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Jeśli wierzyć Ewangelistom, ta krwawa historia wydarzyła się 
dwa tysiące lat temu. I chociaż odbijała się później echem 

w literaturze, muzyce i malarstwie, 
to dopiero Oscar Wilde równo przed 1 OO laty wyrwał ją 

z mroku dziejów, nadał jej egzystencjalny wymiar i zainspirował 
wielki dramat muzyczny Richarda Straussa. 

Jest to arcydzieło, które wymaga od teatru niezwykłych 
kwalifikacji artystycznych. Nie tylko w Polsce, 

ale również na scenach niemieckich pojawienie się Salome 
na afiszu jest rzadkim i wielkim świętem. 

Z nadzieją na osiągnięcie satysfakcjonującego rezultatu 
w warstwie muzycznej i wokalnej naszego przedstawienia, 

spójrzmy na wizję inscenizacyjną polskich realizatorów, 
którzy odważyli się wnieść twórczy wkład 

do wspaniałej tradycji teatralnej tego niezwykłego dzieła. 
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SALOME 

Rodowód skojarzeń Jan Chrzciciel - heros biblijny. Od momentu zaistnie
nia jego drogi splątały się z drogami Boga. Radykalny głos tego herolda był 
ściśle związany z radykalnym życiem, jakie prowadził. "Nosił odzienie z 
sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego pokarmem była sza
rańcza i miód leśny". W samotności przeszedł przez modlitwę, wyrzeczenie, 
pokutę, ku oczyszczeniu. U jego kresu spotkał Boga. To, co wydarzyło się 
między nimi spowodowało, że Wieczny uczynił go swoim głosem i zwiastu
nem. Odtąd w zapamiętaniu i mocy wzywał ludzi, aby poszli tą samą drogą. 
Wśród skał i martwego pejzażu pustyni wyrasta on jak olbrzym rzucający 

słowami, które rozchodzą się niczym gromy po całej okolicy. Ich siła jest 
tak wielka, że słychać je w odległej Jerozolimie. Hałas i gwar miasta nie 
były w stanie zagłuszyć Wołającego. Jego głos, unosząc się nad całą krainą, 
przerywał codzienność tamtych ludzi, wyprowadzał ich z domu na próg, a 
potem przymuszał do wędrówki w żar i niewygodę pustyni. Miejsce 
samotności i śmierci zmienił w święty przystanek - zatłoczony i zasłuchany. 

Samotność i asceza, czyny i modlitwa, przylgnięcie całym sobą do wartości 
pierwszych, spowodowały, że Jan stał się jakby jednym krzykiem skiero
wanym do serc, którym obwieszczał: "Pośród was stanął" nierozpoznany 
Bóg. Nieustraszenie demaskując grzechy swoich współczesnych ukazywał 
drogę, na której można Go spotkać. "Nawróćcie się, bo bliskie jest królestwo 
niebieskie. Już siekiera do korzeni drzew jest przyłożona. Każde więc 
drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień 

rzucone". Wezwanie "Nawróćcie się" było wyzwaniem rzuconym w poprzek 
dróg świata. Zakładało konieczność zmiany myślenia, wartościowania, stylu 
bycia, priorytetów. Trzeba raz jeszcze uznać świat rzeczy niewidzialnych za 
"większy i cenniejszy, niż wszystko, co widzialne" - wołał - bowiem cała 
ziemia dojrzewa jak zboże na przyjście Ducha i ognia. 
Interesująca jest wypowiedź Jezusa, którego ochrzcił w wodach Jordanu, 

inkrustowana tekstami Biblii, w której z życzliwością i przenikliwością 
charakteryzuje Jana: "Coście wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą 
się na wietrze? Coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty 
odzianego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po 
coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej 
niż proroka". Zawarta w niej refleksja jest pełna powagi i szacunku. Mistrz z 
Nazaretu w sposób widoczny był poruszony osobą Jana, jego posłan

nictwem i losem. Spośród wszystkich ludzi, z którymi się zetknął Jezus - jak 
świadczą Ewangelie - Jan z pewnością wywarł na Nim najsilniejsze wra
żenie. Stawia go na wyjątkowym miejscu w historii Izraela i w planach 
Bożych: "Zaprawdę, powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast 
powstał większy od Jana Chrzciciela." 

7 
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Tycjan: Salome 
Salome, niemiecka ilustracja z początku XX wieku 

8 

SALOME 

W miejscach, gdzie urodził się, żył i na uczał Jan, często spotykałem 
namalowaną jego postać z ogromnymi anielskimi skrzydłami. Stara 
ikonograficzna tradycja. Nawiązuje do słów Jezusa, który nie zawahał się 
porównać Jana z aniołem mówiąc: "On jest tym, o którym napisano: >Oto ja 
posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę<." Rodo
wód tych skojarzeń_ sięga Księgi Wyjścia (23,20) oraz tekstu proroka Mala
chiasza (Ml 3,1). "Na pamiątkę tych aluzji bizantyjscy malarze ikon przy
dali skrzydła Janowi Chrzcicielowi. 

Wszyscy inni prorocy przepowiadali Mesjasza. On widział Go, nazwał Go 
i oddał Mu swych pierwszych uczniów. A jednak nie stanął w Jego szeregu. 
Został na progu Starego Testamentu. >Najmniejszy w Królestwie< będzie 
większy od niego, ale któż go przewyższy w wierności?" - pyta Arnedee 
Brunat. 

Jan - głos milczącego Boga. Był popularny, sławny, uwielbiany. Miał 
wszystkie dane, aby powiodło mu się w życiu. Jednak wybrał niewygodę i 
surowość. Malarze, poeci, pisarze byli zafascynowani jego postacią. Jedni 
próbowali dotrzeć do jego mistyki, drudzy do jego zwyczajnych ludzkich 
światów. Opera Salome jest właśnie jedną z takich artystycznych prób. 
Faktem jest jednak, iż Jan nie był "trzciną kołyszącą się na wietrze" 
modnych opinii, nowych poglądów. Nie miał w sobie niczego z "człowieka 
w miękkie szaty odzianego", poddanego wygodzie i siłom namiętności. 
Stając się ucieleśnioną pokutą, ów kaznodzieja zaistniał przede wszystkim 
jako niepodważalny świadek Bożych planów. Zwiastował nowe czasy, które 
trwają do dziś. Na piaskach bezkresnej pustyni niepokoił ludzkie sumienia, 
budził je, a potem ukazywał niewygodną, ale bezpieczną drogę do Boga, do 
prawdy, do szczęścia. Za potępianie tetrarchy Heroda Antipasa, pozo
stającego w związku z bratową Herodiadą, został aresztowany i uwięziony w 
Macheroncie - twierdzy nad Morzem Martwym. Ścięty, do ostatniej chwili 
był zapatrzony w Tego, Którego głosił, a Który podąża naprzeciw z końca 
ludzkich dróg. 

ks. Wiesław Niewęgłowski 
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Herod przez swoich wysłanników pochwycił Jana i zakuwszy go w 
kajdany trzymał w więzieniu. Powodem zaś była Herodiada, którą pojął za 
żonę, choć była żoną brata jego Filipa. 
Otóż Jan upomniał Heroda mówiąc: Nie wolno ci mieć za żonę żony 

twego brata. 
Tak więc Herodiada zapłonęła gniewem przeciwko niemu i chciała go 

zgładzić, ale nie mogła. 
Herod bowiem lękał się Jana wiedząc, że jest on człowiekiem prawym i 

świętym. Dlatego też brał go w obronę. A kiedy go słuchał, odczuwał 

wewnętrzny niepokój, ale słuchał go chętnie. 
- Lecz oto nadarzyła się dobra sposobność wtedy, kiedy Herod, z okazji 
swoich urodzin, wyprawił ucztę dla swoich urzędników, dowódców 
wojskowych i znakomitych osobistości galilejskich. 
Otóż gdy córka Herodiady, ukazawszy się, poczęła tańczyć i przypadła do 

gustu Herodowi oraz współucztującym, powiedział król do dziewczyny: 
Zażądaj ode mnie czego tylko chcesz, a dam ci. 

I nawet zaklinał się mówiąc: O co tylko poprosisz, dam ci, choćby nawet 
połowę mojego królestwa. 

Tedy ona wyszedłszy zapytała swej matki: O co powinnam poprosić? A ta 
odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela. 
Wróciła więc czym prędzej do króla i poprosiła go mówiąc: Chcą, żebyś 

natychmiast dał mi na misie głowę Jana Chrzciciela. 
Wówczas król zasmucił się bardzo, lecz ze względu na daną przysięgę oraz 

z uwagi na współucztujących nie chciał jej odmówić. 

Ewangelia według św. Marka 6, 17-28 
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SALOME 

Herod kazał pochwycić Jana i skrępowanego wtrącić do więzienia, ze 
względu na Herodiadę, która była żoną jego brata Filipa, i o której Jan mówił 
do niego: Nie wolno ci jej mieć. 
Chciał go nawet zgładzić, ale bał się ludu, który uważał Jana za proroka. 
Lecz gdy Herod obchodził dzień swych urodzin, córka Herodiady tańcząc 

publicznie tak mu się spodobała, że poprzysiągł, iż o cokolwiek poprosi go, 
otrzyma. 

Odilon Redon: Głowa męczennika 

Wówczas ona, pouczona przez swoją matkę, powiedziała: Daj mi tu na 
misie głowę Jana Chrzciciela. 
Zasmucił się tedy król, lecz ze względu na przyrzeczenie i współbiesia-

dników kazał jej dać głowę Jana. 
Wydał więc rozkaz, żeby ścięto Jana w więzieniu. 
I przyniesiono na misie głowę Jana i dano dziewczęciu, a ta zaniosła ją 

swojej matce. 
Ewangelia według św. Mateusza 14, 3-11 
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SALOME 

Tragedia Oscara Wilde'a Tragedię Salome napisał Oscar Wilde w roku 
1892. Cenzura angielska zakazała wystawienia sztuki, podając za powód to, 
że tematy, czerpane z Biblii, nie mogą mieć dostępu na scenę. Ale nie tylko 
cenzura stanęła wrogo przeciw sztuce. Krytyka - a przynajmniej część jej 
przeważna - wystąpiła z oskarżeniami przeciwko autorowi. Oskarżano go 
nawet o nieznajomość języka francuskiego (Salome napisał Wilde w tym 
języku), choć sztuka była przejrzana i poprawiona przez jednego z autorów 
francuskich - podobno Pierre'a Louysa. Oskarżano również autora o plagiat, 
choć takie oskarżenie, rzucane na pisarza tak znakomitego jak Wilde, jest 
zawsze tylko wierutnym głupstwem. Pisarz tej siły, co Wilde, kładzie na 
wszystkim piętno swej indywidualności, niewidoczne tylko dla ludzi złej 

woli i głupców. 

Źródła, z których wyszła Salome, to Biblia, Maeterlinck - widoczny 
zwłaszcza w inscenizacji oraz rozmowach żołnierzy i świty - i Flaubert. 
Zwłaszcza Herodiada jest podobna do Herodiady Flauberta, Herod - również 
przypomina Heroda z utworu znakomitego pisarza francuskiego, lecz 
Salome, która u Flauberta występuje jako posłuszne, bierne narzędzie swej 
mściwej matki - u Wilde'a czuje i działa samodzielnie. Nie ma również 
najmniejszego podobieństwa między pełnym głębokiej powagi, stylowym 
rzeźbieniem Flauberta, a stylem Wilde'a, który podobny jest do błysków 
ognia, lśnienia wody, jarzenia się purpury, blasku złota. W tym stylu żyje i 
drga niespokojna nerwowość epoki i sfery o rozległej kulturze, a 
duchowości wstrząsanej na przemian tęsknotą i sceptycyzmem. 

Oscar Wilde, rysunek nieznanego autora 13 
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Pierwszy wystawił Salome Paryż w roku 1896 - na scenie TheAtre Libre. 
Zarówno pewien skandal , towarzyszący usiłowaniom wystawienia tej sztuki 
w Anglii, jak wkrótce potem - proces i uwięzienie Wilde'a, torowały Salome 
drogę do innych krajów. W Niemczech stała się ta sztuka stałym nabytkiem 
repertuaru. W Anglii wystawiono ją dopiero w roku 1905. Jako widowisko 
sceniczne ma Salome pierwszorzędne wartości, a jako objaw sztuki w 
pewnej epoce i w pewnej wysokiej sferze społecznej, jest niezmiernie 
charakterystyczną. Trudno o sztukę, napisaną z większą wirtuozerią efektów. 
Mistrzowsko stopniowane, doprowadzają one widza do oszołomienia, do tej 
gorączki wzburzonych instynktów i sfer podświadomych, których budzenie 
jest tytułem chwały w epoce, kiedy sztuka jest elektryzacją - prądem, 

roztapiającym skrzepy krwi i przywracającym związek z pierwotnością 

popędów. 

O Salome śnił Wilde długo. Zarówno jego zamiłowanie do szczegółów 
olśniewających, jak do odnajdowania tajnych związków między miłością a 
śmiercią - znalazły tu ujście, a siła twórcza Wilde'a - świetne wyładowanie. 

Pomimo małomówności ·Salome, mówi ona daleko więcej, niż wygłasza 

słów - słowem, otwiera drogę dla przypuszczeń i tęsknot - drogę do ta
jemnicy. Jest ona tak osamotniona w tym pałacu kazirodczego małżeństwa, 
tak niezważająca na ludzi - prócz jednego, że porywa głównie zawartą w 
sobie tajemnicą. Jej obłędna miłość do Jokanaana, jej upajanie się jego sławą 
- to nie tylko pożar krwi - to tęsknota ducha, cierpiącego tak, jak cierpiała jej 
mniej żądna, a równie nieszczęsna siostra - Ofelia Wyspiańskiego: 

Oni myśleli, że mnie żyć przymuszą 
na swoich kłamstw pościeli 
i w kole zbrodni, 
że duszę we mnie zdepczą, że ją zgłuszą 
ziemscy królowie niegodni ... 

Lecz tych słów Ofelii nigdy nie wypowiedziała ani pomyślała Salome. Jej 
poryw ku innemu światu ginie przedwcześnie w srogim wybuchu na
miętności. A jednak - jest ona symbolem żarliwych poszukiwań religii, 
zatapianych w falach olśniewającego dyletantyzmu i sceptycyzmu, jest 
jakby siostrą duchową samego Wilde' a. 

(zakończenie artykułu drukujemy na ostatniej stronie okładki - przyp. red.) 

Leon Choromański 

14 Aubrey Beardsley: Wejście Herodiady 
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Od Ewangelistów do Straussa O tym, co się wydarzyło w roku 29, w 
twierdzy Macheront na wschodnim brzegu Morza Martwego, wiemy bardzo 
niewiele. Wprost trudno uwierzyć, że suche fakty1 przytoczone w niemal 
identycznej postaci przez dwóch Ewangelistów, Marka i Mateusza, 
wystarczyły za podstawę do stworzenia legendy, która z czasem, dzięki 
sztuce i literaturze, nabrała barw tak różnorodnych . Być może historia 
Salome, niezależnie od tego, jak rozegrała się w rzeczywistości, należy do 
dziedziny mitów, odwiecznych tematów mających swe źródło w ludzkiej 
wrażliwości. Jak postać Don Juana, która według Ortegi y Gasseta "nie jest 
marmurowym posągiem pozwalającym się jedynie reprodukować, lecz 
blokiem marmuru, w którym każdy może wykuć własną rzeźbę". Takie 
symboliczne postacie - pisze dalej Ortega - przypominają istoty żywe, 

podlegają zmiennym kolejom losu, zmieniają się w miarę upływu czasu, 
degenerują się i dojrzewają, będąc zwierciadłem odbijających się w nich 
ludzkich pasji ... " Z pewnością dotyczy to również mitu o tancerce, której 
taniec zabija; zapewne źródeł legendy należałoby szukać w kultach starszych 
od chrześcijaństwa. 

Ewangelistów interesowała, rzecz jasna, nie historia Salome, ale śmierć 
Jana, ostatniego z proroków Izraela i zarazem pierwszego męczennika, 
"protomartyr". Nie wymieniają nawet imienia owej "dzieweczki", przekazał 
je potomnym żydowski historyk Józef Flawiusz, który jednak w swoich 
Antiquitates Judaicae stwierdza rzeczowo, że Herod kazał zgładzić 
Jokanaana, ponieważ obawiał się jego wpływu na lud. 
Postać Salome pojawiła się w sztuce na długo przedtem, zanim artyści II 

połowy XIX stulecia nadali jej zdecydowane rysy charakteru i wyposażyli w 
psychologicznie przekonywającą motywację. Przez wiele stuleci 
pozostawała ona biblijną "dzieweczką", ubezwłasnowolnioną, ale za to 
wolną od rozterek i zgoła nieświadomą potworności swego czynu. 
Bezsporny wydaje się jednak fakt, że z tańcem Salome wiązano już bardzo 
wcześnie konotacje erotyczne. 

Dla średniowiecza "saltatio filiae regis" staje się poniekąd symbolem tańca, 
a przeto także wszelkiej cielesności. Salome pojawia się w chrześcijańskiej 
ikonografii początkowo w normalnej, stojącej pozycji, kołysząca biodrami; 
ale już od początku XII wieku bywa · przedstawiana jako średniowieczna 
jongleuresse, stojąc na rękach, z ciałem wygiętym w łuk, piętami dotykając 
karku - tak jak na reliefie z tympanonu katedry w Rouen; chodzi tu bez 
wątpienia o taniec akrobatyczny, wykonywany w czasie festynów. Kościół 
przestrzega przed owymi bezwstydnymi tancerkami, przedstawiającymi 
"turpes ludos in modum Filiae Herodiadis". Mimo to postać Salome, 
kreowana zapewne przez mężczyzn, i jej taniec, trafiają również do 
widowisk pasyjnych, jak np. Frankfurter Passionsspiel z 1350 roku -
przenikają do dramatu liturgicznego podobnie jak wiele innych elementów 
świeckich, jak zawodowi ioculatores, mimowie, kuglarze. 

W widowiskach pasyjnych postać ta często nazywa się Esglantine lub po 
prostu dansarelle, saulterelle - jak podaje autor monumentalnej ikonografii 

18 Richard Strauss, 1864-1949 
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sztuki chrześcijańskiej Louis Reau. Na przedstawieniach ikonograficznych -
stwierdza Reau - tancerka towarzyszy sobie grą na krotalach; niekiedy 
asystuje jej muzyk grający na chrotcie lub flecistka. Z biegiem czasu obraz 
tańczącej Salome zmienia się. U progu renesansu widzimy ją w tańcu 
moresca. U renesansowych malarzy - Boticellego, Tycjana, Bernardo 
Luiniego - pozostaje jednak wciąż nieświadomym narzędziem potwornej 
zbrodni, dalekim od jakiejkolwiek demoniczności. 
Prawdziwą karierę temat Salome robi w drugiej połowie XIX stulecia, i to 

w kilku naraz dziedzinach sztuki, choć bez wątpienia głównie w literaturze. 
Salome zyskuje więc osobowość i wolną wolę, z biblijnej "dzieweczki", 
nieświadomego narzędzia zbrodni staje się jej główną siłą sprawczą. 
Tkwiący w zbiorowej podświadomości mit ożywa na nowo. Heinrich Heine 
w poemacie Atta Troll traktuje rzecz z właściwą sobie ironią: 

W obu rękach zawsze niesie 
Misę z ową ściętą głową 
I całuje usta martwe 
I z tkliwością patrzy na nią. 

Ach! Kochała kiedyś Jana 
I choć Biblia o tym milczy, 
Między ludem dotąd żyje 
Wieść o krwawej tej miłości. 

Bez kochania któż by pojął 
Gust szczególny owej damy? 
Czy kobieta może żądać 
Obojętnej męskiej głowy? 

(przekład Marii Konopnickiej) 

Chyba po raz pierwszy pojawia się tu motyw miłości Salome do Jana. Ale 
właściwy łańcuch, którego najważniejszym ogniwem stanie się Salome 
Straussa, bierze początek chyba u Baudelaire'a w Kwiatach zła . Potem 
(1862) pojawi się Flaubertowska księżniczka Salambo, dziewicza piękność 
na tle egzotycznego przepychu i okrucieństwa. W 1867 Mallarme kończy 
swą Herodiadę, która do obrazu duchowego postaci wnosi chyba 
najistotniejsze rysy, podchwycone później przez Wilde'a: neurotyczna 
postać, dręczona obsesjami i wizjami; czysta i zimna jak diament, zamknięta 
w grozie dziewictwa, spalająca się w niewinności. Bez tego nie byłaby 
możliwa Salome Wilde' a, a przeto jej odpowiedniki u Aubreya Beardsleya i 
Richarda Straussa, podobnie jak bez sugestywnych scen okrucieństwa na 
kartach Salambo Flauberta, tak żywo zresztą przypominających 
monumentalne płótna epoki akademizmu. To krążenie inspiracji literackich i 
malarskich jest zjawiskiem fascynującym: Salome Gustave'a Moreau 
wystawiona na paryskim Salonie w 1876 r. to przecież Salambo; z kolei 
Salome z opowiadania Flauberta Herodiada, to Salome Gustave' a Moreau. 

20 

~O n igl idirs • (l}prrnl111n~. 
27 4. VorsteUung. 

0onnabtnb, !ltn 9. lne~tmbtr 1905. 
Zum ersten malec 

~„tomt. 
!lr.111111 111 cmrm 11luf1uoc nad> Domr 'lllilb1d otrntnamigcr '.Dłdltung ~ 

111 bcutid)cr Urbtrfrtrnun non J)rb1uin eadima1111. g 
~łuiif uon ~łicfrnrb 0trauj.' ~ 

'll<g11 .J>m :rt!ii Ę. 

\lł!ObtGf -

i oń1 u 11.1.111 

·l/,1 t 111hll l ł\ 

~ 111 '1,l, ~· ~ r ,\:)ttO:'>hl\' -

" r r r o n t n : 
\'nr ~urrion 
';\rolli o ij bau nnr. 
firau 'ill1111dł 
.\)trr "Utrron. 
\)tH :)ogrt . 
;}•aut. ij,brnldiut 
,\)ur !Hut>i9n 
,{)trr 60.oillt . 
.(Jm lllrofdi 
,Onr Grt 
,\)tn !Ra1n• 

film 'lll•ldil• 
l'Qtr1 strutł 
/Urn IJtrbu~dł h . a 
\\)rn Ch tU in 2_ 
l)rn 'il!ad:it rr, ~ 
':łr 1111 I .Rr I borit " s:t Urn $.:iąr l'>M nno tł : 

.2:11.J tl!hll\ U.rnr qroQr J tmrnr 1111 'l311h111 CU• .\)no ~n r:" 
f r ltrllfn l:rforn l lllllł\I \1110 llOll \'In;;; 1> ~ft tJra ltr molH ·~I ł d l\r.ma lt , fll f 'koftumt nalb Q:nlttlllrftn 1 

l'>rł ~rtt l' ll ofti 111n111 \uł <l1111 10 uom l~arbuł'ht111I Ddl o r .\.ln tn '.Ulr \\ Atr angrftrttg,1 [ 
!uti11qd1r ij 111 ncł) t1111q, ()n t ')o I {I • 1 :=;-

'l'.t.t:tbndltr hrtb on bn Maii r b.lt !l rtm D11H fur OO 'llif11111qf ,\U babrn 
l'rr frrir ()„intrirt 11l obnr irbt ~lu&nahmr auhrbobrn . 

Ginlnó • 2 7 llhr . . \~11jjrnrroif111111q :I 17 libr. %tfang 1128 urir. 
ijnllc !)rgrn 12 I 6 Ubt. 

Afisz drezdeńskiej prapremiery SALOME, 1905 

21 

_ ... 



SALOME w Dreźnie, 1905 
Po prapremierze; na pierwszym planie od lewej : Marie Wittich I Salome /, 

Ernst von Schuch I kierownik muzyczny /, hrabi a Nicolaus von Seebach I dyrektor opery /, 
Richard Strauss i Carl Burri an I Herod I 

t 

SALOME 

Do muzyki jednakże ta inspiracja dociera dosyć późno i pierwsza próba 
nie jest najszczęśliwsza. Massenet w swej operze Herodiade bez wątpienia 
starał się zdyskontować powodzenie zarówno noweli Flauberta, jak i 
obrazów Moreau. Ponieważ jednak miłość identyfikowana z agresywną 
seksualnością, miłość nienawidząca, niszczycielska, nie mieściła się w 
obowiązującej na francuskich scenach formule operowej, dokonano na 
temacie horrendalnego zabiegu konwencjonalizacji, tworząc z Jana i Salome 
parę prześladowanych kochanków. Francuski teatr muzyczny w owym czasie 
(1886) nie był w stanie rozwiązać problemu Salome nawet siłami swoich 
najwybitniejszych twórców. Mogła się z nim uporać dopiero opera literacka 
(Literaturoper), jaką stworzył Richard Strauss. 

Jak każdy niemiecki kompozytor swego pokolenia, Strauss musiał uporać 
się z dziedzictwem Wagnera. Dziedzictwo to w swej potędze i wizjonerskim 
bogactwie okazało się przygniatające do tego stopnia, że odebrało oddech 
niemieckiej twórczości operowej na co najmniej 20 lat. Cóż bowiem 
wybitnego pojawiło się na scenach niemieckich między prapremierą Par
sifala (1882) a prapremierą Salome (1905)? Prymitywny muzycznie, choć 
niezwykle popularny Trębacz z Sackingen Nesslera, sentymentalny Ewan
gelimann Kienzla, Corregidor Hugona Wolffa - łańcuch pięknych pieśni, na 
siłę sklejonych w operę? Baśnie Grimmów w wagnerowskim sosie przy
rządzonym przez Humperdincka? Marne kopie dzieł ojcowskich produ
kowane przez Siegfrieda Wagnera? 

Jedynym sposobem "objęcia w posiadanie" Wagnerowskiego dziedzictwa 
było przezwyciężenie go. Tego właśnie dokonał Strauss. Jego pierwsze 
próby operowe ukazują go nam jeszcze jako typowego "wagnerianina", od 
jakich się wówczas roiło w muzyce niemieckiej. Ciekawe, że pisząc 

Guntrama do libretta łączącego szereg motywów z Tannhausera, 
Lohengrina i Parsifala, jest Strauss kompozytorem, który w muzyce 
symfonicznej przemawia już bezsprzecznie własnym, oryginalnym języ
kiem. W roku premiery swej drugiej opery, Feuersnot (1901), w której 
czerpie wzory ze Śpiewaków norymberskich, Strauss jest już autorem swoich 
najważniejszych poematów symfonicznych. Ale właśnie doświadczenie 

symfonika pozwala mu przekroczyć pewien próg, poza którym rozpościerają 
się nowe możliwości teatru muzycznego. Nie bez powodu w "wielkiej 
jednoaktówce" Salome rozm komentatorzy widzą rodzaj poematu 
symfonicznego z głosami solowymi. 

W Salome i Elektrze zdobycze wagnerowskie podlegają przetworzeniu i 
wzbogaceniu, zwłaszcza polifonia orkiestrowa, której złożoność i barwność 
doskonale oddaje określenie "kontrapunkt nerwów" , użyte przez Straussa w 
odniesieniu do partytury Elektry. Tę stylistykę więcej już od Wagnera dzieli, 
niż z nią łączy: puls muzyczny niezależny od kreski taktowej, asy
metryczność frazy, ekstrawagancje harmoniczne o charakterze bardziej kolo
rystycznym niż - jak u Wagnera - napięciowym, ruchliwość, i jaśniejszy 
koloryt instrumentacji (zresztą użycie pojęcia "instrumentacja" czy 
"orkiestracja" w odniesieniu do Straussa jest właściwie nonsensem; Strauss 
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nie "orkiestruje", ale od razu "myśli orkiestrowo"). Dalej: niezwykle specy
ficzny, łatwo rozpoznawalny (i łatwy do naśladowania, czego muzyka euro
pejska początku XX wieku wiele zostawiła dowodów!) idiom melodyczno~ 
-harmoniczny, sposób traktowania partii wokalnych (śpiew straussowski 
wymaga nie tyle siły, co precyzyjnej artykulacji) i wreszcie sam sposób 
budowania postaci operowych. Są one wyraźnie dookreślone, osadzone w 
środowisku, wyposażone w motywacje i w pełną "psychologię", jak postaci 
realistycznego teatru początku stulecia. Wszystko rozgrywa się w sferze 
psychologicznego, a także historyczno-środowiskowego konkretu, przeto 
margines możliwych int~rpretacji, "?owych odczyt~"? _jest tu n~praw~ę 
ograniczony w porównanm z tradycyjną operą, do ktoreJ istoty nalezy ucie
leśnianie pewnych archetypicznych sytuacji. Warstwa archetypu, która tak 
wyraziście rysuje się na przykład u Verdiego czy Wagner.a, jest u Straussa -
jeśli tam w ogóle istnieje - integralnie spleciona, stopiona z tym, co s~e
cyficzne, jednostkowe. Strauss mało się troszczy o uniwersalne_ przesłan~a, 
osiąga natomiast wysoki stopień prawdopodobieństwa psychologicznego; Je-
go postaci żyją. . 
Niezwykły instynkt teatralny, który wkrótce miał doprowad~ić kom

pozytora do współpracy z Hugonem von Hofmannsthalem, p~zwohł m~ roz
poznać w dramacie Oskara Wilde'a z lat 1891-92 znakormty matenał na 
libretto. Nie darzący Straussa nawet odrobiną sympatii Theodor W. Adorno 
w obszernym eseju opublikowanym w stulecie urodzin kom~ozytora zau~ 
waża, że Strauss prawdopodobnie jako pierwszy wprowadził do muzyki 
rozpowszechnione już wówczas w literaturze pojęcie sen~acj~. ~ydaje się to 
szczególnie trafne w odniesieniu do Salome, poczynając JUZ od wyboru 
tworzywa literackiego. Dekadencki dramat Wilde'a.' dziś gruntowni~j 
zapomniany niż jego wykwintnie przemądrzałe komedie, był na p_rzełom~e 
stuleci obyczajową sensacją nie tylko ze względu na kontrowersje wokoł 
osoby autora. Seksualizm niszczący, fatalny, po raz pierwszy wyst~pił w 
pisarstwie dramatycznym z tak sugestywną siłą. Zaplano:"'ana prapre~er~ w 
Londynie nie doszła do skutku ze względu na sprzeciw _cenzury I dzieło 
zaprezentowano publiczności dopiero w 1896 roku w Paryzu. (Podobne zre
sztą trudności miała Salome operowa: mimo usilnych zabiegów Gustava 
Mahlera, dzieła nie wpuszczono na scenę wiedeńskiej Hofoper "z przyczyn 
religijnych i obyczajowych"; zaszczytu tego dostąpiło dopiero w 13 lat po 
drezdeńskiej prapremierze.) . . 

Wilde napisał swą sztukę w języku francuskim, główną rolę projektując 
dla wielkiej tragiczki Sary Bernhardt. Straussa od razu zafascynował tu 
kontrast między orientalną zmysłowością Salome a ascetyzmem Jokana~a, 
bogactwo psycholgicznych niuansów, w jakie Wilde wyposażył . po_staci z 
epoki Nowego Testamentu, wyrazistość intrygi i ogromne napi~cie dra
matyczne. Posłużył się gotowym niemieckim przekładem Hedwig Lach
mann, zachowując mniej więcej połowę tekstu Wilde' a. . 

Czy dzieło, które się z tego połączenia narodził~, ~amyka ep~kę, _czy tez 
otwiera nową - o to się można spierać . Bezsprzeczme Jednak nalezy me tylko 
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do najważniejszych, ale i do kluczowych dzieł teatru muzycznego pierwszej 
połowy XX wieku, obok Elektry, ale też Wozzecka i Lulu Berga, Mojżesza i 
Arona Schonberga, Ognistego Anioła Prokofiewa, Nosa Szostakowicza. 
Dramatyzm ekspresji, doprowadzony do skrajności, paroksyzm histerii i 
związane z tym wyraźne symptomy rozkładu tradycyjnej tonalności, zapo
wiadają już całkiem jawnie przejście w stadium ekspresjonizmu; krokiem 
następnym po Salome i Elektrze może być już tylko Erwartung. Ten krok 
jednak uczyni Schonberg, podczas gdy Strauss wycofa się na pozycje 
bardziej artystowskie i bliższe tradycji, co awangarda lat dwudziestych i 
trzydziestych będzie mu z uporem godnym lepszej sprawy wypominać, 
swoją drogą wyciągając z Salome i Elektry cenne nauki. Ba, i dla dzi
siejszych kompozytorów Strauss może być wdzięcznym obiektem studiów w 
zakresie "myślenia orkiestrowego" i łączenia warstwy wokalnej z orkiest
rową; ten kompozytor wychowany w orkiestrze zawsze był świadom efektu i 
wiedział, co w partyturze naprawdę zabrzmi, a co okaże się tylko "muzyką 
dla oczu" ("Augenmusik"). Różnorodność barw i efektów instrumentalnych -
od najbrutalniejszych po najbardziej subtelne - jest uderzającą cechą tej 
muzyki, która mimo liczebności orkiestry, gęstości polifonicznych splotów, 
mnogości zdwojeń, zachowuje brzmieniową klarowność, jest pełna "po
wietrza", i do Wagnera ma się, mimo oczywistych nawiązań, jak przestronne 
wnętrze z epoki Jugendstilu do zagraconych salonów mieszczańskich z roku 
1880. 

Salome, po drezdeńskiej prapremierze w grudniu 1905 roku, zrobiła 

oszałamiającą karierę sceniczną: w 1906 wystawiono ją we Wrocławiu, 
Pradze, Grazu, Norymberdze, Lipsku, Kolonii, Monachium, Berlinie, 
Dtisseldorfie i w mediolańskim Teatro alla Scala (pod dyrekcją Tosca
niniego, z Salomeą Kruszelnicką w roli tytułowej); w 1907 poznał ją Paryż, 
a także Warszawa, w 1908 trafiła na scenę Metropolitan Opera. Do wybuchu 
I wojny światowej dzieło przewinęło się przez najważniejsze sceny operowe 
świata i weszło na stałe do repertuarowego kanonu teatru muzycznego. 
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Londyńska SALOME Andrzeja Majewskiego 

Grace Bumbry w roli Salome 

Współtwórca inscenizacji i scenograf naszej Salome, Andrzej Majewski 
uczestniczył wcześniej w realizacji tego dzieła na scenie londyńskiej opery 
Covent Garden. Premiera tamtego przedstawienia odbyła się 12 czerwca 
1970 r., a partnerami Majewskiego byli wówczas: dyrygent Georg Solti, 
inscenizator August Everding i reżyser świateł William Bundy. Na zdjęciach: 

sceny z londyńskiej produkcji scenograficznej Andrzeja Majewskiego. 
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Gemma BeUincioni w roli Salome 

SALOME 

SALOME w Warszawie Polska premiera Salome Richarda Straussa odbyła się 15 
października 1907 r., w niecałe dwa lata po drezdeńskiej prapremierze dzieła, w 
okresie kierowania operą w Teatrze Wielkim przez twórcę i pierwszego dyrygenta 
Filharmonii Narodowej, Aleksandra Rajchmana. Jej pojawienie się w warszawskim 
repertuarze wywołało ogromny rezonans w polskim środowisku muzycznym. Wśród 
tych, którym obca była tradycja wagnerowska, nie przygotowanych i zaskoczonych 
nowością muzyki Straussa, wywoływała może jeszcze większe natężenie umysłu i 
nerwów, niż u dzisiejszej publiczności, stykającej się z dziełami ostatniego 
modernizmu. 

Jednemu snuły się po głowie takie pojęcia, jak: "harmonia", "kontrapunkt" i 
"dysonans'', inny "matematyki w muzyce nie znosił'', tego "ohyda treści zupełnie 
zgubiła'', tamten "miał w głowie, w uszach tylko chaos, nieartykułowane brzmienia, 
których się związku nie rozumie wcale". Obok nich krążyły jednak gromad
ki "zachwyconych, widzących nowy świat muzyki dramatycznej, nowe horyzonty i 

SALOME w Warszawie, 1931 

głębie, nowe środki orkiestrowe". Przypominały się teorie, że "sztuka jest odbiciem 
życia duszy we wszystkich jego przejawach, niezależnie od tego, czy są dobre, czy 
złe, czy szpetne, czy piękne'', że "dla artysty, który je wyraża istnieje tylko cel 
wyrażania ich z mocą, energią, realną prawdą, jednym słowem z potężnym 

talentem". Uczynił to właśnie on - Richard Strauss. 
I jak to zwykle bywa w życiu dzieł wielkiego talentu, przebrzmiały burze krytyk, 

pełnych grzmotów i błyskawic, ucichły także wielkie chwalby, a dzieło pozostało, 
odegrało rolę swoją o pozostanie jako ciekawy wyraz swoich czasów, początek 
nowych dążeń twórczych w muzyce niemieckiej epoki powagnerowskiej i tam, 
gdzie wpływy niemieckie położyły swoje piętno. 

Problem orkiestry rozwiązano w Teatrze Wielkim powiększając ją siłami zespołu 
Filharmonii tak, że tworzyła ogromny aparat wykonawczy. A ponieważ w operze 
Straussa orkiestra ma siłę dominującą, więc jako tłumiku użyto dekoracji, 
przykrywającej zespół instrumentalny. Premierę przygotował czeski kapelmistrz 
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Emil Reznicek, przedstawienie reżyserował Józef Chodakowski, a dekoracje 
sprowadzano z pracowni Barucha w Berlinie. Pierwszymi wykonawcami głównych 
ról byli: Aleksander Bandrowski (Herod), Helena Oleska (Herodiada), Józefina 
Szipanek (Salome), Konrad Zawiłowski (Jokanaan) i Tadeusz Łowczyński 
(Narraboth). Taniec Salome przed Herodem wykoncl:i znakomita tancerka baletu 
warszawskiego Janina Rutkowska. 

Na siódmym przedstawieniu, 9 listopada 1907 r., wydarzyła się rzecz niezwykła. 
Podczas krótkiej nieobecności dyrygenta Emila Reznicka, dyrekcja powierzyła 
kierownictwo muzyczne Salome Grzegorzowi Fitelbergowi. I już po odbyciu prób, 
w dniu przedstawienia, Fitelberg odmówił poprowadzenia orkiestry. Czeski 
kompozytor Oskar Nedbal, który bawił w tym czasie w Warszawie i otrzymał 
propozycję dyrygowania przedstawieniem, odmówił również oświadczając, że nie 
ma na świecie takiego kapelmistrza, który podejmie kierownictwo tej opery bez 
kilku prób orkiestrowych. Sytuację uratował ceniony kompozytor Zygmunt 
Noskowski, który bez próby poprowadził zagrożone przedstawienie, i - jak podała 
prasa warszawska - poprowadził je z ogromnym sukcesem. 
Dziesiątym wykonaniem Salome w Teatrze Wielkim pokierował sam Richard 

Strauss. Wystąpił w Warszawie tylko ten jeden jedyny raz, 20 lutego 1908 roku. 
Kompozytor wprowadził wówczas pewne zmiany w tempach, ustalił siłę brzmienia 
orkiestry, ujawnił wiele nowych pomysłów instrumentalnych, harmonicznych i 
polifonicznych, a nawet reżyserskich. W tym właśnie przedstawieniu rolę Heroda 
objął po Aleksandrze Bandrowskim utalentowany tenor Włodzimierz Malawski. 
Dzięki bogactwu głosowemu i wyjątkowej swej muzykalności tak znakomicie 
wywiązał się z zadania, że zaimponował nawet Straussowi, który nazwał go teno
rzystą szalenie muzykalnym. 

Trzy ostatnie przedstawienia pierwszej warszawskiej inscenizacji, w dalszym 
ciągu dyrygowanej przez Reznicka, wykonano pod koniec sezonu 1907/08, gdy 
zjechała na występy do Warszawy światowej sławy śpiewaczka Gemma Bellincioni. 
Wystąpiła ona w roli Salome trzykrotnie: 30 kwietnia oraz 9 i 11 maja 1908 r., a 
towarzyszyli jej m.in.: Włodzimierz Malawski (Herod), Maria Trąmpczyńska-Otto 
(Herodiada), Konrad Zawiłowski (Jokanaan) i Tadeusz Łowczyński (Narraboth). 
Prasa zgodnie orzekła, że Belłincioni w swej roli z żadną inną artystką porówny
waną być nie może tym bardziej, że sama ona wykonywała również słynny Taniec 
Siedmiu Zasłon. 

Po raz drugi zrealizowano Salome w Teatrze Wielkim dopiero za dyrekcji Adolfa 
Popławskiego . Premiera odbyła się 24 stycznia 1931 r. pod kierownictwem mu
zycznym Adama Dołżyckiego, w reżyserii Franciszka Freszla i w scenografii Win
centego Drabika. W rolach głównych wystąpili: Ignacy Dygas (Herod), Halina 
Leska (Herodiada), Liliana Zamorska (Salome), Eugeniusz Mossakowski (Joka
naan), Adam Dobosz (Narraboth) i inni. 

"Postać, jaką stworzył Dygas jest wyjątkowo doskonała - pisał po tej premierze 
Felicjan Szopski. Histeryczny jego Herodes tworzy jednolitą całość, w każdym mo
mencie i w każdym rysie wybornie przeprowadzoną. Może tu niejeden artysta łatwo 
wpaść w szarżę, przesadę, "zgrywanie się", pochodzące z chęci wytworzenia czegoś 
niezwykłego. U Dygasa tego nie spotykamy, bo umiejętność jego i przemyślenie roli 
inteligentne, nie pozwalają mu na to. Jego sceniczny i śpiewaczy talent, jego 
temperament wraz z refleksją artystyczną skupiają się zwykle w ważnym jakimś 
momencie i zdobywają się na dzieło odtwórcze najpierwszorzędniejszej wartości. 
Takim bywał Dygas w bohaterach Wagnera i takim jest w Herodzie Straussa. Może 
najtrudniejsze, jeśli chodzi o wyraz, jest przeprowadzenie targów z Salome, w ob-
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ronie Jokanaana z ciągłym crescendo aż do chwili, kiedy ją obiecuje przystroić pła
szczem arcykapłana. Dygas stawia tę scenę znakomicie. Wokalna strona całego 
wykonania, jest przytem taką, na jaką zdobyć się może tylko śpiewak wysokiej 
klasy ( ... ). 
Całkowite opanowanie i zrealizowanie wszystkich zadań, jakie autor powierzył 

wykonawczyni Salome, może być tylko faktem zupełnie wyjątkowym. Przede 
wszystkim kazał jej być śpiewaczką, dostosowaną do wymagań najbardziej 
wyrafinowanych i obdarzoną głosem niecodziennej wielkości i jakości. Kazał jej 
być bardzo muzykalną, utalentowaną aktorką, kazał jej być młodą tancerką, 

wykształconą w tym kierunku i pomysłową. Kazał jej olśnić słuchaczów piękną 
budową ciała w tańcu i w scenie ostatniej. 

Jak na jedną wykonawczynię to trochę za wiele wymagań. I z tego powodu dzieje 
się często, że partia taneczna bywa wykonywana przez fachową tancerkę, która przy 
wszystkich wykonywanych ruchach nie zawsze jest dokładnie uświadomiona o tym, 
co było zamierzeniem autora i jakie jest znaczenie tańca. P. Liliana Zamorska, którą 

Liliana Zamor.;ka w roli Salome, 1931 SALOME w Warszawie, 1961 

pierwszy raz widzimy na naszej scenie, podjęła śmiało wykonanie wszystkich tych 
zadań, mając do tego część warunków dodatnich. Przede wszystkim można jej 
przyznać dużo zalet scenicznych, które się zaznaczyły w grze żywej i trafnej. 
Wypełnienie przeciągniętej sceny ostatniej może być kwestią wyjątkowego chyba 
talentu dramatycznego. To samo w tańcu, umiejętność techniczna p. Zamorskiej jest 
dobra, ale sięga granic, poza którymi motywy tańca zaczynają się powtarzać i mniej 
interesować. Po frazach muzycznych tej partii nie ma się chęci do wydawania opinii 
o właściwościach śpiewaczych wykonawczyni. Głos p. Zamorskiej nie odpowiada 
potrzebie intensywnością i czystością brzmienia, natomiast trzeba jej przyznać wiele 
muzykalności w pochwyceniu trudnych interwałów" - odnotował Felicjan Szopski. 

Po II wojnie światowej działająca w przebudowanej już "Romie" Opera 
Warszawska mogła wystawić Salome za dyrekcji Jerzego Semkowa dzięki 
fantastycznej pracy mistrza batuty, jakim był Mieczysław Mierzejewski. Zdobył się 

31 



Alicja Dankowska w roli Salome, 1961 
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on na pracę z solistami (wspólnie z pianistką Zofią Lazarewicz) już od początku 
sezonu 1960/61. Również próby sekcyjne z grupami poszczególnych instrumentów 
prowadził Mierzejewski osobiście w pokojach muzyków, które z uwagi na 
zakulisową ciasnotę znajdowały się w podziemiach "Romy". Była to gigantyczna 
praca, podnosząca poziom wykonawczy zespołu Opery Warszawskiej. 

Premiera odbyła się 2 lipca 1961 r. pod kierownictwem muzycznym Mieczysława 
Mierzejewskiego, w inscenizacji i reżyserii Josefa Witta z Państwowej Opery 
Wiedeńskiej. Scenografię zaprojektowała Teresa Roszkowska, a kompozycja tańca 
Salome była dziełem Witolda Borkowskiego. W rolach głównych wystąpili: 

Wacław Domieniecki (Herod), Franciszka Denis-Słoniewska (Herodiada), Alicja 
Dankowska (Salome), Marian Woźniczko (Jokanaan) i Jerzy Orłowski (Narraboth). 
19 lipca 1961 r„ podczas trzeciego przedsta~ienia, zadebiutowali: Jadwiga 
Pietraszkiewicz (Salome) i Robert Młynarski (Jokanaan). 

Stefan Kisielewski tak pisał po premierze: "Nad wszystkim niepodzielnie panował 
gromowładny dyrygent - Mieczysław Mierzejewski. Osobliwa to na naszym terenie 
postać: nie pcha się, nie pragnie rozgłosu, nie bierze na pozór udziału w polskim 
życiu muzycznym, przypominającym grupowe lub solowe zagryzanie się 
drapieżnych wilków, wyznaje zasadę: "Ja mam czas, ja poczekam" (nawiasem 
mówiąc, on to właśnie skomponował przed laty tę przebojową melodię!). Ale kiedy 
trzeba zrobić coś trudnego, niecodziennego, ważnego, niepowtarzalnego -
Mierzejewski jest. I to jak jest: z całą swoją wiedzą, techniką, doświadczeniem, z 
wrodzonym, żywiołowym talentem kapelmistrzowskim. W Salome sekundowali mu 
imponująco głosowo i aktorsko Alicja Dankowska, znakomicie dysponowany 
Wacław Domieniecki, cały zespół i do tego reżyser Josef Witt "z samego Widnia". 
Brawo ci państwo, brawo za talent, pracę i ambicję!". 

A oto fragment recenzji M. Boruty (Mariana Borzęckiego): "Salome jest 
bezsprzecznie najtrudniejszym dziełem, do jakiego powojenna Opera Warszawska 
sięgnęła i to sięgnęła zwycięsko, co stanowi niezbity dowód i rezultat 15-letniego, 
stopniowego dojrzewania oraz niewątpliwych talentów. Mieczysław Mierzejewski 
był i jest powszechnie cenionym i szanowanym dyrygentem. W wypadku Salome 
stanął on na nieoczekiwanych przez nas wyżynach, przygotowując arcytrudne to 
dzieło z precyzyjną ścisłością i prowadząc je z jakąś wewnętrzną pasją, a nawet 
satysfakcją i rozmiłowaniem w uscenizowanym tym poemacie symfonicznym i jego 
wspaniałej dźwiękowości. ( ... ) Partia Salome stawia śpiewaczce szczególne za
dania. Wymaga ona od niej dużego głosu, muzykalności, aktorstwa, aparycji i tańca. 
Alicja Dankowska może nie całkiem idealnie odpowiada aż tak wielostronnym 
wymogom, niemniej bądźmy z dużym szacunkiem dla jej poważnej kreacji oraz dla 
olbrzymich, jako śpiewaczki i aktorki, postępów. Marian Woźniczko był może 
nawet znakomitym Jokanaanem. Również Wacław Domieniecki, jako Herodes, był 
bardzo dobry." 

Tyle echa historii. Dziś stajemy w obliczu nowej próby zmierzenia się war
szawskiego zespołu operowego z arcydziełem Richarda Straussa. Z podziwem za 
odwagę i z najlepszymi nadziejami. 

Józef Grubowski 
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Rysował : Aubrey Beardsley 

Monolog SALOME nad głową Jokanaana 

A! tyś nie chciał mi dać całować twych ust, Jokanaanie! Oto teraz całować je 
będę! Będę je gryzła zębami, jak owoc dojrzały się gryzie. Tak, ucałuję twe 
usta Jokanaanie. Mówiłam to! Czy tego nie mówiłam? Mówiłam to. Ach! 
ucałuję je teraz!. .. Lecz czemu nie patrzysz na mnie, Jokanaanie? Twoje oczy 
były tak straszne, tak pełne wściekłości i pogardy, a teraz - zamknięte! 
Dlaczego one zamknięte? Otwórz oczy! Podnieś powieki, Jokanaanie! 
Dlaczego nie patrzysz na mnie? Czy ty się mnie boisz, Jokanaanie, że nie 
chcesz patrzeć na mnie? ... A twój język, co był jak czerwony wąż, miotający 
truciznę, już się nie poruszy! Nic nie mówi teraz, Jokanaanie, ta gadzina 
szkarłatna, co obryzgiwała mnie jadem! Czy to nie dziwne? Czemu ta 
gadzina czerwona już się nie wije? Tyś nie chciał mnie, Jokanaanie. Tyś 
odtrącił mnie! Tyś miotał słowa zelżywe przeciwko mnie! Tyś sponiewierał 
mnie jak nierządnicę, jak wszeteczną, mnie Salome, córkę Horodiady, 
księżniczkę Judei! Patrz, Jokanaanie, ja jednak żyję, a tyś umarł, i głowa 
twoja należy do mnie. Mogę z nią zrobić , co zechcę. Mogę ją cisnąć psom i 
ptakom powietrznym. To, co zostanie po psach, pożrą ptaki powietrzne. O, 
Jokanaanie, Jokanaanie, tyś był ten człowiek jedyny, którego kochałam. 
Wszyscy inni mężczyźni wstrętni mi są! Ale ty, - tyś był piękny! Twoje ciało 
było kolumną z kości słoniowej na podstawie srebrnej. Był to ogród, pełen 
gołębi i lilii srebrnych. Była to wieża srebrna, zdobna tarczami z kości 
słoniowej . Nie było na świecie nic tak białego, jak twoje ciało! Nie było na 
świecie nic tak czarnego, jak twoje włosy. Nie było na całym świecie nic tak 
czerwonego, jak twoje usta. Twój głos był kadzielnicą, która rozprasza 
dziwne wonności, a kiedy patrzyłam na ciebie, dziwną słyszałam muzykę! 
Ach! dlaczegoś nie spojrzał na mnie, Jokanaanie! Rękoma i złorzeczeniem 
osłoniłeś twarz swoją! Nałożyłeś na oczy twoje przepaskę męża, który chce 
widzieć tylko Boga swego. Oto widziałeś Boga twego, Jokanaanie, ale mnie, 
- mnie tyś nigdy nie widział. Gdybyś mnie był widział, pokochałbyś mnie. A 
ja, jam cię widziała, Jokanaanie, ja pokochałam ciebie! O, jak pokochałam 
ciebie! Ja kocham cię jeszcze, Jokanaanie, kocham ciebie jedynego ... Pragnę 
piękności twojej! Łaknę ciała twego. Ani wino, ani owoce nie uśmierzą 
pożądania mego! Cóż pocznę teraz, Jokanaanie! Ani potoki, ani wielkie 
morza nie ugaszą mej żądzy! Byłam księżniczką, a tyś wzgardził mną! 
Byłam dziewicą, a tyś mi odebrał dziewictwo moje. Byłam niepokalana, a 
tyś ogień rozpalił w żyłach moich ... Ach! ach! dlaczegoś nie spojrzał na 
mnie, Jokanaanie? Gdybyś spojrzał na mnie, pokochałbyś mnie. Wiem, że 
byłbyś mnie pokochał, a tajemnica miłości większa jest, niż śmierci 
tajemnica. Tylko na miłość zważać nam trzeba! 

Oscar Wilde 
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SALOME Treść dramatu W pałacu Heroda odbywa się uczta. Światło i 
gwar dochodzą aż na taras, gdzie Narraboth sprawuje ze swymi ludźmi straż. 
Z sali wychodzi księżniczka Salome, zaniepokojona dwuznacznymi spojrze
niami, jakie rzuca na nią tetrarcha. Z lochu daje się słyszeć głos uwięzionego 
proroka Jokanaana. 

Ciekawa Salome chciałaby zobaczyć tego człowieka. Tak usidla Narra
botha, że ten, pomimo wyraźnego zakazu, wprowadza proroka. Blady i wy
nędzniały, zaczyna on natychmiast grzmieć przeciwko Herodiadzie, 
rozpustnej matce Salome. A Salome jest jakby nim urzeczona. Musi - ale 
musi koniecznie pocałować go w usta. Narraboth, przerażony zachowaniem 
się księżniczki, przebija się własnym mieczem, ale ona nie dostrzega nawet 
jego śmierci. Błaga tylko Jokanaana, aby pozwolił jej pocałować się w usta -
on przeklina ją i schodzi z powrotem do lochu. 

Na taras wychodzą Herod i Herodiada. Tetrarcha prosi Salome, aby tań
czyła dla niego. Salome tańczy Taniec Siedmiu Zasłon, a Herod, zachwy
cony, obiecuje spełnić każde jej życzenie. Księżniczka prosi tylko o głowę 
proroka Jokanaana. Przerażony tetrarcha chce jej oddać połowę swego 
państwa, byleby tylko odstąpiła od tej szalonej zachcianki. Ale ona upiera 
się przy tym żądaniu. Herod każe więc zabić proroka. 

Do lochu schodzi kat z mieczem, a Salome histerycznymi okrzykami 
przynagla go do pośpiechu. Chwila ciszy - głuchy łoskot w lochu - powraca 
kat, niosąc na srebrnym talerzu głowę proroka Jokanaana. Salome chwyta tę 
głowę i namiętnie całuje stygnące usta. Przejęty wstrętem Herod woła: 

"Zabijcie tę kobietę!" Żołnierze grzebią Salome pod stosem tarcz. 

Gustave Moreau: 
Salome t ańczy pr.red Herodem, 1876 

SALOME 

SALOME The Plot During a banquet, Jokanaan (John the Baptist) pro
claims the coming of the Messiah. Salome orders that the prophet be brought 
to her. When he arrives, he curses Herodias and entreats Salome not to 
imitate her mother's dissolute life. When Salome tries to get Jokanaan to kiss 
her, he pushes her aside and denounces her. Herod, seeking diversion, begs 
Salome to dance for him. She promises to do so but only if the Tetrarch will 
then reward her by granting any wish she may have. She performs the Dance 
of the Seven Veils, then demands the head of Jokanaan. The horrified 
Tetrarch finally acquiesces and the severed head is brought to Salome. She 
addresses it passionately ("Ah! Du wolltest mich nicht deinen Mund kiissen 
lassen!"), after which she lasciviously kisses the dead tips. Revolted by the 
spectacle, Herod orders his soldiers to crush Salome beneath their shields. 

Wilde's lurid play was perfectly matched by Strauss's sensuous and erotic music. The result 
was an opera that shocked many an audience in the early 1900's. A premiere planned in 
Vienna had to be canceled when the censors stepped in. In Berlin, the Kaiser at first forbade its 
performance; when it was allowed, it inspired such adjectives as "repulsive" and "perverse". 
The London premiere was prevented by censors. In America, the premiere created a storm of 
protest that is described elsewhere. But time has now cushioned the shock, and it is now 
conceded that Salome is a drama of unforgettable irnpact, as well as a remarkably successful 
example of fusion of text and music. 

Gustave Moreau: 
Salome w więzieniu, 1875 
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Ze zbiorów 
Działu Dokumentacji 

ZG ZASP 

Imię SALOME łączy się z imieniem innego znakomitego artysty 
i ilustratora tej sztuku - Aubreya Beardsleya. Ten genialny 

młodzieniec należy, jak i Wilde, do rodziny duchów, 
którym kultura wieków wszczepiła w krew nieukojoną tęsknotę 

do wielkości i wyzwolenia człowi~ka. 
Pogrążony w zaciekłym oglądaniu żądzy, jej potworności 
i groteskowości , jej lśniącego triumfu i bezwzględności , 

i on, jak najwięksi ludzie epoki współczesnej, 
nie cofnął się obłudnie a tchórzliwie przed zadaniem, 

aby ukazać rzeczywistość , nie mrzonkę, 

lecz chaos, w którym ponad czarną nocą szalejących instynktów 
ukazuje się niekiedy gloria wyższego światła i wyższego człowieka. 

Rysunki Aubreya B~ardsleya , ilustrujące SALOME, 
należą do najlepszych prac wielkiego rysownika angielskiego. 
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PREMIERA A 

Sobota, 9 stycznia 1993 r., g. 19.oo 

O b s a d a: 

Herod • • • • • • • • • • • • • • • • ~ - - • • • • • • • R O MAN WE,GR ZYN 

Herodiada RYSZARDA RACEWICZ 

Salome .•••••••••••••• • • • HASMIK PAPIAN 

Jochanaan WIESŁAW BEDNAREK 

Narraboth ••• KRZYSZTOF SZMYT 

Paź Herodiady ••• ELŻBIETA PA~KO 

Judejczyk KAZIMIERZ PUSTELAK 

Judejczyk II ••• TOMASZ MADEJ 

Judejczyk m BOGDAN PAPROCKI 

Judejczyk IV JACEK PAROL 

Judejczyk V •• • MAREK DA13ROWSKI 

Nazarej czyk I • MIKOŁAJ KONACH 

N a zarejczyk Il ••••••• , , JAN GÓRALSKI 

Zołnlerz I •••••••• •• • • CZESŁAW GAŁKA 

Żołnierz n • • •••• ROBERT DYMOWSKI 

Mieszkaniec Kapadocji • li:UGENIUSZ BANASZCZYK 

Niewolnik • , ••• . ••• ..... • ••• TERESA KRAJEWSKA 

'Taniec siedmi u zasłon 

KAROL URBA~SKI 

EWA G LOWACKA 

ANITA KUSKOWSKA 

ANNA BIALECKA 

!ZAD ORA STASIAK 

TOMASZ DEMBCZ°Yl'tSKI 

SOLl:SCI I ORKIESTRA TEA'I'RU WIELKIEGO 

DYRYGENT 

A lN! lI> IR! Z 1K .J STRASZYJlll!SKI 

Inapicjencl1 

Teresa Kraanod~baka, Marzenna Domagał(' 
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