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Szanowni Państwo, 

opery powstające na zamówienie Teatru Wielkiego 

- Opery Narodowej stanowią jedną z najważniejszych 

dla nas linii repertuarowych, będąc realizacją misji 

instytucjonalnej i istotnym wkładem we współcze

sne oblicze życia muzycznego w Polsce. Sięgając po 

nowe, być może kładziemy podstawy pod przyszłą 

klasykę, a zapraszając Państwa na spotkania z dzie

łami powstającymi na naszych oczach, tworzymy -

mam poczucie - przestrzeń dla niezwykłego waloru 

„pierwszego poznania" i interakcji pomiędzy odbiorcą 

a twórcą jeszcze niemal w momencie kreacji. 

W cyklu „Terytoria" prezentujemy - obok utworów 

zamówionych - także inscenizacje kreatorów awan

gardy, eksperyment, kontrowersję, która zawsze jest 

inspirująca - wszystko to, co stanowi o specyfice 

opery dziś - i opery jutra. Zachęcamy do spojrze

nia przed siebie, ale spojrzenia popartego głęboką 

refleksją i szacunkiem dla wartości tego, co tworzy 

kilkusetletnią historię tej sztuki sztuk. 

Dziś z prawdziwą przyjemnością zapraszam Państwa 

na światową premierę opery Eugeniusza Knapika -

wybitnego twórcy i pianisty, który także swoją dzia

łalnością dydaktyczną i społeczną wniósł niezwykle 

ważny wkład w życie kulturalne w Polsce XX i XXI 

wieku. Student Henryka Mikołaja Góreckiego, Ślązak, 

Rektor dwóch kadencji Akademii Muzycznej w Kato

wicach, doprowadził do rozbudowania tej uczelni 

m.in. o wysokiej klasy salę koncertową, łącząc głę

boko osadzone w tradycji, zabytkowe już przecież 

budynki z kwintesencją nowoczesności i powołując 

tym samym do życia jeden z najp iękniejszych tego 

typu obiektów w Europie. 

Najnowsze dzieło Eugeniusza Knapika, zamówione 

przez nas w 1999 roku , realizowane jest dziś przez 

grono wybitnych artystów, których droga do opery 

była bardzo zróżnicowana : prawykonanie muzyczne 

przygotował i poprowadzi Gabriel Chmura, osobo

wość współczesnej sceny muzycznej; spektakl reży

seruje Barbara Wysocka, autorka dwóch udanych 

inscenizacji w naszym teatrze: Zagłady domu Ushe

rów i Medeamateria/; dekoracje zaprojektowała zna

komita scenografka Barbara Hanicka, przez lata ści

śle współpracująca z Jerzym Grzegorzewskim. 

Moby Dick jest alegorią - symbolicznym, osadzonym 

w pozornie realnym kontekście przekazem odwiecz

nego dążenia człowieka do sprzeciwu wobec nie

ubłaganej konieczności losu, natury, historii. Euge

niusz Knapik przełożył arcydzieło światowej lite

ratury, z którego libretto wywiódł Krzysztof Koeh

ler, na język muzyki, znajdując klucz brzmienia dla 

symbolu, dramatu, intelektualnego dyskursu i głębo

kiego przeżycia. Powstała opera-misterium, koncen

trująca się wokół odwiecznych pytań o sens - tego, 

co jest, tego, co się dzieje - oraz przewidywalność 

i celowość zdarzeń wpisanych w nasz los. Czy jed

nostka ludzka obdarowana jest prawem ustanawia

nia sensu - czy pozostawiono nam jedynie możli

wość jego odczytywania? Czy będziemy kiedykol

wiek wiedzieć „dlaczego" i „ po co"? Czy musimy 

i powinniśmy wiedzieć ... ? 

Z pytań z rozmysłem pozbawionych odpowiedzi 

rodzi s ię nowa opera. Spotkanie z nią będzie dla nas 

wszystkich - nie mam co do tego wątpliwości - nie

zwykle cennym i ważnym doświadczeniem . 

\r / w.AL Jłvo~ 
Waldemar Dąbrowski 

Dyrektor Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
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Moby Dick opera-misterium oparta jest na powieści Hermana Melville'a pod tym samym 

tytułem . W warstwie fabularnej to opowieść o polowaniu na białego wieloryba. Główny 

bohater powieści Ahab - kapitan statku wielorybniczego Pequod - ściga po oceanach 

Moby'ego Dicka, by zemścić się na nim za swe kalectwo. Wielomiesięczny pościg koń

czy się śmiercią całej załogi w zatopionym przez białego wieloryba statku. Przy życiu 

pozostaje jedynie Izmael - narrator i wybrany, który ma dać świadectwo prawdzie. 

W tę przygodową fabułę wpleciona jest bogata, przede wszystkim biblijna symbo

lika, za sprawą której stał się Moby Dick uniwersalną przypowieścią o losie człowieka , 

jego relacjach z Bogiem, Naturą i Przeznaczeniem. W tym znaczeniu „ biały wieloryb" 

może być symbolem Boga (Natury) wym ierzającego sprawiedliwość zbuntowanemu 

człowiekowi , zaś Ahab staje się tragicznym poszukiwaczem tajemnicy bytu. Symbolika 

powieści zyskuje na znaczeniu, jeśli prześledzimy biblijny kontekst związany z imionami 

głównych bohaterów. Ahab siódmy król Izraela szerzący zgorszenie i bałwochwalstwo, 

któremu po śmierci „psy rany lizały"; jego małżonka Jezabel była morderczynią pro

roków Pana. Izmael, syn Abrahama i jego niewolnicy Hagar, został oddalony z dworu 

swego ojca na pustynię po urodzeniu przez Sarę Izaaka - prawowitego potomka Abra

hama. Fakt ten sprawił, że stał się Izmael protoplastą nomadycznych ludów - wiecz

nych wędrowców. 

Biblijne odniesienia widoczne przy konstrukcji sylwetek głównych bohaterów powieści 

Melville'a, zostały jeszcze wzmocnione w libretcie. W konstrukcji formalnej dramatu 

został zastosowany zabieg po l egający na połączeniu ostatniej sceny powieści - Izmaela 

unoszącego się na falach po roztrzaskaniu Pequoda przez Moby'ego Dicka - z począt

kiem powieści , w którym Melville w rozdziale Wyimki, posiłkując się cytatami , ukazuje 

biblijną i literacką perspektywę - Lewiatana. Dramat spięty jest więc klamrą - jedno

czesnością początku i końca , końca i początku . W tym świetle szczególnego znaczenia 

nabierają słowa Izmaela otwierające powieść i operę - „Call me lshmael!" ( „Nazywaj 

mnie Izmaelem!") - ukazujące w pełni wieloznaczność tej postaci i jej biblijne źródła . 

EUGENIUSZ KNAPIK/ KRZYSZTOF KOEHLER 





MARCIN TRZĘSIOK 
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Eugeniusz Knapik pojawił się w świecie wielkiej muzyki w roku 1974. Wtedy miał 

miejsce jego debiut w Filharmonii Narodowej: prawykonanie La Flute de jade, 

cyklu pieśni orkiestrowych do słów poetów chińskich w parafrazie Franza Tous

sainta. Był to głos od samego początku swoisty - zaskakujący i odświeżający. 

Kompozytor studiował wówczas u Henryka Mikołaja Góreckiego. Coś z muzyki 

jego mistrza w Jadeitowej Fletni pobrzmiewało: modalizmy, ostinata, żywiołowe 

kontrasty. Ale utwór cechował się także wysublimowaną kolorystyką oraz inten

sywnym liryzmem, giętkim i pełnym niuansów. 

Tak wyznaczony został szlak tej twórczości. Kilka mylną. Kiedy bowiem przyjrzymy się drodze Kna

lat później Knapik pojawił się na festiwalu „ Mło- pika i umieścimy ją na mapie muzyki ostatniego 

dzi Muzycy Młodemu Miastu" w Stalowej Woli. stulecia, odnajdziemy wzór o wiele bogatszy i bar

Była to oaza wolności i człowieczeństwa - wio- dziej wymowny. 

senna wyspa na czerwonej mapie Polski . Przyjęta 

tam entuzjastycznie, muzyka Knapika włączona 

została wówczas - w recepcji krytycznej - w nurt 

tzw. „pokolenia stalowowolskiego" (należą doń 

także Aleksander Lasoń oraz Andrzej Krzanow

ski, urodzeni w tym samym co Knapik roku 1951). 

Fenomen stalowowolski nie był, rzecz jasna, zja

wiskiem izolowanym. Tendencje „retrospektywne" 

pojawiały się wówczas także u koryfeuszy awan

gardy - m.in. u Krzysztofa Pendereckiego i Hen

ryka Mikołaja Góreckiego. W tym samym czasie, 

w osobie George'a Rochberga, neohumanizm 

zaznaczył się silnie również za oceanem. Był reak-

cją na „terror awangardy" - nie tylko w sensie 

technicznym (tzw. środków kompozytorskich), bo 

chodziło przede wszystkim o odnowienie „ducha". 

Dziś jest Eugeniusz Knapik sztandarową postacią 

polskiego nowego romantyzmu. 

To określenie przylgnęło do niego na dobre i na złe . 

Na dobre - bo trafn ie ujmuje postawę artysty i suge

stywną filozofię jego muzyki. Na złe - bo zanadto 

upraszcza, przypinając łatkę tyleż wygodną, co 
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Drogę tę można chyba nazwać ścieżką oczyszcze

nia. To przedzieranie się przez „gąszcz" ku „ pieśni" . 

W takiej formie powraca tu beethovenowski topos 

wzniosłości : per aspera ad astra („przez ciernie do 

gwiazd"). „Gąszcz" i „ pieśń" to tytuły dwóch części 

Kwartetu smyczkowego (1980) - utworu, który uzy

skał I nagrodę na Międzynarodowej Trybunie Kom-

pozytorów w Paryżu w roku 1984. 

„Gąszcze" Knapika - w dziełach pisanych do połowy 

lat 80. - przechowują pamięć całego modernizmu 

muzycznego. Są w nich sonorystyczne pasma 

i heterofonia lves'a; są echa mikropolifonii Lige

tiego; są próby łączen ia instrumentów i taśmy 

(Tak jak na brzegu morza, 1977); są echa „ażuro

wych" motywów i faktur Witolda Lutosławskiego; 

a zwłaszcza - znać tam ślady harmoniki i rytmiki 

Oliviera Messiaena Cm.in. w Particie na skrzypce 



i fortepian, 1980), którego warsztat i wizjonerstwo tych słuchaczy, którzy gotowi są ową granicę „czy

Knapik - jako wybitny pianista - zna doskonale. stej" moderny świadomie przekroczyć. Przekracza

nie to jest w muzykę Knapika organicznie wpisane. 

Z kolei w „pieśniach " słychać głos czysty i bez-

bronny, jakby ukryty za ochronną tarczą gęstwiny. Myśląc o nowym romantyzmie, warto przytoczyć 

Knapik znajduje w swych utworach mnogość roz- sentencję Georga Christopha Lichtenberga: „Jest 

wiązań szczegółowych , ale ów decydujący ruch wielka różnica pomiędzy wierzyć w coś jeszcze 

- „pieśni" wyłaniającej się z „gąszczu" - powtarza a wierzyć w coś ponownie". Eugeniusz Knapik nie 

się konsekwentnie, począwszy od La Flute de jade, jest romantykiem jeszcze. On jest romantykiem 

którą kończy sopranowe solo w duecie z fletem ponownie. I w rzeczy samej, wielka to różnica . 

piccolo, przy milczącej asyście orkiestry i dyry

genta. Śpiew czeka nas także u kresu Le Chant 

(1976). Nie inaczej będzie w utworach instrumen

talnych, zwieńczonych bądź to „arią" (Corale, inter

ludia e aria, 1978), bądź też „air" (Partita ... , 1980) W połowie lat 80. Knapik stwierdził w jednym 

czy wreszcie wspominaną już „pieśnią" (Kwartet. .. , z wywiadów, że opera jest gatunkiem już tylko 

1980). Ostatnim dziełem tego okresu są Wyspy historycznym i że on sam, jako kompozytor, nie 

(1983) na orkiestrę smyczkową, suma doświadczeń odczuwa żadnych z nią związków. I znów oka

pierwszej dekady twórczości Knapika i jedno z jego zało się, że najtrudniej być prorokiem we wła

największych osiągnięć. snej sprawie. Bo do jego drzwi zapukał wkrótce 

W twórczości późniejszej (m.in. Tha' Munnot Waste 

No Time na trzy [dwa] fortepiany i klarnet, 1998; 

Trio na skrzypce, klarnet i fortepian, 2003) sub-

stancja muzyczna krystalizuje się. Barwa harmo-

niczna składa się z palety kolorów czystych. Awan

gardowe relikty zanikają . Ale muzyka Knapika nie 

ma nic wspólnego z „nową prostotą" . Bo także 

te ostatnie dzieła wiodą nas ścieżką wymagającą 

- przez gąszcz (dysonansowy, mechaniczny, roz-

proszony) do śpiewu (eufonicznego, organicznego, 

ciągłego). Zasada ta stanowi arche muzyki Kna-

pika, jej rys zasadniczy i niezbywalny. 

Co wnosi nakreślony właśnie obraz do rozumie

nia Knapikowego nowego romantyzmu? Otóż 

jego romantyzm nigdy nie jest tak po prostu dany. 

Nie leży w zasięgu ręki. Knapik tę intensywność 

lirycznej wypowiedzi za każdym razem na nowo 

z trudem odzyskuje i ze zmagań tych czerpie siłę 

dla finałowej jubilacji. Jakby wiedział, że droga 

do romantycznego „śpiewu" wiedzie dziś tylko 

przez labirynty posthumanistycznego wieku XX, 

w którym całość rozbita została na fragmenty, 

co tak silnie naznaczyło również języki (i antyję

zyki) muzyczne tego stulecia. Finały Knapika, od 

samego początku odznaczające się szczególną siłą 

wyrazu, są agoniczne. Biorą się z mocnego osa

dzenia tej muzyki w realiach sztuki muzycznej dru

giej połowy XX wieku, której elementy inkorporują 

i z którymi polemizują. No i przyciągają ku sobie 
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potem Jan Fabre, multiartysta flamandzki - reży

ser, performer, pisarz, rzeźbiarz, malarz. Przyszedł 

z propozycją skomponowania trylogii operowej do 

własnego libretta. A Knapik tę propozycję przyjął. 

I cała dekadę (lata 1987-1996) poświęcił na tworze

nie monumentalnego, siedmiogodzinnego dzieła 

The Minds of Helena Troubleyn . Dwie pierwsze 

części - Das Glas im Kopt wird vom Glas (1990) 

oraz Silent Screams, Difficult Dreams (1992) - były 

wystawione w Antwerpii, Kassel i Rouen. Część 

finałowa - La liberta chiama la liberta - miała pre-

mierę we Wrocławiu w roku 2010. 

Miał Knapik zadanie trudne. Wielojęzyczny tekst 

o niewielkim ładunku dramaturgicznym, ope

rujący abstrakcyjną algebrą symboli - wyma

gał muzyki właściwie autonomicznej. Potrzebo

wał serca zdolnego wpompować gorącą krew 

w zimne żyły libretta. Jego sens tak streszcza kom

pozytor: „Rzecz jest o sile ducha i wyobraźni. Boha

terka - Helena - znajdując się w ekstremalnych 

warunkach samotności, stwarza mocą wyobraźni 

świat i powołuje do życia swoje alter ego. Nic jed

nak nie dzieje się bezkarnie. Powołana do życia 

postać tak silnie się wyobcowuje, że kieruje swoje 

działania przeciwko Helenie. Zniszczenie bohaterki 

jest nieuchronne". Okazało się, że muzyka Kna

pika - z jej sugestywną wizyjnością, romantycznym 

zmysłem nieskończoności i bogatą paletą stanów 

psychicznych - znalazła w libretcie Fabre'a bodziec 

zarazem zapładniający i uwalniający. 

13 
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Zagraniczne premiery przyjęte zostały entu

zjastycznie. Zauważono siłę ekspresji oraz ude

rzającą oryginalność sytuującą się na piętrze 

innym niż modernistyczny eksperyment i postęp 

materiałowy. Podkreślano także aspekty etyczne 

- „element pocieszający" i katharsis promieniujące 

z muzyki Knapika. 

Znając ścieżki tej twórczości , nietrudno się domy

ślić , jak wspaniałym doświadczeniem było dla Kna

pika zanurzyć się w żywiole wokalnym. Jego meta

foryczne „ pieśni " instrumentalne przyoblekły się 

w ciało. I niejako z rozpędu, po skomponowaniu The 

Minds of Helena Troubleyn, kompozytor przystąpił 

do pracy nad cyklem pieśni orkiestrowych Up into 

the Silence do słów Edwarda Estlina Cummingsa. 

Była to - w intencji Knapika - „wielka księga miło

ści" . W komentarzu autorskim znajdziemy słowa, 

które można potraktować jako credo i sumę jego 

przemyśleń o kulturze XX wieku : „Postanowiłem 

poświęcić ten cykl miłości , bowiem w moim prze

konaniu sztuka całego ubiegłego wieku tę naj

ważniejszą sferę doznań człowieka zepchnęła na 

margines swojej penetracji. Zajęta sama sobą i roz

wiązywaniem swych technologicznych problemów 

z jednej strony, z drugiej wtłoczona w niezwykle 

brutalną rzeczywistość wydarzeń XX wieku, sztuka 

zogniskowała swe zainteresowanie wokół doświad

czenia śmierci i jej nieodłącznych sióstr: choroby 

duszy i choroby ciała" . 

Muzyka Knapika - po doświadczeniach opero-

reminiscencja niż powrót); brak tematów w trady

cyjnej funkcji konstrukcyjnej; w reliktach tonalno

ści związki funkcyjne zostały rozluźnione i de facto 

zatarte; nie ma też dążenia do systemowej ścisło

ści języka dźwiękowego. Forma muzyczna rozwija 

się labiryntowe, choć mamy zarazem poczucie 

harmonicznego logosu i formalnego telosu - osią

gania i porzucania kolejnych punktów zwrotnych. 

Zawdzięcza ona wyobraźni „awangardowej" 

o wiele więcej, niżby się mogło wydawać w pierw

szym wrażeniu . Zatem także wobec późniejszego 

Knapika pozostają w mocy rozpoznania, które 

poczyniliśmy wcześniej: ścieranie i przenikanie się 

mas dźwiękowych (jak u sonorystów), wielocza

sowa heterofonia (lvesa, Messiaena, Cartera), ryt

miczna giętkość - nie tylko w planie „ bliskim", ale 

przede wszystkim „dalekim" - całej formy (dążącej , 

jak u Lutosławskiego, do kompletności) , wibrująca 

mikropolifonia (jak u Ligetiego). A warto dodać, że 

w latach 1987-1988 rozpoczął Knapik eksplorację 

live electronics (prace te odłożył na rzecz opery 

i już do nich nie powrócił) . Wszystkie te figury 

wyobraźni , którymi syciła się wyobraźnia Knapika 

od samego początku , wpisane zostają w ostatnich 

latach w substancję dźwiękową rodem z początku 

wieku XX, z jej wyczuciem barwy i niuansu . Tak 

oto przejawia się maksymalistyczny zmysł syntezy 

- scalającej własną twórczość, ale obejmującej 

zarazem horyzont o wiele szerszy. Drzewo tej 

muzyki zapuszcza korzenie w historii, przenika 

czas, szuka źródeł. 

wych i pieśniowych, po destylacji, jaką niesie upływ A dodajmy jeszcze jedną cechę - kto wie, czy nie 

czasu - zmieniła się . Czerpie coraz pełniejszą gar- najważniejszą . Muzyka Knapika jest organiczna, 

ścią z poprzedniego fin de siec/e'u, którego świat łączy w sobie porządek i intuicję . Kompozytor nie 

jest kompozytorowi najbliższy. Stąd echa Mahlera, komponuje swojego warsztatu, nie oblicza, nie 

Skriabina, Ravela, Szymanowskiego, Strawińskiego . zakłada z góry. I to słychać : w naturalnym płynięciu 

Knapik zdaje się udowadniać, że przebogate złoża muzyki, w jej szerokim oddechu. Tym też, między 

tamtej epoki nie zostały wówczas wyczerpane. Tak innymi, tłumaczyć można siłę jej oddziaływania na 

jakby ruch/duch postępu zbyt niecierpliwie parł słuchaczy. 

naprzód; jakby artyści spodziewali się , że znajdą 

w przyszłości bogactwo jeszcze pełniejsze. Dia

gnoza Knapika, stawiana post factum, nadziei tych 

nie potwierdza. Ale w muzyce jego - w tym leży 

jej siła i aktualność - obecny jest mimo wszystko 

cały wiek XX. Echa Mahlera czy Skriabina mogą 

czasem zwodzić, czyli skrywać istotne różnice. 

Bo w przeciwieństwie do wczesnych moderni

stów, nie znajdziemy u Knapika form historycznych 

(poza generalną tendencją do form łukowych, ale 

nawet wtedy „powtórzenie" jest otwarte - raczej 
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Moby Dick powstawał w latach 1999-2011 (tak długi 

okres komponowania związany jest z dwukrotnym 

wyborem Eugeniusza Knapika na stanowisko rek-

tora Akademii Muzycznej w Katowicach). Opera ta 

wyrasta z doświadczeń The Minds of Helena Tro

ubleyn i zarazem te doświadczenia przekracza. 

Pozostajemy, jak wcześniej, w kręgu pytań uniwer

salnych i podstawowych. Tym razem nie są one 
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już stawiane w świetle mitów psychologicznych XX 

wieku. Libretto Krzysztofa Koehlera przerzuca nas 

niejako ponad historią, ku samym jej początkom 

- ku starożytnym źródłom kultury judeochrześci

jańskiej . Z powieści Melville'a „ filtruje" ono jej war

stwę archaiczną i monumentalną, czyli paraboliczne 

związki ze Starym Testamentem (Księgami Królew

skimi i Księgą Jonasza) . Wątek awanturniczy, zredu

kowany do minimum, jest tu tylko wehikułem akcji. 

Nie skupia na sobie uwagi. Jego głównym zadaniem 

jest ożywienie wielop iętrowej architektury symboli 

sycących kolejne sceny. Tak zapewne można tłuma

czyć hybrydyczne określenie gatunkowe „opera

misterium". Mimo wszelkich różnic w stosunku do 

wcześniejszej trylogii operowej, ów wymiar wysoce 

alegoryczny upodabnia Moby Dicka do Heleny Tro

ubleyn. Kompozytor mówi o tym wprost: „Histo

ria Moby Dicka rozgrywa się na oceanie, czyli tak 

naprawdę w przestrzeni nieograniczonej - kosmosu, 

wszechświata - w której maleńki człowiek rzuca 

wyzwanie czemuś, co go przerasta". 

Efekt przeniesienia narracji z płaszczyzny przy

godowej na wyższe piętro abstrakcji osiągnięty 

został już na samym początku . Narracja opery jest 

odwrócona. W pierwszym akcie oglądamy tra

giczny finał przygody kapitana Ahaba i jego załogi. 

Okręt pochłonęły odmęty oceanu. Przeżył tylko 

jeden marynarz. ów rozbitek, uczepiony dryfują

cej trumny, zwraca się wprost do nas: „ Nazywajcie 

mnie Izmaelem". Tym samym zostajemy wpro

wadzeni w kolejne arkana tajemnic. Mamy przed 

sobą postać niewątpliwie biblijną, syna Abrahama 

i jego niewolnicy Hagar, wygnanego z ojcowskiego 

domu po narodzinach Izaaka, potomka z małżeń

skiego łoża . Widzimy Izmaela - świadka i narratora. 

Będziemy poznawać historię, jaką nam przekazał, 

której koniec ju ż znamy. Wiedza ta naznacza nasz 

odbiór - odtąd , cokolwiek się wydarzy, ujęte zosta

nie w perspektywie nieuchronności. Będziemy 

tropi ć ślady klęski kapitana Ahaba. Chór da nam 

kilka znaków na drogę . Wzorem Melville'a, pojawi 

się „ las" cytatów z kanonu literackiego (Księgi 

Rodzaju, Księgi Jonasza, Księgi Psalmów, Księgi 

Izajasza, Historii prawdziwej Lukiana, Raju utraco

nego Miltona): sentencje o w ielorybach i morzu. 

A oto kolejny zabieg dramaturgiczny o niebaga

telnym znaczeniu. Kapitan Ahab, postać prze

cież kluczowa, długo pozostaje w ukryciu - aż do 

trzeciego aktu. Atmosfera wokół jego „m itycznej" 
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postaci stopniowo gęstnieje. Pierwszym złowróżb

nym znakiem są uwagi Izmaela, który przypomina 

Queequegowi, że imię Ahab nosił starożytny król 

Izraela, który wspierał praktyki pogańskie, zginął 

na polu bitwy, został po śmierci pohańbiony, zaś 

ród jego utracił władzę . Kolejny zły omen to kaza

nie Ojca Mapple'a odwołujące się do dziejów Jona

sza. Zwiastuje ono grozę wieloryba, choć w dalszej 

perspektywie - już eschatologicznej - jest Jonasz 

prefiguracją Chrystusa, który wstaje z grobu niby 

drugi Jonasz wyzwolony z brzucha Lewiatana 

(motyw zmartwychwstania, rzecz znamienna, 

jest u Melville'a nieobecny). Jeszcze ciemniejsze 

chmury zaciążą nad załogą Pequoda, kiedy Izmael 

i Queequeg wdają się w rozmowę z pewnym nie

znajomym. Ten przemówi mową ezopową, rzu

cając słowa ciemnego proroctwa. Zapytany, kim 

jest, odpowie: „Eliasz". Także na morzu kapitan 

Ahab wydaje rozkazy z ukrycia. Z rozmów mary

narzy dowiadujemy się, że toczy go, jak choroba, 

żądza zemsty. Dopiero pojawienie się Moby Dicka 

sprawia, że Ahab się ujawnia - z całą swoją ślepą 

i niezłomną wolą , budząc grozę wśród tych, dla 

których nie ma już odwrotu. Dalsze wypadki cią

gną to dramaturgiczne crescendo zgodnie z pro

roctwem, którego sens odsłania się z taką kon

sekwencją , że nim jeszcze dojdzie do pojedynku 

z Moby Dickiem, wszyscy już z góry wiedzą, jaki 

kres im pisany. Ostatnią decyzją kapitana - zanim 

ciśnie harpun, który wciągnie cały okręt w kipiel 

morską - jest zawarcie paktu z diabłem . 

Drugą kluczową postacią dramatu jest Izmael. 

Śpiewa on o sobie: „Jeśli imię jest zwierciadłem 

losu, to właśnie w nim widzę swą twarz". „Izmael" 

znaczy w języku hebrajskim „Bóg wysłuchał". 

Czego wysłuchał? Zapewne modlitwy o ocalenie. 

Tak w każdym razie zdaje się odpowiadać na tę 

zagadkę opowieść Melville'a. Kiedy Izmael decy

duje się na wyprawę wielorybniczą , kieruje nim nie 

tylko zew przygody. Spodziewa się, że rejs „wyrwie 

go z ograniczenia, pustki i zwątpienia" . Te jego 

pierwsze słowa należy zestawić z refleksjami, które 

pojawiły się w akcie pierwszym. Mówi tam Izmael 

o mądrości ogołocenia , czyli ubóstwa duchowego 

- o czymś, co anonimowy klasyk angielskiej mistyki 

średniowiecznej nazwałby „obłokiem niewiedzy". 

Te dwa bieguny - Ahab i Izmael - nawzajem się 

oświetlają. Ahab to desperat o kamiennym sercu 

(raz tylko, po konfrontacji ze Starbuckiem, ujawnia 
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ludzkie oblicze i ze współczuciem myśli o swej 

żonie) . Izmael jest postacią wielowymiarową i taje

mniczą : gotów rosnąć , czyli otworzyć się i chłonąć 

nowe, przemieniające go doświadczenia. Tylko dla 

niego cała przygoda ma wymiar inicjacyjny. Jak 

bohaterowie Wagnerowscy, Izmael szuka swoich 

korzeni i swego miejsca - w poczuciu, że kieruje 

nim większa siła , której powierza się z ufnością bez

warunkową i fatalistyczną , choć przecież nie sądzi 

nawinie, iż patronat imienia oznacza, że Bóg musi 

spełnić jego ziemskie i małe życzenia . Ostatecznie 

tak odczyta Izmael sens swego życia i swego imie

nia: „ten, kto wyruszył i doznał skrzywdzenia, wró

cił i otwarł wrota przebaczenia". 

Dodajmy jeszcze dwie uwagi. Koehler i Knapik 

zachowali koloryt świata marynarzy. Uwzględnili 

obecność tajemniczych fedelachów (duchów

zjaw) oraz ogni św. Elma (pełgających po linach 

okrętowych w czas burzy). Pozostawili też odwoła

nia do niejakiego Bulkingtona, postaci u Melville'a 

wielce enigmatycznej . Bulkington zginął na morzu. 

Jest legendą wielorybnictwa. Traktują go maryna

rze jak mitycznego ojca założyciela i swego ducha 

Muzyka Moby Dicka wnika w meandry narracyjne 

zarysowanej właśnie architektoniki tekstu. Kilkoma 

mocnymi klamrami spina tę konstrukcję. Dwa przę

sła formalne wydają się najważniejsze. Pierwsze 

łączy scenę drugą aktu drugiego z climaxem całej 

narracji w akcie czwartym: muzyka kazania Ojca 

Mapple'a powraca przed katastrofą Pequoda (jej 

echo odezwie się także w ostatnich taktach opery). 

Zabieg ten wynika wprost z konstrukcji libretta. 

Ojciec Mapple, opowiadając o przygodach Jona

sza, wygłosił zarazem alegoryczne proroctwo. 

Kiedy wydarzenia na morzu odsłaniają stopniowo 

sens tej alegorii , muzyka - ta, która „zrozumiała" 

od razu - przywołuje wydarzenia w kaplicy. Druga 

klamra wiąże akt pierwszy z partiami następują

cymi po katastrofie. Tu także libretto podpowiada 

tego rodzaju rozwiązanie, bo zakończenia aktu 

pierwszego i czwartego wypełniają gnomiczne 

preciosa zaczerpnięte z kanonicznych tekstów kul

tury Zachodu. 

przewodnika. I sprawa druga, ważniejsza . W operze Finałowy powrót materiału początkowego sprawia 

pojawiają się dwie postaci kobiece, u Melville'a nie- wrażenie tradycyjnego domknięcia i taką, w rze-

obecne: to Jezebel, żona Ahaba, oraz Hagar, matka czy samej , pełni funkcję. Ale na szczególną uwagę 

Izmaela. Ich rola jest marginalna, choć zarazem zasługuje odstępstwo od tego klasycznego toposu. 

nader wyrazista. Wtargnięcie Jezebel do kaplicy, Knapik znalazł bowiem także muzyczne rozwiąza-

w której dopiero co modlili się marynarze, wnosi 

ogromny ładunek dramatyczny („Był tu z wami? 

Modlił się?") . Notabene, operowa Jezebel pozba

wiona jest demonicznych cech swej biblijnej proto

plastki . Z kolei w lamencie Hagar, stojącej na wzgó

rzu i wypatrującej powrotu Izmaela, cała ta męska 

historia odbija się w zwierciadle macierzyństwa. 

Nie przypadkiem w finałowej scenie występują tylko 

one: żona i matka. Można tu pomyśleć o utożsamie

niu kobiety i ziemi, kobiety i trwałości, kobiety i źró

dła. Czy także o „wiecznej kobiecości" Goethego? 

Być może . Ich ostatnie słowa - o „odpychaniu-przy

ciąganiu" - chyba nie tylko do rytmu przypływów 

i odpływów się odnoszą. Przypominają finałowy 

wers Fausta: „Wieczna kobiecość pociąga nas ku 

sobie". A czyż Ahab Melville'a nie jest typem nowo

czesnego „człowieka faustowskiego"? 

Pomijając te dywagacje, które można by rozwijać 

długo, obecność kobiet ma także niebagatelny 

wymiar czysto muzyczny - bez nich mielibyśmy do 

czynienia wyłącznie z głosami męskimi. 
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nie dla zasady narracji odwróconej . Z tego względu 

„właściwy" finał zabrzmi już w akcie pierwszym. 

Natomiast akt czwarty, mimo wszystkich nawiązań 

do początku, pozostaje w zawieszeniu. Możemy 

sobie wyobrazić, że dopełnieniem byłoby powtó

rzenie aktu pierwszego. W ten sposób opera oscy

luje między czasowością cykliczną i linearną. 

Owe dwie klamry - ta łącząca kazanie z katastrofą 

i ta wiążąca ocalałego Izmaela z lamentem Hagar 

i Jezebel - okalają się . Pierwsza jest wewnętrzna , 

druga - zewnętrzna . Ta druga dźwiga cały ciężar 

konstrukcji. 

Jest jeszcze jeden pomniejszy „rym" formalny. 

Dwukrotnie cytuje Knapik pieśń Wacława z Szamo

tuł Już się zmierzcha . Brzmi ona najpierw w kaplicy, 

w której wkrótce wygłosi swe kazanie Ojciec Map

ple. Powraca na początku aktu czwartego, gdzie 

- w ciszy morskiej - towarzyszy monologowi 

Izmaela przytłoczonego obrotem spraw. Śladowa 

obecność tej perły muzyki staropolskiej przydaje 
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muzyce smaku. Wprowadza „kolor lokalny". Jest 

zarazem hołdem dla Henryka Mikołaja Górec

kiego, który po ten cytat sięgał kilkukrotnie. Zaś 

sama treść owej „modlitwy, gdy dziatki idą spać" 

- prośba , by Bóg „od czartów złych nas obronił" 

- wpisuje się doskonale w tematykę opery. Już 

się zmierzcha brzmi tu w tonacji b-moll, która ma 

wymiar symboliczny. Jest tonacją losu. To wła

śnie spokojne, nieskończenie rozlewne fale b-moll 

pochłoną okręt w kulminacyjnym punkcie akcji. 

Knapik określa także charaktery muzyczne swych 

postaci . Najsilniej odznacza się sfera Ahaba. Jego 

partia utrzymana jest w języku abstrakcyjnej ato

nalności - w fakturach modernistycznie rozbitych; 

w poetyce mechanicznej, więc zdehumanizowa

nej (raz tylko, kiedy myśli o Jezebel, potrąca Ahab 

o melos „ naturalny" ). W takiej postaci dźwiękowej 

przejawia się szaleństwo jego nienawiści. Kontra

stuje z Ahabem muzyka Izmaela: otwarta, giętka, 

bogata w emocje. Żadna z postaci nie ogarnia 

tylu rejestrów ekspresyjnych, co on. Mamy też sze

reg postaci drugoplanowych, również o cechach 

muzycznie swoistych: Ojciec Mapple - ekstatyk (to 

m.in. triolowe porywy jego natchnienia powrócą 

w akcie czwartym); Queequeg - zawadiacki , 

jowialny, prostoduszny; Starbuck - stoicki mentor; 

Jezebel i Hagar - z ich tonami błagalnymi i lamen

tacyjnymi . 

Jest w muzyce Moby Dicka moment wyróżniony. 

Oddajmy głos kompozytorowi: „W momencie 

Z niej zaczerpnięta została fabuła i większość 

postaci, z niej też wyrasta główna idea dzieła . 

Oczywiście, opera nie jest prostą adaptacją . 

Dzieło Melville'a było jednak kluczowym punktem 

wyjścia, źródłem inspiracji. 

O czym opowiada nasz Moby Dick? Opera ma 

strukturę kolistą. Zaczyna ją właściwie scena koń

cowa: statek uległ katastrofie. Samotny Izmael pły

nie, leżąc na trumnie. Samotny człowiek i ogrom 

morza. To scena symboliczna, ukazująca zasad

niczy problem ludzkiego żywota. Izmael wyrusza 

w morze, gnany nie do końca uświadomioną 

potrzebą dochodzenia prawdy o świecie. Na pokład 

«Pequoda» trafia właściwie przypadkiem. (Choć 

czy istnieje przypadek na tym świecie? Wszystko 

jest przypadkiem!). Wyrusza w nieznane; w podróż, 

która miała być dla niego przygodą . Przygoda staje 

się jednak potężnym doświadczeniem . Izmael 

- jak każdy z nas w obliczu doświadczenia prze

rastającego codzienność - zaczyna zadawać sobie 

pytanie o sens: czy jest ktoś (Opatrzność) lub coś 

(Fatum), co kieruje naszym życiem? Czy możemy 

mieć do kogoś lub czegoś żal? Izmael tego nie wie. 

Dlatego czyni nas świadkami swojej opowieści. 

Może my znajdziemy odpowiedź. 

Nie są to pytania nowe. Są to najstarsze pyta

nia ludzkości. Odpowiedziami na nie były zawsze 

opowieść mityczna, religia i narracja artystyczna. 

Wszystkie te odpowiedzi wykraczają poza rzeczy

wistość doczesną. Ale jednak rodzą się z ludzkich 

doświadczeń na tym świecie. Filozofowie uczyli 

zawsze, że niezbywalną częścią ludzkiego ist-

katastrofy wszystko się zmienia. Muzyka się zmie- nienia jest zadawanie takich pytań, bo człowiek 

nia. Wszyscy, włącznie z całą załogą, zostajemy wyposażony został w zdolność wykraczania poza 

wciągnięci w piękno. Nie ma już cierpienia, nie ma 

granic, zemsty, żądzy - tego, co było do tej pory". 

Odnajdujemy tu znany nam trop muzyki Knapika, 

jej rys szczególny i podstawowy: przekroczenie 

nieuchwytnej granicy, otwieranie się furtki tajemni

czego ogrodu, wynurzenie się z „gąszczu" ku nie

skończonej „pieśni". 

Ahab, 1-licb i rny wszyscy 

«tu i teraz». W owym przełamywaniu doczesno

ści chodzi nie tylko o rekonstrukcję przeszłości 

i przewidywanie tego, co ma nastąpić. W centrum 

dociekań znajduje się coś innego: pytanie o sens 

wydarzeń. Czemu coś się stało? Po co coś się stało? 

Są dwa zasadnicze typy odpowiedzi . Odpo

wiedź pierwsza głosi, że to sam człowiek ustana

wia sens; tworzy znaczenia wydarzeń, nanosi je na 

oś czasu i łączy fakty. Odpowiedź druga twierdzi, 

że człowiek ów sens biernie odczytuje (trochę, tak 

Na pierwszych stronach partytury opery-misterium jak czyta się opowieść) . I że jest Ktoś, kto zosta

znalazł się komentarz podpisany przez obu auto- wił ślady, znaki, abyśmy mogli je odczytać . I że 

rów - Krzysztofa Koehlera i Eugeniusza Knapika. ten Ktoś ma naturę rozumną , skoro to, co się stało 

Przytoczymy go tu w całości : (i co się dzieje), można odczytać i rozumem ogar-

nąć . Obie te odpowiedzi, mimo pozornej sprzecz

„Moby Dick to opera-misterium, której libretto ności, są zbieżne . Człowiek - a zdaje się , że tylko 

opiera się na wielkiej powieści Hermana Melville'a. człowiek - wyposażony jest w zadziwiający aparat 
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niezbędny do rozumienia (albo skromniej: podjęcia 

próby rozumienia) zjawisk. Akt rozmyślania o sen

sie wyrywa nas z czasowości , pozwala przekroczyć 

ograniczenia kondycji ludzkiej . 

Moby Dicka można odczytać poprzez Księgę 

Hioba. Stawia ona bezpośrednio wielkie pytanie 

o sens i przyczynę cierp ienia. Debata, jaką toczy 

Hiob z «przyjaciółmi » jest właściwie zestawieniem 

dwu rodzajów rozumowania . «Przyjaciele» uważają , 

że nieszczęście spada na człowieka za karę i tak 

należy je odczytywać : pokajać się, znaleźć w sobie 

winę ; ukorzyć s i ę, odpokutować. Hiob sądz i inaczej, 

jakby domyślał się tajnego porozumienia Boga 

z Szatanem, które jest zaczynem wydarzeń opowie

dzianych w Księdze . Hiob czuje się niewinny, więc, 

pełen gniewu, oskarża Boga. Uważa , że nawet jeśli 

spotkała go kara, to żadną miarą na nią nie zasłu

żył. Bóg w odpowiedzi manifestuje wobec Hioba 

swoją moc stworzycielską. Wspomina przy tym 

także potwory - hipopotama, krokodyla - które są 

Jego dziełem . Uświadamia Hiobowi, że jego pyta

nia były pytaniami ludzkimi; że sam Bóg inaczej 

postrzega świat. Ludzkie pytania i Boża odpowiedź 

należą do zupełnie innych porządków. 

Zbuntowany kapitan Ahab także pyta o przy

czynę swej niedoli. Ten, który jest Autorem ludzkich 

losów, daje mu odpowiedź w postaci wieloryba. 

Ahab uważa się za pokrzywdzonego, pragnie więc 

zemsty, ale też odczytania sensu wydarzeń . Lecz 

czy na pewno chce ten sen·s odczytać? A może 

raczej owładnięty jest manią wymuszenia odpo

wiedzi? Wymuszenia wszelkimi możliwymi środ

kami, całkiem jak nasi współcześni. 

Czy znajdzie rozwiązanie? Czy w ten sposób 

należy szukać odpowiedzi? Ona się przecież nie 

podda naszym pragnieniom. Jest większa od nas. 

Pociąga nas ku sobie, inspiruje do poszukiwania. 

Nie mamy jeszcze ostrego, pełnego widzenia rze

czy. Nasze oczy są ziemskie. Sens przeziera przez 

wydarzenia, ale jest nam dany po trochu, w postaci 

przebłysków czegoś pełniejszego. Tropienie tych 

Czy my wszyscy nie bywamy narzędziami w rękach 

Ahabów? Czy nie żyjemy obok nich, patrząc 

- czasem i z przerażeniem - jak idą drogą zatrace

nia? Niektórzy z nas są żonami Ahabów, krewnymi 

Ahabów„ . Sami jesteśmy Ahabami „ . 

A Izmael, ten który ocalał z katastrofy? Po 

co ocalał? Aby opowiedzieć historię . By zdobyć 

wiedzę o tym, co go spotkało, by zrozumieć. Czy 

Izmael zrozumiał? Poznajemy go w pierwszym 

akcie jako «poszukiwacza». Przeżył katastrofę. Czy 

zrozumiał - po co? Co zrobi z tym ocaleniem? Czy 

dopłynie do jakiegoś brzegu? A może fale zaleją 

jego wątłą tratwę uczyn i oną z trumny? 

Teraz jest cały opowieścią. A gdy zapadnie 

ciemność , gdy wybrzmi muzyka - co z nim się sta

nie? 

Co z nami się stanie?". 

Światem dzieła sztuki rządzą dziwne prawa. Nawet 

dziś - a może zwłaszcza dziś , kiedy toczące się 

procesy historyczne gruntownie zmieniają nasze 

poczucie rzeczywistości - w sztuce wciąż żyją jej 

pierwotne intuicje. Zawieszone zostają „zdroworoz

sądkowe" miary. Obcując z dz i ełem sztuki, można, 

jak dawniej, odczuć, że bytowanie człowieka na 

ziemi jest szyfrem i fragmentem większej całości 

- membraną przenikniętą tchnieniem nieskończo

ności. Ale każde dzieło nolens volens zaprzężone 

dziś zostaje w dialektykę sztuki krytycznej i sztuki 

wizjonerskiej. Sztuka krytyczna sprzeciwia s ię, 

w imię poczucia realności, dawnym metafizycznym 

waloryzacjom naszej ziemskiej doli i szuka dlań 

skromniejszych ram. Sztuka wizjonerska, także 

wiedziona zmysłem rzeczywistości, te odwieczne 

intuicje kosmicznego wymiaru egzystencji kulty

wuje - jeśli nie w postaci doktryn, to przynajmniej 

w formie otwartych pytań i „podskórnych" intuicji. 

Opera-misterium Moby Dick czerpie swe soki nie

wątpliwie z bieguna wizjonerskiego (a może także 

szyfrów jest zasadniczym motorem naszego życia . doktrynalnego) i go tym samym umacnia. 

Jego napędem. Po to tu jesteśmy. 

Ahab ginie wraz z załogą. Pochłania ich biała Na tym wypada poprzestać . Wszelkie dalej idące 

czeluść . Ale Ahab nie jest bohaterem tragicznym. przedpremierowe interpretacje są przedwczesne, 

Jest człowiekiem dotkniętym nieszczęściem , któ- ale przecież także po premierze wszystkie te pyta

rego ciężaru nie umie udźwignąć . Powoduje nim nia pozostaną otwarte. Obyśmy tylko zechcieli 

żądza zemsty. Jest zasklepiony przeciw wezwaniu, je postawić. 

które przeziera przez wydarzenia . Nie pyta, «wie» 

z góry. 

A Queequeg, Starbuck, marynarze, kobiety? X 
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MARCIN TRZĘSIOK - teoretyk muzyki i filozof. 
Zajmuje się estetyką muzyki oraz związkami 
między muzyką a innymi sztukami. 
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Jak pisze Michel Foucault w książce Słowa i rze

czy, wiek XIX jako okres najgwałtowniejszego roz

woju nauki i odkryć przyniósł wstrząs rozpoznania 

człowieka jako istoty skończonej . Owa skończo

ność oznacza wprawdzie ograniczenie i w pew

nym sensie degradację, ale zarazem sprawia, że 

istota ludzka staje się poznawalna, poddaje się 

badaniu, analizie i opisowi. Można na nią spojrzeć 

z zewnątrz, zakreślić jej kształt. Wytyczanie granic 

„ja" wymaga jednak zawsze określenia tego, co jest 

„ nie-Ja" - osobne, inne, a zarazem związane z Ja 

nierozerwalnym splotem zależności, pozostające 

z nim w dualistycznej, dialektycznej relacji. Tak jak 

w średniowiecznej teologii człowiek był pozycjono

wany na drabinie bytów między Bogiem i aniołami 

a zwierzętami , tak dziś w ujęciach posthumani

stycznych pozycjonowany jest pomiędzy istotami 

żywymi a technologią. W gruncie rzeczy, to nie czło-

- tak podobnymi, lecz zarazem tak różnymi 

od niego pod tym czy innym decydującym 

względem . Nie ma zatem innej istoty czło

wieka niż ten historycznie zmienny, ujemny 

wynik jego konfrontacji z Innym, z sobowtó

rami, które on sam obsadził w tej roli. 

W pewnym sensie mamy więc do czynienia z nie

ustającym powielaniem strukturalnego modelu 

najwcześniejszych tragedii antycznych i chrześci

jańskich - mnożeniem antagonistów, którzy oświe-

tlą protagonistę ze wszystkich stron, dzięki czemu 

objawi nam się w trójwymiarowej pełni. Albo 

stawianiem na jego drodze alegorycznych cnót 

i grzechów, w wyniku czego, skazany na nieusta

jące wybieranie między dobrem a złem , wykształci 

swoją tożsamość . 

wiek jest miarą stworzenia, ale to właśnie wszystkie Bezpośrednie pytanie o istotę człowieka jest więc 

pozostałe elementy rzeczywistości wyznaczają mu błędnie postawionym pytaniem. Dlatego odpowie

miejsce i określają jego kształt . Jak słusznie piszą dzi szuka się na niewłaściwym terenie. Człowiek 

Małgorzata Sugiera i Mateusz Borowski w książce to Inny, którego nie można poznać inaczej, niż 

W pułapce przeciwieństw. Ideologie tożsamości: poprzez wyznaczenie perspektywy owej inności. 
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de facto człowiek to kategoria pusta, pozba

wiona esencjonalnego znaczenia. Sens tego, 

czym on jest, rodzi się przecież za każdym 

razem w procesie wykluczenia tego, czym nie 

jest; w procesie wytyczenia granicy między 

człowiekiem a jego nieludzkimi sobowtórami 
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W powieści Hermana Melville'a antagonistą kapi

tana Ahaba (ale też, w mniej oczywisty sposób, 

pozostałych ludzkich bohaterów, w tym narratora 

Izmaela) jest zwierzę - biały wieloryb imieniem 

Moby Dick. W licznych fragmentach książki o cha

rakterze eseistycznym pojawiają się zadziwiająco 

akuratne opisy wielorybiej anatomii, morfologii 

i zachowań, w których wielokrotnie podkreśla 

się, jak wiele podobieństw łączy tę istotę z istotą 

ludzką (na przykład porównanie niemal identycz

nych kośćców bocznej płetwy i dłoni czy też szu

kanie „ludzkich" cech wielorybiej psychiki - inteli

gencji, złośliwości, przebiegłości, pamiętliwości) . 

Melville pisze wprost, że wieloryb jest właściwie 

człowiekiem w futerale („w sztucznym okryciu"). 

Równocześnie cały czas podkreśla nieprzekra

czalne różnice pomiędzy obu gatunkami: przede 

wszystkim związane ze środowiskiem, w jakim 

bytują. W pewnym sensie wieloryb staje się lustrza

nym odbiciem człowieka, jego rewersem, negaty

wem, podszewką . A może jest na odwrót - w końcu 

to człowiek pojawił się we wszechświecie później, 

a na oceanie jest intruzem, który rzuca wyzwanie 

jego królowi. 
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Wieloryb jest równocześnie groźny i mądry, obcy 

i bliski, rodzący niechęć jako zdeformowana kary

katura człowieka i budzący zachwyt jako potężny, 

doskonale funkcjonalny byt. Przede wszystkim 

- jest niezbędny i za to Ahab go nienawidzi. 

I kocha. Ta maniakalna relacja Hassliebe to w zasa

dzie idealna realizacja modelu przedstawionego 

przez Emmanuela Levinasa w książce Inaczej 

niż być lub ponad istotą, gdzie opisuje on jedno 

z najbardziej osobliwych ludzkich doświadczeń : 

odkrycia w głębi własnej jaźni obsesji Innego, któ

rego obraz nosimy w sobie na długo, zanim go 

spotkamy. Ta relacja staje się relacją dwustronnej 

niewoli: Inny staje się „zakładnikiem" , czyli takim 

bytem, który będąc „dla siebie" (odseparowany 

i zamknięty w sobie) jest zarazem absolutnie „dla 

innego", zawiera go w sobie. Miarą ludzkiej tragedii 

jest stopień oddalenia od tej nieuchwytnej, niepoj

mowalnej, a zarazem ciągle obecnej w świadomo

ści jako horyzont wszystkich sensów istoty. Bycie 

nie oznacza świadomości siebie, lecz relację z kimś 

innym niż ze sobą; warunkiem spotkania jest, para

doksalnie, separacja. 

Charakterystyczne jest to, że dla każdego z boha

terów książki biały wieloryb o czole pooranym 

zmarszczkami i bliznami wyglądającymi jak hiero

glify symbolizuje coś odmiennego. Inny w swojej 

konkretności zawsze składa się z pewnej ilości ele

mentów czy cech, które postrzegamy jako własne 

lub analogiczne do tych, które posiadamy, ale też 

z pewnej ilości elementów obcych bądź wrogich. 

Proporcje między elementami z tych dwóch grup 

warunkują nasze emocje: albo nieufność, niechęć, 

strach, wrogość, albo ciekawość i swoistą tęsknotę : 

Inny ma to, czego ja nie mam; może mi coś dać, 

może mnie czegoś nauczyć . Jest mi potrzebny. 

Kim jest ten wybrany Inny, budzący tak różne emo

cje zakładnik wszystkich ludzi razem i każdego 

z osobna? Interpretatorzy powieści Melville'a pod

powiadają: jednym z tych, którzy podtrzymują istnie

nie wszechświata. Mesjaszem, Bogiem. Lewiatanem. 
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Biblijny Lewiatan z reguły przedstawiany jest jako 

półryba, półwąż, który swoim ciałem opasuje 

cały glob ziemski . U Melville'a Lewiatan to wie

loryb, wszechobecny (legendy głoszą, że Moby 

Dicka widziano w kilku miejscach równocześnie) 

i nieskończony. W rozdziale LV narrator opowiada

jąc o „potwornych wizerunkach wielorybów", roz

maitych fantazjach przyrodniczych i malarskich, 

wypowiada znamienne słowa : 
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Ze wszystkich tych przyczyn, z jakiego 

punktu widzenia by na to nie spojrzeć , musi 

się dojść do konkluzji, że wielki Lewiatan 

jest tą jedyną istotą na świecie, która musi 

po wsze czasy pozostać nienamalowana. 

Prawda, że jeden portret może być o wiele 

lepiej utrafiony od drugiego, ale żaden nie 

może utrafić z jakimś bardzo znacznym 

stopniem dokładności. Nie ma więc żad

nego na świecie sposobu przekonania się , 

jak właściwie wygląda naprawdę wielo

ryb. Jedyna droga, którą można osiągnąć 

choćby jakie takie pojęcie o jego żywych 

kształtach , to samemu ruszyć na w ielo

ryby; ale w ten sposób człowiek naraża się 

na niemałe niebezpieczeństwo, że zostanie 

przez nie rozbity i na wiek wieków zato

piony. Dlatego to wydaje mi się , że lepiej 

nie bądźcie zbyt wymagający w waszej 

ciekawości co do tego Lewiatana. 

Łączy się ze sobą w tym fragmencie kilka kwestii : 

tabu zakazujące przedstawiania Absolutu; dogmat 

o jego niepoznawalności ; przykazanie, by samemu, 

w nieomal mistyczny sposób, przekonać się, jaka 

jest jego istota poprzez zbliżenie się do niej . Głę

boko religijna, choć daleka od jakiejkolwiek orto

doksji, wizja świata, w którym fizyczne nierozerwal

nie łączy się z metafizycznym: 

A przecież jakieś znaczenie musi się kryć we 

wszystkich rzeczach, gdyż inaczej wszyst

kie one byłyby mało warte, zaś cały ten krą

gły świat - jedynie pustą cyfrą, chyba żeby 

go sprzedawać na wzory dla zasypania 

bagien na Mlecznej Drodze, podobnie jak 

się sprzedaje wzgórza w pobliżu Bostonu. 

Dla Melville'a świat nie jest na pewno cyfrą . Tym 

bardziej nie jest nią człowiek . Ani wieloryb. 
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Moby Dick jest powieścią na wskroś symboliczną, 

nieomal kabalistyczną (mimo zastrzeżeń autora 

ostrzegającego przed czytaniem swojej książki 

jako baśni lub alegorii), domaga się znalezienia 

klucza, który pozwoli odszyfrować ukryte pod war

stwą znaków sensy i wskazówki. Białe, poranione 

ciało potężnego, niezniszczalnego wieloryba od 

czasu publikacji książki interpretowane było nie 

tylko mistycznie, ale też politycznie. W powieści 

rozsiane są obrazy „ ryby wolnej" i „ ryby przytrzy

manej" przez harpunnika: 
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Czym była w roku 1492 ·Ameryka, jeśli nie 

Rybą Wolną, na której Kolumb zatknął sztan

dar hiszpański, znacząc ją tym proporcem 

w imieniu swego królewskiego Pana i Pani? 

Czym była Polska dla cara? Czym Grecja dla 

Turka? Czym Indie dla Anglii? Czym wresz

cie stanie się Meksyk dla Stanów Zjedno

czonych? Wszystko to Ryby Wolne. Czym są 

Prawa Człowieka i Wolności Świata , jeśli nie 

Rybami Wolnymi? Czym są zdania i opinie 

wszystkich ludzi, jeśli nie Rybami Wolnymi? 

A czym jest zasada religijnej w nie wiary, jeśli 

nie tym samym? 

W amerykańskiej publicystyce dosyć szybko poja

wia się więc konkurencyjna wobec metafizycznej 

interpretacja. Moby Dick jako naród - nie społe

czeństwo, nie państwo, nie kraj , ale właśnie naród 

- najbardziej abstrakcyjne z tego zestawu pojęć 

bliskoznacznych. I Ahab jako mściwy, zaślepiony 

gniewem i obsesjami polityk: od Adolfa Hitlera po 

George'a W. Busha. Ale i w tych politycznych inter

pretacjach pojawia się relacja analogiczna do tej, 

jaką w swoich rozważaniach przedstawił Levinas: 

Inny budzi ambiwalentne odczucia, bo jest jedno

cześnie niechciany i wytęskniony, a jego podobień

stwo budzi strach i niechęć - jest lustrem, w którym 

możemy dostrzec siebie, jakimi naprawdę jesteśmy, 

a nie takimi , jakimi chcielibyśmy być widziani. Jest 

wyrzutem sumienia i memento. Dla Hitlera Moby 

Dick to Żydzi ; dla George'a W. Busha - świat arab

ski, po starciu z którym pozostała mu bolesna 

pamiątka - ruiny wież World Trade Center niczym 

kikut zgruchotanej przez wieloryba nogi. „Wojna 

jest czynem lub dramatem interesownej istoty" 

- pisze Levinas. Czynem tego, kto zatracił siebie, 

zamiast szukać się w Innym, zgadzając się na wza

jemną relację i odkrywając sens odpowiedzialności 

za drugą istotę . 



„ Dramat skończony. Po cóż więc tutaj ktoś jeszcze 

występuje? Albowiem był taki . co pozostał przy 

życiu po owej katastrofie" - kończy swoją powieść 

Melville. Ocean okazuje się więc sceną teatralną. 

Próbą stworzenia nowej tragedii . 

I Levinasowska filozofia dialogu, i Melville'owski 

Moby Dick wyrastają z jednego pnia: próby odpo

wiedzi na samotność nowoczesnego człowieka . 

Samotność, która w swojej ekstremalnej postaci 

przerodziła się w solipsyzm - pogląd mówiący, że 

istnieje tylko jednostkowy podmiot poznający, cała 

zaś rzeczywistość (inni ludzie, przyroda, przed

mioty, zwierzęta , zjawiska naturalne) są jedynie 

zbiorem jego subiektywnych wrażeń , wytworami 

umysłu . Paradygmat Innego pozwala przełamać 

ten kryzys: Inny to nie ja, lecz ~toś transcendentny 

wobec mnie, z kim mogę nawiązać kontakt. I dz ięki 

niemu poczuć się istotą dramatyczną - taką , która 

(jak pisał Józef Tischner w Filozofii dramatu) „ prze

żywa dany czas, mając wokół siebie innych ludzi 

i ziemię jako scenę pod stopami". 

Gdy słowo „ziemia" zmienimy na „ocean", a „ludzi " 

na „wieloryby", otrzymamy ni mniej. ni więcej. tylko 

streszczenie sensów Moby Dicka. Opowieść o „ ja" 

i o „ Innym" umieszczoną w pół drogi pomiędzy 

Biblią, tragedią grecką a politycznym manifestem. 

X 
Fragmenty Moby Dicka w tł . Bronisława Zielińskiego (Warszawa 1971). 
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ANNA R. BURZYŃSKA - adiunkt w Kate
drze Teatru i Dramatu UJ, redaktorka gazety 
teatralnej „ Didaskalia". Zajmuje się drama
tem polskim i niemieckim oraz współczesnym 
teatrem europejskim. 
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Chór „zawieszony" w przestrzeni. Cytując 
wyimki z „ tekstów", przedstawia wyklad
nię Lewiatana. Poniżej Chóru pojawia się 
wąska, lecz stopniowo rozszerzająca się 
struga światfa. Z tylu do przodu sceny pty
nie nią, leżąc na trumnie, Izmael - po za
topieniu Pequoda ptynie sam. ZE.trzymuje 
się przed sfowami: „Call me lshmael". Po 
zakończeniu swojej kwestii Izmael odpty
wa. Chór stopniowo przybliża się. Od nr 
19 do nr 26 - możliwa scena baletowa. 

CHÓR 
.I oto Bóg uczynił olbrzymie wieloryby". 

(Księga Rodzaju) 

IZMAEL 
Call me lshmael! 
Jeżeli imię jest zwierciadłem losu, 
To właśnie w nim 
Widzę swą twarz. 

38 

Słuchałeś kiedyś fal bijących 
O brzeg; syrenią pieśń o tym, jak 
Pokonuje się przestrzeń i przypadek? 
Czyś kiedyś chciał odrzucić fałsz 
Lądowych ról i wstąpić w los, 
Wejść bez osłony żadnej 
W bramy trwania 
I wrócić stamtąd , niosąc wieść 
O tym, co prawdę nam zasłania? 

Ja to zrobiłem! 
Nagi stałem, wydany pod pręgierze fali. 
Straciłem wszystko, co zyskałem, 
Jak metal w ogniu oczyszczany! 
Lewiatan wyrwał mnie z otchłani! 
Zostałem sam wśród morskiej fali. 
Czemu Bóg zechciał mnie ocalić? 

Co chciałem wiedzieć , co wiedziałem , 
To słone morze oczyściło . 
Jak na pustynię wyganiani, 
Poznałem , ile znaczy miłość 
Wygnany byłem i wybrany. 
Czy tak musiało być , jak było? 

Nazywaj mnie więc Izmael, 
Ten, kto wyruszył i doznał skrzywdzenia, 
Wrócił i otwart wrota przebaczenia 

Call me lshmael! 
Jeżeli imię jest zwierciadłem losu, 
To właśnie w nim widzę swą twarz. 

CHÓR 
I oto Bóg uczynił olbrzymie wieloryby. 

IZMAEL 
Call me lshmael! 

CHÓR 
.I przysposobił Pan rybę wielką, 
Żeby połknęła Jonasza". 

(Księga Jonasza) 

.Wielki, grożny Lewiatan, 
Owa morska bestia, którą to Bóg 
Obdarzył ze wszystkich dzieł swoich 
Największym kształtem pośród stworzeń 
Morskiej głębi" . 

(John Milton, Raj utracony, 
przekład : Aleksander Rymkiewicz) 

Tam Lewiatan, największe z żyjących 
Stworzeń , na falach leży rozciągnięty, 
.Niby przylądek, przylądek, gdy płynie , 
Zda się ruchomym lądem". 

(John Milton, Raj utracony, 
przekład : Władysław Bartkiewicz) 

.Ledwie dwa dni płynęliśmy po morzu, 
Kiedy około wschodu słońca ukazała się 
Sroga ilość wielorybów tudzież innych 
Morskich monstrów. Między wielorybami 
Jeden był niezwykle potwornych 
Rozmiarów. Tenże się do nas z rozwartą 
Zbliżył paszczęką, na wsze strony 
Bałwany wzbijając i toń przed sobą 
Roztrącając, aż się zapieniła" . 

(Lukinos, Historia prawdziwa) 

Jam mkną korabie; oto ów Lewiatan, 
Którego uczyniłeś , by igrał w morzu". 

(Księga Psalmów) 

.Lewiatan szlak za sobą 
Ciągnie połyskliwy. Rzekłbyś , że głębina 
Szronem jest pokryta· . 

.Wieloryby na morzu 
Głosu Boga słuchają". 

(Księga Hioba) 

(N.E. Primer) 

.I oto Bóg uczynił olbrzymie wieloryby. 
Dnia onego Pan swym wielkim, 
Potężnym a srogim mieczem pokarze 
Lewiatana, kąśliwego węża , 
Zaiste tego Lewiatana, węża zdradliwego, 
I pobije smoka, 
Któren w morzu przemieszkuje". 

(Izajasz) 

.Ale przełknijcie łzy i sercem 
Śpieszcie wzwyż, na szczyt masztu, 
Bo oto przyjaciele wasi, 
Którzy wcześniej odeszli, 
Opróżniając już na wasze przybycie 
Siedmiopiętrowe niebiosa, 
Aż uchodzić muszą tak długo 
Rozpieszczani Gabriel, Michał i Rafael. 
Tutaj trącacie się z sobą tylko 
Okruchami serc - tam czynić 
To będziecie niekruszącymi się 
Pucharami! ". 

(Herman Melville, Wyimki) 

SCENA 1 
Okola rok wcześniej. Ranek. Na placu 
między portem (gdzie stoi Pequod) a ka
plicą Ojca Mapple'a zbiera się powoli 
tfum. Izmael i Queequeg idą zaokrętować 
się na Pequoda. 

QUEEQUEG 
Oto śpiew ptaków 
Wznosi dzień . 
Radości pełna jest moja dusza. 
Ten, kto wyrusza w morze, 
Czeka na wiatr. 
Oto zaczyna już wiać! 
Nadszedł już czas! 
I żaden wieloryb nie 
Umknie nam, klnę się 
Na mój harpun, 
Póki sity mam, 
Póki Pequod w morskie ogromy 
Prowadzić będzie nas. 

IZMAEL 
Peguod? 
Więc tak nazywa się to, 
Co mnie wyrwie z ograniczenia, 
Pustki, ze zwątpienia? 

QUEEQUEG 
Nie, to jest ład, który 
Przygarnie nas na kilka lat. 

IZMAEL 
Niech więc morskie pustynie przyjmą 
Wygnańca łaskawie, 
Niech fale kołyszą tego, 
Za kim zamknął się los, 
Jak za czytającym zamykają się 
Przeczytane stronice! 

QUEEQUEG 
Hej, to wcale nie tak! 
Mój czarny bożek, 
Harpun i rozkazy kapitana. 
To mój świat. 
Czy widzisz ich tam? 
Wskazuje na ludzi idących do kaplicy 

Nad kapitanem jest Ten, 
Który zawsze trwa. 

IZMAEL 
To kaplice„ . 
Wiele wiar widziałem , 
Wszystkie podobne. 
Modlitwy? 
Czy słowa mogą ludzkie losy zmieniać? 

QUEEQUEG 
Jest jeszcze kapitan. 
On mówi, my słuchamy. 
Z tego rodzi się ład . 

I Z MA EL 
Słyszałem , że 
Otacza go jakaś tajemnica. 

OUEQUEEG 
Powiadają niektórzy: 
To człek niepospolity, 
Boga się nie boi, choć bogom podobny 
Wbijał swoją płomienną lancę 
We wrogów potężniejszych 
I osobliwszych 
Niż wieloryby. 
Jego imię : Ahab. 

IZMAEL 
Ahab?! O, znam to imię . 
To było królewskie imię! 
Kiedy tego podłego króla zabito, 
Psy zlizywały jego krew! 

QUEEQUEG 
To nie brzmi dobrze. 
Jeśli imię jest losem człowieka , 
To trzeba się nam strzec. 

IZMAEL 
Co się zaczęło, 
Jest niepowstrzymane. 
Kimkolwiek jest -
Wywozi mnie. 
Niejeden dobry człowiek 
Zwał się żle. 
Chodżmy już . 
Trzeba nam zbierać się. 
Jeżeli imię jest zwierciadłem losu, 
To właśnie w nim 
Widzę swą twarz. 
Co się zaczęło , 
Jest niepowstrzymane. 
Kimkolwiek jest -
Wywozi mnie. 

CHÓR 
.I oto Bóg uczynił olbrzymie wieloryby". 

(Księga Rodzaju) 

Zabierają swoje rzeczy i odchodzą. ZE.
uważają jednak tfum gromadzący się 
w kaplicy i przytączają się do niego. 

CHÓR 
Już się zmierzcha, nadchodzi noc, 
Poprośmy Boga o pomoc, 
Aby On naszym stróżem był, 
Od złych czartów nas obronił. 

SCENA2 
Na ambonę wychodzi Ojciec Mapple. 
Wstępuje po wiszącej drabince. Kiedy 
jest na górze, wciąga drabinkę; jest jak 
w twierdzy - otoczony Chórem i bohate
rami. Chór śpiewa „Psalm ". 

CHÓR 
Nade mną groźne żebra wieloryba 
Tworzyły mroku strasznego sklepienie, 
Gdy fale, złote słońcem bożym , 
Gnaty mimo, wciągając mnie w głąb 
Na stracenie. 

(przekład : Leopold Staff) 

OJCIEC MAPPLE 
Powtórzę krótko historię Jonasza, 
By dojść do prawdy 
Było nam wygodniej. 
W Niniwie mieszkał 
Człowiek sprawiedliwy i żył spokojnie. 

Bóg jednak żywot przewrócić mu raczył , 
Jak sztorm przewraca 
Latem domki z trawy. 
Z tego, co dni swe mierzył 
Spacerowym krokiem 
Uczynił miecz Swój! 

O, srogie fata! - zawodził Jonasz -
Tyś jest sprawiedliwy, 
Przychylny ludziom?! 
Odejmij wyroki! 
Uwolnij z więzów! 
Nie każ ginąć młodo! 

I uciekł, aż na świata kres, błąkał się 
Po porcie Joppy, szukając przeprawy 
Na drugi morza brzeg. 
I wzięli go na statek, ujęci zapłatą, 
Lecz jego - ścigały nieba. 

I pośród morza ciemnego czeluści 
Bóg wstrząsnął fale. 
Ognie pruty niebo, grzmot się rozlegał. 
I w chwili owej, kiedy się zdawało , 
Że nawa wkroczy 
W czarną czeluść morza, 
Podniósł się Jonasz z upadku swojego, 
Zatrzymał w biegu. 

Zobaczył bowiem nawałnicy fale, 
Krzyki załogi , wzdęte trwogą żagle . 

Czy wszyscy ginąć mają przez jednego? 
Więc wyszedł nagle przed biegających 
W przerażeniu ludzi i wyznał: 
Bóg mojej ucieczki nie lubi. 
Wygra, kto mnie zgubi! 
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I teraz stańmy tu , nim w wodę CHÓR Strasznie, lecz jasno jako błyskawica , ELIASZ Port i ląd stają się dla okrętu CHÓR 

Z pluskiem wpadnie. Osnową miłości „. Lśniła twarz mego Boga Zbawiciela. do Izmaela Najokrutniejszym niebezpieczeństwem ; Tak mówił, jak ciało bez głowy. 

Nim osiądzie na dnie Słowa moje odczytasz ty, Jedno dotknięcie ziemi, Już mija rok, 
Jak zarzucona kotwica zbawienia. OJCIEC MAPPLE JEZABEL Gdy się wypelni czas. Choćby ledwie kil musnęło , A z nami wciąż nie ma Ahaba. 

„.figurą świata , przyczyną radości „. Ahabie! Pamiętaj : ciało bez głowy, Wstrząsnęłoby statkiem wskroś. 
Wpatrzmy się do skończenia sił Co się z tobą stało? C iało bez głowy O, Bulkington„ . STARBUCK 
W burzliwy chaos. 

CHÓR 
Aleś i tu nie przyszedł?! Bez celu się zatraca; Pozwólcie mi powiedzieć „. Ja znam jego historię . 

Wgłębmy się w czerń , 
„ .figurą świata , przyczyną radości „. 

Do kaplicy. Rozbity drogowskaz; Stracił nogę w zmaganiach z morzem, 
Niech nas otoczy pianą pyt. Oczekiwanie spaliło nadzieję , Krew ludzka ozdobi metal, HAGAR Ledwie uszedł z życiem . 

A ból , który zadajesz najbliższym Grzmot poprowadzi was. Nie będę patrzała na śmierć dziecka! Ciało z łoża powstało , 
I w kłębowisku , w matni, pośród huku, OJCIEC MAPPLE Jak rana ropieje, Grzmot poprowadzi was„. Skąd to wiem? Lecz z duszą coś się stało . 
W miejscu, co się obsuwa spod stóp „.sensem ofiary, wzorem pojednania„ . Trując resztki jasności Skąd słowa te spływają na mnie? Słona woda potrafi 
W przepaść nieskończoną, W twojej zmartej duszy. QUEEQUEG Jestem już stara, więc albo umrę Wniknąć w duszę głęboko . Do dna. 
Trwajmy przez chwilę „. CHÓR W mojej pustej duszy! Mów jaśniej . Nim go zobaczę , Przepalić wszystko i nie zostawić nic. 

„.sensem ofiary, wzorem pojednania„. Powiedz nam, co wiesz? Albo zamknie się nad nim lustro morza! 
Oto jest moment niezwyciężoną CHÓR Co się tu dzieje i co to za ludzie Nie chcę patrzeć na śmierć! CHÓR 
Mocą Pana ludziom darowany. OJCIEC MAPPLE I pieśń ma na zawsze zatrzyma Biegli tędy do statku? Czemu jest właśnie tak, Jego dusza„. 

„ .ogniem na wzgórzach, Tę grozy i szczęścia godzinę ; Że trudny życia szlak 
Czas, gdy zły czyn wraca Świtem zmartwychwstania!!! Oddałem tedy chwałę memu Bogu, IZMAEL Wiedzie przez czerń i mrok, i cień? 
Jak syn zaniedbany po latach, Jego miłosierdziu i mocy wiekuistej . powstrzymując Queequega Ktokolwiek wie, QUEEQUEG 

By błędne drogi wyprostować skruchą. 
CHÓR Chodź, Queequeg! Że światło tworzy cień . Kiedy się chybotliwy pokład łodzi 

Otworzyć wrota zamknięte na głucho ! Zostawmy tego szalonego człowieka . Nie boi s ię , Wzbija w górę , ramię wznieś . 

Słyszyc ie?! „.ogniem na wzgórzach, QUEEQUEG Jak sen jest W zenicie fali do rzutu s ię spręż . 

Słyszycie?! Świtem zmartwychwstania!!! Wola, wskazując na zakapturzone postaci do Eliasza po chwili wahania 
Jawy brakiem, I ryby wtedy już nic nie ocali. 

zmierzające szybko w stronę okrętu. Stój! Reszta nie rusza mnie! 
Powiedz, jak się nazywasz! Tak mrok 

Głuchną fale i w jasność spowity, JEZABEL Patrz, patrz tam! Jasności znakiem. Horyzont się odsłonił , 

Zobaczcie , tam, tam, Wpada nagle do kaplicy. Dzisiaj to wiem, Otwarty się kotary wód: 

Spośród głębin blask niesamowity Ahab! IZMAEL ELIASZ Dzisiaj to wiem! Ha, jestem wszystkim 

Płynie ku górze, Gdzie? Elijah! Tylko ten, kto I wszystko jest we mnie. 

Zbliża się do nawy„. CHÓR Po kobiecie nie pozostał nawet ślad . Wyszedł za próg, Wszędzie : i tam, i tu. 

„.ogniem na wzgórzach, Nie widzę jej. IZMAEL Może odnaleźć 
Wychyl się bardziej, jeżeliś ciekawy Świtem zmartwychwstania!!! To wszystko jest jak sen„. Płyniecie! Tę jedyną z dróg, CHÓR 
Zobaczyć moment ten, Pomsta was ściga Boża? Która przywiedzie go Tak, tak mówił : ciało bez głowy„ . 

Gdy ścieżka blasku, pnie się ku górze, 
OJCIEC MAPPLE, CHÓR QUEEQUEG Do domu znów. 

A Jonasz skulony, 
Nie może ustać chwała Stworzyciela, Tam, tam„. JEZABEL Idź , cokolwiek się stanie, MAJTEK 

Upada z pochyłości pokładu , teraz, teraz. 
Bo mądrość Pana Kilku ludzi biegło w stronę okrętu , Płynie więc! Niech będzie Ci zapewnione z gniazda 

Rozlana jest w rzeczach! Jakby chowali się „ . Jego dusza chora„ . Pana sprzyjanie! Dmucha! Dmucha! Dmucha! 
CHÓR Wielki gościniec otwarto przed nami, Jak zamachowcy Po zawietrznej. 
Jonasz! Musimy mężnie zanurzyć się w morze, Rankiem we mgle. CHÓR CHÓR Trzy mile. Dmucha! 

Musimy prawdy szukać aż w otchłani , Idźcie już. Płyńcie . Musi on uciekać Ludzie, on jest biały! 

OJCIEC MAPPLE Bo On i tam jest! JEZABEL Następni podążą za wami! Od wszelkiej gościny ; 

Jonasz przemieniony Musi Stworzenie objąć Stworzyciela niewidoczna Na nowo szuka chłostanego wichrem CHÓR 
Wchodzi w paszczękę Lewiatana. Miłosną zgodą! Wielka ciemność w mojej pustej duszy! QUEEQUEG 

Bezmiaru mórz, Biały!!! 

Zgodą z wyrokami, które Opatrzność Płyńmy już . Płyńmy. 
Dla ratunku rzuca się rozpaczliwie Otwierają się gwaftownie drzwi od kabi-

CHÓR Stawiła przed nami! I Z MA EL Inni podążą za nami. 
W niebezpieczeństwo ; ny kapitańskiej. Na pokfad wybiega kapi-

Lewiatana. Jest jak sen. 
Jedynym jego druhem staje się tanAhab. 

OJCIEC MAPPLE Mroczny sen. 
Wróg najzagorzalszy. 

Idźcie już . Płyńcie . Al<T Ili O, Bulkington„. AHAB 
OJCIEC MAPPLE Pozwólcie mi powiedzieć „ . Biały? Biały! 
Jonasz, co otwiera drogę . Następni podążą za wami! QUEEQUEG Poklad. Na pokfadzie jest Izmael, 

Wszyscy wolno opuszczają kaplicę. Ale dowiemy się . Hej, żwawo„. Peguod jest już jakiś czas w morzu. Ahab Queequeg, Starbuck i Chór marynarzy. 
Jest, wreszcie. 
Panie Starbuck, 

OJCIEC MAPPLE wciąż nie pojawia się na pokladzie. Na-
Wołaj pan ludzi na rufę! Szybko! 

Niosący chwałę Stwórcy świata! JEZABEL ELIASZ strój wyczekiwania. Hagar stoi na wzgó- PIERWSZY MARYNARZ Wszyscy marynarze przybiegają i usta-
Był z wami tu? Podchodzi do Izmaela i Queequega. rzu i wypatruje Izmaela. 

Słyszeliście go? wiają się na rufie. Ahab staje na podwyż-
Czy modlił się? Płyniecie! Płyńcie! CHÓR Boli! Jakby góra cienia CHÓR 

Stuka jak szczur w potrzasku. szeniu. 
Niosący chwałę Stwórcy świata! Pomsta was ściga Boża! Hej, co zrobicie chłopcy, 

Wrosła w słoneczne , rozświetlone niebo! To, co się pychą wznieca, O, Bulkington! O, Bulkington! 
Jakby ktoś słońce zgasił Nim się zacznie, zdycha! Pozwólcie mi powiedzieć„ . IZMAEL Gdy rybę zobaczycie? 

OJCIEC MAPPLE Albo zdradził pamięć! Lewiatan panem jest przestrzeni! Z nim działo się podobnie Żegluga jest miarą czasu: 
On stał się znakiem. Więc on odjeżdża . Słona woda będzie wam łożem! Jak ze skołatanym burzą okrętem „. Wznosi się ks iężyc i słońce opada. CHÓR 

Mój Ahab znów odjeżdża ! O, Bulkington„. Już mija rok, Spuszczamy łódź na wodę 

CHÓR Dla mnie wciąż tylko czekanie, czekanie. Port chętnie by udzielił mu pomocy, A z nami wciąż nie ma Ahaba. I dziobem tniemy fale! 

On stał się znakiem. 
IZMAEL Port jest litościwy ; Łódź bez kapitana płynie tam, 

CHÓR 
Hola! W porcie jest bezpieczeństwo , Gdzie pcha ją wiatr, jak ciało bez głowy, AHAB 

Jak na promiennym niesiony delfinie, 
Nie krępuj łańcuchem przekleństwa Pokrzepienie, przyjaciele. Tak mówił , jak ciało bez głowy. A co, gdy was owionie 

OJCIEC MAPPLE Ludzkich losów. Czy ktoś wie, czemu tak jest? 
Osnową miłości... Pan mi najspieszniej pomocy udziela; Ale w czas tej burzy Oddech kaszalota? 

40 41 



CHÓR STARBUCK 
Harpunnik ostrze miota aż po belt. Słowa prawych docierają do Pana. 
I zaciskamy liny. Nie beznadziejna jeszcze nasza sprawa. 
Dajemy się nieść , 
Aż podpływamy bliżej i zadajemy śmierć . CHÓR 

O, Bulkington„ . 
AHAB Port chętnie by udzielił mu pomocy, 
Dobre słowo , chłopcy: śmierć . Port jest litościwy ; 

W porcie jest bezpieczeństwo , 

CHÓR 
Pokrzepienie, przyjaciele. 

Śmierć! 
AHAB 

AHAB 
do Starbucka 

Przed wami prawdziwa 
Cokolwiek się stanie, niech pan wraca, 

Bestia, biały wieloryb, Moby Dick. 
Powie mojej żonie , że mnie pan widział , 

Zemsta, chłopcy, zemsta. 
Gdym do tajemnicy bram stukał co sit. 

Kto go ubije, dostanie nagrodę . 
I że kochałem , kocham ją . 

Do lodzi! 
Może jeszcze jest czas. 

Marynarze zrywają się do dzialania, ale ich 
akcja przerwana zostaje przez Starbucka. STARBUCK 

Tak, jeszcze jest czas. 

STARBUCK 
Zmieniajmy kurs, kierunek Nord-West, 

Kapitanie Ahab, mój kapitanie. Kierunek dom. 

Co się dzieje? 
Czemu z naszej pracy HAGAR 
Czynisz klingę zemsty? na brzegu samotna 

Izmaelu, synu moj! 

AHAB 
Izmaelu, światło mych dni, 

To, co przed nami, stanowi wyzwanie. 
Tęsknię za tobą, jak zeschła ziemia„ . 

Dowiem się, czy sita ślepa , czy też ktoś , ~anie , ktokolwiek wie, 

Kto trzyma wątki ludzkiej opowieści , 
Ze światło tworzy cień , nie boi się . 

Kryje się za bestią . 
Czy ktoś kieruje losem, czy nie ma nic. 
Jak by ci to rzec: 
Jest nas dwóch, ja i on. 
Dziś jeszcze tylko jeden z nas ~ijają dni. Cisza. Bezwietrznie. Pequod 
Zostanie żywy. dryfuje po oceanie. 

STARBUCK 
IZMAEL 

Kapitanie, to tylko zwierzę. Będę to kiedyś śnił : jak sen 

Chcesz się na nim mścić? Ucieczka stała się pułapką. 

Świat to nie mechanizm. Może opowiem kiedyś komuś, 

Kapitanie! 
Jak przemieniała się ma morska droga 
W tunel, gdzie z otwartości 
Nie zostało nic, tylko jeden kierunek. 

AHAB 
Na resztę woli, jaką mam, 

Jak jednak opowiem, 

Starbuck, zejdź mi z drogi. 
Kiedy mi woda usta zatka zimną dłonią? 

Ja wszelkiej mocy wezwę ku pomocy. 
Jak zaciskała się pętla losu 

Mija go, odchodzi. 
Ku zatraceniu, 
Jak stałem się złowieszczym 
Czytelnikiem znaków. 

STAR BU CK Wolałbym nie rozumieć nic 
Wyciąga pistolet. I życia taśmę cofnąć znów do portu. 
Jest honor oficera, Lecz już się stało 
Jest też obowiązek. 
Ocalić trzeba ludzi i okręt. 

I wykuwa zgłoski tępym ciosem 
Los na katafalku ludzkich sumień. 

CHÓR CHÓR 
Okręt , okręt. By go chwycić ni zręczność , 

Ni wymyślna sztuka 

MAJTEK Nic tu zdziałać nie mogły, 

Nie widzę go, uszedł!!! Powrócił więc z dala 
I tego, kto nikczemnie go zranił , 
Znów szuka. 

(The Faerie Queen) 

42 

IZMAEL QUEEQUEG 
Ale głębia przyzywa, Ptaki! Ptaki! 
Nienazwane rozwiera chciwe kły Puszczyku złego losu, 
I pcha w odwieczną czeluść . Nadszedł twój czas! 
Tak więc to ma się dziać? 

AHAB 
MAJTEK Queequeg! 
Jest! Kapitanie, jest! 
Dmucha. 

Czy widzisz wystający z wody 
Jego biały łeb!? 

Tam, tam dmucha! Jest tu! 
To Moby Dick! Widzisz go? 
Wszyscy powstają. Jest! Jest! 

Idzie burza! 

AHAB 
do Starbucka STARBUCK 
Niech pan się trzyma z dala od tej gry! 
Co ma się stać , to musi być! 

Kapitanie! 
Na litość boską , kapitanie„. ! 

o kwadrancie 
Śmieszny kawałku blachy. AHAB 
To dzięki tobie mam nie pogubić się 
W bezkresie oceanu? 

Nie ruszać żagli. 
Niech wieje! 

Póki cię mam, 
Wydaje mi się , panuję nad wszystkim. 

Wznieście wysoko w górę ostrza! 

Przeklęty kwadrancie, 
Błysk! 

Sługo , martwa zasłono! 
Co? Chowacie się? 
Dzieci mroku! 

Rozbija kwadrant, patrzy w stronę 
Moby Dicka. 

Z drogi przed synem światła, 
Panem Mroku! 

Tam jest cel. On jeden: cel. 
Ukazują się ognie. CHÓR 

Port chętnie by udzielił mu pomocy, 
STARBUCK 
Patrz w górę! Ognie św. Elma! 

Port jest litościwy ; 
W porcie jest bezpieczeństwo, 
Pokrzepienie, przyjaciele„ . 

AHAB 
Tak, ludzie! AHAB 
Biały płomień oświetla drogę 
Do Białego Wieloryba! 

Tnij piorunie. 

Moby Dicku, 
Otwórz przybytek! 
Jestem tu! 

Wreszcie ci serce wydrę! Zbliżam się! 

CHÓR CHÓR 
Och! Corposant. 
By go chwycić ni zręczność, 

Port chętnie by udzielił mu pomocy, 

Ni wymyślna sztuka 
Port jest litościwy ; 

Nic tu zdziałać nie mogły, 
W porcie jest bezpieczeństwo, 

Powrócił więc z dala 
Pokrzepienie, kolacja, przyjaciele.„ 

I tego, kto nikczemnie go zranił , 
Grom prowadzi nas! 
Grom nas wiedzie! 

Znów szuka. 

AHAB 
STARBUCK 
Bóg, sam Bóg 

Bliżej! 

Jest przeciw tobie, kapitanie! 
Jeszcze bliżej . 

Powstrzymaj się! 
Niech się wypełni zemsta nieb! 

To zła wyprawa! 
Niech spłynie krew na miecz. 

Ognie św. Elma, miejcie miłosierdzie 
Bierze od Queequega harpun. 

Nad nami wszystkimi! 
Nacina rękę, krew kapie na ostrze. 

CHÓR 
I Z MA EL Krew pada na ostrze. 
do Queequega Na ostrzu krew. 
Znaki, pamiętasz, co mówił 
W porcie ten przybłęda? 
Ciało bez głowy„ . 

IZMAEL 

Rozbity drogowskaz„ 
Tak, sprawdza się każde słowo! 

Tak, sprawdza się każde słowo! Końcem - śmierć! 

Końcem - śmierć! 

STARBUCK 
Moby Dick płynie ku nam. 
Bóg jest przeciw tobie! 
To zła wyprawa! 
Zie zaczęta , źle idzie! 

QUEEQUEG 
Ptaki! Ptaki! 
Puszczyku złego losu, 
Nadszedł twój czas! 

IZMAEL 
Kropla krwi spada, 
9pada na źdźbło . 
Zdźbto suche 
Spada na ziemię . 
Otula ją . 
Ostania. 
Ocala. 
Może nie wszystko jest skończone . 

CHÓR 
On zawraca. Biada nam! 
Biada! 
On zawraca. 

AHAB 
Przepali zemsta ostrze wnet, 
Rozpali je. 
Jesteśmy teraz braćmi krwi. 
Jesteśmy braćmi. 
Na kutą stal skapuje krew. 
Niech zgaśnie blask, 
Niech spadnie siarki deszcz. 
Chociaż boli, 
Ja ciebie ostrze chrzczę . 
Ja ciebie chrzczę 
In nomine, 
In nomine, 
In nomine diaboli. 

Ciska harpun. Pojawia się biale świat/o 
które stopniowo potężnieje, ogarniają~ 
calą. p:zestrzeń, aż wszystko roztapia się 
w b1el1. Pequod tonie. 

CHÓR 
1. przysposobił Pan rybę wielką , 
Zeby potknęła Jonasza. 

Z pęde~ n~dleciat, by przynieść mi ulgę, 
Jakby mes1ony na grzbiecie delfina; 
I w błysku pioruna · 
Mi się objawiła straszna, 
Lecz jasna twarz, 
Tego, co Boga mi niesie! 

I pieśń ma na zawsze zatrzyma 
Tę grozy i szczęścia godzinę ; 
Oddałem tedy chwalę memu Bogu, 
Jego miłosierdziu i mocy wiekuistej. 

Ciemność; z tylu ukazuje się przesmyk ja-
sności; samotnie, leżąc na trumnie plynie 
w stronę widowni Izmael; na wzgórzu po-

jawia się Hagar; oczekuje powrotu Izma
ela; po drugiej stronie Jezabel. 

CHÓR 
I przysposobił Pan rybę wielką , 
Żeby potknęła Jonasza. 

HAGAR 
Czekam i widzę wodę , wodę wielką , 
Przestrzeń , a na niej maty ślad , 
Ludzki oddech wyrzucany 
W bezmiar nieba. 
Wysłuchane prośby prawych 
Prowadzą do portu. 

CHÓR 
Wielki Lewiatan, 
Którego to Bóg obdarzył 
Ze wszystkich dziel swoich 
Największym ksztaltem 
Pośród stworzeń morskiej głębi. 
Tam mkną korabie; 
Oto ów Lewiatan, którego uczyniłeś , 
By igrał w morzu. 

JEZABEL 
O brzeg uderzają fale! 
Fale wbijają się w piach! 
Rozpryskują na skale swój rytm. 
Błagam i me błaganie 
Nigdy już nie ustanie. 

CHÓR 
Losy śmiertelnych 
Rzucone są na morski brzeg 
Jak kamyki rozsypane 
W miejscu przyboju. 
Fala pcha je do lądu, 
Ale gdy się cofa, oddaje je morzu. 

HAGAR 
Od czego odpychanie? 
Wciąż trwa przyciąganie . 

JEZABEL 
Do czego przyciąganie? 
Wciąż trwa odpychanie. 

l<ONll:C 
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--„„„„ ... _____________ ~ 

Studiował kompozycję u Henryka Mikołaja Góreckiego i grę 
na fortepianie w klasie Czesława Stańczyka w Państwowej 
Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Występuje w kraju 
i za granicą jako solista i kameralista (m.in. partner Kwartetu 
Śląskiego - od 1982). Specjalizuje się w repertuarze współ
czesnym. Był pierwszym w Polsce wykonawcą cyklu Vingt 
Regards sur l'Entant-Jesus Messiaena, którego nagranie 
z 1979 roku wydane przez DUX dopiero w 2011 uhonoro
wano nagrodami Fryderyk i Diapason d'Or. Wielokrotnie wystę
pował na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Współczesnej 
.Warszawska Jesień " oraz m.in. na: Festival de Saint-Denis 
(Paryż) , Octobre en Normandie (Rouen), Encontros Gulben
kian de Musica Contemporanea (Lizbonia), SIMC (Rotter
dam) , a także na estradzie Concertgebouw w Amsterdamie. 
Nagrywa dla radia, telewizji i firm fonograficznych. Otrzymał 
wiele nagród za twórczość kompozytorską i pianistyczną, m.in. 
w 197 4 specjalne wyróżnienie za Sonatę na flet solo (1972) na 
Konkursie Młodych w Krakowie, w 1976 - nagrodę na Festi
walu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz li nagrodę na Konkur
sie Młodych Związku Kompozytorów Polskich za Le Chant na 
sopran i orkiestrę (1976), w 1977 - Ili nagrodę na Międzynaro
dowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Wiedniu za Concerto 
grosso na orkiestrę kameralną (1977), w 1979 - I nagrodę na 
Festiwalu . Młodzi Muzycy Młodemu Miastu" w Stalowej Woli 
za Corale, interludia e aria na flet, klawesyn i smyczki (1978) , 
1985 - Nagrodę im. Stanisława Wyspiańskiego za Wyspy na 
orkiestrę smyczkową (1983). Jego utwory dwukrotnie repre
zentowały Polskie Radio na Międzynarodowej Trybunie Kom
pozytorów UNESCO w Paryżu : w 1978 La F/Ote de jade na 
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EUGENIUSZ KNAPIK 
KOMPOZYTOR 

sopran i orkiestrę (1973) otrzymał wyróżnienie , a w 1984 
Kwartet smyczkowy (1980) zajął I miejsce. Kolejne nagrody to: 
Nagroda Polihymnii za twórczość kameralną (1985), doroczna 
Nagroda Związku Kompozytorów Polskich, Nagroda Ministra 
Kultury i Sztuki (1997), przyjęcie do Loży Liderów w Katowi
cach, Nagroda Prezydenta miasta Katowic (1999), Krzyż Kawa
lerski Orderu Odrodzenia Polski (2008) , Medal Komisji Eduka
cji Narodowej, Medal .Zasłużony Kulturze Gloria Artis"(2005), 
Nagroda im. Wojciecha Korfantego oraz Nagroda im. Juliu
sza Ligonia. W 1988 roku na zamówienie dyrektora La Mon
naie Gerarda Mortiera, rozpoczął pracę nad trylogią operową 
The Minds ot Helena Troubleyn do tekstu Jana Fabre. W 1990 
roku w De Vlaamse Opera w Antwerpii odbyła się premiera czę

ści I: Das Glas im Kopt wird vom Glas, w 1992 na Documen
tach IX w Kassel - części li: Silent Screams, Ditticult Dreams, 
a estradowe prawykonanie części Ili: La liberta chiama la 
liberta podczas Festiwalu „Warszawska Jesień " (1996). We 
współpracy z Janem Fabre powstały również spektakle bale
towe: The Sound ot One Hand Clapping (1991 ), Da un'altra 
taccia del tempo (1993), Quando la terra si rimette in movi
mento (1995) oraz Three Solos (1995) . W ostatnich latach 
kompozytor sięgnął po pozycje monumentalne: cykl pieśni Up 
into the Silence na sopran, baryton i orkiestrę (1996-2000), 
operę-misterium Moby Dick (2000-201 O) , skomponowaną 
na zamówienie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Beauty 
Radiated in Eternity na chór i orkiestrę (2011-2012) oraz Con
certo ot Song Offerings na fortepian solo, chór i orkiestrę 
(2013-2014) skomponowane dla Krystiana Zimermana z oka
zji otwarcia nowej sali NOSPR. (fot. M. Galica) 

KRZYSZTOF KOEHLER 
LIBRETTO 

Poeta, historyk literatury, eseista, scenarzysta. Pochodzi 
z Częstochowy. Autor siedmiu książek poetyckich, monogra
fii Stanislaw Orzechowski i dylematy humanizmu renesanso
wego (2004), eseju Domek szlachecki w literaturze polskiej 
epoki klasycznej (XVI-XIX w.) (2005), antologii poezji sarmac
kiej Sluchaj mię, Sauromatha (2002). Wydawca tekstów staro
polskich Stanislawa Orzechowskiego i Augustyna Rotundusa 
Debata o Rzeczypospolitej (2009), Krzysztofa Warszewickiego 
i Anonima uwagi o wolności szlacheckiej (201 O) , Stanislawa 
Orzechowskiego i Franciszka Stankara pisma o państwie i reli
gii (2012). Autor hipertekstu sarmackiego: palus-sarmatica. 
pl. Pracuje w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie, wykładał też w Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Rice University (Houston), Indiana University (Bloomigton), 
Illinois University of Chicago oraz Akademii . lgnatianum" 
w Krakowie. Autor programów telewizyjnych, scenariuszy do 
filmów dokumentalnych, współautor filmu o Mikołaju Sępie
Szarzyńskim oraz widowisk telewizyjnych opartych na poezji 
XVll wieku. W latach 2006-2011 był dyrektorem TVP Kultura. 
Mieszka w Krakowie. (fot. arch. artysty) 
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GABRIEL CHMURA 
DYRYGENT 

Pochodzi z Wrocławia. Edukację muzyczną rozpoczął u prof. 
Adama Kopycińskiego, byłego dyrektora Opery Wrocław
skiej. W 1957 roku wyemigrował z rodziną do Izraela, gdzie 
w Tel Awiwie podjął studia w Akademii Muzycznej, zakończone 
dyplomami z kompozycji, fortepianu i dyrygentury. Studia dyry
genckie kontynuował u Pierra Dervaux w Paryżu , Hansa Swa
rowsky'ego w Wiedniu oraz Franco Ferrary w Sienie, we Wło
szech. Otrzymał wiele prestiżowych nagród w c"zolowych kon
kursach dyrygenckich na świecie , m.in.: I nagrodę w Konkur
sie Dyrygenckim w Besan~on (1970), Zloty Medal w Konkursie 
Cantelli , La Scala w Mediolanie (1971 ), I nagrodę w Konkursie 
im. Herberta von Karajana w Berlinie (1971 ), Teatralną Nagrodę 
Muzyczną im. Jana Kiepury w kategorii „najlepszy dyrygent". 
W roku 2013 Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu przyznała mu tytuł Doktora Honoris Causa w uzna
niu znaczącego dorobku, honorując twórczy wkład i szczególne 
zasługi dla rozwoju sztuki muzycznej, życia artystycznego oraz 
promocji muzyki polskiej. W latach 197 4-1991 , jako dyrektor 
artystyczny, kierował kolejno: Operą w Akwizgranie (Niemcy) , 
Orkiestrą Symfoniczną w Bochum (Niemcy) oraz Orkiestrą 
Narodową w Ottawie. W 2001 roku objął stanowisko dyrek
tora artystycznego Narodowej Orkiestry Symfonicznej Pol
skiego Radia w Katowicach. Dyryguje czołowymi orkiestrami 
świata , takimi jak: Berliner Philharmoniker, Orchestre National 
de France, Montreal Symphony czy Izraelską Orkiestrą Filhar
moniczną oraz Orkiestrą Symfoniczną NHK Tokyo. Jest rów
nież stałym dyrygentem gościnnym Berlińskiej Orkiestry Sym
fonicznej. W Polsce występował z NOSPR oraz z muzykami Fil
harmonii Krakowskiej, Poznańskiej, Wrocławskiej i Filharmonii 
Narodowej w Warszawie. Zadebiutował w 1974 roku spekta-

48 

klem Otello Verdiego w Operze w Monachium, gdzie następnie 
przygotował Carmen Bizeta. Prowadził także opery: Samson 
i Dalila Saint-Saensa (Barcelona), Werther Masseneta (Opera 
Paryska) i Zloty kogucik Rimskiego-Korsakowa (Theatre du 
Chatelet) . Z National Arts Centre Orchestra nagrał .Da Ponte 
Cycle" Mozarta (Wesele Figara, Don Giovanni, Gosi fan tutte). 
Jego ostatnie realizacje to opery Weinberga Pasażerka i Por
tret (w Nancy), obydwie w reżyserii Davida Poutney'a oraz 
Lady Makbet mceńskiego powiatu Szostakowicza, Parsi
fal Wagnera, Don Giovanni Mozarta i Cyganeria Pucciniego 
w poznańskim Teatrze Wielkim. Artysta nagrywa z Lon
don Symphony dla wytwórni DGG oraz z orkiestrami radio
wymi w Berlinie i Monachium dla CBS. Schubertowski Łazarz, 
nagrany pod jego kierunkiem, został wyróżniony Grand Prix 
du Disque Mondial de Montreux. Nagrania symfonii Haydna, 
dokonane przez Gabriela Chmurę z National Arts Centre Orche
stra dla CBS, zostały uznane za .Best Choice" przez „Ame
rican Record Guide" i zyskały nominację do kanadyjskiej 
nagrody Juno. Nagranie I Symfonii Mahlera oraz Va/se triste 
Sibeliusa, głównych dziel trasy koncertowej po Wielkiej Bry
tanii z 2002 roku, spotkało się z dużym uznaniem ze strony 
krytyki w Europie. Gabriel Chmura popularyzuje za granicą 
twórczość polskich kompozytorów, m.in. Weinberga. Po wiel
kim sukcesie dwóch pierwszych płyt z utworami kompozy
tora (dla wytwórni Chandos) - V Symfonia, Sinfonietta nr 1, 
IV Symfonia, Sinfonietta nr 2 oraz Rapsod na tematy moldaw
skie, przystąpił do nagrania jego XIV i XVI Symfonii. Od sezonu 
2012/2013 pełni funkcję dyrektora artystycznego Teatru Wiel
kiego w Poznaniu. (lot. arch. artysty) 

BARBARA WYSOCKA 
REŻYSER 

Aktorka, reżyser. Absolwentka Wydziałów Aktorskiego i Reży
serii Dramatu PWST w Krakowie. Wcześniej studiowała grę 
na skrzypcach w Hochschule tor Musik we Freiburgu w Niem
czech. W latach 2004-2014 związana ze Starym Teatrem 
w Krakowie. Wielokrotnie nagradzana za swoje role (Judyta 
w Księdzu Marku, Agnieszka w ósmym dniu tygodnia, Kassan
dra w Odprawie postów greckich, Aleksandra Biliewiczówna 
w Trylogii). W Starym Teatrze zagrała też w Fedrze (2006), 
Ifigenii nowej tragedii (2008) i Utopia będzie zaraz (2010). 
Wystąpiła także w spektaklu Kamień i popioty oraz Wielki 
Gatsby w Teatrze Polskim w Bydgoszczy (2004), Weselu 
(2006) w Teatrze Scena STU, Księdze Rodzaju 2 (2007) 
w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu oraz Orestei (201 O) 
w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. Jako aktorka współ
pracowała również z berlińskim Maxim Gorki Theater (Ozon
kinder, 2007) oraz SchaubOhne am Lehniner Platz (Speedda
ting, 2007). Zagrała w filmach: Am Ende kommen Touristen, 
Nachmieter, Polnische Ostem oraz Fremde Farben. Wyreży
serowała m.in. Klątwę Wyspiańskiego (Narodowy Stary Teatr 
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w Krakowie, 2007), Kaspara Handkego (Wrocławski Teatr 
Współczesny, 2009), Pijaków Bohomolca (Narodowy Stary 
Teatr w Krakowie, 2009), Zagladę domu Usherów Glassa 
(Teatr Wielki - Opera Narodowa, 2009), Szosę Wolokolamską 
MOiiera (Teatr Polski we Wrocławiu , 201 O), Łagodną Dosto
jewskiego (Teatr Polski w Bydgoszczy, 201 O) Lenza BOch
nera (Teatr Narodowy w Warszawie, 2011 ), Medeamaterial 
MOiiera i Dusapina (Teatr Wielki - Opera Narodowa, 2012), 
Filokteta Sofoklesa (Teatr Polski we Wrocławiu , 2012), spek
takl Woyzeck/Wozzeck wg BOchnera i Berga (Kammerspiele 
w Monachium, 2012) oraz autorski spektakl Szapocznikow. 
Stan nieważkości/No gravity produkowany przez Centralę , 

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i Teatr Polski we 
Wrocławiu . Laureatka Paszportu .Polityki" za rok 2009. Współ
tworzy grupę artystyczną Centrala. Spektakl Chopin bez for
tepianu, w którym Barbara Wysocka wykonuje tekst zastępu
jący partię fortepianu w koncertach fortepianowych Chopina, 
w kwietniu 2014 otrzymał Grand Prix na Festiwalu Kontrapunkt 
w Szczecinie. (fot. L. Mattaush) 
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BARBARA HANICKA 
SCENOGRAFIA 

Scenografka i pedagog. Absolwentka Wydziału Wystawien
nictwa i Studium Scenografii krakowskiej ASP pod kierunkiem 
Lidii i Jerzego Skarżyńskich . Pracę rozpoczęła w Nowym Jorku 
- była asystentką Davida Mitchella i współpracowała z Gor
donem Edelsteinem w St. Marks Theater. Jest autorką około 
140 projektów scenografii kostiumów. Współpracowała m.in. 
z: Pawiem Miśkiewiczem (Przypadek Klary, Niewina , Cafopale
nie Loher, Pfatonow, Mewa Czechowa, Auto da· fe Canettiego, 
Alina na zachód Dobbrowa, Sen o jesieni Fossego, Przedtem/ 
potem Schimmelpfenniga, Peer Gynt. Szkice z dramatu Hen
ryka Ibsena , Alicja wg Carolla, Kupieckie kontrakty Jelinek, 
Klub polski) , Grzegorzem Wiśniewskim (Jan Gabriel Borkman 
Ibsena, Prezydentki Schwaba, Ksztaft rzeczy LaBute'a, Matka 
Witkiewicza, Letnicy Gorkiego, Zmierzch Bogów Badalucco/ 
MedioliNiscontiego, Józef i Maria Petra Turriniego, Pfatonow 
Czechowa). Mikołajem Grabowskim (Kto się boi Virginii Woolf? 
Albee'ego, Tango Gombrowicz wg Gombrowicza, Opera mle
czana MleczkVRadwana, Wyzwolenie Wyspiańskiego) , Grze
gorzem Jarzyną (Bzik tropikalny Witkiewicza, Iwona, księż
niczka Burgunda Gombrowicza, Niezidentyfikowane szczątki 
ludzkie Frasera) . Zbigniewem Brzozą (Burza Shakespeare'a, 
Noc Helvera Villquista) . a także z Zygmuntem HObnerem 
(Z życia glist Enquista) . Tadeuszem Łomnickim (Affabu/a
zione Pasoliniego), Wojciechem Misiuro (Dantończycy, lun) . 
Eugeniuszem Korinem (Central Park West Allena), Mają Kle
czewską (Noże w kurach Harrowera), Maciejem Podstawnym 
(Don Kiszot Pakuły, Krety i rajskie ptaki Różewicza) oraz Paw
iem Łysakiem (Wiśniowy sad Czechowa). Projekt kostiumów 
do Pufapki Różewicza był początkiem jej wieloletniej współ

pracy z Jerzym Grzegorzewskim. W Teatrze Studio w Warsza
wie oraz w Starym Teatrze w Krakowie zrealizowali wspólnie 
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m.in.: Powolne ciemnienie ma/owidef wg Lowry' ego, Operę za 
trzy grosze Brechta, Tak zwaną ludzkość w obfędzie wg Wit
kiewicza, Usta milczą, dusza śpiewa wg operetek Kalmana 
i Lehara, Dziesięć portretów z czajką w tle wg Czechowa, 
La Boheme wg Wyspiańskiego , Dziady - dwanaście improwi
zacji wg Mickiewicza i Don Juana Moliere'a. Od 1998 roku jest 
scenografką Teatru Narodowego, gdzie także współpracowała 
z Grzegorzewskim (scenografia: Ślub i Operetka Gombrowi
cza. Halka Spinoza Grzegorzewskiego, Sędziowie Wyspiań
skiego; kostiumy: Wesele Wyspiańskiego , Sen nocy letniej 
Shakespeare'a, Morze i zwierciadfo Audena, Hamlet Stani
sfawa Wyspiańskiego , Duszyczka wg Różewicza, On. Drugi 
Powrót Odysa Grzegorzewskich). Jest także autorką sceno
grafii do przedstawień : Tadeusza Bradeckiego (Saragossa wg 
Potockiego), Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej (Dawne czasy 
Pintera) . Jana Englerta (Dożywocie , Śluby panieńskie Fre
dry, Udręka życia Levina, Księżniczka na opak wywrócona 
Calderóna) . Antoniny Grzegorzewskiej (Ifigenia) , Grzegorza 
Wiśniewskiego (Królowa Margot wg Dumasa). Jej realizacje 
można także zobaczyć m.in. w teatrach: Wybrzeże w Gdań
sku, Dramatycznym w Warszawie i Polskim w Bydgoszczy. 
Uhonorowana m.in.: nagrodami Opolskich Konfrontacji Teatral
nych: za kostiumy do Rękopisu znalezionego w Saragos
sie (reż . Tadeusz Bradecki) i za scenografię do Bzika tropikal
nego i Iwony, księżniczki Burgunda; Nagrodą Teatralną mar
szałka województwa pomorskiego za scenografię do spektaklu 
Jan Gabriel Borkman. W Konkursie na Teatralną Inscenizację 
Dawnych Dziel Literatury Europejskiej 2010 zdobyła nagrodę 
za scenografię do Zmierzchu bogów. Wydala powieść dla mło
dzieży Ale teatr. Wykłada w krakowskiej PWST. 
(fot. A. Georgiew I Arch. Artystyczne Teatru Narodowego) 

JULIA KORNACKA 
KOSTIUMY 

Projektantka mody, stylistka i autorka kostiumów teatralnych. 
Pochodzi z Łodzi. Absolwentka tamtejszej Akademii Sztuk 
Pięknych im. Wł. Strzemińskiego . Pracowała w najważniej
szych teatrach w Polsce (m.in .: Narodowy Stary Teatr w Krako
wie, Teatr Narodowy w Warszawie, Teatr Wielki - Opera Naro
dowa, Teatr Polski we Wrocławiu) oraz w teatrach w Szwajcarii 
(Luzerner Theater) i Austrii (Schauspielhaus Graz). Współpra
cuje z takimi reżyserami , jak: Paweł Świątek, Wojtek Klemm. 
Michał Zadara, Barbara Wysocka, Jan Peszek, Iga Garczar
czyk, Monika Pęcikiewicz , Krzysztof Garbaczewski, Anna 
Badora. Projektuje kostiumy i tworzy stylizacje do teledy
sków, projektów telewizyjnych, madowych oraz muzycznych. 
Laureatka wielu nagród i wyróżnień, m.in.: na Międzynarodo
wym Konkursie mody "Grand Prix International Fashion Design 
Berlin 2003", „Habitus Baltija Ryga" (2004), "Oskary Mody" 
(2005), "Gala Mody Barbary Hanuszkiewicz", "Złota nitka" 
(2006). (fot. arch. artystki) 

„ 
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JACEK PRZYBYŁOWICZ 
CHOREOGRAFIA 

Choreograf, w latach 2009-2014 zastępca dyrektora ds. baletu 
w poznańskim Teatrze Wielkim. Absolwent Państwowej Szkoty 
Baletowej w Warszawie oraz Wydziału Pedagogiki Baletu Aka
demii Muzycznej (pedagogika baletu). Trzykrotny stypendysta 
ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Odznaczony Meda
lem . Zasłużony Kulturze Gloria Artis". W latach 1987-1991 
tancerz stołecznego Teatru Wielkiego, gdzie wówczas zade
biutował jako choreograf, przygotowując miniaturę Negocja
cje (muz. Alessandro Marcello) . Spektakl został wyróżniony 
I nagrodą za choreografię oraz nagrodą za interpretację na 
li Ogólnopolskim Konkursie Choreograficznym w Łodzi i zapre
zentowany w trakcie VI Warszawskich Dni Baletu. W roku 1991 
wyjechał do Niemiec, następnie do Izraela. Przez dłuższy czas 
byt związany z jednym z najlepszych zespołów tańca współ

czesnego - izraelskim Kibbutz Contemporary Dance Company 
(dla którego prace realizowali wówczas też : Mats Ek, Ohad 
Naharin, Jifi Kylian, Emanuel Gat i Rami Beer) . W latach 1994-
2001 występował z tym zespołem na prestiżowych festiwalach 
tańca współczesnego , odwiedzając ponad 50 krajów na całym 
świecie , m.in. USA, Kanadę , Brazylię , Argentynę , Chile, Mek
syk, Singapur, Tajwan i Japonię . Wielokrotnie tańczył w Euro
pie, także w Polsce w ramach Łódzkich Spotkań Baletowych. 
W 1997 roku współpracował również z Batscheva Dance Com
pany, występując w spektaklu Kyr w choreografii Ohada Naha
rina (Yair Shapira Dance Price) . W czasie pobytu za granicą 
realizował także prace choreograficzne, m.in.: Verlorenheit 
oraz Orient Express wystawiony w ramach Dance Extentions 
2002 (Limassol, Cypr) . Współpracował także z Lambros Lam
brou Dance Company, uczestnicząc w europejskim projekcie 
choreograficznym tego zespołu . W roku 2002 wróc ił do Polski , 

52 

by w Polskim Teatrze Tańca Ewy Wycichowskiej zrealizować 
Naszyjnik gofębicy, następnie balet Barocco, przygotowany na 
zaproszenie Biennale de la Danse w Lyonie i Jesień - Nuembir. 
Z zespołem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej wystawił: Kilka 
krótkich sekwencji (muz. Marin Marais, projekcje wideo autor
stwa Katarzyny Kozyry) , Alpha Kryonia Xe Aleksandry Gryki, 
Ili Symfonię „ Pieśń o nocy" Szymanowskiego. Z Polskim 
Teatrem Tańca i z tancerzami Opery Narodowej prezentował 
swoje choreografie na festiwalach: Bolzano Danza (Włochy) , 

Rencontres Choregraphiques de Carthage (Tunezja) , Moskiew
ski Festiwal Tańca, Inne Tańce na Ukrainie, European Dance 
Festival (Cypr) , Tanzfestival Kassel (Niemcy), Copenhagen 
Summer Dance organizowanym przez Danish Dance Theatre. 
Jako lider Baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu od 2009 roku jest 
tam współtwórcą cyklu popularyzatorska-edukacyjnego Teren 
Tańca - Reinterpretacje organizowanego z Uniwersytetem im. 
Adama Mickiewicza. Jest także kuratorem festiwalu Poznań
ska Wiosna Baletowa. W roku 201 O na galę tańca organizo
waną w Rzymie przez UNESCO przygotował utwór Sono nero , 
a w 2011 wznowił na scenie poznańskiej swoich Kilka krótkich 
sekwencji w ramach wieczoru Black and White . W 201 O roku 
Krzysztof Pastor włączył balet Alpha Kryonia Xe do repertuaru 
Polskiego Baletu Narodowego i zaprosił choreografa do autor
skiego udziału w realizacji Opowieści biblijnych. Owocem tej 
współpracy jest jego ostatnia praca Sześć skrzydef aniofów. 
Częściej niż w Polsce pracuje za granicą , realizując choreogra
fie m.in. dla Prague Chamber Ballet i Dantzaz Konpainia - San 
Sebastian. Ubiegłoroczna realizacja Króla Edypa Strawińskiego 
zarejestrowana przez TV Arte była jego operowym debiutem 
reżyserskim . (fot. A. Grabowski) 

..-.. 

BOHDAN GOLA 
PRZYGOTOWANIE CHÓRU 

Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował w Operze Śląskiej 
w Bytomiu (1977-1982). Potem kierował chórami Filharmo
nii im. Józefa Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca .Śląsk", 
Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Chórem Teatru Wiel
kiego - Opery Narodowej w Warszawie. Jest twórcą Zespołu 
Muzyki Dawnej All Antico (1976-1986), specjalizującego się 
w wykonawstwie muzyki dawnej, a także Chóru Polifonicznego 
Sacri Concentus, działającego w latach 1993-1998 przy War
szawskim Towarzystwie Muzycznym. Z tym ostatnim zreali
zował cykl nagrań archiwalnych dla TVP2 .Brzmienie sacrum 
- polska muzyka sakralna". Kierowany przez niego w latach 
1984-1995 i ponownie od 1998 roku Chór Teatru Wielkiego -
Opery Narodowej zdobył sobie trwałe uznanie krytyki i publicz
ności w kraju i za granicą. Dzięki wzbogaceniu repertuaru 
chóru o liczne dzieła oratoryjne i symfoniczne, zespół odnosi 
sukcesy nie tylko na scenie operowej, lecz także na estra
dach koncertowych. Poziom artystyczny chóru dokumentują 

„ 

liczne nagrania fonograficzne i telewizyjne zrealizowane przez 
wytwórnie: EMI, Polskie Nagrania, CD ACCORD, Schwann 
Koch International, Studio Berlin Classic, CPO, a także TVP, ZDF, 
3SAT, ARTE i Polskie Radio. Bogdan Gola w swoich progra
mach koncertowych dyryguje wielkimi dziełami oratoryjnymi, 
często sięga po stare i zapomniane partytury muzyki polskiej . 
Równolegle z pracą artystyczną prowadzi działalność pedago
giczną, którą rozpoczął w 1979 roku w Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 1986 roku jest 
pracownikiem naukowym Akademii Muzycznej, dziś Uniwersy
tetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W latach 
1998-2004 byt Prodziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, 
obecnie kieruje Katedrą Dyrygentury Chóralnej. W 2001 roku 
otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Jest lau
reatem Srebrnego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis ". 
(fot. J. Multarzyński) 
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MARC HEINZ 
REŻYSERIA ŚWIATEŁ 

Reżyser świateł . W 1993 roku rozpoczął niezależną karierę . Od 
1998 roku szef oświetlenia w Toneelgroep Amsterdam. Wyko
nywał projekty m.in. dla: Royal Flemish Theatre (Bruksela), 
Royal Dutch Theatre (Antwerpia), NTG (Gandawa), The Natio
nal Theatre (Haga) , Het Paleis (Antwerpia), Ro Theater (Rotter
dam), Holland Festival, Wiener Festwoche, Early Music Festi
val (Utrecht) , Opera Ahoj i The National Tour Opera. Swoje 
prace realizował w operach w: Rotterdamie, Antwerpii, Paryżu , 
Amsterdamie, Kolonii, Hanowerze, Wiedniu, Mannheim, Berli
nie, Hamburgu, Diisseldorfie, Sankt Petersburgu, Edynburgu, 
Wilnie, Utrechcie, Arnheim i Bratysławie . Największym spek
taklem operowym, do którego przygotował reżyserię świateł 
była Aida Giuseppe Verdiego wystawiona na Stade de France 
w Paryżu dla 85 tysięcy widzów. Brat udział w prestiżowych 
produkcjach telewizyjnych, kabaretach, wydarzeniach spe
cjalnych i spektaklach musicalowych, m.in .: Fame, Anatevka, 
Oliver!, Blond Brothers, Grease, Footloose, Kopciuszek i Rem
brandt. Pracował z takimi reżyserami , jak: Gerardjan Rijnders, 
Herbert Wenicke, Wilfried Minks, Petrica Ionesco, Bernard 
Broca, Ken Caswell, Alize Zandwijk, Guy Cassiers, Mariusz Tre
liński , Johan Simons, Martin Michel i Keith Warner. Zaprojek
tował oświetlenie polskiego pawilonu na Expo 201 O w Szan
ghaju. W roku 2012 w Teatrze Wielkim - Operze Narodo
wej wziął udział w realizacji Opowieści biblijnych Krzysztofa 
Pastora, a w 2013 Jolanty i Zamku Sinobrodego w reżyserii 
Mariusza Trelińskiego . (fot. arch. artysty) 
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TOMASZ ŚPIEWAK 
DRAMATURG 

Dramaturg, tłumacz, autor adaptacji i sztuk teatralnych. Współ
pracował z takimi reżyserami, jak: Remigiusz Brzyk (Bry
gada szlifierza Karhana Kani w Teatrze Nowym w Łodzi 2008, 
Korzeniec Białasa , Koń, kobieta i kanarek w Teatrze Zagłę
bia w Sosnowcu 2012, 2014; Joanna d'Arc. Proces w Rouen 
w Teatrze Polskim w Bydgoszczy 201 O; Berek Joselewicz 
wg Parviego w Teatrze Polskim we Wrocławiu 201 O; Wodzi
rej, Harce mlodzieży polskiej w Teatrze IMKA 2011, 2013; 
Gorączka czerwcowej nocy w Teatrze Nowym w Pozna
niu 2013) , Michał Borczuch (Der Krieg hat kein weibliches 
Gesicht/ Wojna nie ma w sobie nic z kobiety Aleksijewicz 
w Diiessleldorfer Schaushielhaus 2012; Zachodnie wybrzeże 
Koltesa w Teatrze Polskim we Wrocławiu 2013; Paradiso 
w Teatrze Łażnia Nowa w Krakowie 2014), Natalia Korcza
kowska (Elektra wg Eurypidesa/Foucault w Teatrze Jelenio
górskim 2007; Pasażerka wg Posmysz w Teatrze Współcze
snym we Wrocławiu 2008; Nelly wg Dostojewskiego w Teatrze 
Dramatycznym w Wałbrzychu 2008), Anna Smolar (Bullerbyn 
w Teatrze w Opolu 2011 ; Obcy Camus w Teatrze Słowackiego 
w Krakowie 2012), Robert Wilson (Akropolis Wyspiańskiego 
w Teatrze Dramatycznym w Warszawie 2007) . (fot. arch. artysty) 

LEA MATTAUSCH 
PROJEKCJE WIDEO 

Autorka zdjęć , instalcji audio, instalacji wideo, filmów oraz pro
jekcji do spektakli teatralnych i operowych. Tworzy w Lizbo
nie, Wiedniu, Berlinie, Monachium i Warszawie. Od 2006 roku 
stale współpracuje z Barbarą Wysocką. Autorka projekcji do 
takich spektakli, jak: Klątwa Wyspiańskiego , Kaspar Handkego, 
Zaglada domu Usherów Glassa, Łagodna Dostojewskiego, 
Lenz Biichnera, Medeamaterial i Szosa Wolokolamska Miillera. 

WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

ARTUR SIENICKI 
OPERATOR KAMERY 

„ 

Operator filmowy. Absolwent Wydziału Psychologii Uni
wersytetu Warszawskiego, Warszawskiej Szkoty Fotogra
fii oraz Wydziału Operatorskiego Państwowej Szkoty Filmowej 
w Łodzi. Operator kamery w wielu nagradzanych filmach, m.in. 
w: Oblawie Marcina Krzyształowicza , Daas Adriana Panka, 
Być jak Kazimierz Deyna Anny Wieczór-Bluszcz. Autor zdjęć 
do nagradzanych filmów krótkometrażowych i dokumen
talnych oraz teledysków. Od 2009 roku współpracuje z Bar
barą Wysocką i Leą Mattausch. Autor zdjęć do takich spek
takli reżyserki , jak: Zaglada domu Usherów, Anhelli, Łagodna , 

Medeamaterial, Szapocznikow. Stan nieważkości/No gravity. 
Wyreżyserował światło do spektakli Michała Zadary: Oresteia, 
Wielki Gatsby, Aktor, Hotel Savoy i Chopin bez fortepianu. 
Jest współautorem fotografii zamieszczonych w programie. 

Dyrektor techniczny JANUSZ CHOJECKI I Asystenci dyrygenta: PIOTR STANISZEWSKI, LILIANNA KRYCH I Asystenci reżysera : 
JUDYTA BERŁOWSKA , KRZVSZTOF POPIOŁEK I Asystenci scenografa: WACŁAW OSTROWSKI (scenografia), JADWIGA WÓYCICKA 
(rekwizyty) I Asystenci kostiumologa: WANDA RADWAN-RICHARD, ARKADIUSZ ŚLESIŃSKI I Asystent choreografa: ILONA MOLKA 
Dyrygent chóru: MIROSŁAW JANOWSKI I Korepetytorzy solistów: ANNA MARIA DUKSZTO, MACIEJ GRZVBOWSKI, EWA PELWECKA 
Konsultacje z języka angielskiego: SUSANNAH WAPSHOTI, IZABELA BARTCZAK I Korepetytor chóru: WIOLETTA ŁUKASZEWSKA 
Inspicjenci: MARZENNA DOMAGAŁO, ANDRZEJ WOJTKOWIAK, KATARZVNA FORTUNA I Produkcja Dekoracji i Kostiumów: MARIUSZ 
KAMIŃSKI , KATARZVNA LUBORADZKA (kostiumy), TOMASZ WÓJCIK (dekoracje) I Obsługa sceny: ROBERT KARASIŃSKI , ANDRZEJ 
WRÓBLEWSKI I Zespól multimediów: ZDZISŁAW STASZEWSKI I Sufler: JACEK PAROL I Przygotowanie kaskaderskie: ANDRZEJ 
SŁOMIŃSKI I Kierownik statystów: TOMASZ NERKOWSKI I Tekst na tablicę : ANDRZEJ WOJTKOWIAK według przekładu: KRZVSZTOFA 
KOEHLERA I Emisja tekstu: KATARZVNA FORTUNA I Realizacja dźwięku : IWONA SACZUK, ADAM CIESIELSKI I Realizacja świateł: 
STANISŁAW ZIĘBA , TOMASZ MIERZWA I Operator kamery: ARTUR SIENICKI I Produkcja: KATARZVNA SZVBIŃSKA . 
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OPERALAB 

• 
\ ~~ 

MOBILNY PAWILON OPERALAB DO ZOBACZENIA W ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI 

" 1. Ściągnij aplikację na urządzenie mobilne skanując QR kod (Android I iOS) - .... r:'I 2. Uruchom aplikację OperaLab 
L:.I ..... 

· 3. Skieruj kamerę urządzenia na tracker, będący wewnętrzną częścią okładki notesu 
i OS --

TEATR WIELKI 

OPERA 
NARODOWA 

Właśnie oglądasz zwycięski projekt mobilnego pawilonu autorstwa Karola Żurawskiego 

w technologii Rozszerzonej rzeczywistości. 

_..\\-\ /f ~/V~ 

Projekt OperaLab jest realizowany we współpracy 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej i BMW 

\ I 

Patron 
medialny ams 

RADOŚĆ TO PASJA 
TWORZENIA . 

Już ponad cztery dekady BMW Group jest zaangażowane we wspieranie kultury i sztuki na całym świecie. To ważny element strategii 
firmy i odpowiedzialności społecznej. Sztuka współczesna i nowoczesna, jazz i muzyka klasyczna, architektura i design - BMW Group 
realizuje długoterminowe działania we wszystkich tych obszarach, od początku współpracując z największymi artystami, 
m.in.: Andym Warholem, Royem Lichtensteinem, Jenny Holzer i Jeffem Koonsem. Warszawski Teatr Wielki - Opera Narodowa stanowi 
kolejną szanowaną instytucję, którą od dłuższego czasu wspiera BMW Group Polska. Partnerstwo tej klasy to dla nas niewysłowiony zaszczyt. 

BMW Group Polska jest partnerem 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

TEATR WIELKI 

OPERA 
NARODOWA 



KULTURA W RAMACH AMS 

Jako LIDER REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ 
staramy się łączyć wielkie możliwości ze szlachetnymi celami. 
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu jest częścią naszej misji 
- regularnie inspirujemy i realizujemy projekty z jej zakresu. 
W ostatnich latach otrzymaliśmy liczne nagrody, między innymi 
za nasze zaangażowanie w kulturę . 
Cieszymy się , że nasze starania znajdują uznanie. 

Zwycięzca rankingu mediów Media Trendy 2013, 2014 
Mecenas Kultury Krakowa 2008, 2009, 201 O 
Sponsor Roku Arts & Business 2007 
Dobroczyńca Muzeum Narodowego w Krakowie 2006, 2007, 2009, 2010 
Mecenas Kultury 2006 ams 

ams.com.pl 



SONY 

Wedge Innowacyjne wzornictwo, 
moc krystalicznego dźwięku 

Sony Centre 
Zapraszamy do salonów Sony Centre w całej Polsce. Adresy na sony.pl/SonyCentre 

.Sony", . BRAVIA. są zastrzeżonymi znakami Sony Corporation. Wszystkie Inne znaki są znakami handlowymi odpowiednich wtaśclclell. 
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Partnerzy Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

JHIJEIDO 

Partner technologiczny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

SONY 
rnake.believe 

Partner premiery 

PWM 
EDITION 

Wspólorganizatorzy koktajlu 

PVA 
~ 

'~ • 

.J?.a <Di.ii.a ' OPERA 
CATERING 1al1łd & ID.pai 

Patroni medialni Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 

~-
~ 

POI.SKA AGENClA PRASOWA 

ams 

!IPI Harvard 
~Business 

Revlew 
POLSKA 

Zdjęcia : RUBY YEO i ARTUR SIENICKI 

Art&Business 

Kierownik Działu Literackiego MARCIN FEDISZ 
Opracowanie programu IWONA WITKOWSKA 
Projekt graficzny I realizacja ADAM ŻEBROWSKI 
Projekt plakatu na okładce ADAM ŻEBROWSKI 

Druk ZAKŁAD POLIGRAFICZNY SINDRUK 
Wydawca TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA, Warszawa 2014 
ISBN 978-83-63432-76-8 

Cena 20 zł 

EGZEMPLARZ BEZPŁA1łłY 

ZE Ze10Rów 
Instytutu Teatra/ne
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EUGENIUSZ KNAPIK 

MOBY DICK 

OPERA-MISTERIUM W CZTERECH AKTACH I OPERA-MYSTERY IN FOUR ACTS 
ORYGINALNA ANGIELSKA WERSJA JĘZVKOWA ( IN THE ORIGINAL ENGLISH 

Libretto KRZYSZTOF KOEHLER 
na podstawie powieści Hermana Melville' a Moby Dick I after Herman Melville's novel Moby Dick 

UTWÓR POWSTAŁ NA ZAMÓWIENIE TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ 
COMISHIONED BY TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA 

Prapremiera I World premiere: Teatr Wielki - Opera Narodowa, 25/06/2014 

Dyrygent I Conductor GABRIEL CHMURA 
Reżyser I Director BARBARA WYSOCKA 
Scenografia I Set Designer BARBARA HANICKA 
Kostiumy I Costume Designer JULIA KORNACKA 
Choreografia I Choreography JACEK PRZYBYŁOWICZ 
Przygotowanie Chóru I Chorus Master BOGDAN GOLA 
Dramaturg I Literary Consultant TOMASZ ŚPIEWAK 
Reżyseria świateł I LightingDesigner MARC HEINZ 
Projekcje wideo I Video projections LEA MATTAUSCH 

Wykonania odbywają się za zgodą I Performances with the consent of PWM S.A. 

Hagar AGNIESZKA REHLIS 
Jezabel CAROLINE WHISNANT 
Izmael I lshmael ARNOLD RAWLS 
Starbuck MATEUSZ ZAJDEL 
Ahab RALF LUKAS 
Queequeg SEBASTIEN SOULES 
Ojciec Mapple I Father Mapple WOJCIECH ŚMIŁEK 
Eliasz I Eliah TOMASZ MADEJ 
Pierwszy Żeglarz I First Sailor JACEK KOSTOŃ 
Majtek I Ship's Boy MICHAŁ WAJDA-CHŁOPICKI 

Tańczą I Dancing ANNA KRYSIAK oraz I and 

Tancerze Polskiego Baletu Narodowego I Dancers of Polish National Ballet: 

ROBIN KENT, PAWEŁ KONCEWOJ, ADAM MYŚLIŃSKI , 

CARLOS MARTIN PEREZ, RAPHAEL RAUTUREAU, 

SEBASTIAN SOLECKI, KRISTÓF SZABÓ, 

PATRYK WALCZAK, KURUSZ WOJEŃSKI 

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO - OPERY NARODOWEJ 

CHORUS AND ORCHESTRA OF THE TEATR WIELKI - POLISH NATIONAL OPERA 



AGNIESZKA 
REHLIS 
HAGAR 

Mezzosopran. Absolwentka Akademii Muzycznej we 
Wrocławiu . Laureatka I nagrody na Konkursie Wokal
nym im. Franciszki Platówny we Wrocławiu (1991) oraz 
Ili nagrody na Ili Międzynarodowym Konkursie Wokal
nym w Dusznikach-Zdroju (1994). W latach 1996-2007 
była solistką Opery Wrocławskiej, gdzie wykreowała 
wiele znaczących ról w operach Verdiego, Gounoda, 
Mozarta i Bizeta. Uczestniczyła również w wielkich 
widowiskach operowych odbywających się w tamtejszej 
Hali Ludowej (Carmen , Nabucco, Trubadur, Straszny 
dwór, Skrzypek na dachu, Z/oto Renu). Z Operą Wro
cławską odbyta wiele tournee po Niemczech, Holandii, 
Belgii , Anglii , Irlandii, Francji, Włoszech i Tajwanie. Od 
2003 roku regularnie występuje na scenie Teatru Wiel
kiego - Opery Narodowej. Artystka wykonuje jednak 
głównie dzieła oratoryjne i kantatowe. W repertuarze 
ma ponad sześćdziesiąt tego typu pozycji, od utworów 
Bacha po kompozycje Pendereckiego. Koncertowała 

w salach filharmonicznych w Polsce i Europie, brata 
udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych, 
m.in. w: Wielkanocnym Festiwalu Ludwiga van Beetho
vena, Wratislavia Cantans, Festival Pablo Casals w Pra
des, festiwalach muzyki sakralnej w Marsylii i Norym
berdze, George Enescu International Festival, Rheingau 
Music Festival , Schleswig-Holstein Musik Festival, Pra
skie Jaro, Beijing Music Festival. Występowała z takimi 
dyrygentami, jak: Jifi Belohlavek, Gabriel Chmura, 
Lawrence Foster, Gustava Dudamel, Jacek Kaspszyk, 
Kazimierz Kord i Long Yu ; a także z towarzyszeniem 
znakomitych orkiestr krajowych i zagranicznych. Wielo
krotnie uczestniczyła w koncertach prowadzonych przez 
Krzysztofa Pendereckiego w kraju i za granicą , wyko-

nując takie utwory kompozytora, jak: Polskie Requiem, 
Te Deum, Credo, Siedem bram Jerozolimy. Wzięta też 
udział w światowej premierze jego VIII Symfonii .Lieder 
der Verganglichkeit" (Pieśni przemijania). Artystka zre
alizowała wiele nagrań CD i DVD, nagradzanych m.in. 
Fryderykami. W ostatnich latach wystąpiła m.in. w: roli 
Kompozytora w Ariadnie na Naxos R. Straussa, Azuceny 
w Trubadurze Verdiego oraz Marty w Jolancie Czajkow
skiego zrealizowanej przez Mariusza Trelińskiego na sce
nie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. W roku 2014 
zadebiutowała w Houston Grand Opera w Pasażerce 
Weinberga (w której wystąpi też w lipcu podczas Lin
coln Center Festival, Nowy Jork), odbyta tournee z Orkie
strą Filharmonii Izraelskiej, śpiewając Polskie Requiem 
Pendereckiego pod batutą kompozytora. W planach ma 
debiut w Chicago Lyric Opera. (fot. arch. TW-ON) 
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CAROLINE 
WHISNANT 
JEZABEL 

Sopran. Urodzona w USA, gdzie studiowała nauki 
muzyczne oraz pisanie tekstów do muzyki. Była człon
kiem Virginian Opera Studio. Po debiucie w partii Fior
diligi w Gosi fan tutte Mozarta występowała w USA 
oraz Ameryce Środkowej i Południowej. W roku 2004 
debiutowała w Niemczech partią tytułową w Elektrze 
R. Straussa w Badisches Staatstheater Karlsruhe, po 
czym została zaangażowana do partii Brunhildy w całym 
cyklu wagnerowskiego Pierścienia Nibelunga (reż . 

Denis Krief) . Następnie wracała do Karlsruhe gościn

nie, m.in. jako tytułowa Turandot w operze Pucciniego 
czy Żona Farbiarza w Kobiecie bez cienia R. Straussa. 
Od 2004 roku związana jest z Państwowym Teatrem 
w Mannheim, najpierw jako solistka, a następnie jako 
solistka gościnna. Jej role w tym okresie to m.in. Turan
dot, Brunhilda, Elektra i Tosca oraz Ariadna (Ariadna na 
Naxos) , Żona Farbiarza, Senta (Latający Holender), Elza 
(Lohengrin), Elżbieta (Tannhauser) , Leonora (Fidelio), 
Anna Bolena i Medea. W 2005 roku odniosła ogromny 
sukces, debiutując jako Lady Makbet w Makbecie Ver
diego w Operze Frankfurckiej (dyr. Paolo Carignani) 
w kontrowersyjnej inscenizacji Calixto Bieito. Do Frank
furtu, powróciła m.in. jako Elektra (dyr. Lothar Zagro
sek) , Regan w Learze Reimanna (dyr. Sebastian Weigle) 
i Żona Farbiarza. Partię Brunhildy wykonywała ponadto 
w Operze Sztokholmskiej, Teatro Lirico w Cagliari, Teatro 
Massimo w Palermo, Deutsche Oper am Rhein oraz 
w Essen, Karlsruhe, Mannheim, Duisburgu. Elektrą 

była m.in. w operach w Oslo, Sztokholmie, Frankfurcie, 
w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej, Teatrze Pań

stwowym w Wiesbaden i Opera Bastille w Paryżu . Partię 

Żony Farbiarza wykonywała m.in. w Deutsche Oper am 

Rhein, w Essen, Frankfurcie i Karlsruhe. Zyglindą w Wal
kirii była w Alte Oper Frankfurt, a postać Turandot inter
pretowała w 12 inscenizacjach (m.in. Teatro La Fenice 
w Wenecji, w Karlsruhe, Mannheim i Wiesbaden). 
W 2011 roku śpiewała partię Abigaille w operze Nabucco 
u boku Ambrogia Maestriego (Amfiteatr Loreley i Gerry 
Weber Stadion). (fot. arch. artystki) 
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ARNOLD 
RAWLS 
IZMAEL 

Tenor. Pochodzi z Ameryki. Studia wokalne rozpoczął 

w Oklahoma Baptist University, a ukończył w University 
of Oklahoma doktoratem w dziedzinie muzyki. Ostatnio 
stał się znany z wykonań partii w operach Verdiego i Puc
ciniego, m.in. takich, jak: Kalaf w Turandot (Des Moines 
Metro Opera, Opera Nevada, Mobile Opera w Alabamie, 
Santa Fe Opera); Radames w Aidzie (Opera Omaha, Lyric 
Opera of Kansas City, Florida Grand Opera, Vancouver 
Opera) , Cavaradossi w Tosce i Izmael w Nabuccu. 
Inne partie w repertuarze artysty to m.in. Pinkerton 
w Madame Butterfly, Des Grieux w Manon Lescaut 
(także jako dubler w· Metropolitan Opera) , Manrico w Tru
badurze (Seattle Opera, Opera Southwest, Sacramento 
Opera, Teatra Lirico, Opera Australia) , Bachus w Ariad
nie na Naxos (Indianapolis Opera, Theater St. Gallen), 
Eryk w Latającym Holendrze (Madison Opera, Theater 
St. Gallen), San-Lui w jednoaktowej operze Leoniego 
L'Oracolo (Opera Frankfurcka), Roberto w Willidach 
Pucciniego, Apollo we wznowieniu Dafne Clausa Gutha, 
Hagenbach w operze La Wally Catalaniego (Theater St. 
Gallen) . Udanym debiutem europejskim było wykonanie 
partii Manrica podczas Bregenzer Festspiele (2006) . Na 
festiwal artysta powracał , by wykonać partię Radamesa 
(2009 i 201 O) oraz partię tytułową w Andrei Chenier 
(2011 i 2012) . W 2011 roku zadebiutował w nowojor
skiej Metropolitan Opera - nagłym zastępstwem w partii 
Manrica. Dużo koncertuje, a jego szeroki repertuar obej
muje m.in. Requiem Mozarta i Verdiego, Mszę uroczy
stą i IX symfonię Beethovena oraz Mszę As-dur (Messa 
di Gloria) Pucciniego. (fot. I CANDI Studios) 

MATEUSZ 
ZAJDEL 
STURBUCK 

Tenor. Ukończył Państwową Szkołę Muzyczną im. Fry
deryka Chopina w Warszawie pod kierunkiem Romana 
Węgrzyna. Jest absolwentem warszawskiej Akademii 
Muzycznej w klasie Jerzego Knetiga. Swoje umiejętności 
wokalne doskonalił u Kałudi Kałudowa . Jeszcze podczas 
studiów związał się z Warszawską Operą Kameralną, 

w której obecnie jest solistą . Współpracuje z Teatrem Wiel
kim - Operą Narodową. Wykonuje również muzykę orato
ryjną. Uczestniczy w festiwalach muzycznych, koncertuje 
w kraju i za granicą. W swoim repertuarze posiada par
tie w takich operach, jak: Mitridate, re di Ponta , Zaide, 
Gosi fan tutte , Czarodziejski flet i Uprowadzenie z seraju 
Mozarta, Napój mifosny Donizettiego, Żywot rozpustnika 
Strawińskiego, Jenota Janacka, li mondo della Luna 
Haydna, Król pasterzy Kolberga, Bunt żaków Szeligow
skiego, Cyrulik sewilski Paisiella i Dzień panowania Ver
diego. Na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
wystąpił jako: Liverotto w Lukrecji Borgii, Lord Cecil 
w Roberto Devereux i Normanno w Łucji z Lamermo
oru Donizettiego, Misaił w Borysie Godunowie Musorg
skiego, Trzeci Esesman w Pasażerce Weinberga, Hylas 
w Trojanach Berlioza, Pong w Turandot, Goro w Madame 
Butterfly Pucciniego, Wieśniak w Halce Moniuszki, 
Remendado w Carmen Bizeta, Sternik w Latającym 
Holendrze Wagnera, Hrabia Lerma w Don Carlu Ver
diego, Almeric w Jolancie Czajkowskiego i Szlachcic 
brabancki w Lohengrinie Wagnera. (fot. A. Gagatek) 
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RALF 
LUKAS 
AHAB 

Bas-baryton, baryton dramatyczny. Pochodzi z Bayreuth 
z muzycznej rodziny. Kształcił się w Hochschule der 
Kiinste Berlin pod kierunkiem: Dietricha Fischer-Dieskau, 
Ariberta Reimanna i Hansa Hottera. W 1991 roku zdo
był I nagrodę w międzynarodowym konkursie wokalnym 
w s'-Hertogenbosch. Do 2002 roku był członkiem 

zespołu Deutsche Oper Berlin, gdzie wykonywał m.in. 
takie partie, jak: Papageno (Czarodziejski flet) , Lepo
rello (Don Giovanni) , Donner (Z/oto Renu) , Biterolf 
(Tannhauser) i Beckmesser (Śpiewacy norymberscy) . 
Występował z największymi orkiestrami świata i wiel
kim dyrygentami - wśród nich byli: Claudio Abbado, 
Riccardo Chailly, Sir Colin Davis, Armin Jordan, Lorin 
Maazel, Zubin Mehta, Sir Roger Norrington, Seiji Ozawa, 
Wolfgang Sawallisch, Giuseppe Sinopoli i Christian 
Thielemann. Po raz pierwszy śpiewał partię Wotana
Wędrowca w Pierścieniu Nibelunga w Munster w latach 
1999-2001. Od tamtej pory artysta często kojarzony jest 
z bas-barytonowymi rolami wagnerowskimi. Śpiewał je 
w Tuluzie (Wolfram - Tannhauser i Beckmesser - Śpie
wacy norymberscy) , Staatstheater Kassel (Amfortas 
- Parsifa~ . Staatstheater Wiesbaden (Wotan-Wędro

wiec - Pierścień Nibelunga i Latający Holender) . Od 
roku 2006 co roku występuje na festiwalu w Bayreuth 
- Donner, Giinther (Zmierzch bogów) i Melot (Tristan 
i Izolda) . W 2008 roku w Staatstheater Darmstadt miał 
wyczekiwany debiut w roli Hansa Sachsa (Śpiewacy 
norymberscy) , za którą był chwalony przez krytykę . 

W 201 O roku po raz pierwszy był Barakiem (Kobieta bez 
cienia) w Nowym Teatrze Narodowym w Tokio. Ponadto 
w repertuarze ma takie partie, jak: Jochanaan (Salome) , 
Gorwenal (Tristan i Izolda) , Wozzeck i Doktor Schon/ 

Kuba Rozpruwacz (Lulu) . Posiada bogaty repertuar, 
z którym koncertuje na najważniejszych scenach świata , 
m.in.: w Berlinie, Brukseli, Hamburgu, Madrycie, Paryżu , 

Rzymie, Sao Paulo i Wiedniu. Brał udział w festiwalach 
w Montpellier, Lucernie, Rheingau, Szlezwiku-Holsztynie 
oraz na BBC London Proms. W dorobku posiada wiele 
nagrań radiowych i telewizyjnych (dla ZDF, SFB, MDR, 
BR, Radio France, RAI, RTE), a także nagrania CD, m.in.: 
Cantala op. 49 Schoecka pod dyrekcją Mario Venzago 
- nagroda Diapason d'Or i Chrystus Liszta (partia tytu
łowa) pod dyrekcją Romana Kofmana - Nagroda Echo 
(2007) . (fot. B. Aumiiller) 
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SEBASTIEN 
SOU LES 
QUEEQUEG 

Baryton. Urodzony w Orleanie we Francji, gdzie stu
diował matematykę i muzykę. Następnie kształcił się 

w Conservatoire National Superieur de Musique de Paris 
oraz w berlińskiej Hochschule der Kiinste pod kierun
kiem prof. Haralda Stamma. Uczestniczył w kursach 
mistrzowskich Waltera Berry'ego, Dietricha Fischer-Die
skau, Brigitte Fassbaender i Jose van Dama. W 2002 
roku zadebiutował jako Hrabia Eberbach w Kfusowniku 
Lortzinga w Hof (Niemcy) i jako Escamillo w Carmen 
w Tiroler Landestheater (Innsbruck). Z teatrem w Inns
brucku związany był w latach 2003-201 O. Wykonywał 
tam partie takie, jak: Belcore (Napój mitosny) , Sharpless 
(Madame Butterfly) , Figaro, Jochanaan (Salome) , Don 
Giovanni, Kaspar (Wolny strzelec) , Don Alfonso (Gosi fan 
tutte) , Golaud (Peleas i Melizanda) , Nauczyciel Muzyki 
(Ariadna na Naxos) , Scarpia (Tosca) , Alberich (Zlata 
Renu) oraz Wozzeck. W latach 2007 i 2008 wykonywał 
part ię Angelottiego na Bregenzer Festspiele. W repertu
arze posiada role w takich operach, jak: Opowieści Hof
fmanna (Czterech Złych , w Linz) i Don Giovanni Mozarta 
(tytułowa , Chorwacki Teatr Narodowy w Zagrzebiu) , 
Cyganeria (Don Giovanni i Marcello, opera w Halle), Wer
ter Masseneta (Albert, w Koblencji) , Lolita Szczedrina 
(Humbert Humbert, w Wiesbaden) , Wesele Figara (tytu
łowa , festiwal plenerowy w Klosterneuburg w Austrii) , 
Latający Holender Wagnera (tytułowa , w Hildesheim 
w Niemczech), Sinobrody Offenbacha (Po polani , Festiwal 
w Graz, nagranie DVD), Poszukiwacz skarbów Schrekera 
(Linz) , E/egy for Young Lovers Henze'a (Wiesbaden). 
Ponadto zaśpiewał Requiem Brahmsa i IX symfonię 
Beethovena w Paryżu oraz pieśn i Mahlera we Włoszech . 

Partię Escamilla (Carmen) wykonywał podczas tournee 

we Francji w 2012 roku (Paryż , Marsylia, Lille, Stras
burgu, Bordeaux, Nantes, Tuluz) oraz w 2014 roku 
w operze w Tours. Od 2011 roku występuje głównie 
w Wiedniu, m.in. w: operze Baal Friedricha Cerhy (partia 
tytułowa , Neue Oper Wien) , Carmen, Giannim Schic
chim i Tosce (wszystkie w Volksoper). Był też pierw
szym śpiewakiem francuskim, który wykonywał partię 
tytułową Figara w operze Mozarta w Wiedniu (Volksoper, 
reż . Marco Arturo Marelli). W filmie o Jamesie Bon
dzie Quantum of Solace zaśpiewał i zagrał rolę Scarpii. 
(fot. arch. artysty) 
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WOJCIECH 
ŚMIŁEK 
OJCIEC MAPPLE 

Bas. Studiował śpiew solowy w Krakowie i Paryżu , 

doskonalił swoją technikę na kursach mistrzowskich. 
W 1992 roku wygrał Międzynarodowy Konkurs Wokalny 
im. Vincenza Belliniego na Sycylii. Zadebi utował na Festi
walu Francuskiego Radia w Montpellier. Jego pierwsze 
partie to, m.in.: Jorgo w Stifelio Verdiego, Książę Gremin 
w Onieginie i Ojciec Laurenty w Romeo i Julii Gounoda 
w Opera Royal de Wallonie. Regularnie występuje na 
scenach teatrów operowych: Genewy, Liege, Brukseli, 
Strasburga, Nantes, Bordeaux, Avignonu, Marsylii oraz 
w Teatra Real w Madrycie, Wiedeńskiej Staatsoper, ope
rze w Monte Carlo, Opera Bastille i Theatre du Chatelet 
w Paryżu , biorąc udział w produkcjach oper: Verdiego 
- Makbet, Trubadur, Simon Bocanegra , Moc przezna
czenia , Nabucco, Nieszpory sycylijskie, Aida, Luiza Mil
ler, Don Carlos, Rigoletto, Donizettiego - Łucja z Lam
mermooru, Maria Stuart, Faworyta , Belliniego - Norma , 
Pucciniego - Turandot, Meyerbeera - Hugenoci, Rey
era - Salammbó , Czajkowskiego - Eugeniusz Oniegin, 
Dziewica orleańska , Gounoda - Faust. Współpracował 
z takimi dyrygentami, jak: Fabio Luisi , Vladimir Jurovski, 
Mare Minkowski, Pinchas Steinberg, Michel Plasson, 
Evelino Pidó, Maurizio Bellini, James Conlon, Marcello 
Viotti, Seij i Ozawa, Daniel Oren, Gianandrea Noseda, 
Gabriel Chmura. Jest gośc iem renomowanych festiwali 
muzycznych, jak: Festival de Radio France w Montpel
lier, Festival Choregies Oranges,Festival w Carcassonne 
czy Festival International d'Art Lyrique w Aix-en-Pro
vence. Spektakle, w których bierze udział są transmi
towane przez radia i telewizje. W najbliższym czasie 
wystąpi w Opera Bastille (Adrianna Lecouvreur, Tosca ). 
(fot. R. Kornecki) 

TOMASZ 
MADEJ 
ELIASZ 

Tenor. Absolwent warszawskiej Akademii Muzycznej im. 
Fryderyka Chopina. Debiutował w Normie Belliniego 
na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, gdzie 
przez wiele lat był solistą . Wśród jego znaczących ról 
jest Samson w Samsonie i Dali/ii Saint-Saensa w Operze 
Wrocławskiej, gdzie z powodzeniem partnerował znako
mrtej śpiewaczce Ewie Podleś. Wystąpił również w partii 
Macduffa w Makbecie Verdiego u boku Renato Brusona. 
Na scenach operowych Europy wykonywał partie Nemo
rina (Napój mitosny) oraz Edgara (Łucja z Lammermo
oru) w operach Donizettiego, a także Księcia Mantui 
w Rigoletcie Verdiego. Jego popisową partią jest tytu
łowy Faust z opery Gounoda, którą po raz pierwszy wyko
nał na scenie Opery Bałtyckiej w Gdańsku. Współpra
cuje z wieloma teatrami operowymi. (fot. arch. artysty) 
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JACEK 
KOSTOŃ 
PIERWSZY ŻEGLARZ 

Baryton. Urodzony w Bytomiu. Absolwent Wydziału 

Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Kato
wicach. Od 2003 roku związany z Teatrem Wielkim 
- Operą Narodową w Warszawie jako artysta chóru. 
Na deskach stołecznej opery wielokrotnie występował 
w partiach solowych; m.in. jako Drugi Nazarejczyk 
w operze Salome R. Straussa, Herman i Peter Schlemil 
w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha w reż . Harry' ego 
Kupfera, Petruccio w Lukrecji Borgii Donizettiego, Komi
sarz w Madame Butterfly Pucciniego w reż . Mariusza 
Trelińskiego , Posłaniec w Traviacie Verdiego, Pierwszy 
Żołnierz Trojański w Trojanach Berlioza pod batutą Vale
ry'ego Giergieva i Posłaniec japoński w Stawiku Stra
wińskiego. W ramach cyklu koncertów .Wielka Muzyka 
w Malej Auli" pod patronatem Politechniki Warszaw
skiej wystąpił w prapremierze musicalu Wonderful Town 
Leonarda Bernsteina w partii Przewodnika, a następnie 
jako Action w West Side Story tego samego kompozy
tora. Od 2004 roku pozostaje pod czulą opieką wokalną 
maestry Krystyny Wysockiej-Kochan. (fot. arch. artysty) 

MICHAŁ LECH 
WAJDA-CHŁOPICKI 

MAJTEK 

Kontratenor. Pochodzi z Lublina. Jest absolwentem 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej 
im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku w klasie prof. Pio
tra Kusiewicza. Po pierwszym roku studiów wykonał 
partię altową w Petite Messe solenne/le w Hamburgu, 
a w roku 2004 zaśpiewał tam partię solową w Mszy 
O-dur Dvoraka. Również w 2004 roku , w czasie Festi
walu Nova Polska w Paryżu zadebiutował w roli Apolla 
w świetnie przyjętej operze Apollo et Hyacinthus Mozarta 
w reżyserii Dariusza Paradowskiego, pod dyrekcją Woj
ciecha Rodka w wersalskim Theatre Montansier. Byt 
to jedyny w historii występ polskiej grupy artystów na 
scenie tego teatru. W 2005 roku wziął udział w XI Kon
kursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu , 

gdzie zdobył nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie 
utworu współczesnego . W 2006 roku rozpoczął współ

pracę ze światowej sławy włoskim zespołem muzyki 
dawnej li Sonatori de la Gioiosa Marca, która zaowoco
wała koncertami w Salzburgu (Mozarteum) oraz w Ham
burgu (Laeiszhalle) . W 2007 roku wystąpił z recitalem na 
festiwalu Maggio Musicale Fiorentino oraz wziął udział 
w prapremierze operetki Szymanowskiego Loteria na 
mężów, czyli Narzeczony nr 69 w Operze Krakowskiej 
pod dyrekcją Piotra Sutkowskiego, w reżyserii Józefa 
Opalskiego. W 2008 roku wykonał partię Endymione 
w La Ca/isto Cavalli w operze w Hamburgu. Od 2001 
roku współpracuje ze Schleswig-Holstein Musik Festival , 
gdzie corocznie bierze udział w projektach chóralnych 
oraz wykonuje partie solowe. (fot. arch. artysty) 
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EUGENIUSZ KNAPIK 

TEATR WIELKI 

OPERA 
NARODOWA 

MOBY DICK 
Opera-misterium w czterech aktach 
Libretto KRZYSZTOF KOEHLER wg Hermana Melville 'a 

Prapremiera: Sala Moniuszki, 25/06/2014, środa, godz. 19.00 
jedna przerwa, zakończenie ok. godz. 22 

OBSADA 

Hagar AGNIESZKA REHLIS 
Jezabel CAROLINE WHISNANT 
Izmael ARNOLD RAWLS 
Starbuck MATEUSZ ZAJDEL 
Ahab RALF LUKAS 
Queequeg SEBASTIEN SOULES 
Ojciec Mapple WOJCIECH ŚMIŁEK 
Eliasz TOMASZ MADEJ 
Pierwszy Żeglarz JACEK KOSTOŃ 
Majtek MICHAŁ WAJDA-CHŁOPICKI 

Tańczą ANNA KRYSIAK oraz TANCERZE POLSKIEGO BALETU NARODOWEGO: 
ROBIN KENT, PAWEŁ KONCEWOJ, ADAM MYŚLIŃSKI, 
CARLOS MARTiN PEREZ, RAPHAEL RAUTUREAU, SEBASTIAN SOLECKI, 
KRISTÓF SZABÓ, PATRYK WALCZAK, KURUSZ WOJEŃSKI 

CHÓR I ORKIESTRA TEATRU WIELKIEGO • OPERY NARODOWEJ 

Dyrygent GABRIEL CHMURA 
Reżyseria BARBARA WYSOCKA 
Scenografia BARBARA HANICKA 
Kostiumy JULIA KORNACKA 
Choreografia JACEK PRZYBYŁOWICZ 
Przygotowanie chóru BOGDAN GOLA 
Dramaturg TOMASZ ŚPIEWAK 
Reżyseria świateł MARC HEINZ 
Projekcje wideo LEA MATTAUSCH 

Asystenci dyrygenta: Piotr Staniszewski, Lilianna Krych. Asystenci reżysera : Judyta Ber1owska, Krzysztof Popiołek 
Asystent choreografa: liona Molka. Dyrygent chóru: Mirosław Janowski. Sufler: Jacek Parol 
Inspicjenci: Marzenna Domagało , Andrzej Wojtkowiak, Katarzyna Fortuna. Emisja tekstu: Jarosław Zaniewicz 
Kierownik statystów: Tomasz Nerkowski. Przygotowanie kaskaderskie: Andrzej Słomiński 
Realizacja świateł : Stanisław Zięba, Tomasz Mierzwa. Operator kamery: Artur Sienicki 
Realizacja projekcji : Zdzisław Staszewski. Dźwięk: Iwona Saczuk, Adam Ciesielski 
Nakład 900 egz. (druk bezpłatny) 

DYREKTOR IJAC?ELIJY WALDEMAR DĄBROWSKI I DYREKTOR ARTYSTYCZ~JY MARIUSZ TRELINSKI 



PREMIERY 
KUPIEC WENECKI 

1914 

PUPA 

MARIA STUART 

KRAKOWIACY I GÓRALE 

POWDER HER FACE 

PROJEKT 'P' 

CASANOVA W WARSZAWIE 

WILHELM TELL 

OPERA 1: OPERA EUROPA 
MARIA STUART* 

POWDER HER FACE* 

WILHELM TELL* 

MADAME BUTTERFLY 

ORFEUSZ I EURYDYKA 

ONIEGIN 

LOHENGRIN 

OPERA 2: FORZA ITALIA 
ROSSINI: WILHELM TELL• 

DONIZETTI: MARIA STUART* 

VERDI: NABUCCO, RIGOLETTO, TRAVIATA 

PUCCINI: MADAME BUTTERFLY 

250 LAT TEATRU 
PUBLICZNEGO W POLSCE 
STRASZNY DWÓR 

KRAKOWIACY I GÓRALE* 

CASANOVA W WARSZAWIE* 

HALKA 

KUPIEC WENECKI* 
PROJEKT •p•• 
PUPA* 

ABONAMENTY 

2014/J15 
JUŻ W SPRZEDAŻY 

BALET 1: WIELKA KLASYKA 
ROMEO I JULIA 

1914* 

DZIADEK DO ORZECHÓW I KRÓL MYSZY 

SEN NOCY LETNIEJ 

PERŁY XX WIEKU 

DON KICHOT 

BALET 2: TYLKO U NAS 
OBSESJE 

1914* 

HAMLET 

PUPA* 

PERŁY XX WIEKU 

CASANOVA W WARSZAWIE* 

VI DNI SZTUKI TAŃCA 
TEATR BALETU BORISA EJFMANA 

ELWIRA PIORUN & IDO TADMOR 

POLSKI BALET NARODOWY 

BALET TEATRU WIELKIEGO W POZNANIU 

WIELKI DLA MAŁYCH 
PORANKI MUZYCZNE DLA DZIECI 
ZESTAW 1 

ZESTAW 2 

MÓJ ABONAMENT 
MÓJ TEATR WIELKI - OPERA NARODOWA 

SIEDEM DOWOLNYCH TYTUŁÓW 
SPEKTAKLI OPEROWYCH I/LUB BALETOWYCH 

• Nie dotyczy spektakli premierowych 

Więcej informacji: teatrwlelkl.pl 
Biuro Organizacji Widowni: +48 22 692 0210 

ZAKUP BILETÓW NA NOWY SPEKTAKL MARIUSZA TRELIŃSKIEGO 
POWDER HER FACE TYLKO W RAMACH ABONAMENTÓW 

INFORMACJE I INFORMATION 
Plac Teatralny 1. 00-950 Warszawa 

tel. (48) 22 692 02 OO 
fax (48) 22 826 04 23. (48) 22 826 50 12 

e-ma1I off1ce(filteatrw1elk1pl 
rezerwacja I booking tel. (48) 22 826 50 19. (48) 22 692 02 08 

sprzedaż biletów I box office tel. (48) 22 692 05 07 
biuro prasowe I press ollice tel. (48) 22 692 02 66 

Osoby spóźnione mogą wejść na widownię 
w czasie pierwszej przerwy. 
Please note that latercomers will not be admitted 
into the auditorium till the first intermission. 

teatrwielki.pl 


