek
troakustycznej. Pracowała też przez kilka miesięcy; jako stypendystka rządu 
francuskiego, miasta Mannheim i Fundacji Kościuszkowskiej , w Center for 
Computer Research for Music and Acoustics (CCRMA) na Uniwersytecie Stan
ford pod kierunkiem Johna Chowninga. 
Laureatka Konkursu Młodych ZKP (1978, wyróżnienie za Wed!ug Pascala) , Kon
kursu im. Webera w Dreźnie (1978, II nagroda za operę kameralną Ariadna) , 
Konkursu Muzyki Elektroakustycznej w Bourges ( 1980, wyróżnienia za The 
Waste Land i Listy do M.), konkursu dla kompozytorek w Mannheim ( 1982, I na
groda za Guernikę) oraz dwóch nagród SACEM w Paryżu (1994 r.) . 
Jej utwory były wykonywane w większości krajów Europy i w Stanach Zjedno
czonych, m.in. na Festiwalu w Awinionie, Festival de Paris, Dresdner Musikfest
spiele, festiwalach „Fylkingen'1 w Sztokholmie i GMEB w Bourges oraz na 
,,Warszawskiej Jesieni11

• • 
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Elżbieta Sikora - ważniejsze kompozycje 

Interwencje na tubę , dwóch perkusistów i mima (1969) 
Prenom na taśmę (1970) 
Widok z okna na taśmę ( 1971) 
Niepewność lata na taśmę (1973) 
Pieśni rozweselające serce na sopran i pięć instrumentów (1973) 
Podróż pierwsza na kontrabas i dwa magnetofony ( 197 4) 
Kwartet smyczkowy (1975) 
Cercles na orkiestrę ( 197 5) 
Guerm·ca-Hommage a Pablo Picasso na chór (1975-79) 
Podróż druga na taśmę (1976) 
Stworzenie świata na dwa zespoły wokalne i orkiestrę kameralną (1976) 
Wedlug Pascala na trąbkę , harfę , klawesyn, wiolonczelę i recytatora (1976) 
Podróż pierwsza na tubę (1977) 
Ariadna, opera kameralna (1977) 
Nocą twarzą ku niebu na taśmę (1978) 
Rapsodia na śmierć republili na taśmę (1979) 
The Waste Land, utwór radiofoniczny wg T.S. Eliota (1979) 
li Kwartet smyczkowy (1980) 
Interludia na flet i harfę ( 1980) 
Piaski na flet i perkusję ( 1980) 
Listy do M. na taśmę ( 1981) 
Podróż trzecia na flet ( 1981) 
Salve Regina na chór i organy ( 1981) 
fanek Wiśniewski, Grudzień, Polska (Glowa Ońeusza !ID na taśmę (1981-82) 
Derriere son double, opera radiofoniczna na głos , zespół instrumentalny 
i dźwięki elektroniczne (1983) 
Eine kleine Tagmusikna siedem instrumentów (1983) 
Solo na skrzypce (1983) 
L'Arrache-coeur, opera (1984-86) 
La Creation, oratorium ( 1986) 
La Clef de Verre, balet (1986) 
Loreley na sopran i zespół instrumentalny ( 1987) 
Rap pel li na orkiestrę i syter ( 1988) 
A peine le temps que dure une vision na sopran, zespół kameralny i taśmę 
wersja II: na recytatora i taśmę (1989) 
Suita na wiolonczelę i taśmę (1989) 
Suite /Ina klawesyn, taśmę i transformację (1990) 
Chant de Salomon na sopran i zespół kameralny (1991) 
Geomeries variables na taśmę ( 1991) 
On the Line na sopran i taśmę (1992) 
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Od kompozytorki Kiedy pisałam pierwszą wersję opery Wyrywacz serc, 
nie wyobrażałam sobie, że mogłaby ona zostać na zawsze uwięziona 
w postaci archiwalnego nagrania radiowego, które tylko z rzadka bywa 
prezentowane na antenie. 
Widziałam teatr. Zwariowany, cudowny, śmieszno-smutny, zachwycający 
lekkością pomysłów i skłaniający do poważnej refleksji. 
Chciałam , by taka też była muzyka: szlachetna w swej banalności , ulotna 
w swej powadze. Śpiew przechodzący niepostrzeżenie w mowę , mowa stają
ca się rytmem, dźwięki instrumentalne, które budują przestrzeń , szybkie 
zmiany scen nakładających się na siebie w serii filmowych przenikań. 
Jest to opera o nas, o „genre humain", opowiadająca o tym, jak jesteśmy słabi 
i o tym, czym jesteśmy silni. O niemożliwej miłości , o strachu, o podłości , 

o mocy i o wolności. 
Poetyka Viana, urzekająca oryginalnością skojarzeń, utrwala chwile i nadaje 
im silę moralitetu. 
Lekarz dusz, psychiatra Zmar, niespodziewanie znajduje się w pewnym dziw
nym miasteczku, gdzie czerwonym strumieniem spływa hańba świata. 
Szalona matka stara się w okrutny sposób chronić swoje dzieci przed złem. 
Ksiądz dla zarobku będzie bil się z diabłem , kowal przeżyje pewną świetlaną 
iluzję, a bony znajdą się w nie pozbawionych pikanterii sytuacjach. Zderzenia 
dobra i zła , śmiechu i łez . Ich niestabilna równowaga. Pusty wewnętrznie 
Zmar zdoła, być może , przyswoić sobie uczucia innych. 
Opera powstała w 1984 roku na zamówienie Radia Francuskiego, które 
dokonało jej nagrania w roku 1986. 
Obecna wersja sceniczna wprowadza pewne zmiany w układzie dramatycz
nym utworu, rozszerzeniu ulega partia chóru, zaś partie solowe zostały 
wzbogacone o nowe fragmenty śpiewane . • 

~~ ,_____. 
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DO NIEZNANEGO PISARZA Czytając Wyrywacza serc, próbowałem sobie wy
obrazić podobną książkę , napisaną teraz po polsku. Coś równie nieodpowiedzial
nego i pozbawionego sensu nie mogłoby u nas powstać , w artystycznym zamiarze 
rzecz jasna. Kultura polska od dawna już zadowala się statecznością , inaczej mówiąc 
- nudą , dlatego z łatwością i obrzydzeniem odrzuca samą myśl o Wyrywaczach serc. 

Jedyne nazwisko, jakie przyszło mi do głowy przy tej okazji, to Witkacy Tak, on jeden 
miał odwagę pisać równie nieodpowiedzialne powieści , powiedzmy dosadniej , 
miał odwagę pisać złe powieści . Forma 622 Upadków Bunga niejednego solidnego oj
ca rodziny wpędziła w alkoholizm, a Nienasycenie niejedną damę skłoniło do cudzo
łóstwa. A dziś . Czy jakiś polski Vian siada właśnie przy biurku? Czy wie, co mu gro
zi? Czy wie, że naraża się na śmierć przez niezrozumienie i wyśmiewanie? Nie
znany pisarzu! Kimkolwiek jesteś , natychmiast odejdź od biurka i uciekaj . Nawet jeże
li nie brakuje ci odwagi, talentu, poczucia humoru, erudycji, ciekawości, szaleństwa , 

to i tak usłyszysz , że piszesz bzdury; a społeczeństwu, któremu potrzebny jest przede 
wszystkim spokój , należy się twój szacunek dla żywionych przezeń estetycznych 
przekonań. Pisarzu! Musisz zrozumieć , że obraz jest piękny tylko wtedy; kiedy przed
stawia piękną różę , a dzieła głębokie i mądre są wtedy mądre i głębokie , kiedy są 
głębokie i mądre ! Czy to jest dla ciebie wystarczająco jasne? Nie!? Mówisz, że Viana 
nic podobnego nie spotkało , ani odrobiny szyderstwa, czy śmiechu, jeżeli już to pod
niosła cisza wokół Wielkiego Francuskiego Egzystencjalisty. Nieznany pisarzu! 
Vian jest francuskim pisarzem, a ty tylko polskim. Poza tym Vianovi też się dostało 
u siebie, chociaż tam czytelnik był o wiele lepiej przygotowany na podobne nonsza
lancje przez Lautreamonta, czy Jarrego. Ty nie możesz liczyć nawet na litość . 

Wydaje mi się , że wytłumaczyłem , dlaczego natychmiast siadłem do biurka, kiedy za
proponowano mi współpracę przy pisaniu libretta operowego według Wyrywacza 

serc, a muszę dodać , że nie jestem pisarzem, ani nawet do tego miana nie aspiruję . 

SEN NA POGRANICZU LITERATURY Śni mi się , że czytam w pokoju strasznie 
nudną książkę , ze strony na stronę w pomieszczeniu robi się coraz bardziej duszno, 
w końcu zaczyna mi brakować powietrza, duszę się , chcę uchylić okno, ale jakiś idio
ta zamontował klamkę po drugiej stronie, nic nie pomaga rzucanie nudną książką 
w szybę , daję za wygraną , wtem za szybą pojawia się twarz obłąkanego, który poka
zuje mi swoją książkę , czyniąc przy tym jakieś tajemnicze znaki, których sens rozu
miem od razu, ale nie chcę się zgodzić , nie będę czytał jego książki , nawet gdybym 
miał tu za chwilę paść trupem, zawiedziony szaleniec oddala się od okna, nagle robi 
mi się żal samego siebie, niby dlaczego mam umierać tak młodo, tamten wraca roz
promieniony i otwiera okno, po kilku łykach świeżego powietrza przystępuje do lek
tury; muszę przyznać , że jego powieść była pasjonująca . • 

Wojciech Nowak 

13 



Ludzkości całe ogromy 
Przeniknij z końca do końca! 
Adam Mickiewicz, Oda do mlodości 

Ten paradoksalny cytat z wieszcza mógłby stanowić motto jednego z wątków po
wieści Borisa Viana i opery Elżbiety Sikory Romantyzm, naturalizm, surrealizm, a na
wet mistycyzm - to fundament ideowy i tematyczny; na który nakłada się szereg wąt
ków, odgrywających w historii kultury europejskiej dość istotną rolę - także rolę swe
go rodzaju społecznej psychodramy po tragicznych doświadczeniach dwóch katakli
zmów dziejowych oraz po niezachęcających, mało optymistycznych prognozach filo
zoficznych i społecznych. Zwłaszcza surrealizm i egzystencjalizm odcisnęły piętno na 
prezentowanym dziś w Teatrze Wielkim dziele.Jak odzwierciedlić w dziele operowym 
tego rodzaju tematykę? Czy miałaby to być „śpiewana filozofia" lub moralitet? 
Rzecz jasna, pozytywistyczna metoda dydaktyki społecznej nie ma tu zastosowania, 
jednak istota, sens i przesłanie kryją się w refleksji, tę zaś wskazuje wyraźnie finał 
i pointa. 
Surrealistyczny bunt przeciw normom społecznym , brutalny erotyzm, sadyzm, gwał
towny antymilitaryzm, szarganie świętości - to właśnie zdominowało twórczość pisa
rza i poety Borisa Viana ( 1920-1959). Protest przeciwko cywilizacji, która dopuszcza 
wojny i samozagładę ludzkości , przemieszany z surrealistycznym poczuciem absur
du znajdują swój wyraz w powieści j'irai cracher sur vos tombes (Napluję na wasze gro

by, 1948) oraz w pośmiertnie wydanym zbiorze je voudrais pas crever (Nie chcialbym 

zdechnąć, 1962), który przez swój sukces zapoczątkował wzrastającą stale popular
ność twórczości autora Wyrywacza serc. 
Muzyka Elżbiety Sikory podejmuje te sprawy z wyraźną wszakże przewagą surreali
zmu i tendencją do analizy psychologicznej działających postaci, uwikłanych w róż
ne, niekoniecznie realne sytuacje. Stopień umowności bywa tu bardzo wysoki. Dlacze
go tak się dzieje, dlaczego w ogóle muzyka odwołuje się do innych dziedzin, nieko
niecznie przecież sztuki czy życia? 
Zapewne wynika to z humanistycznej postawy twórców oraz z samej genezy muzyki 
jako zjawiska społecznego i kulturowej nadbudowy powyżej tej sfery życia , której za
daniem było zabezpieczenie samego życia właśnie. Kilka różnych teorii i hipotez wy
wodzi muzykę dość zgodnie z wyrażanych głosem emocji lub rytmu pewnych czyn
ności . I można się nie zgodzić z Darwinem, który genezy muzyki upatrywał w imita
cji śpiewu ptaków, towarzyszącemu doborowi seksualnemu, czy z Wallaschekiem, wi
dzącym w naśladownictwie głosów zwierząt podczas polowań początki muzyki, ani 
z Combarieu wywodzącym ją z zabiegów magicznych. Jednak trudno nie zauważyć , 

że praktyka muzyczna, tak przeszłości jak i teraźniejszości , do tych zjawisk chętnie się 
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zbliża . Śpiew ptaków fascynował Jannequina, i Rameau (nawet jeśli śpiewem nazwie
my gdakanie kury .. ), Leopolda Mozarta, van Beethovena, Wagnera, Messiaena, a ze 
współczesnych - Frangois-Bernarda Mache'a, Marka Stachowskiego, czy Włodzimie
rza Kotońskiego. Polowanie fascynowało także pokolenia kompozytorów od renesan
su (caccia była rodzajem kanonu dość popularnego we Włoszech w XVI w.) , przez Jo
sepha Haydna do Wagnera; dziś temat ten może wyszedł z mody Zabiegi magiczne 
natomiast stały się częścią niektórych kompozycji współczesnych, szczególnie takich 
twórców, którzy łączą w technice dźwiękowej elementy różnych stylów i estetyk, nie 
stroniąc od środków elektroakustycznych (Karlheinz Stockhausen, George Crumb 
i in.). Trudno zatem nie dostrzec swego rodzaju iunctim, jakie istniało i istnieje pomię
dzy różnymi sferami życia a sztuką. 
I opera, jako gatunek, powstała pod koniec XVI w. na gruncie wzmożonego zaintere
sowania kulturą starożytną (Camerata florencka próbowała w ten sposób wskrzesić 
starogrecki dramat, postulując jednocześnie prymat słowa nad melodią) , z tej właśnie 
więzi korzystała i korzysta. I tylko od okresów historycznych zależą proporcje pomię
dzy muzyką a innymi elementami spektaklu, hierarchia ważności jego elementów i re
lacje między librettem a samą muzyką. Pomiędzy horacjańskim Ut pictura poesis (po
ezja jak malarstwo), a średniowiecznym Ut poesis pictura (malarstwo jak poezja) mie
ści się przecież cała gama stanów pośrednich, a dychotomia ta z różną intensywno
ścią oddziałuje na nurty w estetyce tak staro-, jak i nowożytnej . 
Pierwotna wersja Wyrywacza serc Elżbiety Sikory powstała w latach 1984-86, była to 
opera radiowa, napisana na zamówienie Radio France w Paryżu. Ukończona przed 
dwoma laty partytura wersji scenicznej przeznaczona już jest dla polskojęzycznego 
słuchacza. Dramatis personae: osobliwy Psychiatra, pozbawiony i poszukujący uczuć 
wewnętrznych przez psychoanalizę , dziwny Ksiądz i Zakrystian, Matka Klementyna, 
pragnąca uchronić swoje dzieci przed złem, trójka jej dzieci: Joel, Noel i Citroen, ob
darzona darem latania oraz - pośród innych jeszcze postaci z tego i nie z tego świa
ta - Gloire, figura - symbol - metafora, pożeracz grzechów i hańby świata , przyjmu
jący na siebie winy i wstydzący się za mieszkańców egzotycznego miasteczka - the
atrum akcji, lecz alegorii universum - Gloire (po francusku: chwała) , paradoksalny 
peccatorum mundi salvator, bezimienny; bowiem imię jego to nazwa barki pływającej 
po Czerwonej Rzece, do której wyrzuca się martwe rzeczy; po to, by Gloire je wyła
wiał w zamian za złoto i wstyd ... Miejsce Gloire na tym zamkniętym świecie może za
jąć jedynie ten, kto się będzie wstydził bardziej niż on sam, ale - być może - Gloire 
jest już ostatni .. . Wszystkie działające postacie i głosy poruszają się jednakowo spraw
nie w sferze realnej i nadrealnej . Rzeczywistość miesza się z utopią , jawa ze snem, 
czas teraźniejszy z przeszłym . Treść obejmuje kilka niezależnych, choć splatających 
się akcji i wątków, niezależnych w sensie logiki przebiegu, natomiast przemieszanych 
w narracji muzyczno-scenicznej . 
Refleksja nad światem , egzystencjalna zaduma, problematyka filozoficzna to nierzad
kie tematy w powojennej twórczości kompozytorów polskich. Inspiracje pochodzą 
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z dzieł Franza Kafki (Ein Zimmer Zbigniewa Bargielskiego) , Soerena Kierkegaarda 
irmt ł 
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(Choroba na śmierć Tomasza Sikorskiego) , Gombrowicza (Na bosaka Krzysztofa 
Szwajgiera) , Bruno Schulza (Manekiny Zbigniewa Rudzińskiego , Demiurgos Juliusza 
Łuciuka) , Witkacego (W malym dworku Bargielskiego, Sonata Belzebuba Edwarda Bo-

lffil Jllil 111(1 ~ gusławskiego, Księżna Alicja of Nevermore Zbigniewa Penherskiego, Nowe wyzwole-
nie niżej podpisanego) , Mirona Białoszewskiego (Pani Koch Lidii Zielińskiej) i in. I, co 
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rzecz charakterystyczna, wszystkie wymienione inspiracje spowodowały w dziełach ·i llll \ 1• 
muzycznych, będących ich skutkami, albo komplikacje formalne i zawirowania narra- o 
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cji, albo łączenie z niekonwencjonalnymi środkami wykonawczymi, albo z innymi me-
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Wyrywacz serc Elżbiety Sikory nawiązuje do tej tradycji. Kompozytor nie szuka kom- ~ „ 
c: 

plikacji formalnych, owa „nietypowość " wyraża się w rozwarstwieniu głosów i posta-
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„ ]!:-

ci, wprowadzeniu partii recytowanych oraz w szybkich, niemal na sposób filmowy 
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„ ... ~ ~ c: c: 

montowanych zmianach scen. Istotną rolę pełni zarówno orkiestra sprowadzona do I ]!:- ~ 
I "" 

niewielkiej obsady kameralnej jak i czterogłosowy chór mieszany - komentujący, ilu-
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strujący i dopełniający sytuacji scenicznych. 
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11 r1 ~ Sama muzyka nie ilustruje słów, nie ma tu więc zastosowania żadne , nawet najdalsze :~ echo retoryki (choć pewne jej elementy są przecież obecne w niektórych współcze- - „ s 

snych dziełach , by wymienić choćby Pasję wg św Łukasza Pendereckiego). Nadąża ~ "" 11111 1~ 1 1 li.l 

jednak za treścią wypowiadanych lub śpiewanych kwestii. Jest ciągle obecna za sło-
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wem, troszcząc się o jego czytelność . Kompozytorka jest wrażliwa na kontekst, który i?: il': ]!:- i?: 11111 1~r ~ lllWQ., 
stara się ze szczególną troską dopracować. Chodzi tu, naturalnie, o kontekst dźwięko-
wy, chóralny bądź instrumentalny Narracja dźwiękowa jest szybka, nic się nie dłuży ~ ~ r ~ r ~ 
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modelami muzyki przeszłości , zwłaszcza z epoki panowania systemu dur-moll. Tu, je-
śli nawet pojawi się akord majorowy, to właśnie kontekst powoduje jego nieczytelność " ~ 

ło. 

systemową . Nie ma tu więc mowy o jakiejkolwiek tonalności w tradycyjnym znaczeniu ~ 
(ani modalności) . I jeśli pojawiają się nawiązania do przeszłości - to poprzez aluzje ~ ~ ~ ~ ~ I~ 

melorytmiczne, mające bezpośredni związek z sytuacją sceniczną. Muzyka jest dale-
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ka skrajnie awangardowemu esprit. Nie ma tu efektów artykulacyjnych rodem ze 
I 8 

„Sturm- und Drangperiode" lat sześćdziesiątych , nieczytelności poszatkowanych na li " ~ tt:tł 

sylaby tekstów; nie ma preparacji instrumentów, ani środków elektroakustycznych na-
wet (choć w innych utworach nie stroni od nich Elżbieta Sikora, traktując je niekiedy 
jako zwykłe instrumentarium) . Zręczność w operowaniu środkami kompozytorskimi, 
a także zastosowanie tradycyjnego finału syntetycznego (tj . takiego, w którym, jak w IX 
Symfonii Beethovena, czy wspomnianej tu Pasji Pendereckiego, występują ważniejsze 

Hiii lllll Ili I I I li I I I li I I lllll I 11111 ~ myśli muzyczne poprzednich części dzieła) nadaje operze zwartość i jednolitość sty-
listyczną , sprzyjającą śledzeniu splatających się wątków. • I 
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WYRYWACZ SERC 
Obsada I Cast 

Klementyna I Clementine Monika Cichocka 
Zmar I Jacquemart Jan Peszek 

Zmar II I Jacquemart II Andrzej Niemirowicz 
Angel Tomasz Madej 

Ksiądz I Le Cure I The Priest I Der Pfarrer Mieczysław Milun 
Gloire Jacek Janiszewski 

Bona I La Bonne I The Nursery Maid I Das Kinder~adchen 
Anna Radziejewska-Wasiljew 

Krasnonosa I Nezrouge I Red-nose I Rotnasige Jolanta Tyszkiewicz 
Kowal I Le Marechal-ferrant I The Blacksmith I Der Schmied Czesław Gałka 

Zakrystian I Le Sacristain I The Sacristan I Der Sakristan Rafał · Songan 
Krawcowa I La Merciere I The Seamstress I Die Schneiderin Krystyna Jaźwińska 

Joel, Noel, Citroen 
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Dzieci z Chóru Alla Polacca I Children from the Alla Polacca Chorus 

oraz I and 

Kwartet Smyczkowy Camerata I Camerata String Quartet: 
Roman Hoffmann, Andrzej Kordykiewicz, 
Włodzimierz Promiński , Piotr Reichert 

Muzycy Opery Narodowej I Musicians of the National Opera: 
Wiesław Boryś (trąbka I trumpet) 

Jarosław Buraczyński (klarnet I clarinet) 
Kinga Rosińska-Kozłowska (perkusja I percussion) 

Rafał Kucharski (perkusja I percussion) 

Chór Schola Cantorum Gedanensis Chorus 
Kierownictwo I Management Jan Łukaszewski 

Chór Alla Polacca Chorus 
Kierownictwo I Management Sabina Włodarska 

Dyrygent I Conductor Wojciech Michniewski 

WYRYWACZ SERC 
Realizatorzy I Producers 

Kierownictwo muzyczne I Music director Wojciech Michniewski 
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Reżyseria I Director Mariusz Treliński 

Dekoracje I Sets Andrzej K. Majewski 

Kostiumy I Costumes Maksymilian Kreiitz 

Choreografia I Choreography Em.il Wesołowski 

Współpraca 

Asystenci dyrygenta PiotrWajrak, Jarosław Lipke 
Asystent reżysera Jan Młodawski 

Asystenci scenografa Ewa Jarosz, Joanna Medyńska 
Korepetytorzy solistów Miłosława Brzezińska, 

Teresa Brzozowska, Helena Christenko, Jan Laska, 
I wonna Wierucka-Wróblewska 

Inspicjenci Balina Kerner, Andrzej Wojtkowiak 
Przygotowanie statystów Wiesław Borkowski 

Światło Stanisław Zięba 
Dźwięk Iwona Saczuk 



To nie jest mydło. 
to 

Słowo „Dove" w języku angielskim oznacza „białego gołębia". 
Nic trafniej nie symbolizuje naturalnej czystości i delikatności. 
Dove składa się w 1/4 z kremu nawilżającego i substancji myjących, 
neutralnych dla skóry (nie zawiera związków alkalicznych). 
Pielęgnuje Twoją skórę już podczas mycia. Sprawia, że staje się ona 
bardziej delikatna i elastyczna. Wypróbuj Dove. 
Od razu poczujesz różnicę. Dove nie wysusza skóry jak mydło, 
ponieważ Dove to w 1/4 krem nawilżający. 

Wojciech Michniewski Urodził się 

w 194 7 r. w Łodzi. Od piątego roku życia mu
zyka stała się integralną częścią jego życia . 

Okazał wszechstronne zdolności muzyczne, 
szczególnie jako skrzypek. Studiował dyry
genturę u prof. Stanisława Wisłockiego 

w Akademii Muzycznej w Warszawie, którą 
ukończył z wyróżnieniem. Jednocześnie stu
diował teorię muzyki oraz kompozycję . Jako 
dyrygent przejawia ogromną aktywność. Od 
1973 r. był blisko związany z Filharmonią Na
rodową w Warszawie jako asystent dyrygen
ta i od 1976 do 1978 r. jako stały dyrygent. 
W latach 1979-1981 był dyrektorem arty
stycznym Teatru Wielkiego w Łodzi, a od 

1979 do 1983 r. dyrektorem muzycznym Sceny Współczesnej Warszawskiej Opery 
Kameralnej . W latach 1984-1987 był gościnnie głównym dyrygentem Polskiej Orkie
stry Kameralnej , znanej dzisiaj jako Sinfonia Varsovia. Od 1987 do 1991 r. był dyrekto
rem naczelnym i artystycznym Filharmonii Poznańskiej . 

Ma na swoim koncie wiele nagrań telewizyjnych, radiowych i płytowych. Dyrygował 
w Szwecji, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Francji, Belgii, Luksemburgu, Portugalii, 
Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Danii, Islandii, Norwegii, Finlandii, Grecji, Jugosławii, Au
strii, Turcji, Kanadzie, Argentynie, Meksyku, Hongkongu, Stanach Zjednoczonych, 
Czechosłowacji , Bułgarii , ZSRR oraz na Węgrzech i Kubie, w takich salach, jak Filhar
monia i Schauspielhaus w Berlinie, Teatra alla Scala w Mediolanie, Teatra Colon w Bu
enos Aires. Brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach muzycznych. 
Wojciech Michniewski jest dyrygentem bardzo wszechstronnym, dyryguje zarówno 
koncertami symfonicznymi, jak i operami. Ceniony jest nie tylko jako znawca klasycz
nego repertuaru, ale także za swoje interpretacje muzyki XX wieku. Należy do najbar
dziej znanych polskich dyrygentów. 
Jest laureatem konkursu dyrygenckiego w Katowicach (197 4), dorocznej nagrody pol
skich krytyków „Orfeusz" za koncert inaugurujący Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Współczesnej „Warszawska Jesień" (1975) , Prix RAI za własną kompozycję Szeptet 
(1975) , I nagrody „Guido Cantelli" na Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim 
w Teatra alla Scala (Mediolan, 1977), Brązowego Medalu na Międzynarodowym Kon
kursie Dyrygenckim im. Ernesta Ansermeta (1978) oraz Nagrody Krytyki na Musik
biennale w Berlinie (1987). • 
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Mariusz Treliński Urodził się w 1962 r. 
w Warszawie. Już od pierwszej klasy liceum 
realizował filmy Zaraz po maturze rozpoczął 
studia w łódzkiej PWSITviT. Nie kończąc 

uczelni zajął się działalnością zawodową, zre
alizował m.in. film telewizyjny Zad Wielkiego 
Wieloryba, pracował dla Teatru Telewizji. In
teresuje go przede wszystkim film fabularny; 
kino kreacyjne. 
Jego film Pożegnanie jesieni, zrealizowany na 
podstawie powieści Stanisława I. Witkiewi
cza, miał swoją premierę w 1990 roku na fe
stiwalu w Wenecji, wśród 20 najlepszych fil
mów roku. Wyświetlany był również w Van
couver, Madras, Berlinie, Moskwie, Tokio, 

Sztokholmie, Norymberdze i Dreźnie . Film otrzymał Nagrodę im. A. Munka oraz Na
grodę Ministra Kultury i Sztuki za najlepszy debiut roku 1990. 
Po realizacji tego filmu artysta został wybrany dyrektorem artystycznym Studia im. K. 
Irzykowskiego. W 1992 r. złożył funkcję poświęcając się całkowicie realizacji własnej 
drogi twórczej . 
Jego debiutem reżyserskim na scenie teatralnej był spektakl Lautreamont-Sny w Te
atrze Studio ze scenografią Andrzeja K. Majewskiego. Dla Teatru Telewizji zrealizował: 
Natalię Dostojewskiego, Siostry Briusowa i Pająka Ewersa. Jego ostatnią produkcją fil
mową jest Łagodna według Dostojewskiego, której premierę związano z Festiwalem 
Filmów Fabularnych w Gdyni (1995). 
Wyrywacz serc Elżbiety Sikory w Teatrze Wielkim jest debiutem operowym Mariusza 
Trelińskiego. 

W wolnych chwilach najchętniej słucha muzyki Mozarta i Milesa Davisa. Połączenie 
harmonii i ładu z jednej strony; a z drugiej - improwizacji i destrukcji jest - jego zda
niem receptą na idealne dzieło sztuki. • 
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Andrzej K. Majewski Absolwent Akade
mii Sztuk Pięknych w Krakowie, wychowanek 
prof. Karola Frycza, Adama Marczyńskiego 
i Andrzeja Stopki. Akademię ukończył w roku 
1959 z wyróżnieniem i w tym samym roku 
zadebiutował w Teatrze im. J. Słowackiego 
w Krakowie, projektując scenografię do 
Horsztyńskiego. 

Zdobył II nagrodę na Biennale Sztuki w Pary
żu ( 1961) za projekt dekoracji do Hamleta, 
a w rok później rozpoczął współpracę z war
szawską sceną operową (Święto wiosny Stra
wińskiego, Syn marnotrawny Debussy' ego, 
judith Honeggera). W 1966 r. otrzymał Nagro
dę Państwową I st. oraz uhonorowany został 

Złotym Medalem Biennale Scenografii w Nowym Sadzie i został nominowany nasta
nowisko głównego scenografa Teatru Wielkiego w Warszawie. 
W tym czasie rozpoczęła się międzynarodowa kariera Andrzeja Majewskiego. Najlep
sze sceny świata proponują mu odtąd współpracę. Jego pierwsze znaczące realizacje 
zagraniczne to: Samson i Dalila Saint-Saensa (Opera w Kolonii, 1968); Elektra Straussa 
(Covent Garden, 1970, reż. A. Everding, kier. muz. G. Solti) ; De temporum fine como
edia (Orffa, 1973, reż. A. Everding, kier. muz. H. von Karajan) ; Elektra Straussa (Opera 
w Hamburgu, 1973, reż . A. Everding, kier. muz. K. Bóhm); Elektra Straussa (Grand Ope
ra w Paryżu , 1974). 
Poza wieloma znakomitymi realizacjami na scenie Teatru Wielkiego oraz innych pol
skich teatrów operowych i dramatycznych, stworzył również wizję scenograficzną ta
kich przedstawień zagranicznych, jak: Medea Cherubiniego (Grand Theatre w Gene
wie, 1978); Salome Straussa (Teatro Regio w Turynie, 1979, reż . A. Everding, kier. muz. 
Z. Mehta); Rigoletto Verdiego (Opera Monachijska, 1980); Opowieści Hoffmanna Offen
bacha (Opera w Zurichu, 1980); Ariadna na Naxos Straussa (Grand Theatre w Gene
wie, 1980); Ariadna na Naxos (Teatro San Carlos w Lizbonie, 1981); Wozzeck Berga 
(Opera w Bonn, 1982); Wozzeck(Teatro Liceo w Barcelonie, 1984); Król Roger Szyma
nowskiego (Teatro Colon w Buenos Aires) ; Tannhauser Wagnera (Opera w Bonn, 
1989); Fidelio Beethovena (Deutsche Oper am Rhein w Diisseldorfie, 1990, reż. A. 
Everding) ; Pelleas i Melisande Debussy'ego (Opera w Bonn, 1991); Fedora Giordana 
(Opera w Zurichu, 1992). 
Ważnym nurtem twórczości artysty jest malarstwo sztalugowe. Za osiągnięcia na tym 
polu przyznano mu wiele nagród w kraju i za granicą. • 
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Maksymilian Kreiitz Urodził się w 1966 
r. w Łodzi. Jest sukcesorem rodzinnych trady
cji malarskich. Swoje scenograficzne umiejęt
ności doskonalił podczas stażu w pracowni 
i jako asystent prof. Andrzeja K. Majewskiego. 
Debiutował w Teatrze Wielkim - Operze Na
rodowej pod nazwiskiem Jacek Majewski, 
projektując dekoracje i kostiumy do baletów 
La Caprice du sort do muzyki Salieriego i Sy
nowie harmonii do muzyki Mozarta. Kolejną 
jego realizacją była scenografia do dramatu 
Michaela Hacketta w Teatrze Dramatycznym 
w Warszawie. Potem ponownie podjął współ
pracę z Operą Narodową, projektując kostiu
my do widowiskowej inscenizacji Nabucca 

Verdiego. Sugestywne malarskie piękno, wsparte ikonograficzną wiedzą w odtworze
niu wizji antycznego Babilonu, przysporzyło mu wiele znakomitych recenzji. 
Pracując dla teatru, nie porzucił twórczości malarskiej. Uczestniczy w wystawach i au
kcjach dzieł sztuki, wśród których wymienić można głośną aukcję „Fundacji na rzecz 
dializy'' w Katowicach w 1994 r., na której jego Pejzaż z okolic Kościelca został bardzo 
wysoko oceniony • 
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Emil Wesołowski Ukończył Państwową 

Szkołę Baletową w Poznaniu. W 1966 r. zaan
gażował się do zespołu Opery Poznańskiej. 
W 1973 r. opuścił operę wraz z innymi tance
rzami Conrada Drzewieckiego i został soli
stą, a w 1976 r. pierwszym solistą Polskiego 
Teatru Tańca. Stworzył tam znaczące kreacje 
w inscenizacjach choreograficznych Conrada 
Drzewieckiego, był też pierwszym wykonaw
cą roli Jazona w balecie Medea Teresy Kuja
wy Występował z zespołem Drzewieckiego 
w wielu krajach Europy; brał udział w kilku je
go filmach baletowych. Współpracował z po
znańską szkołą baletową , prowadził zajęcia 

baletmistrzowskie w Polskim Teatrze Tańca, 
rozpoczął też współpracę choreograficzną z teatrami dramatycznymi. 
W 1979 r. postanowił poszukać możliwości pracy twórczej na własną rękę . Przez se
zon kierował baletem Opery Wrocławskiej , a następnie Teatru Wielkiego w Poznaniu. 
W połowie 1982 r. przyjął funkcję kierownika baletu w warszawskim Teatrze Wielkim. 
W połowie 1985 r., w nadziei na rozszerzenie swoich działań choreograficznych, zre
zygnował z tego stanowiska i rozwinął swoje kontakty z teatrami dramatycznymi i ope
rowymi. Pracował z wieloma wybitnymi reżyserami, zdobywając bezcenne doświad
czenia inscenizatorskie. Szczególnie interesująca okazała się paroletnia współpraca 
choreograficzna z Januszem Wiśniewskim przy jego kolejnych przedstawieniach au
torskich. Był choreografem realizacji operowych w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Warsza
wie i we Wrocławiu. 

Najważniejsze autorskie prace choreograficzne Emila Wesołowskiego : Quattro movi

menti (muz. B. Schaeffer, Opera Wrocławska, 1980), Ballada (muz. F Chopin, VII Łódz
kie Spotkania Baletowe, 1983), Trytony (muz. Z. Rudziński, Teatr Wielki w Warszawie, 
1985), Gry (muz. C. Debussy; Teatr Wielki w Warszawie, 1989; przeniesione później 
również do repertuaru Teatru Wielkiego w Łodzi, Polskiego Teatru Tańca i Opery 
Wrocławskiej), Mozartiana (muz. P Czajkowski, Polski Teatr Tańca , 1990), Dies irae 

(muz. R. Maciejewski, Teatr Wielki w Warszawie, 1991), Legenda o Józefie (muz. 
R. Strauss, Teatr Wielki w Łodzi, 1991 i Teatr Wielki w Warszawie, 1992), Święto wiosny 

(muz. I. Strawiński , Teatr Wielki w Warszawie, 1993). 
W uznaniu swojego dorobku, we wrześniu 1992 r. Emil Wesołowski otrzymał tytuł 
głównego choreografa, a w lipcu 1995 r. został dyrektorem Baletu Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej w Warszawie. • 
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Piosenka Zmara 

To ja rzecz czarna i gąbczasta 
lekka, puszysta 

i wyschnięta. 
To ja ulotna postać kota 
pozbawionego substancji. 
Wiatr toczy mnie jak starą gazetę 
wielkimi skokami po plaży; 

bardzo niezdarnymi. 
Podrywa mnie jak kukłę 
do następnego walca. 
Klementyno! Klementyno! 

Tak widmo kota opuszcza ziemię 
jednym skokiem. 

Wojciech Nowak 
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Treść Tajemniczy psychiatra Zmar tuła się po świecie. Pewnego dnia, zmę
czony i rozgoryczony bezcelową wędrówką, trafia nad brzeg Czerwonego 
Strumienia, gdzie zamierza się powiesić. Na przeszkodzie staje mu grupa wie
śniaków, którzy pojawiają się , żeby sprzedać swoich starców Gloire 'owi, ponu
remu i krwawemu Panu Podziemia. Zwraca on uwagę na Zmara, który jako je
dyny sprzeciwia się handlowaniu starcami. Gloire przepowiada, że jego miej
sce zajmie ktoś , kto - tak jak on w przeszłości- poczuje wstyd i zbuntuje się . 

Zmarowi wróży, że będzie kiedyś taki sam jak wszyscy wieśniacy Zmar wyklu
cza taką możliwość , ale postanawia zostać we wsi. 

W zamian za pomoc udzieloną Klementynie w czasie porodu, otrzymuje miej
sce w jej domu, a Klementyna wypędza Angela, swojego męża. Nie może mu 
wybaczyć , że przyjście na świat ich synów: Joela, Noela i Citroena przysporzy
ło jej aż tyle bólu. Tymczasem, Zmar zaprzyjaźnia się z Angelem. Stara się jed
nak, żeby niczym nie narazić się Klementynie. Spełnia jej każdą zachciankę . 

Zmar idzie do kościoła , żeby wyznaczyć termin chrztu dzieci Klementyny Jest 
tam świadkiem buntu wieśniaków przeciw księdzu, który nie chce wyjednać 
dla nich deszczu u Boga. Wieś nawiedziła długotrwała susza. W czasie, kiedy 
ksiądz usiłuje sprowadzić deszcz, Zmar uwodzi za ołtarzem bonę Klementyny 

Tymczasem Anget zaczyna budować łódź , żeby na zawsze opuścić dom. Kle
mentyna nie dopuszcza go do dzieci. Zmar drwi z niego, bo jemu podoba się 
tutaj coraz bardziej . 

Klementyna jest zbyt troskliwą matką . W chwili szalonego lęku o swoich synów, 
zgodnie z miejscowym zwyczajem, postanawia sporządzić dla nich dyby 
W tym celu wysyła Zmara do kowala. W kuźni jest on świadkiem , jak kowal ko
cha się z lalką-androidem , ubraną jak Klementyna. Podniecony Zmar napastu
je Krasnonosą , służącą kowala, wykorzystując wszystkie subtelności psycho
analizy 

Ksiądz organizuje w remizie mecz bokserski. Walczy z zakrystianem, którego 
traktuje jak diabła . Na koniec meczu między mieszkańcami wsi wywiązuje się 
bójka, w której bierze również udział Zmar. Gloire ostrzega go, że coraz bar
dziej upodabnia się do wieśniaków. 
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Angel odpływa, choć jego łódź jest dziurawa, a on sam bierze ze sobą tylko 
mały zapas wody i nic do jedzenia. Zmar usiłuje go zatrzymać , ale bezskutecz
nie, sam zaś boi się z nim popłynąć . Ze smutkiem obserwuje, jak łódź odpły
wa. Przyjaciele rozstają się na zawsze. 

Minęły lata, a synowie Klementyny ciągle czują :ię jeszcze dziećmi. Matka nie 
pozwala im dorosnąć , zadręcza ich swoją miłością . Klementyna usuwa im 
sprzed nóg wszelkie niebezpieczeństwa . Stary, rozgoryczony, zmarnowany ży
ciem Zmar przygląda się temu z pozorną obojętnością. 

Pewnego dnia synowie Klementyny odkrywają czarodziejską moc niebieskich 
ślimaków. Żyje ich mnóstwo w ogrodzie, w którym są zamknięci. Okazuje się , 
że po zjedzeniu takiego ślimaka można się unieść w powietrze i odfrunąć . Mi-· 
mo protestów Zmara, matka każe zbudować dla nich ''klatkę z cienia' 1 • 

Kowal przybywa ze swoim pomocnikiem do domu Klementyny Klatka szybko 
otacza trzech braci. Chłopcy usiłują się z niej wydostać . 

Tymczasem umiera Gloire. Zmar jest przejęty jego śmiercią . Postanawia się 
zbuntować . Uwalnia dzieci Klementyny, a sam zajmuje miejsce Gloire'a i za
mieszkuje odtąd w Czerwonym Strumieniu. Teraz on kupuje starców; czując 
,,straszny'' wstyd. 
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L'intrigue Le mysterieux psychiatre Jacquemart erre de par le monde. Un 
jour, las et frustre par une errance sans objet, il debouche sur les rives du 
Torrent Rouge ou il entend se pendre. Il en est toutefois empecM par des vil
lageois venus vendre leurs vieillards a Gloire, ce Maltre renfrogne et san
guinaire du Sous-sol. Etant le seul a s I opposer a la traite des vieillards, 
Jacquemart se fait remarquer de Gloire. Celui-ci predit que sa place de Ma1tre 
du Sous-sol passera un jour a quelqu'un qui - comme lui-meme par le passe 
- en eprouvera de la honte et se revoltera. A Jacquemart il predit qu'il devien
dra un jour comme tous les paysans. Jacquemart jure ses grands dieux qu'il 
n' en sera rien, mais se decide a rester dans le village. 

En recompense de l'aide apportee a Clementine lors de l'accouchement, il se 
voit offrir par elle de la place dans sa maison dont en meme temps elle chas
se son mari, Angel. Ce qu'elle ne parvient pas a pardonner a ce dernier, c'est 
la part de douleur que lui a value la venue au monde de Joel, de Noel et de 
Citroen, leurs fils. Cependant Jacquemart et Angel deviennent des amis. Le 
premier cherche toutefois a ne pas vexer Clementine par quoi que ce soit, 
aussi cecte-t-il a tous ses caprices. 

Jacquemart va a l'eglise pour fixer la date du bapteme des enfants de 
Clementine. Il y est temoin d'une revolte des villageois contre le cure qui se 
serait refuse a leur faire obtenir de la pluie aupres du Bon Dieu. En effet, une 
secheresse ravage de longue date les cultures dans le village. Au moment ou 
le cure tente de faire venir la pluie, Jacquemart, derriere le maltre-autel, seduit 
la bonne de Clementine. 

Cependant Angel se met a construire un canot pour quitter la maison pour de 
bon. Clementine le tient a distance des enfants. Jacquemart se gausse de lui, 
c'est qu'il s'y plalt de mieux en mieux. 

Mere par trop anxieuse de ses enfants, Clementine, au moment d'une peur 
folie pour ses fils , decide de les mettre aux fers, conformement a l'usage local. 
Et, pour s'en proc-urer, elle envoie Jacquemart chez le marechal-ferrant. A la 
forge, il voit le brave artisan faire l' amour avec une marionnette-androłde , 

habillee comme l'est Clementine. Jacquemart, excite, moleste Nezrouge, ser
vante du marechal-ferrant, en mettant a contribution toutes les subtilites de la 
psychoanalyse. 
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A la remise des pompiers, le cure organise un match de boxe. Il lutte avec le 
sacristian qu'il tient pour demon. A la fin du match, s' engage une rixe entre des 
villageois, a laquelle s'associe Jacquemart. Gloire le met en garde sur le point 
de sa ressemblance de plus en plus marquee avec les villageois. 

Angel s'embarque pour quitter le village, meme si son canot est troue et que 
lui-meme n' emporte qu'une faible provision d' eau potable et rien a manger. 
Jacquemart - vain effort! - essaie de le retenir, ayant peur de partir avec lui. 
L'air triste, il voit l'ami prendre le large. Ils se separent a jamais. 

Des annees se sont passees, et les fils de Clementine se croient toujours 
enfants. La mere les empeche de devenir adultes; elle les martyrise avec son 
affection, et les met a l'abri de risque et peril. Vieilli, frustre et harasse par la 
vie, Jacquemart en est temoin avec un calme qui n' est que d'apparence. 

Un jour, les fils de Clementine decouvrent le pouvoir magique des escargots 
bleus qui foisonnent dans le jardin ou ils sont enfermes. Il se revele que celui 
qui a mange un tel escargot peut prendre de l'air et s'envoler ou il veut. En 
depit de protestations de Jacquemart, Clementine leur fait construire une 
„cage d'ombre". 

Le marechal-ferrant et son aide ne se font pas attendre chez Clementine. La 
cage fait vite d'environner les trois freres. Les gar~ons s'efforcent en vain de 
SI en evader. 

Cependant meurt Gloire. Saisi par le fait de cette mort, Jacquemart decide de 
se revolter. Il libere les fils de Clementine, et prend la place du defunt. Des lors, 
le voici installe dans le Torrent Rouge: c'est son tour d'acheter des vieillards et 
d' en rougir de honte. 
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Synopsis Jacquemart, a mysterious psychiatrist, wanders around the world. 
One day; tired and disillusioned with his aimless journey; he comes to the banks 
of the Red Stream,. where he intends to hang himself. A group of villagers 
appears unexpectedly They have come to sell their old people to Gloire, the 
morbid, bloody Lord of the Underworld. Gloire notices Jacquemart when the 
latter opposes all this trade in old people. Gloire predicts that his place will be 
taken by someone who, as he did once, will feel shame and who will rebel. 
According to Gloire, Jacquemart will one day become like the villagers. 
Jacquemart does not believe him, and decides to settle in the village. 

Clementine invites Jacquemart to her house in order to thank him for his help 
during the delivery of her children. She throws out her husband Anget for she 
cannot forgive him that the birth of her sons, Joet Noel and Citroen, was so 
painful to her. Jacquemart likes Anget but does not want to annoy Clementine 
in any way; and complies with all her wishes. 

Jacquemart goes to the church to set the date of the christening of Clemen
tine's children. There he sees the villagers rebelling against the priest who 
does not want to divine rain during a long period of drought. While the priest 
tries to bring rain, Jacquemart seduces Clementine's nursemaid behind the 
al tar. 

Angel begins to build a boat, wanting to leave the village for good. Clementine 
does not let him see his children and Jacquemart, who likes the village more 
and more, makes fun of Angel. 

Clementine is an over-protective mother. Fearing for the safety of her sons, she 
wants to have stocks built for them, as is the local eustom. She sends 
Jacquemart to the smithy where he sees the blacksmith making love to an 
android doli dressed like Clementine. This sight excites him, and he uses all his 
psychoanalytical skills to seduce Red-nose, the blacksmith's nursemaid. 

The priest has organized a boxing contest in the fire-hall. He fights his sac
ristan, whom he treats as the devil. A tussle ensues among the villagers, and 
Jacquemart takes part init. Gloire warns him that he is becoming more and 
more like the villagers. 
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Angel departs, though his boat is leaky; and he has very little drinking water 
and no food at all. Jacquemart tries to stop him, but he fails , and he is afraid to 
join him. He looks on sadly as the boat sails away The two friends have parted 
for good. 

Years have gone by Clementine's sons stili feel like children. The mother does 
not allow them to grow up and removes all obstacles in their way to protect 
them. Jacquemart, old, tired and embittered, watches her, apparently dispas
sionately 

One day Clementine's sons learn about the magie powers of blue snails of 
which there are many in their garden. Anyone who eats such a snail will float in 
the air and be able to fly away In spite of Jacquemort's protests Clementine 
orders a 11 cage of shadow1

' to be built for them. 

The blacksmith comes with his apprenticel and they quicl<ly build the cage 
around Clementine's sons who fight for their freedom. 

Meanwhile Gloire dies. Jacquemart is upset by his death. He rebels and sets 
free Clementine's sons. Then he takes Gloire's place and settles in the Red 
Stream. From now on he will buy old people, and feel "horribly" ashamed. 
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lnhalt Der mysterióse Psychiater Jacquemort schweift in der Welt umher. 
Eines Tages mude und wegen seiner ziellosen Wanderung verbittertl gelangt 
er ans Ufer des Roten Bachesl wo er sich erhangen will. Doch seine Absicht 
wird von einer Bauerngruppe vereitelt. Erschienen ist siel urn ihre Greise dem 
dusteren und blutigen Herrscher der Unterwelt - Gloire - zu verkaufen. 
Jacquemort fallt Gloire aufl daB er sich als einziger dem Greisenhandel wider
setzt. Gloire prophezeitl da· seinen Platz jener einnehmen werdel der-wie er 
selbst in der Vergangenheit - ein Schamgefuhl empfinden und sich auflehnen 
wird. Jacquemort verkUndet erl daB er seiner Zeit den Bauern ahneln werde. 
Jacquemort schlieBt diese Móglichkeit ausl beschlieBt jedochl im Dorf zu 
bleiben. 

FUr die Clementine bei der Geburt erteilte Hille wird ihm in ihrem Haus ein 
Platz zugewiesen. Clementine verj2gt ihren Ehemann -Angel. Sie kann ihm 
nicht verzeihenl daB die Geburt ihrer Sóhne: Joell Noel und Citroen ihr soviel 
Schmerz zugefugt hatte. Indes befreundet sich Jacquemort mit Angel. Ist 
jedoch bemUhtl sich mit Clementine nicht zu verscherzen und erfullt jeden 
ihrer Wlinsche. 

Jacquemort begibt sich in die Kirchel urn fur die Taufe Clementines Kinder 
einen Termin auszurnachen. Dort wird er Zeuge einer Aufruhr der Bauer 
gegen den Pfarrer1 der fur sie beim Gott keinen Regen auswirken will. Das 
Dorf wurde von einer lang anhaltenden Durre heimgesucht. Wahrend der 
Pfarrer sich einsetztl den ersehnten Regen herbeizuholenl entfuhrt Jacquemort 
hinter dem Altar Clementines Kindermadchen. 

Indes beginnt Angel ein Boot zu bauenl urn das Haus fur immer zu verlassen. 
Clementine laf3t ihn nicht zu den Kindern. J acquemort macht sich liber ihn 
lustigl weil es ihm hier immer besser gefallt. 

Clementine ist eine Ubertrieben sorgffiltige Mutter. Als Sie plótzlich eine 
Riesenangst urn ihre Sóhne Uberfalltl beschlieBt sie - dem lokalen Brauch 
gemaf3 - sie zu fesseln oder in den Stock zu legen. Deshalb schickt sie 
Jacquemort zurn Schmied. In der Schmiede ist er Zeuge einer Liebesszene 
zwischen dem Schmied und einer Puppe-Androidel die wie Clementine 
angekleidet ist. Der sinnlich erregte Jacquemort stlirzt sich auf die Rotnasigel 
ein Dienstmadchen des Schmieden1 alle Feinheiten der Psychoanalyse 
nutzend. 
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Der Pfarrer veranstaltet in der Remise ein Boxwettspiel. Er kampft mit dem 
Sakristan

1 
den er als einen Teufel behandelt. Gegen Ende des Boxwettspiels 

kommt es unter den Dorfeinwohnern zu einer Schlagereil an der sich auch 
J acquemort beteiligt. Gloire warnt ihn1 immer mehr den Bauern ahnlich zu 
werden. 

Angel rudert ab
1 

obwohl sein Boot leckt. Er nimmt nur einen kleinen 
Wasservorrat mit und nichts zu essen. Jacquemort versuchtl ihn aufzuhalten. 
Erfolglos. Er selbst furchtet l mit ihm zu schwimmen. Traurig beobachtet erl wie 
das Boot abfahrt. Die Freunde trennen sich fur immer. 

Jahre sind vergangen und Clementines Sóhne fuhlen sich immer noch als 
Kinder. Die Mutter erlaubt ihnen nicht1 erwachsen zu werdenl qufilt Sie mit 
ihrer Liebel beseitigt alle Gefahren. Der alt gewordene und wegen seines ver
patzten Lebens verbitterte Jacquemort sieht dem gleichgilltig zu. 

Eines Tages entdecken Clementines Sóhne die Zauberkraft der blauen 
Schnecken. Derer gibt es im Garten eine ganze Mengel in dem sie 
eingeschlossen sind. Es stellt sich heraus1 daB man nach dem Verzehr einer 
solchen Schnecke

1 
in die Luft sich erheben und abfliegen kann. Trotz Proteste 

Jacquemort ordnet Clementine an1 fur ihre Sóhne einen "Kafig aus dem 
Schatten1 l zu bauen. 

Des Schmied kommt mit seinem Gehilfen in Clementines Haus. Schnell 
urnringt der Kafig die drei Bruder. Sie versuchen zu entkommen. 

Indes stirbt Gloire. Jacquemort ist von seinem Tod tief ergriffen. BeschlieBtl 
sich aufzulehnen. Befreit Clementines Kinder und nimmt Gloires Platz am Roten 
Bach ein. Ab jetzt kauft er Greise und empfindet ein "furchterliches

11 

Schamgefuhl. 
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Masz dość sytuacji, w których bardzo ważną wiadomość 
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(XII piętro) z 1.846.000 zł. a już staje się uczestnikiem 
systemu i posiadaczem pagera. Resztę zapłacisz w 6 ratach 

po 927.000 zł. Bez żyrantów i zastawów. 

My Ci ufamy, Ty zaufaj nam. 

POLPAGER - już także Twój 
Ogólnopolski System Przywoławczy 

Ogólnopolski System Przywoławczy POLPAGER 
Warszawa ul. Nowogrodzka 47 

tel/fax. (02) -625-42-00 


