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OPERA 
NARODOWA 

Dyrektor Naczelny 

Waldemar Dąbrowski 

Mile Panie, „Panowie Milościw1, czy wola Wasza usłyszeć piękną opowieść o miłośc i i śm ierc i ? To rzecz o Trista

nie i Izoldzie królowej. Sluchajcie , w jaki sposób w wielkiej radośc i , w wielkiej żałobie miłowali się , później zasię 

pomarli w tym samym dniu. on przez nią, ona przez niego .. " 

Tak - w mistrzowskim przekładzie Boya - rozpoczyna swą mityczną opowieść Joseph Bedier. Tę najp iękniejszą 

z europejskich historii miłosnych , wielokrotnie opiewaną w literaturze, muzyce i malarstwie, a uświęconą przez 

Richarda Wagnera w jego genialnym dramacie operowym, przedstawia u nas wybitny polski choreograf Krzysz

tof Pastor. Stworzył SWÓJ balet na scenie Opery Królewskiej w Sztokholmie i przekazał go teraz do naszego 

repertuaru w cał kowicie nowej inscenizacji plastycznej. Jest to zarazem pierwsza realizacja Krzysztofa Pastora 

jako dyrektora Baletu Opery Narodowej, który zaczynamy przebudowywać wedle najlepszych standardów euro

pejskich jako Polski Balet Narodowy. 

Pozyskanie Krzysztofa Pastora dla Teatru Wielkiego i dla naszego baletu nie było łatwe Jego trwała pozyqa 

stalego choreografa renomowanego Het Nationale Ballet w Amsterdamie i wieloletnia kariera m iędzynarodowa 

zajmowały go dotąd bez reszty. Jednak nasze ambitne plany zbudowania w Warszawie ośrodka baletow·ego na 

miarę XXI wieku skusity artystę do powrotu i wlączenia s ię w realizację tej misji. 

Nie będzie to łatwe, nie wszystko uda s i ę os iągnąć od razu, ale z pełną determinac1ą pode1mu1emy ten wysiłek, 

w trosce o podn ies ienie rangi sztuki baletowej w naszym kra1u i wyprowadzenie czołowego polskiego zespo

ł u baletowego z artystycznego uśpienia Osobi śc i e wiążę z obecnością Krzysztofa Pastora w Teatrze Wielkim 

wielkie nadzieje, życząc nowemu liderowi Pol skiego Baletu Narodowego sukcesów na miarę wielk ich tradycji 

warszawskiego zespołu baletowego i współczesnych osiągnięć wiodących dziedzin polskiej sztuki. 
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AKT PIERWSZY 

Milość Riwalena i Blancheflor zostaje nagro
dzona narodzinami dziecka. Wkrótce Rivvalen ginie 
w walce. Blancheflor mówi do synka „Na imię ci 
Tristan, dziecię smutku" I umiera wypowiedziawszy 
te slowa. Zmarli rodzice są teraz duchami opiekuń
czymi syna. 

Tristana przygarnia Gorwenal i wychowuje go 
z grupą mlodzieńców, których uczy sztuki wojennej. 
Pewnego dnia kupcy zwabiają jednak chlopca na 
swój statek. Ale morze czuje s i ę zn ieważone ich po
stępkiem i vvzbudza sztorm Przerażen i kupcy odsy
l ają więc porwanego na brzeg. Duchy opiekuńcze 
zabierają Tristana do króla Marka, wladcy Kornwali i. 
Ten przyjmuie młodzieńca jak syna. Jego sympatia 
do Tristana wzbudza jednak zazdrość trzech baro
nów Próbują oni poróżnić Marka z Tristanem. 

Nagle przybywa irlandzki wojownik Morhołt, 

by zabrać kornwalij skich młodzieńców i panny do 
swego kraju 1ako niewolników Czy ktoś go po
wstrzyma? Nikt nie ma odwagi, nawet trzej barono
wie! Nikt oprócz Tri stana. Morholt i Tristan znikają 
pośród tlumu , i oto patrzcie! Tristan powraca jako 
triumfator. Wszyscy świętują iego zvvycięs two . Lecz 
Tristan jest ranny i prosi o łódż , by umrzeć w samot
ności na morzu. 

Duchy opiekuńcze prowadzą lódż Tristana przez 
morze do Izoldy. Posiada ona bowiem wiedzę o le
czniczych ziolach. Podczas kuracji rodzi się między 
nimi milość - lecz oni s ię jej nie poddają Tristan po
wraca na dwór Marka . Król wita go czule, wzbudza
jąc znów podejrzliwość baronów Aby uniemożliwić 
bezdzietnemu Markowi wyznaczenie Tristana na 
swego następcę, sprowadzają piękne kobiety. Jed
nak król nie wykazuje nimi zainteresowania. 

Tris tan uważa , ze jasnowlosa Izolda bylaby ide
alną królową dla Marka. Przeplywa więc morze, by 
j ą odnaleźć. Zabija smoka, który broni dostępu do 
księżniczki. Izolda sądz i , że Tristan powróci! popro
sić ją o rękę. Gdy jednak on odmawia jej nawet nie
winnego pocałunku, jest zasmucona i zawiedziona. 
Wsiadają na jego statek . Podczas podróży trzyma
ją się od siebie z daleka Wspólczujące morze nie 
może znieść takiego zaprzeczania wzajemnej mi
łości tych dwoiga i daje im do wyboru napoje tru
ciznę lub el1 ks1r milości . Mają umrzeć albo kochać . 
Oboje chcą umrzeć. lecz przez pomylkę wypijają 
napój m iłosny. Kiedy łódź zbliża się do krainy Mar
ka, nie są już w stanie oprzeć się swej milośc 1 . 

Izolda zostaje oddana królowi Markowi. Jest nią 
zachwycony. Będzie żyła jak króla-Na, ale w smutku . 
bo Tristan zawsze pozostanie w Jej myślach. On rów
nież bezustannie myśl i o Izoldzie. Znajdują mieisce, 
gdzie poddają się namiętnośc i i pożądaniu . Trzej ba
ronowie odkrywają, że Tri stan kocha królową Powia
domiony król Marek dociera do sekretnego miejsca, 
gdzie znajduje Tri stana i I _oldę w niewinnej sytuaCJi. 
Pomimo to nie może zn ieść myśl i o konkurencie . 
Wypędza więc drogiego mu przyjaciela z królestwa. 
Tristan iest znowu sam. Ogarnięty smutkiem pada .. 

,,Tristan" Krzysztofa Pastora w Sztokholmie: 
Anders Nordstriim (Tristan) i Marie Lindqvist (Izolda) 
Fot. Alex Kenney 
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FIRST ACT 

The love of Rivalen and Blanchefleur is rewarded 
with the birth of a ch ild. Soon alter, Rivalen dies in 
a battle. Blanchefleur tells her son: ·Your name is 
Tristan, ch ild of sadness" lmmediately alter having 
said !his, she dies. The dead parents become the 
son 's caring spirits. 

Tri stan is taken away by Gorvenal who raises him 
with a group of youths, teaching them the ans of war. 
One day, merchants Iure Tristan onto their ship. But 
the sea cannot bear such indignity and casts a storm 
round the ship. The merchants understand that they 
should bring Tristan back ashore The angels take 
Tr istan to King Mark of Cornwall . Mark receives 
Tristan as a son. His sympathy for the boy stirs the 
jealousy of three barons. They try to drive a wedge 
between Mark and Tristan. 

Suddenly Morholt, an lri sh warrior, arrives to take 
Cornish youths and maidens w1th him as slaves to 
hi s country. unless somebody can be found to l ight 
him. Nobody dares, not even the three baronsl 
Nobody but Tristan. Morholt and Tri stan disappear 
in the crowd and lookl Tristan comes back as the 
winner. His victory is celebrated . But as Tristan is 
wounded, he asks for a boat to die alone on the 
sea. 

The angels guide Tristan 's boat across the sea 
to 1solde. She has knowledge of medicinal herbs. 
While she heals him, the germ of love awakens 
- but they don t give in. Tristan returns to Mark's 
court The king rece1ves h1m with tender love, 
rais ing new suspicion among the barons. To make 
sure the chi ldless king does not appoint Tristan as 
his successor, they provide the king with beautiful 
women. But the king shows no interest. 

Tristan thinks that lsolde with her fair hai r could 
be the queen for Mark. He crosses the sea to find 
her. A dragon blocks his entry to lsolde. The monster 
is sla1n by Tristan. lsolde thinks he comes to hai I her 
as his bride. When he refuses even a gent le kiss, 
she is upset and disappo1nted. They board his ship. 
During the voyage they stay away from each other. 
The compassionate sea cannot endure the1r denial 
of love and supplies the couple with drinks poison 
or the potion of love. Die or make love. Both want 
to d ie but in their confusion they drink the potion of 
love. As the bark approaches Mark 's land. they can 
no longer resist their desire and give themselves up 
utterly to love. 

lsolde is handed over to King Mark. The king 
likes her. She will live as a queen, but in sadness 
Tri stan is always in her thoughts, just as Tristan 1s 
alvvays th inking of lsolde. They find a place where 
they can indulge in passion and des1re. The three 
barons d1scover Tristan's love for the queen The 
alerted King Mark arrives at the secret place to find 
Tristan and lsolde in a harmless position. Stili the 
king cannot tolerate the possibility of a rival. He 
expels his dear fr1end from his kingdom Tristan is 
aga1n alone Overcome by sadness he falls .. 



AKT DRUGI 

.. pada w ob1ęcia duchów opiekur1czych. Tri
stan nie może żyć bez Izoldy. Uprowadza królo
wą z zamku Marka, by zamieszkać z nią w lesie. 
Są szczęśliwi Jednocześnie maią poczucie winy 
Izolda iest teraz żoną Marka . Tristan nie ma do nieJ 
prawa. Pewnej nocy król Marek węd rując po les ie 
zna1du1e ich w kry jówce. Śpią głęboko . ale od
dzielnie - a między nimi lezy nagi miecz Tristana. 
Marek dobywa swego miec a i kładzie go między 
nimi . Miecz Tristana zabiera ze sobą 

Tristan i Izolda są wzruszeni gestem króla 
i współczują Markowi. Izolda powinna wrócić do 
obowiązków kró lowej. Tristan w przebraniu mnicha 
przynosi I zoldę w ramionach z powrotem do króla 
Marka. Zostanie ona poddana próbie ognia, musi 
u1ąć miecz rozpalony do czerwoności. Jeśli powie 
prawdę , nie poparzy rąk . „Nigdy nie byłam w ra
mionach innych n i ż Marka i mnicha, który mnie tu 
przyniósl " - deklaruje. Rozpalony miecz nie parzy 
jej rąk. Powiedziała prawdę . Zegnaiąc się z mni 
chem , da1e mu pierścień , który ma uko ić iego ból. 

Przemierzając niziny, Tristan spotyka Ozyldę . 
Próbuje ją pokochać , inną kobietę . Ale jak zapo
mnieć o Izoldzie? Czyż może nie odtrącić Ozyldy? 
Dziewczyna czuje się upokorzona i odnajduje 
baronów Oni oczywiście chętn ie doprowadzą ją 
do Izoldy. Wzaiemna nienawiść między kobieta
mi doprowadza Izoldę do rozpaczy. Nie może JUŻ 
ufać Tristanowi. Postępek Ozyldy napawa Tristana 
głębokim smutkiem. Przybywa do Izoldy i stara 
się przekonać Ją o swojej miłości. Teraz Izolda go 
odt rąca ! W rozpaczy Tristan mśc i się na baronach 
i rozpoczyna z nimi walkę . z które1 wychodzi zwy
cięsko , lecz niestety! Jest ciężko ranny. 

Gorwenal i jego przyjaciele znajdują umierają
cego Tristana. Mog łaby mu pomóc jedynie Izolda. 
Tristan prosi Gorwenala. aby zawióz ł jej pierśc i eń 
Gdy królowa jest J UŻ w drodze, Ozylda wmawia Tri
stanowi, że Izolda na pewno nie zdąży. Te słowa 
zabijają w Tristanie nadz i eję. Umiera. Przybywa 
Izolda 1 dowiadu1e się o śm i erci kochanka. Je1 ser
ce przestaje bić, upada na martwe ciało Tristana. 
Zostają połączeni na zawsze przez śm ierć z miło
śc i, które] pragnęli przez całe życie. 

Co los rozdzielił, odżywa teraz, wyzwolone w śmierci; 

wrota do połączenia są otwarte; umierająca nad zwłokami 

Tristana, widzi Izolda najszczęśliwsze zaspokojenie gorącej 

tęsknoty w połączeniu się na zawsze w niezmierzonych 

przestrzeniach - bez przeszkód, bez więzów„.1 

..Tristan" Krzysztofa Pastora w Sztokholmie 
Marie Lindqvist (Izolda). Fot Alex Kenney 
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SECOND ACT 

falls int o the arms of the angels. Tristan cannot 
live without lsolde. He abducts her from Mark's 
castle, to live with her in the woods . They are happy 
together. At the same time they feel guilty. lso lde 1·s 
Mark's wife now Tristan has no right to sleep with 
her. One night , King Mark, roaming through the 
woods, finds them in their shelter. Deep in sleep, 
lying apart - Tristan's naked blade between them. 
Mark draws his sword, then lowers it and lays it 
between the couple . He takes Tristan 's sword away 
w1thhim. 

Tristan and lsolde feel tenderness and pity at 
Mark 's gesture. lsolde should resume her duties 
as a queen Tristan, disgu ised as a mank. brings 
lsolde in his arms back to Mark. She wil l be tried 
in an ordeal of f1re and has to carry a glowing-red 
sword. lf she speaks the tru th, her hands will not 
burn . "I have never been in other arms than Mark's 
arms and those of the monk who brought me", she 
declares. The glowing-red sword doesn't burn her. 
She has spoken the truth. Taking leave of the monk, 
she g1ves him a ring , to use when he is in pain . 

Tristan , on his way through the low countries, 
crosses the path of Osilde. He tries to love her, 
another woman. But how can he forget lsolde? What 
can he do but reiect Osilde? Osilde, humiliated and 
looking for revenge, finds her way to the barons. The 
felons of course are eager to bring her to lsolde. 
An exchange of hate between the women leaves 
a desperate lsolde. She cannot trust Tr istan any mare. 
Tri stan, having heard of Osilde's mission. is upset. 
He travels to lsolde and tries to convince her of his 
love. Now lsolde rejects himl In despair Tri stan takes 
revenge on the barons and starts a light in which he 
is the winner but alasl He is heavi ly wounded. 

Gorvenal and his fr iends find a dying Tristan. 
lsolde 1s the only one who could help him He asks 
Gorvenal to take the ring to her. Wh ile lsolde is on 
her way, Osllde tells Tristan thai lsolde will never 
arrive in time. These words kill Tristan's hope He 
dies . lsolde arrives and finds her lover dead. Her 
heart stops beating. Her body falls on his body 
They are forever united in the death of love. for 
which they have been longing all thei r life. 

Careł Alphenaar, Krzysztof Pastor 
Przeklad z 1ęzyka angielskiego: Joanna Dutkiewicz 

What Fate divided in this life, naw springs inio transfigured 

life in death the gates of union open Over Tristan's body 

the dying lsolde sees the blessed fulfilment of ardent long

ing, eternal union in measureless space, without barriers , 

without fetters ... 1 

Richard Wagner 



EPILOG 

Kiedy król Marek dowiedzia1 s ię o śmierci kochanków, 

przeby1 morze i przybywszy do Bretanii kazal uczynić dwie 

trumny jedną z chalcedonu dla Izoldy, drugą z berylu dla 

Tristana. Uwióz1 na statku do Tyntagielu umi1owane cia1a. 
Wpodle kaplicy, po lewej i prawej stronie absydy, pochowa! 

ich w dwóch grobach . Ale w nocy z grobu Tristana wybu

ja! zielony i liściasty głóg o silnych gałęziach , pachnących 

kwiatach, który wznosząc się ponad kaplicę, zanurzy/ się 

w grobie Izoldy. Ludzie miejscowi ucięli glóg nazajutrz od

rósł na nowo, równie zielony, równie kwitnący, równie żywy, 

i znowuż utopił się w łożu Izoldy Jasnowłosej Po trzykroć 

chcieli go zniszczyć, na próżno. Wreszcie donieśli o cudzie 

królowi Markowi. Król zabronił odtąd ucinać głóg 
Panowie miłościwi, dobrzy rybattowie dawnych cza

sów, Beroul, Thomas i przewielebny Eilhart, i mistrz Got

fryd opowiedzieli tę opowieść dla tych , którzy miłują , nie 

dla innych. Przekazują wam przeze mnie pozdrowienie. 

Pozdrawiają tych. którzy tkwią w zadumie, i tych, którzy 

są szczęśliwi , nienasyconych i pragnących , tych, co są 
radośni, i tych, co są stroskani, słowem - wszystkich mi

łośników Oby mogli znaleźć tu pociechę przeciw odmien

ności, przeciw niesprawiedliwości, przeciw urazie, przeciw 

cierpieniu, przeciw wszystkim niedolom miłowania' 

Joseph Bedier I Tadeusz Boy-Żeleński 

,,Tristan" Krzysztofa Pastora w Sztokholmie 
Brendan Collins (Król Marek) . Fot. Alex Kenney 
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EPILOGUE 

When King Mark heard of the death of these lovers, he 
crossed the sea and carne into Brittany; and he had two 

cottins hewn, lor Tristan and lseult, one of chalcedony 

for lseult, and one of beryl for Tristan. And he took their 

beloved bodies away with him upon his ship to Tintagel, 

and by a chantry to the left and right of the apse he had 

their tombs built around. But in one night there sprang 
from the tomb of Tristan a green and leafy briar, strong 

in its branches and in the scent of its flowers . lt climbed 

the chantry and fe/I to root again by łseult ' s tomb. Thrice 

did the peasants cut il down, but thrice it grew again as 
llowered and as strong . They told the marvel to King 

Mark, and he forbade them to cut the briar any more. 

The good singers of old time, Beroul and Thomas 

of Built, Gilbert and Gottfried told !his tale for lovers 
and none other, and, by my pen, they beg you for your 

prayers. They greet those who are cast down, and those 
in heart, those troubled and those filled with desire. May 

all herein find strength against inconstancy and despite 
and loss and pain and all the bitterness of loving1 

Joseph Bedier I Hilaire Belloc 













NOWY LIDER POLSKIEGO BALETU NARODOWEGO 
Maggie Foyer 

Polska, polożona w środku Europy i szarpana ze 
wszystki ch stron przez budownic7ych imperiów. dużo 
wycierpiala w histor ii . Jednak nigdy nie utraclia silne 
go poczucia tożsamośc i kulturowej . zabezpieczanej 
przez li te raturę , malarstwo. teatr. muzykę i taniec. Ma
zur. urodzony na roli 1 wyniesiony na salony, od wiekó 
ozyw1a balet. Podobnie jak polonez, uroczysty polski 
taniec dworski Pierwszy polski zespól baletu kla
sycznego, Tancerze Jego Królewskiej Mości. powstal 
w 1785 roku, jednak polscy tancerze często os iągal i 

sławę poza wlasnym krajem urodzona w Warszawie 
Marie Rambert stworzyla jeden z najbardziej nieLwy
klych i trwalych zespolów tańca na świec ie , a nazwiska 
Waclawa N1zyńsk ie go, Stanislawa Idz ikowski ego i Le

ona Wójcikowskiego, tancerzy zespołu Ballets Russes 
Diag1lewa, są synonimami mistrzostwa technicznego. 
Ale to może się teraz Lm 1en ić, gdyż powraca do Ojczy
zny Krzysztof Pastor, by o j QĆ dyrekqę Baletu Opery 
Narodowej w Warszawie 

Krzysztof Pastor zdobyl s lawę jako choreograf Ho
lenderskiego Baletu Narodowego (Het Nationale Bal
let) , a obecnie 1ego dz1ela pozostają w repertuarach 
znaczących zespoló na calym ś 1ecie St orzyl do
tychczas prawie p1ęćdziesiqt prac, w tym szereg bale
tów jednoaktowych , a wśród nich. ught and Shadow, Si 
depues de morir oraz Crossing Paths, ale jego pozycję 
utrwal iły przede szystkim balety pelnospetaklowe. Do
bry choreograf to rzadki ptak. Jeszcze rzadziej można 
znaleźć takiego, który ma odwagę i wiz1ę , aby tworzyć 
dziela zakrojone na wielką skalę , N)lkorzystujące cały 

zespól baletowy i zapelniające widzami teatry opero
we. Spektakl Kurt Weill , wielkie dzielo Pastora po Nstale 
w 2001 roku dla Holenderskiego Bale u Narodowe o, 
zapewni! mu wysoką po?yqę Balet był nominowany 

Krzysztof Pastor. Fot. Deen van Meer 
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"" trzech kategoriach do prest17owej międzynarodowej 

nagrody Benois de la Danse. W tym spektaklu wyka
zal on nie tylko umiejętność operowania elemenlami 
choreograficznymi, ale też 1nsc nizacyjnymi Krajobraz 
taneczny i muzyczny jest tu ogromn : od bar w Berlinie 
po Broadway. Byto to gigantyczne przeds ię zięcie jak 
na tak mlodego choreografa. 

Podobnie epickim dziełem jest Tristan. Premie
ra od yla się w 2006 roku N wykonaniu Królewski -
go Baletu Szwedzkiego , a obecnie Pastor odtworzył 

ten spektakl na prośbę polskiego zespołu . Operowa 
rnuzykn Tristana i Izoldy Richarda Wagnera nalezy do 
jego naj piękn1e1szych utworów, ale Pastora w równym 
stopniu przyciągnęla do tego tematu sama historia . 
„Ta opowieść absolutnie mnie z fascynowala, jest tak 
dziwna, nawet trochę naiwna - no i ta niezwykla milość . 

P z.y okazji uświadomi em sob1 , żo Wagner zakochał 
s ię w zonie swego patrona Matyldzie Wesendonk - w 
tym samym czasie gd pisa ł o zakazanej m!lości Tri
stana i Izoldy. Wszystko to wiąze s i ę ze sobą ' " 

Pastor dostrzegl możliwośc i ponownego opra-
cowania baletu w Warszawie ogromną szansę . ,. Pod
czas premiery dostrzega s i ę rz czy, które chcialoby się 
zm ien i ć , ale nie ma 1uz na to CLasu" Pracu1ąc z holen
derski m dramalurg iem Cnrelem Alphonaarem, skupili 
s ię na źródlach tei legendy 1 dostosowali ją do potrzeb 
libretta baleto'ł. ego. Akcja przemieszcza s i ę przez mo
rza i lasy, napotyka na smoki i an1oly. Na szczęscie roz
miar warszaws iego Teatru Wielkiego. który szczyci si ę 
jedną z najwię szych scen w Europie, oferuje niezwy
kle możl i ości inscenizacy1ne. Myśląc o przyszlośc i , 

o swojej pracy jako dyrektora zespolu , Pastor twierdzi, 
ze będzie s ukal równiez bardziej kameralnego miej
sca, dla sześciuset-siedmiuset widzów gdzie móglby 



wystawiać mniejsze dz1ela. bardziej wyrafinowane 
Planuje zaimpo r tować ideę wa rsztatów choreograficz
nych, które tak dobrze sprawdzily się w Amsterdamie. 
Bardzo wysoko ocenia te warsztaty. podczas których 
tancerze Holenderskiego Baletu Narado •ego mają 

okazję wypróbować swoje pomysly twórcze, bo do
brze wie. jaką rolę sp lnily one w doskon leniu jego 
'lłasnego języka choreograficznego. 

Pastor otrzymał bardzo tradycyjne wykształcenie 

baletowe w swoim rodzinnym Gdańsku, „stricte Wa
ganowa. ale jednak dobra szkota" Dość nietypowo, w 
programie nauczania były tam ćwiczen ia akrobatycz
ne 1 po latach wspomina, jak bardzo mu si ę to przy
dał o, gdy zacząl tworzyć choreografie. O ile jego es
tetyka jest klasyczna, o tyle w poszukiwaniu koncepq1 
1 stylu sięga wyobraźnią o wiele dalej. Jego pierwszym 
angażem była praca pod dy rekcją Conrada Drzewie
ckiego w Polskim Teatrze Tańca . Drzewiecki t a ńczy! na 
Zachodzie 1 na jego choreograf ię , choć jej podstawy 
były klasyczne, wplyw miel i Martha Graham 1 Jerome 
Robbins. Pastor wyczu ł możliwości tkwiące w hybry
dyzacji techniki tańca, w nowych formacl1 zaszczepio
nych na klasycznych korzeniach. Mniej więcej w tym 
samym czasie og ląda! balet Monument for a Oead Boy 
Rud iego van Dantziga, kiedy Holenderski Balet Naro
dowy przebywał na tournee w Polsce. „ Było dla mnie 
wielkim odkryciem, ze o tak trudnym temacie obycza
jowym można mówić językiem atrakcyjnym i wcale nie 
wulgarnym" [balet dotyka ł problemu przemocy w ro
dzinie 1 odmiennośc i seksualnej - przyp. red ) 

Jednak dopiero gdy wyemigrowal , by tańczyć jako 
solista Le Ballet de !'Opera w Lyonie, jego oczy otwo
rzyły s ię na wielki potencja! tkwiący w tańc u. „Przezy
lem pra dziwy szok kulturowy ' Zobaczylem tak wiele 
form tańca abstrakcyjnych, pol itycznych. albo zupeł

nie zwariowanych. To był o dla mrne wielkie objawie
nie". Następnie , w 1985 roku dołączyl do 1-łolender

skiego Baletu Narodowego. „Holandia była miejscem, 
gdzie należało się zna l eźć Kyłian i Nederlands Dans 
Theatre oraz Holenderski Balet Narodowy z trzema 
choreografami, Rudim van Dantzigiem, Hansem van 
Manenem, Toerem van Schaykiem; to było jak sen". 
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Tańc1ąc wt m zespole. w 1987 roku Pastor zre
alizowal swo1ą p i erwszą pracę Games do muzyki Pink 
Floyd w ramach warsztatów choreograficznych. Pierw
sze zamówienie, jakie otrzyma! i zreal1zowal dla Naro
dowe o Baletu Holenderskiego w 1992 roku - Shosta
ko ich-Chamber Symphony - Lostało pozytyvm1e ode
brane i zaowocowało dalszymi propozyqami. Jednak 
Pastor dalej próbował swych s i ł podczas dorocznych 
warsztatów będących „nieod łącznym elementem dzia
łal ności zespołu . Bardzo ważne 1est, moim zdan iem, 
by zespól nie tylko realizowal balety, ale również kre
ował choreografów. Istotne było, że musie l i śmy sami 
te warsztaty organizować : wykazać się determinaqą 

i przekonać kolegów, aby nam poświęcili swój czas 
wolny od zajęć. Trzeba bylo nauczyć się pracować 
z g rupą" Można tez było skorzystać z cennych wska
zówek. Wspomina, jak van Dantzig zaproponował mu, 
aby spróbował czegoś na puentach. „Obawiałem s i ę 

tego, choć w przypadku dobrych tancerzy praca na 
puentach owocuje czymś bardzo szczególnym. Jest 
to równiez nasza estetyka, nasz język. Uważam, że to 
jest ważne dla Het Nationale Ballet i będz i e ważne dla 
Polskiego Baletu Narodowego" 

W 1995 roku jego Detail IV zdobył prestiżową na
grodę choreograficzną , Phil ip Morris Award , na mię

dzynarodowym konkursie baletowym w Helsinkach 
Wówczas Pastor wycofa ł się z kariery tanecznej, by 
skupić s i ę na pracy niezależnego choreografa. Dwa 
lata spędzi ! jako stały choreograf Washington Bal 
let. Było to dobre doświadczen ie , ale jednocześn i e 

uśw1adomilo mu, jak różne mogą być gusty po dwóch 
stronach Atlantyku , gdy iego balet Stop IU , który od-
111ósł duzy sukces w Amsterdamie, nie znalazł uznania 
w Waszyngtonie . Rok 2000 byl wyjątkowo owocny. Oo 
Not Go Gent/e na podstawie wiersza Dylana Thoma
sa do muzyki Strawińskiego okazal się iel k1m suk
cesem. Następny balet, In Ught and Shadow, odniós ł 

równie wielki sukces i został włączony do repertuaru 
kilku zespołów, m.in. Scottish Ballet i Szwedzkiego 
Baletu Królewskiego . a główne pas de deux 1est czę

sto wykonywane na międzynarodowych koncertach 
galowych. 

„Najpierw 1est pomysl choreograficzny, czasem 
muzyka, a potem materia!. Kroki opracowuię z tance
rzami sali bal towej. Moje stosunki z artystami są 
bardzo, bardzo ważne. Gdy byłem młodszy. chcia
łem b ć kochany, ale teraz mam śv11adomość , że 

czasem konflikt artystyczny nie jest taki zły. Może być 
bardzo owocny. Próby to z Nsze alka róznych ego, 
poni waż tancerze to ludzie o róznych charakterach. 
W Holenderskim Balecie arodowym rzeba naprawdę 
tancerzy przekonać , zmotywować. Być może dlatego 
jest to tak twórczy zespól. Lubię też pracować z l udź
mi kreatywn mi , którzy wnoszą dużo wiedzy, ale też 
element konfrontacji. Uważom to za bardzo, bardzo 
istotne. Bywają momenty trudne, nawe denerwujące, 
ale wiem. że to dobre" 

St I Krzysztofa Pastora jest owocem ró · norodne
go doświadczenia Jego choreografia opiera s i ę na 
zasobie baletowym w sposób współczesny, a jedno
cześnie innowacyjny. z pełnym wykorzystaniem poten
c j a ł u tancerzy. Skala jego twórczości obejmuje nawet 
niemal zapomniane kroki, jak gargouillade, czyli pas 
de chat z doda kowymi ozdobn ikami. Wykorzysta ł to 
ze wspaniałym elektem w Don Gio annim wyraża-

1ąc porywy zachwytu Zerl iny nad zalotami Don Gio
vanniego. Pastor lubi utwory narracy1ne, ale zawsze 
szuka nowego podejścia . „Wazne jest oddzia ływanie 

emocjonalne. Gdy zaczynalem opracowywać swo1e 
pierwsze choreografie w Holandii, odbierane to bylo 
1akbym przybyl z innej planety. bo robilem rzeczy dość 
emocjonalne w czasach, kiedy taniec był bardzo abs
trakcyjny. Znane 1esl twierdzenie Hansa van Manena, 
że ,taniec to tylko taniec' Myślę jednak. że teraz to się 
zm i eni ło " . Nawet w jego baletach bez fabuły czuje się 
podtekst emocjonalny. Si despues de morir .. do mu
zyki Mauricia Sotelo ma w sobie sugest ię andaluzyj
skiej namiętności , a inspirowany Bachem , klasycznie 
zbudowany utwór In Light and Shadow wyczarowuje 
świat baroku. Ostry monochromatyczny charakter ba
letu Crossmg Paths pełen 1est napięc i a wydestylowa
nej namiętności, a lvloving Rooms to dzielo agresywnie 
nerwowe Każdy utwór ma odrębny charakter, tworząc 
atmosferę wyjątkowości. 

Jego uznana realiz cja Romea 1 Julii dla Scot
tish Ballet uaktualniała i wyostrzała tabulę , choć była 

przede wszystkim na rracją. Kurt Weill bliższ był stylo
wi dokumentalnemu, a w Don Giovannim widać chęć 

uchwyce111a powabu cen ralnej postaci Tworzerne 
dziela pełnospektak lowego zawsze jest ryzykiem, ale 
Pastor wlaśn ie ten ostatni balet uznaje za naj iększe 
wyzwanie. „Opo 1 eść by ła skomplikowana, partytura 
się spóżniala . przez większość czasu byłem przerazo
ny. Pomimo rosnącego doświadczenia wcale nie jest 
łatwiej . Od p1erwsze1 s ojej pracy czułem niepokój, 
że w następnej zacznę się powtarzać. Dlatego za
wsze staram się wymyślić coś nowego. W dniu. gdy 
zaczynasz nowe dzielo czujesz s ię , jakbyś chodził 

z zamk111ętym i oczami Nie wiesz dokąd zmierzasz. 
Pamiętam co mówił w wywiad ie bitny tancerz Ri
chard Cragun. P racu j ąc z Johnem Cranko nad nowym 
baletem . dotknął ramien ia choreografa i zauważy!, że 

ten cały drży 1 A Cranko byl JUŻ wtedy slynnym choreo
grafem I " 
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Jako dziecko Krzysztof Pastor zostal posiany 
do szkoły baletowe1 ze względu na nadmiar energ ii , 
a prz każdym zwrocie kar iery wybiera! drogę trudn ią 
szą 1 bardziej i n te resu1ącą zamiast bezpiecznej opcji . 
Jego kariera tancerza zetknęla go z 1mponu1ącym 

zestawem znanych choreografów, a pomysły, 1akie 
wybiera! do własnych choreografi i są równie zróL:ni 
cowane. Sięg ając po muzykę skla111a s ię ku te1, która 
do niego przemawia. bez wzg lędu na to , czy jest ona 
skomplikowana jak muzyka Lutosławskiego , czy wy
godna jak Mozart . Podobnie jest ze współ pracowni

kami akceptuje tarcia, które w końcu owocują czymś 
interesującym . Jego gotowość na nowe wyzwania 
przyda s ię teraz w pracy nad nowym projektem. rewi 
talizacją warszawskiego zespolu. 

Maggie Foyer 

[Magg1e Foyer jest n i ezależną dzienrnkarką Pisze 
o tańcu 1 publiku1e regularnie w lo ndyń skim magazynie 
Dance Europe. Przeklad z 1ęzyka ang ielskiego Joan
na Dutkiewicz.] 



NEW LEADER OF THE POLISH NATIONAL BALLET 
Maggie Foyer 

Poland situated 1n the middle of Europe and buffel
ed by Empire builders on all s1des, has had its share of 
history But it has never lost its strong sense of cullural 
ident1ty bonded by lilerature, painting, theatre, music 
and dance. Th Mazur a, b ed in the so1t and elevated 
to the salon, has invigorated the ballet for centu ries. 
S1milarly to the Polonaise. solemn Polish court dance. 
Poland 's fi rst classical ballet troupe. His Majesty's 
Dancers was formed 1n 1785. ut Polish dancers have 
more often than ol ach1eved farne outside of their 
country. Warsaw-bom Marie Rambert . created one 
of the orld 's most remarkable and enduring dance 
companies while the names of Vaslav NiJinsky. Stan-
1slas ldz1kowsky and Leon Woi 1kovsky. dancers with 
Diagh1lev's Ballet Russes. are synonymous with t cr1-
nical brilliance But this ma be about Io chance as 
Krzysztof Pastor, returns to his nati e land o take o er 
the directorsh1p of the Ballet of the National Opera in 
Warsa 

Krz sz of Pastor carne to prominence as a hore
ographer with the Dutch National Ballet and his works 
are now in the reperto1re of maior companies through
out the world_ He has wntten almosl fifty works to date 
1nclud1ng a number of one-act ballets notably In Light 
and Shado , Si depues de morir and Crossing Paths , 
but 1t is in his fu ll length works thai he has earned his 
stnpes. Good choreographers are a rare breed lt 1s 

ven rarer to hnd one with the courage and vision to 
create large-scale works thai use an entire ballet com
pany and fil i the opera house Pastor's major ork 
Kurt Weill , ritten for Dutch at1onal 1n 2001. brough 
him to prominence The ballet as nom1nated 1n three 

Krzysztof Pastor podczas próby ,,Tristana" 
w Królewskie] Operze Szwedzkiej. Fot Alex Kenney 
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categories for the prestig1ous International Benois de 
la Danse priLe In this ballet he demonstrated his ski ll 
in handhng and iuxtaposing choreographic and scenic 
elements_ The dance and the musical landscape ere 
vast, from Berlin bar to Broadway. Il was a mammoth 

ndertak1ng or a young choreographe 
Tristan is similarly a m jor e 1c. Premiered 1n 2005 

for the Ro al S edish Ballet, Pastor no reproduces 
il at the reques of the Polish company. Richard Wag
ner's music for the oper is some of his most beaut1ful 
but Pastor lei! il was as much the story that drew h1m ,o 
the subject " I was absolutel fasc1nated by he story, 
il is so st range. even a ht tle na1 e - nnd this incredible 
love I also discovered thai Wagner had fal len in love 
wilh Malhilde Wesendonk. the wile of his patron at the 
time l1e was writing aboul the forbidden love of Tristan 
and lsolde. lt as all so connected l" 

Pastor sees the chance to rework the ballet 1n War
saw as a great opportunity ''Al the prem1ere you see 
things you want to change but there 1s no time" Work-
1 g 1th Dutch dramaturg, Carel Alphenaar. the l1ad 
researched the origins of the legend and adapted il 
to suit the ballet. The action crosses seas and forests 
and encounters dragons and angels . Fortunately, the 
size of the Wielki Theatre in Warsaw, boast1ng one of 
the largest stages in Europe, offers except1onal pos
s1b1hties lor the staging Looking ahead to his d1rector
s1-i ip o f the Company. Pastor said thai he would also 

e look1ng for a more intimate space. holding six or 
se en hundred people. where he coułd stage smaller 
works of a mare chałleng1ng nature. This 1s in keep-
1ng with his płans to import the idea of choreographic 



worksho s thai have worked so we I in Amsterdam. 
These workshops. where d ncers from the Dutch Na
tion I Company have the c nce to try out their cho
reogrnph1c ideas. he rates very highly, acknowledging 
tl1e part they played 1n honing his talents. 

Pastor had a very trad1t1onal ballet tra1ning in 
Gdańsk, his home town, 'strictly Vaganova, but a good 
school". More unusually, acrobat1c tra1111ng was on the 
curriculum and he remarked ho useful tr11s had been 
to h1m later on when he started to choreograph. While 
his aesthetic is classical, 1n his search for concepts 
and style his imagination ranges much wider. His first 
JOb was w1 th the Polish Dance Theatre under the direc
torsl1ip of Conrad Drzewiecki . Drzewiecki had worked 
in the West and his choreograp/1y although class1cal ly 
based was influenced by Martha Graham and Jerome 
Robbins. Pastor sensed the poss ibil ities in the hybridi 
zation of dance techn1que , new forms grafted anto 
a classical root. lt was also around this time thai Pas
tor saw Rudi van Dantzig's Monument tor a Dead Boy 
when the Dutch National was on tour in Poland . "For 
me il was such a discovery, thai he was able to talk 
about a diff1cul t subiect in a language, so appeahng 
and not at all vulgar". 

However it was when he em1grated to join Le Bal 
let de !'Opera of Lyon as a soloist thai his eyes were 
opened to the full potentia! of dance. "lt was a culture 
shock! I just saw so many forms of dance; abstract, 
poli!lcal , or completely crazy. lt was a huge opernng for 
me' . Then in 1985 Pastor joined the Dutch National . 
'Holland was t11e place to be; Kyl1an and the Neder
lands Dans Theatre and Dutch National with three cho
reographers, Rudi van Dantzig. Hans van Manen, Toer 
an Schayk; 1t was a dream" 

While d ncing 1n the company, Pastor produced 
his first piece for the choreographic workshops, 
Games to music by Pink Floyd 1n 1987 His first com
m1ssion for the company Shostakovich-Chamber Sym-
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phony in 1992 was well recei ed and ted to further 
comm1ssions. However he continued to try his hand 
in the annual workshops which were 'part of the life 
of the company. I think it is ery important that a com
pany not only produces ballets but also produces 
choreographers. 11 was also importan t for me that we 
had to organise th1s ourselves. We had to have (Jeter
mination and we l1ad to ask our colleagues to work 111 

their free time and to learn how to '!Ork with a group. " 
lt was also an opportun ity to get adv1ce. He remem
bered van Dantzig suggest1ng thai he try something 
on pointe '· 1 remember thinking 1t was not natural but 
on good danccrs, pointe work gives something very, 
ery special. Also it 1s our aesthetic our language 

I think 11 is important for t11e Dutch National and it will 
be important for the Polish Naltonal Ballet." 

In 1995, his Detal/ IV won the prestig ious Phi lip Mor
ris Award at the Helsinki Intern ational Bal let competi
tion. At that time Pastor stopped dancing to concen
trate on his free lance choreographic career. He spent 
tvvo years as resident choreographer with Washington 
Ballet. He found this a good experience but also dis
covered how different tastes cou ld be on each sicie of 
the At/an ie when his ballet, Stop /t! which l1ad been 
so successful in Amsterdam was ot appreciated in 
Washington. 2000 was an exceptionally product ive 
year. Do Not Go Gen/le alter the poem by Dylan Tho
mas to St rav insky's music proved a great success. His 
next work In Light and Shadow was equally success
lul and has been taken into the repertoire of several 
compan1es 1ncluding Scott ish Bal let and the Royal 
Swedish while the central pas de deux is a favou ri te at 
international galas . 

"The choreographic idea comes first , or some
times the music then the materia!. The steps I work 
in the studio; me and the dancers My re lat1onship 
with the dancers is very, very 1mportant. When I was 
younger, I wanted to be loved but now I realise that 

somet1mes artistic conlhct 1s not all bad. lt can be 
very productive Rehearsals are always a battle of t11e 
egos because dancers are human beings with a lot of 
characters At the Dutch National you have to really 
conv1nce the dancers , to mot1vate tl1em . This might be 
the reason why this is such a creative company. I also 
like working with people who are bright and bring a lot 
of knowledge as well as the confrontat 1onal element 
'lhich I think is very, very important. There are d1fficult 
moments, even 1mtating , but I know it 's good ." 

Krzysztof Pastor 's style is the product of his var
ied background His choreography builds on the bal
let vocabulary 1n a way thai 1s both contemporary and 
1nnovative, exploit1ng to the fu ll the dancers' potentia!. 
His range even extends to the use of almost forgotten 
steps like t11e gargoui llade , a pas de chat with added 
frill s. These are put to wonderlu l effect in Don Giovanni 
to express Zer l1na 's fri son of delight in the Don' s ad
vances . He en1oys narrat ive works but always looks for 
a different angle, "it is the emotional 1mpact that is 1m
portant. When I started to choreograph my first works 
in Hol land, it was like I had come from another planet 
because I was doing th ings that were quite emot1onal 
and this was at a time when dance was very abstract. 
Hans van Manen famously said. 'dance is only dance' 
But I think things ha e changed now". Even in Pastor's 
p lotless ballets there runs an undercurrent of emot1 on. 
S1 despues de morir., to music by Mauric io Sotelo 
carries a suggestion of Andalus1an passion whi le the 
classically st ructured , In Light and Shadow, insp1red 
by Bacr1 coniures a Baroque world. The harsh mono
chrome of Crossing Paths is tense with d1sti lled pass ion 
while Moving Room is aggressively edgy. Each has 
a dist inct personal1 ty creating a sense of occasion. 

His acclaimed Romeo and Juliet for Scottish Ballet 
while updating and sharpening the plot was essentially 
narrative, Kurt Weill was nearer to a documentary style 
while in Don Giovanni he was i terested in capturing 
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the allure of the central cr1aracter. Writing a full-length 
work is always challeng ing , but Pastor rates this ballet 
as his greatest challenge. "The story was so compl i
cated , t11e score was late, I was terrif1ed most of the 
ti me - and it doesn't get easier. From my first piece 
I was already womed that 111 the next piece I wou ld 
repeat myself so I always try to chal lenge myself to 
1nvent something new The day you start a new piece 
it is like walking with your eyes closed. You don 't know 
where you are going. I remember reading an interview 
with famous dancer Richard Cragun. He was work
ing with John Cranko on a new ballet and he noticed 
when he touched the choreographer 's arm that he was 
trembling1 And Cranko was already a famous chore
ographerl" 

As a child Krzysztof Pastor was sent to ballet 
school because he had too much energy and at each 
turn in hi s career he has chosen the path that 1s more 
challenging and interesting rather !han the safe op
tion . His dancing career has brought him into contact 
wi th an impressive cross-section of major choreogra
phers and the 1deas he has chosen for his own cho
reography are equally diverse. In his choice of music 
he gravitates to that which speaks to him whether 
it is as complex as Lutoslawski or as comfortable as 
Mozart. Similarly with his colleagues l1e accepts the 
fr iction thai brings something interesting in the end. 
His wil lingness to face challenges will stand him in 
good stead as he starts his new pro ject ; to revital ise 
the company in Warsaw 

Maggie Foyer 

[Maggie Foyer is a freelance journalist. She writes 
about dance and publishes regularly in the magazine 
"Dance Europe' .. ] 



KRZYSZTOF PASTOR 
Prace choreograficzne I Clloreographic Works 

1986 
Ne me quitte pas I Nie opuszczaj mnie (Jacques Brel), Solo Krzysztof Pastor (Het Nationale Ballet), 
Międzynarodowa Gala Baletowa, Teatr Wielki, Łódź 

1987 
Games I Gry (Pink Floyd), Het Nationale Ballet (workshop), Amsterdam 

1988 
Tweesprong I Rozdroże (Keith Jarrett) , Le Petit Ballet Theatre, Amsterdam 

1989 
Giardino Religioso I Ogród religijny (Bruno Maderna), The Music Theatre, Amsterdam 
Venetian Journal I Dziennik wenecki (Bruno Maderna), The Music Theatre, Amsterdam 
Satyricon (Bruno Maderna), The Music Theatre, Amsterdam 
Cantus (Arvo Part), Het Nationale Ballet (workshop), Amsterdam 

1990 
Games I Gry (Pink Floyd), Ontario Ballet Theatre , Toronto 

1991 
Detail I I Detal I (Bela Bartók) , Het Nationale Ballet (workshop), Amsterdam 
LHistoire du Sołdat I Historia żołnierza (Igor Strawiński), lncontri in Terra di Siena 
Detail li I Detal li (George Crumb), Duet: Anna Seidl - Alexis Manuel (Het Nationale Ballet), Amsterdam 

1992 
Shostakovich-Chamber Symphony I Szostakowicz-Symfonia kameralna (Dmitrij Szostakowicz), 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Detail Ili I Detal Ili (Andrzej Panufnik) , Duet Anna Seidl - Clint Farha (Het Nationale Ballet), 
Międzynarodowa Gala Baletowa, Teatr Wielki, Warszawa 
Toccata (George Crumb), Solo: Alexis Manuel (Het Nationale Ballet) , Międzynarodowy Konkurs Baletowy, Warna 

1993 
Les Biches I Łanie (Francis Poulenc), Balet Izraelski, Tel Awiw 
Homage for Jorge Donn I W hołdzie dla Jorge Donna (George Crumb), 
Solo Alexis Manuel (Het Nationale Ballet), Seans 
Stop li! I Przestań! (Andrzej Panufnik), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Les Egares I Zagubieni (Piotr Czajkowski), 
Duet: Jolinda Menendez - Robert Machherndl (Bayerisches Staatsballett), Monachium 

1994 
Third Symphony I Trzecia symfonia (Henryk M. Górecki) , Balet Opery Narodowej, Warszawa 
Ouverture I Uwertura (Edouard Lalo) , Narodowa Akademia Baletowa w Amsterdamie, 
na zamówienie Stichting Dansersfonds 
Stop li! I Przestań! (Andrzej Panufnik), Het Nationale Ballet (produkcja telewizyjna) 

1995 
Detail IV I Detal IV (Zoltan Kodaly), Helsinki International Ballet Competition, 
Ztota Nagroda Choreograficzna (Philip Morris Choreography Award) 
Don'! Look Back ... I Nie patrz wstecz ... (lstvan Marta), Donau Ballett, 
Koprodukcja Holland Dance Festival i Chorwackiego Teatru Narodowego w Zagrzebiu 

1996 
Third Symphony I Trzecia symfonia (nowa wersja; Henryk M. Górecki), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Firebird I Ognisty ptak (Igor Strawinski), The Royal New Zealand Ballet, Wellington 
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1997 
Piano Concerto I Koncert fortepianowy (George Gershwin), Balet Izraelski, Tel Awiw 
Altri canti d'Amor I Inne pieśni o miłości (Claudio Monteverdi), Corpo di Balio del Teatra Massimo, Palermo 
Carmen (Georges Bizet I Rodion Szczedrin), Litewski Balet Narodowy, Wilno 
Piano Concerto I Koncert fortepianowy (George Gershwin), The Washington Ballet, Waszyngton 

1998 
Stop li! I Przestań! (Andrzej Panufnik), The Washington Ballet, Waszyngton 
La Natie I Noc (Antonio Vivaldi), Królewskie Konserwatorium z Hagi 
i Narodowa Akademia Baletowa z Amsterdamu, Holland Dance Festival, Haga 
Passing By I Przechodząc obok (Johann S. Bach, George Crumb, Zoltan Kodaly), 
The Washington Ballet, Waszyngton 
A Midsummer Night's Dream I Sen nocy letniej (Felix Mendelssohn), Litewski Balet Narodowy, Wilno 

1999 
Firebird I Ognisty ptak (nowa wersja; Igor Strawiński), The West Australian Ballet, Perth 
Bitter-Sweet I Słodko-gorzkie (Bela Bartók, Sonata na dwa fortepiany i perkus;ę), 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Sonata (Johannes Brahms, Ili Sonata skrzypcowa d-mo/0, The Washington Ballet, Waszyngton 
Hin- und hergerissen I Rozdarcie (Anton Bruckner, VII Symfonia, cz 2), Dresden Semperoper Ballet!, Drezno 

2000 
Do Not Go Gentle ... I Nie wchodź Jagodnie„. (wg Dylana Thomasa; Igor Strawiński), 
Het Nationale Ballet, Amsterdam 
The Silver Veil* I Srebrny szal (Juris Karlsons), Łotewski Balet Narodowy, Ryga 
In Light and Shadow I W światłocieniu (Johann S. Bach), Het Nationale Ballet, Amsterdam 

2001 
The Rile of Spring I Święto wiosny (Igor Strawiński), Łotewski Balet Narodowy, Ryga 
Carmen (Georges Bizet I Rodion Szczedrin), Łotewski Balet Narodowy, Ryga 
Kurt Weill* (Kurt Weill - collage), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Bach Divisions I Bach-Podziały (Johann S. Bach), Balet Izraelski, Tel Awiw 

2002 
Tao (Louis Andriessen), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Carmen (Georges Bizet I Rodion Szczedrin), Narodowa Akademia Baletowa, Budapeszt 
Acid City* (Mindaugas Urbaitis), Litewski Balet Narodowy, Wilno 
Encounters I Spotkania (Zoltan Kodaly), Królewski Balet Flamandzki, Antwerpia 

2003 
Si despues de morir„. I Jeśli po śmierci„. (Mauricio Sotelo), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
In Light and Shadow I W światłocieniu (Johann S. Bach), Królewski Balet Szwedzki, Sztokholm 

2004 
Opium (Claude Chalhoub), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Voice I Głos (collage I Robert Zimmerman), Het Nationale Ballet, Amsterdam 

2005 
Don Giovanni* I Don Juan (Wolfgang A. Mozart I Rob Zuidam), Het Nationale Ballet, Amsterdam 

2006 
Tristan* (Richard Wagner Henk de Vlieger), Królewski Balet Szwedzki, Sztokholm 
The Dangerous Liaisons* I Niebezpieczne związki (wg Choderlosa de Laclos; Arturs Maskats), 
Łotewski Balet Narodowy, Ryga 
In Light and Shadow I W światłocieniu (Johann S Bach), The Scottish Ballet (Edinburgh Festival), Edynburg 
Crossing Paths I Skrzyżowane ścieżki (Johann S. Bach i muzyka arabska), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Suite for Two I Suita dla dwojga (Johann S.Bach), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
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2007 
Visions at Dusk /Wizje o zmierzchu (Witold Lutostawski), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Tango (Arturs Maskats), Łotewski Balet Narodowy, Ryga 
Krzysztof Pastor's Choreographies I Choreografie Krzysztofa Pastora (Wieczór Galowy z okazji 50-lecia 
choreografa), Łotewska Opera Narodowa, Ryga. W programie wieczoru: The Silver Veil I Srebrny szal (duet), 
The Rile of Spring I Święto wiosny (duet), Carmen (suita), The Dangerous Liaisons I Niebezpieczne związki 
(fragment), Tango (Arturs Maskats), Suite for Two I Suita dla dwojga, Kurt Weill (Si/ber See, Wie Lange Nach?), 
In Light and Shadow I W światlocieniu (aria), Tristan (duet), Voice I Gtos (duet, Georg F Handel), Don Giovanni 
/ Don Juan (duet); Łotewski Balet Narodowy, soliści Het Nationale Ballet i Królewskiego Baletu Szwedzkiego, 
śpiewacy i Orkiestra Łotewskiej Opery Narodowej; organizatorzy: Łotewska Opera Narodowa i AS Hansabanka; 
wspótpraca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów, Państwowa Fundacja Kultury Łotwy, 
Ambasada Królestwa Niderlandów w Rydze 
Symphonie fantastique I Symfonia fantastyczna (Hector Berlioz), The Australian Ballet, Melbourne 

2008 
Tristan - Duet (Richard Wagner), Duet: Svetlana Zakharova -Andrei Merkuriev (Balet Bolszoj), Moskwa 
Voice I Głos - Solo (Giuseppe Verdi), Solo: Svetlana Zakharova (Balet BolszoJ), Moskwa 
Romeo and Julie!*/ Romeo i Julia (Siergiej Prokofiew) The Scottish Ballet, Edynburg 
Moving Rooms I Przestrzenie w ruchu (Alfred Sznitke, Henryk M. Górecki), 
Het Nationale Ballet (Holland Festival), Amsterdam 
Tristan - Duet (Richard Wagner), Duet: Marie Lindqvist- Jan-Erik Wikstróm (Królewski Balet Szwedzki), 
Gala Otwarcia Sezonu 2008/09, Opera Narodowa, Warszawa 

2009 
Tristan* (Richard Wagner I Henk de Vlieger), Balet Opery Narodowej, Warszawa 

W przygotowaniu: 

2009 
Raindrops I Krople deszczu (Fryderyk Chopin), Balet Izraelski, Tel Awiw 
Sheherezade I Szeherezada (Nikołaj Rimski-Korsakow, Maurice Ravel), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Dumbarton Oaks (Igor Strawiński), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
Kurt Weill* (Kurt Weill - collage), Balet Opery Narodowej, Warszawa 

2010 
Nijinsky* I Niżyński (collage I Robert Zimmerman), Het Nationale Ballet, Amsterdam 
In Light and Shadow I W światłocieniu (Johann S. Bach), Balet Opery Narodowej, Warszawa 

2011 
New Work* I Nowa praca, Balet Opery Narodowej, Warszawa 
Two New Works I Dwie nowe prace, Het Nationale Ballet, Amsterdam 

2012 
New Work* I Nowa praca (we współpracy z Shirin Neshat), Het Nationale Ballet, Amsterdam 

* balet petnospektaklowy I full-length ballet 

Opracowanie: pch 
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NIEŚMIERTELNY MIT 
Tadeusz Boy-Żeleński 

Prastary mit o Tristanie i Izoldzie zrodzi! się prawdo
podobnie wśród plemion celtyckich zamieszku jących 

.vybrzeża kanału La Manche. Jak wiadomo. Jednostka 
etnograficzna i cyvv1 l1zacy1na, nosząca miano Francji, 
jest tworem wynikłym ze zlania s i ę trzech odrębnych 
ras, z których każda przyniosła 1e1 rv dani swe cenne 
własnośc i 

Galię, której podbo1u dokonał Cezar na czele 
rzymskich legionów, zamieszkiwały od niepamiętnych 

czasów plemiona celtyckie. Pokonani przez Rzymian. 
Celtowie przyjęl i od zvvycięzców prawa. obyczaje. kul
tu rę i język. Ale ku ltura łaci ńska, w epoce gdy zalala 
Galię , byla już skażona , schyłkowa ; nie miała sily do 
wytworzenia nowej i bujnej formaCJi narodowego ży
cia . Rozpadła się w proch przy zetkn ięciu z 1 11wazj ą 

barbarzyńskich ale pełnych ŻYl"/Ot nego soku Germa
nów, którzy jako Frankowie wni knęli do rzymskiej Galii. 
Nowi najeżdżcy roztopili się w masie galo-łacińskią 
ale mocą twórczego swego zaczynu dokonali proce
su, z którego wyszla rasa i j ęzyk francusk i. Podlożem 
nowo tworzącego się 1ęzyka byla przede wszystkim 
łacina. Język celtycki, wyparty przez podbój rzymski, 
wegetuje jedynie wśród l udnośc i wiejskiej; wreszcie 
ginie zupełn ie okolo VI wieku. Łacina, która za1mu
Je 1ego miejsce, nie 1est oczywiście klasyczną laciną 
Horacego i Cycerona. Jest to pospolita gwara żoł
nierzy. kupców i niewolników, zanieczyszczona JUŻ 

pierwotnie pomieszan iem ras i narodów tworzących 
imperium rzymskie, a przekształca1ąca się coraz bar
dzie1 w ustach mówiących nią Celtów Wreszcie, pod 
wpływem zetknięcia się z germańskimi Frankami (któ
rzy zresztą . sami z siebie. wnoszą do owego Języka 
ga lo- latyńskiego ledwie kilkaset wyrazów) facina ta, 
zdezorganizowana doszczętnie, zaczyna się skupiać 
w nowe formacje rodzi s i ę język romański stanowiący 

przejście do póżn ie1szego francuskiego. 
W tym to romańskim 1ęzyku spisane są po raz 

pierwszy legendy i pow ieśc i rycerskie „ Okrąglego Sto
łu " , wśród których powieść o Tristanie i Izoldzie posia
da najgłębsze ludzkie wartości nieśmiertelnego mitu. 
Jak wspomn iałem, powieśc i te zrodziły się na1prawdo
podobniej wśród Celtów, skąd póżnie1 zawęd rowafy 

do Niemiec, Anglii, Norwegii, wszędzie , zaleznie od 
gruntu, na który pad ło zi arno legencly, przyb i e ra1ąc 

odmienne nieco zabarwienie: nie brak Jednakże i teorii 
skłania1ących s i ę ku germańs kiemu pochodzeniu epo
pei francuskiej Jak bądź się rzeczy ma1ą. czy Franko
wie przynieś l i z sobą do Galii swoje mity, czy racze1 
obudzi li poetycki dech duszy cel tyckie1 zduszony pod 
płaskim racjonalizmem dekadencji łaciń sk i ej , faktem 
jest. iz ze zlania się tych dwóch rasowych elementów 
powstały owe przedziwne powieśc i . 

Az. do Xl l wieku powieść o Tristanie i Izoldzie. napo
ju miłosnym i Jego trag icznych następstwach przecho
dziła z wieku na wiek jedynie drogą us t ną p rzekszt ał 

cając się 1 bogacąc w ustach kazdego pokolenia. 

Ilustracja z Codexu Manesse, XIV wiek 
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W połowie wieku Xll krystalizu1e s i ę ona az w kilka 
spisa11ych poematów. Dwa z nich (pióra Chret1ena de 
Troyes i La Chevre) zagin ęly w zu pełnośc i ; z dwóch 
innych zachowaly si ę fragmenty, każdy okolo 3000 
wierszy. Autorem jednego z tych poematów 1est truwer 
Thomas (ok 1170), zamieszkaly w Anglii normandz
k1e1: autorem drugiego, vspólczesny mu niemal Be
rou l. Z p1erwsze1 wers11 wyszedl, iako pochodny twór, 
obszerny poemat spisany w XIII vvieku po niemiecku 
przez Gotfryda ze Strasburga ; z drugiej - nremiecki 
poemat Eilharta z Obergu i francuska powieść p rozą 

Prócz tego zachowa! s i ę lużny anonimowy fragment 
(okolo 1500 wierszy) i drobne ułomki rozproszone juz 
w naś ladownictwach po obcych li teraturach. Przedo
stawszy si ę do Niemiec, legendy ,. Okrąg łego Stolu" -
przetworzone na nowo przez duszę germańską - staly 
si ę poniekąd wlasnością 1e1 i wyrazem, aż wreszcie, 
dzię ki geniuszowi Wagnera, w formie muzycznych po
ematów obiegly cały cywilizowany świat. Oto glówne 
linie, które przytaczam tu dla uproszczen ia p rzeglądu, 

nie zapuszcza1ąc s ię w drobnre1sze od11og1 i rozgałę

zienia. 
Znakomity uczony, romanista Joseph Bedier, stra

wiwszy lata cale na pracach naukowych , dotyczących 
publikac1i dawnych tekstów, oraz na anal izie i ustale
niu ich pochodzenia, powz1 ą l myśl zarówno szczęśli

wie poczętą. 1ak wykonaną Zapragną! mianowicie , 
pode1mu1ąc na nowo przerwane i uszkodzone przez 
czas dzie ło dawnych truwerów, od tworzyć i odbudo
wać z pozostałych szcząt ków i ulomków calość legen
dy o Tristanie i Izoldzie. „W dziele tym - pisze o jego 
pracy Gaston Paris - Bedier mia! przed sobą otwarte 
dwie drogi albo wziąć za punkt wyjśc i a wers j ę Thoma
sa, albo Berou la. Pierwsza, dz ięki istnieniu przekladów 
i naśladowań w obcych J ęzykach, dawala możność re
stytuCji całkowitego i 1ednolitego opowiadania; u1em
ną 1e1 stroną było to, iz w ten sposób uzyskiwało s ię 

na1mnie1 dawny poemat o Tristanie, ten, w którym pra
stary, barbarzyński element na1bardz1e1 byl JUŻ dosto
sowany do ducha i pojęć rycerskiego spoleczeń stwa 

anglo- francuskiego. Bedier obrał drugą możl iwość , 

o wiele trudn ie1 szą. ale tym większą wartość dającą 

1ego dzielu, m1anow1cie - odtworzenie legendy Tristana 
w 1e1 najdawnr e1sze1 dostępn e1 postaci. 

Zaczął od ego, iż p rzełożył na1wiernie1 frag ment 
Beroula, który się zachował 1 który zajmu1e mniej wię 

cej środek pow i eści. Przepoiwszy s ię w ten sposób do
skonale duchem starego bajarza, przyswoiwszy sobie 
jego naiwny sposób odczuwania, prosty sposób wy
rażan i a , dotwo rzył do tego tulowia głowę i czlonki nie 
d rogą mechaniczr1ego przyprawiania, ale sposobem 
organiczne1 regenerac11 - takiej, 1akie1 obraz dają zwie
rzęta . które okaleczale, uzu pelniają s ię własną ta jemną 

mocą wedle planu swei idealnej formy W rekonst rukc11 
te j Bedier poslugiwał się zarówno fragmentem poema
tu Thomasa, jak równiez wszystkimi innymi urywkami 



1 prze kic darni, czerpiąc z nich doskonalą sztuką i mia
rą Io. co zdawalo się na1wlaściwsze dla odlwórczego 
dz1ela Gaston Pans pode1rzewa go niema! il: na1p1erw 
sp1sal caly poemat w w1ers ach romc ńskich, upodob-

ionych o ile moznośc i do wierszy B roul 1 dopiero 
potem przetoży l go na 1ęzyk francuski. 

ten sposób po stala ta iedyna w swrnm rodza
JU przepiękna ksiązka , która po raz pierwszy pozwala 
nam odziw1ać legendę o Tristanie i Izoldzie w calym 
bogactwie i uroku. Pod piórem B dier zacho al się 
len sam d oisty char kter poematu który nadaje mu 
tyle odrębnego wdzięku. romans rycers i, pełen awan
tur i przygód. opowiadony ku zbudowaniu 1 uciesze ry
cerstwa oraz dwornego s oleczeńs twa francu skiego 
Xll rvieku. ale równocześnie raz po ra1 otwiera1ą się 
perspek ywy na inne, mocnie1sze 1eszcze życie, życie 
legendarnych pólbogów pozostających w najśc iślej

szym zw iązku z dziką 1eszcze i dziewiczą przyrodą 
lasów celtyckich . 

Legenda Tristana i Izoldy jest najpiękniejszym , 

najglębszym poematem mi lośc i , jaki l udzkość kie
dykolwiek wydala. I gdyby wolno było z lekkomyślną 

swobodą przema 1ać w kwestiach, o których cale po
kolenia uczonych splodzily cale biblioteki kontrower
Sjl 1 komentarzy, ośm1e l1 l bym się powiedzieć, iz sam 
charak er, samo ujęcie lej prastarej legendy powi no 
świadczyć o jej galo-ce tyckim. nie germańskim , po
chodzeniu; eh ba ze przyjmiemy, i7 mit germański , 

dotknąwszy ziemi galijskie1, z 1ej cudownych soków 
nabral nowego życ i a i w nowe1 odrodz1I s ię postaci . 

Albowiem Tristan i Izolda zawiera w na1pelnie1szym, 
na1szlachetnie1szym wyrazie to , co stanowi dominują

cą l inię późniejszej literatury franc skiej. co odró nia 
Ją od wszystkich innych 1 stanowi tajemnicę jej urocz
nego na wszystkie inne oddziaływania . Wiecznie na 
nowo przezywany prob lem miłości, wiekuista tryum
falna apoteoza 1ej samej, wraz z calym bezmiarem jej 
nędzy, kłamstw. 1ej wznioslości i upodlenia, czci i bez
honoru, z calym pijaństwem szczęścia i tragizmem 
niedoli, to linia, która od Tristana i Izoldy, poprzez stro
fy Villona i Molierowskiego Alcesta , i wielkie postacie 
Racine a, i miniaturowe figuryn ki Marivaux, poprzez 
niezapomniane sylwety Manon Lescaut i kawalera des 
Grieux, Adolfa i Eleonory, poprzez Stendhala 1 Ba lza
ca, Musseta i V rl a1ne'a, aż do calego teatru i powieści 

przedostatniej doby, aż do piosenki ulicznej Paryza, 
snu1e się nieprzerwanie przez na1świet nieJSZe karty li 
teratury francuskiej i stanowi Jej swoisty, nieprzeparty 
urok. Można powiedzieć . iz dusza nowo tworzącej siQ 
rasy samym zaraniu mlodości napila się czarodzią 
sk1ego trunku z pucharu Tristana 1 Izoldy i ze ów napój 
miłosny, mocny jak zyc1e i mocnie1szy nad śmierć, na 
wieki już krąży w jej żylach . 

Uczuciem, które narzuca s i ę przy czytaniu Trista
nowe1 legendy w opracowaniu Bed1era, 1est podziw 
dla doskonalej miary artystycznej w traktowaniu przed
miotu. Sądzę, iż zasluga tego rozkłada się na d a 
czynniki jednym z nich jest pierwotna prostota, z 1a
ką dawni rybaltowie. nie skażeni 1eszcze „l iteraturą " , 

Arthur Hughes: Piękna pani bez litości , 1863 
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opowiadali naiwnie 1 rzeczowo bieg wydarzeń . drugim 
- diametralnie przeciwnej natury - doskonale wyrobie
nie artystyczne odtwórcy, który, snadź wychowany na 
na1lepszych literackich wzorach po-Flaubertowskiej 
epoki , umi I uni nąć wszystkiego, co by mogło tę 

pierwotną prostotę zamącić i skazić . Rezultat tego 
współdziałan i a 1est niezrównany. Po i eść rozwija s ię 

przed naszymi oczyma z przedziwną oszczędnością 
fektów, ja gdyby z umyślną surdyną ze zwięzlośc1ą 

slów. a zarazem glębią i precyzją psychologiczną. 

o ileż sublelniejsLą i bog tszą niz gada liwa preten
s1onalność przedwczora1sze1 „psychologicznej" szko
ly! Tak. w romansie tym . wyśp iewanym przed oś miu 

wiekami a o ecnie odtworzonym, znalazla po ieść 

nowoczesna gro · ne spólzawodnictwo! 

Tadeu sz Boy-Żeleński 

[Tadeusz Boy-Żeleńsk i (1874-1941), ceniony krytyk tea
tralny i literacki, publicysta. zna omity tlumacz, znawca 
i wyklado ca literatury francuskiej; w swoich mistrzow
skich przekl dach przyswoi! kulturze polskiej ponad 
sto tomów klasyki francuskiej. Wydal takze w 1925 
roku polską wersję Tristana i Izoldy Josepha Bediera, 
a jego niezrównany przeklad, opatrzony drukowanym 
powyżej. autorskim stępem . wznawian jest po dzień 
dzisiejszy] 



PODSTAWOWE POJĘCIA 

Tristan i Izolda 

Wedlug różnych wers ji także Tr1 stran . Tristram. 
Tristrem (od laciriskiego lrislis - smutny) i lseull . lsolt , 
Ysolt, lsoud, Ysolde, Ysoude. Bohaterowie na1p iękniej 

sze1 1 najbardziej wzruszające] historii mllosne1. po
wstale1 w cyklu legend celtyckich i będące1 natchnie
niem niezliczonych poetów i muzyków Dzie1e Tristana 
i Izoldy są znacznie starsze od opowieśc i o Lancelocie 
1 Gu1nevere, i we wcześ nie1szych wersjach nie byly 
związane z cyklem artur ia1'iskim . Na1starszy, częśc io

wo dochowany poemat. obe1mu1ący wcześn i e1sze 

legendy na ten temat, to Tristan {ok. 1170 roku) ang lo
normar1skiego poety Thomasa. Z nieco póżnie1szego 

(koniec Xl l wieku) poematu Berou la, prawdopodobnie 
Normana, znaczna część zagi nęla. Wybitną literacko 
wers ją średnio-górna- n iemiecką (ok. 1210 roku) jest 
niedokończony poemat Gotfryda ze Strasburga. We 
Francji poematy o Tristanie pisal i m in Chretien de 
Troyes (utwór nie zachowa! s ię) 1 IV1arie de France (lai 
pt. Wiciokrzew) . Angielskie wersie to m .in. Sir Tristrem, 
1eden z na1wcześn ie1szych romansów w Języku śred 

nio-angielskim , prawdopodobnie sprzed 1300 roku, 
i Le Morte Darthur IV1alory'ego. Sceną dzialania tych 
rozmaitych ers1i są ziemie ce ltyck ie Kornwalia , Irlan
dia, Bretania Podstawowym motywem 1est celtyckie 
podanie o ucieczce s i ost rzeńca królewskiego z zoną 
króla. istotną treśc i ą - wszechpotęga namiętności 

rozpalonych przez ślepą milość mężczyzny i kobie ty, 
mliość , wobec której wszelkie prawa i zwycza1e są 
bezsilne i któ rą tylko śmie rć p rzeciąć moze. 

Na1bardzie1 znanym utworem o Tr istanie 1 Izoldzie 
1esl dramat muzyczny Richarda Wagnera Tris tan und 
lsolde z librettem kompozytora (prapremiera . Mona
chium 1865; premiera polska Warszawa 1921 ). Jest 

Io najbardzieJ „wagnerowskie". na1trwalsze 1 1edno 
z na1trudnie1szych dla wykonawców dzielo tego kom
pozytora . Zaslynęła również. adaptacia prozq Dzie1e 
Tristana i Izoldy (Le Roman de Tns tan et lseut) wybi t
nego pisarza i mediewisty francuskiego Charlesa Ma
rie Josepha Bed1era. oparta na poematach Thomasa, 
E1ll1arta d Oberg . Got fryda ze Strasburga, a przede 
wszystkim Beroula (1900: przeklad pol ski Tadeusza 
Boya -Zeleńsk1ego. 1925) 

Mii 

Tristan . syn króla Rivalena (Roulanda, R1walina) 
i Blanchefleur (Blanscheflur), siostry króla Kornwali i, 
Marka, n ieprześcigniony w robieniu bronią , grze na 
harfie i zdobywaniu serc , urodzi! się jednak pod zlą 
gwiazda jego 01c1ec traci koronę . a matka umiera 
z zalu. Mając lat 15, Tnstan przybywa na dwór swego 
wu1a. króla Marka, pokonuie olbrzyma Morholta (Mar
hausa Morolta), sz ag ra króla Irlandii, ale zosta1e przy 
tym ranny ostrzem zatrute] wlóczm Uratować go moze 

John William Waterhouse Lamia, 1905 

45 

tylko siostra Morholta, królowa. Tr istan płynie więc do 
Irlandii. przebrany za wędrownego śpiewaka. Królowa 
czarami przyvvraca mu zdrowie i czyni z niego nauczy
ciela muzyki swo1e1 córki, p i ękne1 Izoldy Zlotowlosei. 

Po powrocie do Kornwalii Tristan opowiada kró 
lowi o urodzie Izoldy z takim zachwytem, że Marek 
wysyla go do Irlandi i, aby mu przywiózl I zo ldę jako 
narzeczoną Tristan rusza w podróz. W Irlandii zabija 
strasznego smoka , po czym prosi króla o rę kę Izol
dy dla króla IV1 arka. Tris tan 1 Izolda ws iadają na statek, 
a wraz z nimi służebn ica Izoldy Brangien (Briingaine, 
Bragwaine, Brangane). której królowa dała f laszeczkę 

z napo1em milosnym clla kró la IV1arka i Izoldy. Jednak 
w czasie podrózy fatalna pomylka sprawia. że Tristan 
1 Izolda wypijają ów napój, który l ączy ich sza l o ną. 

niepowst rzymaną , dozgonną rn i lośc ią VVkrótce od
bywa się wesele króla Marka i Izoldy. IN czasie nocy 
poślu bne1 wierna Brang ien zastępuje I zoldę w lozu 
królewskim. Kochankowie widu1ą s ię nada l nocami 
'N ogrodzie, pod drze 1<1em , przy żród le . Zdradzen i przez 
zawistnych dworaków. skazani na stos, uciekaj ą do 
lasu, gdzie prowadzą zywot pustelniczy. Poszukujący 
ich król IV1arek, zajrzawszy do jaskini, widzi ich obo1e, 
niewinnie śp i ących , przedzielonych nag im mieczem 
Tristana. Wzruszony Marek uszanowal ich sen , ale za
m1enil miecz Tristana na swój. Izoldzie włożył na palec 
SWÓJ pie r ścień i zawiesi! swą rękawicę , aby uch ron ić 

1ej tvvarz ocl wpada1ących do jaskini promieni slońca 

Wspani ałomyś lność ta porusza sumien ia kochanków. 
Ona wraca do rnęż.a, a Tr istan idzie na wygnanie. do 
Bretanii . gdzie poś l ubia piękną księżniczkę Izo ldę 

o B1alych Dlon iach, ale pozostawia 1ą nietknię tą . 

Tristan myśl i tyl ko o zobaczeniu Izoldy Zlo towlose1 
W przebraniu żeb raka . blazna lub trędowatego uda1e 
si ę w drogę i zosta1e ranny. Wraca 1 wzywa I zo ldę Zlo
towlosą, bo tylko ona moze mu prz)ll"lróc ić zdrowie. 

Statek, k1óry mial ją p rzywieźć , rozp1ą l bialy zag iel jako 
umówiony znak. że przywozi Izoldę Zlotowlosą Jed
nak zazd rosna Izolda o Bialych Dłon iach ośvv1adcza 

Tristanowi, ze wplywa1ący do portu statek ma żag iel 

czarny. Tristan odwróci! się do śc iany i wyz1onąl ducha. 
Gdy Zlotowlosa wb1egla do sypialni, padla martwa na 
cialo zmarlego. Kró l Marek. który dowiedzial si ę o zgo
nie kochanków 1 poznal ta1 emnicę napoju milosnego, 
kazał ich pog rzebać w Kornwalii w jednym grobie. 
Wkrótce wyrosly na nim dwa d rzewa, które polączyły 
się galęzia mi w nierozerwalnym uści sk u. 

Kroi Mare 

King IV1ark , w legendzie a rt ur iańskief król Kornwal11 , 
mąz Izoldy. postać trag iczna 1 szlachetna, zwłaszcza 
u Gotfryda ze Strasburga, mimo niegodnej sytuacji 
zdradzonego męza : w Le Mone Darthur Malory'ego 
natomiast 1est to zdradziecki tchórz , dybiący na życie 

Tristana. 



Rycerstwo 

W średniowiecznym spoleczeńst ie feudalnym 
warstwa wojowników zlożona z feudałów zobowią

zanych z racj i posiadania ziemi do sluzby wojskowej 
i uczestniczenia w wyprawach wojennych na wezwa
nie swego wiacie , stano i ąca elitę spoleczną , która 
wytworzyla swoisty styl , etykę i ceremonia!. Atrybuty 
i obyczaie te1 warstwy ustahly się w XI wieku. W k rę

gu kultury dworskiej XI ! wieku , zwłaszcza francuskiej , 
uksztaltowal s ię wzorzec idealne o rycerza opiewany 
przez epopeje rycerskie, jak fr ncuska Pieśń o Ro
landzie, h iszpańskie opowieśc i o Cydzie, cykl legend 
o rycerzach król Artura. niemiecka P1eś11 o Nibelun
gach W XII I wieku dokona! się proces stanowego 
zamknięcia się cerstwa. W XIV ieku nastąp1lo jego 
utozsam1enie się z żoln 1ersk1m stanem szlacheckim 

Baronowie 

W ś redrnowieczu feudalny tytul szlachecki bezpo
średnich wasali królewskich, honorowy tytul szlachec
ki niższy od tytulu hrabiego. 

Napoi miłosny 

Wywar, napar, eliks ir, nalewka z lubczyku mająca 
wyvvolać w j a kiejś osobie namiętną miłość . W st arożyt

nośC! najstynniejsze byly tesalskie napoie miłosn e. ale 
Grecy i Rzymianie uzywali w tym celu często el iks irów 
niebez piecznych , wy olu jącyc h o blę d. Powiadano 
o Lukreciuszu, że osza lał , a o Kal igul i, że zmarl na sku 
tek wypicia napoju milosnego. Pojawia się on także 

opowieśc i o Tristanie i Izoldzie 

Miecz 

Broń biala o proste1 rękojeśc i L prostym albo ku 
dolow1 wygiętym jelcem i glo ni prostej , dlug1ej, zwę

żające j si ku końcowi , opatrzonej z obu stron stru
dLiną S l uży l do rąbar11a nieprzyjaciela. Uzywany od 
epoki b rązu do XVI wieku. Wyparty Polsce przez 
sza b l ę, pozostawal jeszcze dlugo potem oznaką sta
ny rycerskiego. W średniowieczu broń Jazdy rycerskiej. 
w XVI wieku dluga, dwuręczna broń piechoty. 

Smok 

Potwór z chrześc ijanskich legend średn iowiecz

nych , wyobrażan zazwyczaj jako rodzaj gada z pa
zurami lwa, skrzydlami orla i ogonem 1 ęża . Z paszczy 
jego i nozdrzy dobywaly się plamienie Był symbolem 
grzechu, a w szczególnośc i poga ństwa . Metaforę te; 
zacze rpnięto z Apokalipsy. Jego popularność w śr e

dnio 1eczu utrwalona przez poetów i na1g lośniejszych 

malarzy, wynrkała stąd , że kumulował w sobie wszelkie 
zlo, a 1ego głównym zadaniem zyciowym byto zostać 
zabitym przez św Jerzego albo przez jakiegoś innego 
ś iętego , czy bohatera. w mitolog11 i folklorze staro-

Frank Bernard Dicksee Rycerskość, 1885 
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zytnych ludów Bliskiego Wschodu 1 Greq1 smok by! 
zapewne czymś rodzaju olbrzymiego węza morskie
go, zrodzonego prawdopodobnie w fantaz1i czlowieka 
obserwującego wi1ące s ię ruchy fal. 

Proba ognia 

Sąd bozy. ordalia, rodzaj odwolanra si ę do in
stanc ji wyższej 1z ziemska. do bogów, Boga albo sil 
n dprzyrodzonych, sądowy środek dowodowy znany 
j uż starożytności , rozpowszechnrony we wczesnym 
sredniow1eczu, oparty na mniemaniu. że bóstwo 
ochroni nrewinnego i przyczyni się do wykrycia s raw
cy. Zabronione przez IV so ór laterański w 1215 roku. 
sąd bo ew Polsce nikly na początku XIV ieku. Do 
najczęściej stoso anych środkó należala m.tn. pró
ba ogrna albo gorącego metalu. Oskarzony musial 
przejść pewną i lość kroków przez og ień albo przez 
pewien czas trzymać w rę ku rozgrzane do czerwono
śc i żelazo . 

[Według Slownika mitów i tradycji kultury Wladyslawa 
Kopal i ńskiego .] 



TRISTAN I IZOLDA W CHOREOGRAFII 

19 · Leonide Massine (Miasin) MAD TRISTAN 
muzyka: Richard Wagner I Ivan Boutnikov; 
Ballet International 

IJ5 Frederick Ashton PICNIC AT TINTAGEL 
muzyka: Arnold Bax; 
New York City Ballet 

1%8 Herbert Ross TRISTAN 
muzyka: Richard Wagner; 
American Ballet Theatre 

b Janine Gharrat TU AU RAS NOM.„ TRISTAN 
muzyka: Jef Maes; 
Ballet du Grand Theatre de Geneve 

1963 Aleksiej Andriejew i Nina Stukolkina 
TRISTAN I IZOLDA 
muzyka Richard Wagner; 
Białoruski Teatr Wielki Opery i Baletu 

)65 Tatjana Gsovsky TRISTAN 
muzyka: Boris Blacher; 
Deutsche Oper Berlin 

969 Maurice Bejart LES VAINQUEURS 
muzyka Richard Wagner i muzyka tybetańska; 
Ballet du XXe Siecle 

9·1 Norman Morrice THAT IS THE SHOW lcz. 31 

muzyka Luciano Berio; 
Ballet Rambert 

197 John Gran ko TRISTAN {balet z.ip1anowany) 

muzyka: Hans Werner Henze; 
Stuttgarter Bal lett (przygo1owanla prwrwala śm1ert chOrOO!Jrafa) 

1 7 Norman Morrice ISOLDE 
muzyka: John Lewis; 
Ballet Rambert 

197 Glen Telley TRISTAN 
muzyka: Hans Werner Henze; 
Ballet de l'Opera de Paris 

1 7CJ Peter Darrell TRISTAN AND ISEULT 
muzyka: Ferenc Liszt; 
New London Ballet 

Rudolf Nurejew jako Tristan 
w balecie Glena Tetley'a, Paryż 197 4. Fot. Strunz 
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, Loyce Houlton TRISTAN 
muzyka: Hans Werner Henze; 
Deutsche Oper Berlin 

Robert Gohan DANGES OF LOVE AND DEATH {CZ. 2) 

muzyka: Carl Davis, Conlon Nancarrow; 
London Contemporary Dance Theatre 

John Neumeier TRISTAN 
muzyka Hans Werner Henze; 
Hamburger Ballett 

Susanne Linke ?TRISTAN UND ISOLDE? 
muzyka: Ludger BrUmmer; 
Nederlands Dans Theatre 

Myriam Naisy TRISTAN ISEULT 
muzyka Charles Papasoff; 
Les Ballets Jazz de Montreal 

Conrad Drzewiecki ŚMIERĆ IZOLDY 
muzyka Richard Wagner; 
Polski Teatr Tańca - Balet Poznański 

, JO Ivan Markó TRISZTAN ES IZOLDAHOZ 
muzyka: Richard Wagner; 
Magyar Fesztival Balett 

JO Nicolas Musin TRISTAN, ISOLDE 
muzyka: Richard Wagner, 
teksty Ibn Arabiego i na żywo Dylan Kent Trio; 
ABCDanceCompany 

I John Alleyne TRISTAN AND ISOLDE 
muzyka: Michael Bushnell, Owen Underhill; 
National Ballet of Canada 

l Krzysztof Pastor TRISTAN 
muzyka: Richard Wagner I Henk de Vlieger; 
Kungliga Svenska Baletten 

Anatolij Emelianow TRISTAN I IZOLDA 
muzyka: Piotr Czajkowski, Dmitrij Szostakowicz, 
Gustav Mahler, Samuel Barber; 
Zespół „Korona Rosyjskiego Baletu" 

Ondrej Śoth TRISTAN A IZOLDA 
muzyka: Richard Wagner, Tataku, Kodo; 
Balet Statneho Divadla Kosice 

Opracowanie: pch 





I. 

WAGNERA FILOZOFIA MIŁOŚCI 
Bohdan Pociej 

Żaden inn ze znanych nam wielkich kompo o
rów muzyki Zachodu me wz dzil tak ogromnego za
interesowania swoim ży c iem, swoją osobą , swoim 
postępowaniem . Nikomu le innemu twórców mu
zyki tak gruntownie i bezl itośn i e tego życ i a nie prze
badano, nie przenicowano, nie opisano rok po roku. 
tydZJeli po tygodniu , dzień po dniu, niemal godzina 
po godzinie. Osobę (a częścią 1 muzykę) Richarda 
Wagnera stawiano przed sądem , oska zając go o c 1ęż

k1e wykroczenia przeciw moralnośc i , etyce. estetyce, 
rel ig1 1. Wypominano mu liczne wady i wykroczenia, zie 
intenqe, uczynki i zaniedbania: rneloia lność (wobec 

Richard Wagner 
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Pytasz, co moim zyc1u z wszystkich r1ec7ą gló ą, 

Powiem ci . śmierć 1 m1lość ob. dwie zaró no. 
Jedne1 czu s ię czarnych. drugiej - modrych b 1ę 

Te dwie s ą me mllośc1 i dwie śmierci moje. 

Pr?eL niebo ro..:gw1e dzone, pośród nocy czarnej , 
To one pęd1ą wicher międzyplanetarny, 

Ten wicher. co dąl w ziemię. az ludzkoś · wydala, 
Na wieczny smutek duszy, eczn . rozkosz ciała 

Na zamach dni się miele. dno życia się ierc1. 
By prawdy się na1gtębsze 1 dokopać istnienia -
I 1edno wierny tylko. I nic s ię me zmienia 
Sm1erć chroni od miłości , a m1lość od śmier ci 

Jan Lechori 

Co to jest rn1Jość?-- Jiy!a ł kiedyś Plot n. · C- to Bóg? 
Duch n1eb 1ańsk1? A może stan umys!u? M1 tość. jak wiele 
jest jej postaci , Jak rózne są wszystkie te strony, wszystkie 
te momenty zyc1a do jakich odnosimy to słowo . Glupotą 

byla y próba sprowadzenia ich do spólnego mianow
nika. ś ród te1 ogromne1 róznorodnośc1 znacz ń k je 
się lu takLe to, o którym chcę pisać: 1ecLna miłość . Ta 
miłość - to ślad wieczności To obecność wiec;ności w 
czasie . To odkrycie takiego .,teraz ' tu, poci 1 abłonią gdy 
.. ołozę ciebie jak pieczęć na m im sercu, 1ak pieczęć 
na moim ramieniu" - to odkrycie takiego , teraz ' . które 
znauy .. zaws7e To zawieszenie czasu; jeś li „teraz' zna
c1 tyle co „zaw ze", rózrnca m1ęd1y .,teraz" a ,.wczoraj . 
„teraz" a .,jutro" - a więc c1as t aci m C?enie. Tu. pod 
1ablonią przesz łość 1 przyszlość zrnkat . a więc i śmierć 
traci swe ządło „m1lość jest mocna jak śmierć ' 

Krzysztof Michalski Plamień wieczności 
- Eseje o myślach Fryderyka Nietzschego 

przy1aciół) , serwi lizm (wobec moLnych i panuiących), 

pychę . arogancję 1 egoizm, antysemityzm, naciona-
11 m , szo in1zm ... \ idziana od tej negat nej strony 
postać Wagnera, na tle innych wielkich kompozyto
rów XIX wieku nie budzi sympat ii 

Pomińmy szakże tę c tą wrzawę 1 szczętą jesz
cze za życ ia Wagnera (takze - jako reakqę na kult 
jego osoby) , którą zresztą on sam mógł nieraz pro
wokować swoim zachowaniem i postępowaniem ; 
wrzawę trwa1ącą do dzi ś, podsycan przez moralnie 
zgorszon eh biografów Zawieśmy tez całą olbrzymią, 
idącą dziesiąt ki tysięcy pozyq1 li teraturę . jaka wo
kół !et postaci narosła . piśmien n ictwo rożne1 maśc i 

i wagi od uczonych studiów i flłoLohcznych rozwa-



żań , po brukowe sensacie 1 g rafomańskie plody pióra. 
Pomiri my t eż rożne „klucze" , ;akie do penetraq i oso
bowości Wagnera stosowano. z psychoanal itycznym 
i socjologicznym na czele . Pom ińmy, aby skupić się 

na czymś bardziej istotnym - czymś, co z duchowego 
rdzenia osobowośc i twórcy 1Ą/\(nika . a urzeczywistnia 
s ię i utrwala w d z iel e 

, ' 
To coś nazywam m u zy cz n ą f i l ozo f i ą mi lo 

ś ci . Wagner jawi mi s ię w dziejach muzyki jako wiel
ki , oryg inalny filozof wśród kompozytorów Nre tyl ko 
piewca m ilosci i wyraziciel milosnych u czuć , bo tych 
w historii muzyki Zachodu, od wieku XVll. bylo wiel u. 
Wlaściwie aż po kres muzycznego romantyzmu, w XX 
wieku. ekspres1a m1lośc 1 ;est tu jedną z glównych nici 
przewodnich. Zaś w muzyce wiel kich kompozytorów 
XIX w ieku Ą/\(raz uczuć milosnych os iągn i e apogeum 
in tensywności, su btel ności, zróznicmvania odcieni. 
Muzyka Beethovena, Schuberta, Berlioza, Chopina. 
SchLrmanna. Liszta, Verd iego, Brah msa, Czajkow
skiego, Mahlera mówi o milośc i - czy mówi milość 

- najrozmai tszymi sposobami , wyrazając 1 przedsta
wiając jej jasne i ciemne strony. Równ ież i Wagner 
w tej muzycznej mowie miłoś ci aktywn ie partycypuje 
i j ą wspóltworzy, w swoich „romantycznych operach" 
Holendrze-tulaczu, Tannhauserze, Lohengrime. Wsze
lako już tu , w pierwszej fazie doj rzale; twórczości, 

rysuje s ię to , co póżn ie j będzi e konsekwentnie urze
czywistniane, rozwij ane i pogłę bi ane jego własna, 

Wagnerowska filozofia rn i lości : p rześwi t u ie jej sedno 
i rdzeń - metafizyka. Dla romantycznych oper Wa
gnera znamienne są tedy myśli przewodn ie, klu czowe 
idee zbawienia i odkupienia (mężczyzny) przez mi
łość of iarną (kobiety), rozziewu i dramatycznego na
pięc i a między m i łośc i ą zmysłową a duchową, mi ędzy 

pogańskim erosem a chrześc ij ańskim caritas (ta idea 
powróci , wzbogacona 1 pogłębiona , w ostatnim dziele 
Wagnera). Idee o podlożu chrześcijań skim , \Ą/\( razone 

środkam i muzycznymi jasno , \Ą/\(rażnie , sugestywnie. 
W „operach romantycznych " - Jak i w pierwszym 

akcie Waikim (najcudowni e1szym poemacie miłosnym 
w dzi e;ach muzyki orkiestrowej !) - mamy wszakże 

dopiero zapowiedzi. przygotowanie do wlaściwej me
tafizyki m1 lo śc i . Ta bowiem realizowana będz i e w peln 1 
w dramatach Tristan i Izolda oraz Zygfryd . 

Podejmu j ąc tutaj próbę uch \Ą/\(cen i a , o k reśl en ia 

i rozwazenia fi lozof1 i-metaf1zyki milośc i w muzyce Wa
gnera odc inam s ię od róż nych psychoanali tycznych 
czy soqo l ogiZu j ą cych interpretaq i, których zamiarem , 
1awnym bądź skrytym. było (i jest) poniżanie osobo
wości wielkiego twórcy, ściąganie „przypadku Wa
gnera" w dól. swoiste .egzorcyzmo 'Janie" ( świed(iel ) 

jego osoby. Ja obieram kierunek akurat odwrotny. 
Patronuje mi w moich rozwazan1ach Tomasz 

Mann -wobec Wagnera bynajmnie1 nie bezkrytyczny! 
- co swój odczyt -ese1 Cierpienie i wielkość Ryszarda 
Wagnera (1933) tak zaczyna!: 

„ Cierpiąca 1 wielka 1ak wiek, którego iest na1do
skonalszym \Ą/\( razem , wiek dziewi ętna sty, stoi przed 
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oczami postać Richarda Wagnera . Twarz cala w zmar
szczkach, obarczona vvszystkim1 namię t nościami , 

t a ką ją w idzę 1 ledwo pot rafię od rózn ić m iłość, j aką 

darzę jego dzielo, 1edno z najwspan1 als1ych . najbar
dziej wąt pl i\Ą/\(c l1 , wieloznacznych i fascynu1ących 

z1awisk w śvv1 ec ie twórczośc i, od milośc 1, jaką da rzę 

stu lecie , którego większą część \Ą/\(pełn i lo jego życre , 

to życ i e w niespokojnym ruchu , umęczone . opętane 

i zapoznane, oprom1en1one u schylku slawą świato

wą" (przeklad Jan Garewicz) . 
Patronuje m1 równiez Marian Zdziechowski, wielki 

nasz myś lic i el 1 badacz literatur. natchniony duchem 
romantyzmu. Znamienny passus z 1ego ks i ążki Pesy
mizm, romantyzm i podstawy chrześcijaństwa (1914) 
pozwolę sobie p rzypomn i eć 

,Wagner jest ostatnim a na1wię kszym z ro man
tyków. Romantyczne upojenie n 1 eskończonośc1ą , 

skupione w żądzy \Ą/\( rwan ia się poza gran ice, które 
rzeczywistość stawia n i eskończonemu duchowi, po
chłonęlo go z tą mocą , co przeb11a powłokę, jaką dla 
myśl i iest slowo . I uznawszy wówczas mowę ludzką 
za niedostateczną do wyraże nia tego, co mu w duszy 
wrzalo i co 1ą rozsadzalo , począl szu kać sprzym ierzeń

ca w muzyce i stworzył w sztuce nową formę, w któ
rej muzykę z poezją zespoli ł. Przez szt ukę zaś, przez 
swój dramat muzyczny zapragną! dzi alać na świat. 
On wie lbi! w sztuce moc przeobrażan ia duszy i pr ez 
n i ą utorować ch c i ał d rog ę wymarzonemu przeobra
żeniu l udzkośc i ." 

W tym, co nazwałem filozof ią - metafizyką - m1!0-
ści odsian ia m i si ę wi e l kość Wagnera . Stworzen ie ta
kie1 metaf izyki, wyartykulowanie Jej w j ęzyku muzyki, 
jest dzielem tak wspanialym, że odkupuje , znosi jego 
grzechy, oczyszcza z win i 

2. 

Na temat miłośc i Wagner mówi! i pisal duzo, miał 

swo1ą koncepqę czy teorię m ilo ści , coś się w te1 
koncepcji z upływem czasu zmienia ło , aie jej sedno 
pozostawalo niezmienne Wremy, ze w jego burzlrwie 
niespokojnym życiu, w dramatycznych perypet iach 
1 zawiklaniach jego losu m ilość grała rol ę glówną , była 

dla tego zycia ni c i ą przewodnią Jak ją odczuwa! i po1-
rnowa!? Totalnie zmyslowo i duchowo, z1emsko. ludz
ko r kosmicznie. jako ( pogar~s k1 ) Eros i p ko (c hrześci 
j ański e) caritas . oparte na wspólczuclu m i łosie rdz i e (to 
właśnie w kwestii współczuc ia tkwi la, w póżniejszych 

latach, 1edna z kośc i niezgody między Wagnerem 
a Nietzschem, który odrzuca ł wspólczuc1e 1ako nie
zgodne z jego filozofi ą „woli mocy" i koncepqą „nad
czJowieka '') W centrum zaś jego pojmowania miloś ci 
była ta „erotyczna" między mężczyzną a kob i e tą 

„W pelni rzeczywista mi łość -- powiada Wagner 
- mozliwa 1est tylko w sferze pici: ty lko 1ako męzczy
zna 1 kobieta mogą s ię ludzie kochać nap rawdę , zaś 

wszelka inna milość jest z te; tylko wywiedziona , po
chodna od niej, odniesiona do nie1 lub sztuczn ie 1ą 
naś l adująca . Blędne jest traktowanie teJ m i l o ści (tJ . 
mi ł ości seksualne1) tylko jako pewnego objawienia mi 
ło ś ci w ogóle, p rzy czym na l eza łoby przy1ąć obok niej 

jeszcze inne, moze nawet wyzsze objawienia" (wg- To
masz. Mann Cierp ienie i wielkość Ryszarda Wagner~ . 

przeklad Jan Garevvicz) 
Tak pojęta milość obiecuje na11NYż sze sp e lni e

n 1 e . Wagner - jak pisal Zdz1echowsk1 - „ wie l bi ł w 
sztuce moc przeobrażenia duszy". ale - dodajmy -
zarazem wielbi! k o bie t ę, „w i eczną kob i ecość", Ew1ge 
Weibliche, ucieleśn i e n i e i zarazem uduchowienie m1!0-
śc i. Wi elb i ł m i łość ucie l eśnioną w kobiecie. W swoich 
dramatach \Ą/\(kreowal postacie kobiece z rzędu naj
p 1 ękn i e1szych . najbardzie; wyrazistych w całych dzie-
1ach opery Senta (z Holendra-turacza ), Wenus i E lż

bieta (z Tann/1ausem) . Elza (z Lohengrina) , Sieglinda 
i Brunhilda (z tetralogii Pierścien Nibelunga ), Kundry 
(z Parsifala) . Wyposażył je w charakt erystykę muzyczną 

tak bogatą i zlożoną, tak psychologicznie poglębi oną , 

o tak szerokim wachlarzu emoc1onalnych niuansów, 
że pod tym wzg l ędem nikt go w dziejach muzyki nie 
zdolal przewyższyć I A gdy teraz czytam niedawno - w 
dodatku ku lturalnym popularne; polskiej gazety - o no
wej tyczącej Wagnera demaskatorskiej książce, które1 
autor (praprawnuk Richarda , nielubiany w Bayreuth) 
\Ą/\(pomina mu ... mizogi nię , bierze mnie śm iech pusty 
i politowanie czegoż to jeszcze temu czł owiekowi nie 
\Ą/\(pom r1ą tropicie le złych cech łego charakteru r 

Wagner kocha! kobiety 1 wiel bi! kob i ecość , ale 
podobn ie jak inni romantycy kocha! 1 wielbi! przede 
wszystkim samą milość. I to właśn ie uwie lbienie kazało 
mu zgłębiać , rozwazać i p rzedstawiać tę sfe rę u czuć 

w swoich dzietach Wyrażać i przedstawiać samą 

m u zy ką. Swoią muzyką móvvil Wagner najg tębszą 

prawdę tego stad ium ludzkiej egzystenqi, które okre
ślić można 1ako e kst at y c z ne b ycie w mi t ośc 1 

W substancji i akcydensach muzyki Wagnera - zwłasz

cza muzyki Tristana, Walk irii, Zygfryda - zawiera się cala 
filozof ia, metafizyka i log ika dziedziny uczuć ludzkich z 
ich milosnym centrum. Na temat tak koncentrycznie 
pojmowanyct1 uczuć Wagner - rzec mozna - f i loz o
f u1e m u z y ką ; filozofia bowiem w ogóle, \Ą/\(rastając 

z sedna ludzkiej egzystenqi, ma t aką przedziwną 

natu rę , że pozwala równ i eż f il ozo fować językami po
szczególnych sztuk poezji i prozy, malarstwa, muzy
ki. Wagner fil ozofuje vv sposób właści\Ą/\( tylko sobie, 
w jaki nie filozofował 1eszcze zad en kompozytor. To filo
zofowanie zaś - muzyczne , kompozytorskie - nie zna
czy bynajmniej izby muzyka Tristana, czy tetralogii byla 
jakoś przeintelektualizowana, spekulatywna. Wprost 
przec1wnie1 Wagner fil ozofu1e muzyką (w jej orkiestro
wo-symfon icznym med ium) intensywnie emocjona l ną , 
wi brującą uczuciami. Swoją metaf izykę mi lości rozgry
wa - j eśl i można tak powiedzieć - j akośc i ami ekspre
sji uczuciowej Filozofuje elementami 1 f ormą muzyki . 
je; narracją , czasem, p rzest rzenią i barwą brzrrnenia. 
Filozo fu je melodyczną „mową dżwięków" - instrumen
t a ln ą , or ki e s trową i wokalną sp rzęgn i ętą ze s łowem 

Wszelako substancjalne sedno tego f1lozofowan1a tkwi 
w h arm o ni c e - w grze napięć międzyako rdo\Ą/\(ch , 
w gęste] sieci powiązań i odnie si e ń funkcy1nych syste
mu tonalnego w stadium „krytycznym" , eksplorowane
go zda s ię do granic moż liwośc i. 

55 

3 

W pro1ektowaniu, gruntowaniu i rozwi janiu Wagne
rowsk1e1 metafizyki milośc i decyd ująca byla inspiracja 
filozofi czna Artura Schopenhauera. Jego główne dzie
lo Die Welt ais \!Ville und Vors tellung I Świa t jako wola 
1 p rzedstawienie (p ierwsze \Ą/\(dan i e , 1818; \Ą/\(d an ie 

polskie w tlumaczeniu Jana Garewicza, 1994) prze
czyta! Wagner - j e śl i mu w i erzyć - aż czterok rot111e 
(czy tylko tom pierwszy, czy też i drug i, tej samei g ru 
bośc i ? ) i bodaj żad na inna lektura tekstu filozofi czne
go nie wywarta na nim takiego wrażenia , nie wplynęta 

tak silnie i glęboko na jego twórczość , przen i kając 

do samego Jej muzycznego sedna. W filozofii Scho
penhauera, którego stal si ę tak żar l iwym czytelnikiem, 
w jego teorii woli życ i a . nirwany. wspótczucia , w 1ego 
metafizyce sztuki, w jego pesymizmie znajdowal Wa
gner potwierdzenie wlasnego światopoglądu. Pisa! do 
Liszta w 1854 roku 

„Przy powolnych postępach mojej muzyki, za1-
mowatem s i ę teraz wylączn i e i z li terackiego punktu 
widzenia, czlowiekiem, który wdarł się w moją samot
ność - jak dar zeslany z nieba. Tym czlowiekiem 1est 
Artur Schopenhauer, największy filozof od czasów 
Kanta, którego idee on pierwszy przemyślał do końca , 

jak sam mówi ... Jego idea przewodnia, negacja woli 
życia jest straszna w swej powadze, lecz jedyna, któ
rą można nazwać zbawieniem Dla mnre nie byla ona 
oczywiście nic1ym no\Ą/\(m , nikt zaś nie może jej pojąć , 

kto nie nosi ł jej żywej w sobie. On jest filozofem, który 
m1 pierwszy pozwoli ł tę s prawę 1asno zobaczyć " (wg: 
Guy de Pourtales Wagner - Historia artysty) 

A w Dzienniku dla Matyldy z roku 1858 notował 

„W ostatnich czasach wc iąg nąlem się znowu po
woli do czytan ia glównego dz i eła mego przyjaciela 
Schopenhauera 1 tym razem - zadziwiającym sposo
bem - podsuną! mi myśl rozbudowania 1ego systemu 
i stwierdzenia słuszności jego zasad. Choclzi przede 
wszystkim o to, by udowodn ić , że można doprowadzić 

do uspokojenia wolr przez milość - nre abstrakcyj ną 
rn ilość , lecz przez sarną milość zmys lową , zrodzoną 

z poci ągu mężczyzny do kobiety. Dotychczas żaden 
filozof, nawet Schopenhauer, nie dopatrzy! się w tym 
drogi do wyzwolenia. Ten temat interesuje mnie coraz 
bardziej, gdyz chodzi tu o dane, których ja jeden mogę 

dostarczyć. Nie istnial bowiem d otąd czlowiek , który 
bylby j ednocześn ie poetą i muzykiem, w tym znacze
niu, w jakim ja 1estem jednym i drugim, a więc człowiek, 

któremu 1est dane takie przenikanie życia wewnęt rzne

go, jakiego nie można zna l eźć u nikogo innego.' 
Wytyka s ię dz iś Wagnerowi, że odczyta! Schopen

hauera opaczn ie, że zinterpretowal iego myśli po swo
iemu, subiektywnie, ze w kwestii mi łości - dla sieb ie 
wszak na jważ niej szej - jakby zignorowal ironiczn ie
-zg ryż l i \Ą/\( o nre1 rozdzial w I tomie dziela filozofa (Me
lafizyka mi/ości p lciowe1) . sp rowadzaiący całą miłość 
ero tyczną do pięknej gry pozorów, masku1ą ce j b iolo
giczny popęd seksualny. Wytyka jąc wszakże Wagne
rowi niezrozumienie myś l i filozofa , zapomina s r ę o tym, 
ze do natury wielki ch dziel fi lozoficznych - zwlaszcza 
tak bogatych i złożonycli 1ak to , o którym mowa - na-



leży również wieloznaczność. dopus1c1ająca różne , 
nawet sprzeczne interpretaqe; na lym takze polega 
rozvvó1 lilozof11 Zachodu. je1 nieustanna ewolucja . 

Najważnie1sze w insp1raC)i filozofią Schopenhau
era bylo to, że Jego główne odkrycie , myśl naczelna 
1 rnć przewodnia calego dzieła - o w o I i 1ako praza
sadzi świata 1 pramotorze bytu · wniknęła do sedna 
osobm ości twórczej agnera, strząsnęła jego świa
toodczuciem i sw1atoobrazem, tym samym wplynęła 

na charakter jego muzyki, zbulwersował substan
cjalnie jego sposób to mowarna d · iękowe1 materii. 
Pow1edz1eć mozna w dosadnym skrócie , że wol a 

transfmmowana w brzmienia 1 struktury dźwiękowe 
- „wcieliła się" wprost w harmonikę , pojmowaną 

jako spiritus mo ens, pierwszy motor substancjalnie 
formowanej muzyki! 

Tu wszakzc (to j uż odkrycie Wagnera l) Schopen
hauerowska „ślepa " wola derza się z bynajmniej nie 
ślepą a widzącą s ilą m1łośc1I I nie tyle może zde
rza się, co zespala. Rzec można Wagner pr1ywraca 
wzrok, jasność i ostrość widzenia ślepej woli - w mi 
łosnym zachwyceniu! Nadaje 1ej kierunek, cel i sens 
Wszechwładna siła miloś i, moc kreatywna (choć 1 ni
szcząca zarazeml), dialektyczrne dwa przeciwstawne 
cele ma1ąca pozytywny - byt i negatywny - nicość , 

życie 1 śmierć - jawi s ię Wagnerowi w wymiarze ,,ludz
kim. arcyludLk1m", jak równiez w wymiarze kosmicz
nym, ws1echbytu . Siła mi lośc 1 w sensie podwó1nym 
jako sila przyciągania 1 1ako si la dązen1a . 

M iłość 1est z natury ekstatyczna . Wagner z rne
zwyklą sugestywnością przedsta1 il t ę cechę milości 

Tu 1uz wszakże wybiegamy poza f1lozofię Schopen
hauera 1 wchodzimy w wiek XX , do Heideggera i 1ego 
koncepcji egzystenC)i . 

„TradyCJa filozol1czna mówi Heidegger traktowa
la cLlowieka jako byt w pe In i obecny, tu 1 teraz uchwytny, 
byt taki 1ak inne byty, jako uecz materialną albo rzecz 
du hową, 1ako Kogoś albo jako Coś . Tymczasem czlo
wiek 111eustannie samego siebie przekracza, wykra
czając zaralem poza byty, które napotyka we wnętrzu 
świata Zyjemy w stałym napięciu pomiędzy Kimś a ni
kim, 1esteśmy tym nap1ęc1em, to ono nas konstytuuje. 
Czlowiek - jeśl i go porównać z rzeczami - ma chwiej
ną tożsamość, jest bytem permanentnie wytrąconym 
z równowagi. zawsze trochę nierzeczywistym I dlatego 
właśnie może zapytać o sens czasownika być . 

Ten ruch przekraczania opisuje słynne slowo eg
zystenC}a . które w wykładni Heideggera znaczy tyle, 
co stać poza-sobą EgzystenC)a to sposób bycia czło
wieka . Czlow1ek egzystu1e. czyli znaiduje się za sze 
na zewnątu siebie, 1est w sposób ekstatyczny. Greckie 
słowo ex-s/asis, etymologicznie rzecz bio rąc, znaczy 
wy-s tawanie [ . ] Ekstatyczna istota czlow1eka - czy
tamy w Uście o humamzmie polega na ek-zystencj1, 
która 1est zymś innym niz ex1stenUa pomyślana me-
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tafizycznie. Innym terminem, za pomocą którego He
idegger opis je ten fundamentalny ruch przekracza
nia, jest słowo tran cendenC}a (Wawrzyniec Rymk1e
w1cz Ktoś i nikt - prowadzenie do lektury Heideggera , 
Wrocław 2002) 

Co to znaczy. że m1lość jest ek st atyc zna? Zna
czy to , ze dązy ona - z żywiołową si l ą w1ch1u, ognia, 
wody - do zniesienia wlasnego Ja. Dwojakim spo
sobem poprzez roztopierne, rozpłynięcie Ja w Ty, wy
mienność osobowoś i dwojga kochanków - w sprzy
jającej miłosnym uniesieniom Nocy (co tel: genialnie 
obrazuje muzyka li aktu dramatu Tristan i Izolda , a cały 

ów rnesłychany ekstatyczny duet, w swej apoteozie 
Nocy, zda1e się być równiez inspirowan Hymnami do 
Nocy Novalisa) i poprzez osiągania ante1stycznego 
stanu nirwany. 

li . 

Powiedzieć można , ze to moc kreatywna, formo
twórcza s iła miło śc i kazała agnerowr przerwać pra
cę nad Zygfrydem trzecim ogniwem tetralog11 i pod1ąć 
temat Tr istana i Izoldy. Zostawi! tamten śwra t mitolo
gii germańskie1 (na sposób romantyczny odcz lanej) 
- świa t wladzy i zlota, bogów, półbogów, ludzi, karlów 
i baśniowych stworów - aby znów do niego po kilku 
latach powrócić , wzbogaconym nowymi i donioslymi 
doświadcz rnamr dramatu z rnnej zgoła sfery Wagner 
mus i a I skomponować Tristana akurat w tych wlaśnie 

lalach, w połowie swego życia, w pełn i sil twóruych, 
w naJwyLszym 1 ch - m iłosnym 1 - spotęgowani u . W gru
dniu 1854 roku p1sal cło Liszta 

„ Ponieważ w moim życiu nie zaznalem prawdziwe
go s1częśc1a mi łości , chc1albym temu najpiqkniejsze
mu z marzeń wznieść pomnik. w którym od początku 
cło końca m1 lość znajdowalaby swoje spel111enie. Ulo
żylem sobie w glowie szkic Tristana i Izoldy, koncepCJa 
muzyczna bardzo prosta. lecz o intensywnej melodii. 
A ja, aby umrzeć , o tu lę s ię w fałdy „czarnego ?agia", 
który przepływa "zakończeniu ' (wg Guy de Pourtales 
Wagner - Historia artysty, Warszawa 1962). 

Od sierpnia do listopada 1857 roku pisał Wagner 
tekst dramatu . W paździe rniku w Zurychu zacząl p isać 

muzykę . I akt skomponował z początkiem 1858 roku ; 
akt li uko1'\czony zostat wiosną roku 1859 w Wenecji , 
zaś partytura calośc 1 była gotowa w sierpniu 1859 roku 
w Lucernie. Rozpoczęły się , sześć lat 1rwające , poszu
kiwania sceny dla wystawienia nowego dziel (Karls
ruhe Paryż , Wiedeń) Dopiero dzięki przyjacielskie1 
protekcji króla Ludwika li Ba arskiego magio wresz
cie do1ść do premiery Tristana w Operze Monachijskiej 
- 1 O czerwca 1865 roku Dyrygował Hans Bulow, partie 
tytulowe śpiewali artyśc i z Drezna: Ludwig Schnorr on 
Carosfeld i 1ego zona Malwina. 

W Ep1log1scher Bericht (1 871) Wagner wskazuje 
na bliskość mitycznego kręgu Nibelungów i kręgu Tri
stanowskiego Zygfryd (z tetralogii) i Tr istan - których 
losy u Wagnera tak osobliwie s ię przecinaj to wśród 
licznych postaci jego teatru d ie najbardziej przez nie
go um1lowane, bohaterowie t ra giczn i , których ml o 
do ść i miłość poświęcone zosta j ą śmierc i 

Partyturę Tristana i Izoldy napisal kompozytor roman
tyczny przekraczający 1uz wszelako połowę romantycz
nego stulecia i zostawiający za sobą lata czystych pory
wów serca, wczesnoromantycznych uniesień 1 aurę roL
kw1tu romantyzmu literackiego ; wchodzący natomiast 
w romantyzmu lazę póżną , pesymistyczną , w roman
tyzm przetrawiony refleksją samoś iadomośc1 . Jądro 
św1atoodczucia pozostaje s1akże niezmienne: mi 
l oś ć . Muzyka Tr1stana 1est emanaCJą Wagnerowskiej 
filozofii miłości. Paradoks i tragizm ziemskie] m1lości -
zdaje si ę mówić swą muzyką gner polega na m, 
ze my, istoty ludzkie, 1esteśmy na nią skazani, me mo
ż my zyć be niej. zdając sobie równocześrne sprawę , 

ż 1est ona ze swej istot egzystencjalnie n1e sp e l
n 1alna , że pragnienie m1losne naiglębsze . o charakte
rze metaf1zyczn m calkowi tego utożsa mienia wlasnej 
osoby z osobą ukochaną - jCSt me-do-urzeczywistnie
nia. Dzieje si ę tak d latego, że milość erotyczna zwią 

zana jest nierozeiwalrne z p rzemożną w o I ą z y c i a , 
jest tej woli niesamowitym spotęgowarnem w istrneniu 
1ednoslkowym. Pragnien ie milosne 1est maksymalne, 
niepokóJ milosny - skra1ny, dązen ie miłosne - dąże

niem ostatecznym. Miłość sta 1a czlow1eka w sytuaCJi 
granicznei ; naj ższe spelrnenie mozli e iest tylko 
w calkowitym wyciszeniu woli życi . w nirwanie, nico
ści , u111cestw1er11u , śmierci Stąd śc i sły związek 1 dopeł 

nienie" za1emne miłośc i - jako p lni istnienia r śmie rc i 

- jako pełni nicoscr Spoiwem zaś czarodziejskim i me
taf izyc nym poś redrnkiem tego związku wst pię kno 
Tutaj prze1mując wiersz Augusta von Plattena (1796-
-1835), zatytulowany Tristan , rnoglby sluzyc jako motto 
Wagnerowskrernu dramatowi 

Kto na 'ł lasne ocz ujrzal piękno, 
ten 1uż zoslal śmierc i zaprzedany 

Albowiem miłość ziemska. ?Wtaszcza rr11ędzy ko
bietą a męzczyzną iest najwyższym spotęgowaniem 
umiłowania piękna , na miętnością skrajną ku pięknu 
-- ucieleśnionym w człowieku. „O Izoldo, ja kże jesteś 

p iękna " śpiewa Tristan w przedśmiertnym monolo
gu . Mi lość ·- otwarta, nieskończona - 1est wiecznym 
pragnieniem, nieustannym dążeniem . ciąglym niepo
ko1em Impuls i ruch wewnętrzny przezywanej m1lości 
w 1ej metafr1ycznym rdzeniu porusza muzykę Tristana 
1 Izoldy, 1es1 1ej pierwszym i zasadniczym motorem. 
W tym sensie cala ta wielka partytura , z mnogością 
swoid 1 motywów przewodrnch (którymi Wagner go
spodaruje z genialną kompoz torską ekonomią t ) roz
w11a się i ow11a wokól ie nego motywu-ziarna· danego 
zaraz na począt u (j ko osnowa calego Wstępu) mo
tywu m1losne1 tęsknoty i miłosnego pragnrenia Ge
niusz kompozytorski Wagnera 1ransponu1e ów impuls 
metafizyczno-m1losny w „ fermo tującą ··, schromaty
zowaną materię harmoniki pozbawione1 1akby punk
tu odrnesierna - ośrodka cięzkośc1 - harmoniki stale 
poszuku1ącej tomki. Tuta1, w owym przenikającym 
isto tę cztowieka dozn niu i przezyciu m1lośc1 „trans
cendentalnym" (dla którego agner szuka prze7yc1a 
konkretnego, jednostkowego indywidualnego) tkwi 
g ówne żródlo 1nspiraC)i tego arcydzieła . 
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W urzeczywistnione) part turze orkiestra przy1mu1e 
funkcję eksponowania akc11 dramatu - wewnęt rznej , 

psycholog1czne1 i zewnętrznej . scenicznej . Tuta) jUZ 
dziala w pelni gernusz kompozytorski agnera, jego 
niewyczerpana inwenc1a kompozycyjno-przetworze
rnow , którą przejął byl od Beethovena. podobnie 1ak 
wszyscy romantycy, i k tórą - sprzęgając organicz
nie ze sztuką instrumentacji - rozwija maksymalrne 
w obszarze symforncznego zywiolu (nie bez impulsów 
poematów symfonicznych Liszta). Subslanqa dż ię
ko a melodyczno- ł1anno111czn da się tuta1 jeszcze 
sprowadzić do postaci wyciągu fortepianowego, ale 
1ej stopień integracji z orkiestrowym kolorytem jest o 

rele · sz . ściślej szy niż u romantycznych poprzed-
ników Wagnera Stud iu1ąc partyturę Tristana, s l uchając 

muzyki z nastawieniem na jej orkies trowość i symfo
niczność , stwierdzamy, ze orkiestra trakto ana iest 
przez kreacy1ną wyobrażnię kompozytora jak jeden 
wielki, zróżrncowa ny, gi ę tki 1 czuly instrument. W za
lel:ności od charakteru akcji dramat czne1 - 1eJ temp 
1agęszczeń , rozrzedzeń , sp i ęć i spiętrze 1i - matena 
orkiestrowa wzbiera, lalu je, zgęszcza s i ę, spi ętrLa , wy
bucha, wrze, kip i lub też - bardziej uspoko1ona - pl -
me. zwalnia swój nurt. opada, zastyga (li akt dramatu) 
Wielkie uniwersum orkiestrowe wylania tez z s1eb1e 
cLęsto barvvy szczególnie ekscytujące i niepokojące , 

gry i dialogi kameralne, solowe, gdLie w pelni rozkwita 
Wagnerowski romantyczny kunszt orkiestrowej polifo
nii, swoistego kolorystycznego kontrapunktu. 

Usytuowana " centrum twórczego życia Wagnera 
partytura Tristana i Izoldy. zawie raj ąca w sobie lak wiel
ki ladunek muzyc.01e1 energii 1 temperatu ry, zrodzona 
zda si ę z czystego naporu 1n encji sil życia muzyki 
·- przekazuje nam przesianie głęboko pesymistyczne, 
energii życ ia zgola przecząc . A równocześrne ta par
tytura, za 1 era1ąca muzykę cudo 'lnie natchnion , 1est 
owocem genialne1 myśli, frapuje m1 trzostwem tech
niki kompozy ors iej. 

Doskonala 1est budowa calego dramatu, z jego 
wyraz i stą symbol iką Jest on „wpisany" morze 
(symbol rneskonczonośc1 , bezkresu, błądzenia, bez
oslonośc i ) . W pierwszym akcie - dynamicznej, burzh
w1e-nam1ętnei (monologi Izoldy!) ekspozyC)i dramatu, 
zdominowane, przez tempa zywe 1 narrację iespo
ko1 ną - jest to ruchliwie płynny l:ywiol morski z per
spektywy płynąc go okrętu akcie Ili - tragicznym 
finale z ekstatyczną kodą - zyw1oł 1est uspoko1ony, 
owi ny tchnieniem śmierci, bliski nirwany beLkres 
morza z perspektywy brLegu, 1 aurze oczekiwania 
1 zludne1 nadziei Aktem I rządz i świat o dnia, aktem Ili 
- dzień na skra1u zmie zchu Akt 11 natomiast - w które
go trzech scenach mistrzowsko zróżnicowan eh pod 
względem narrac ji , tempa, dynamiki. zagęszczenia 

ekspres1i. stopni temperatury, cala wlaściw1e tragedia 
m1lośc 1 się rozgrywa, a wielki . eks tatyczny duet miło

sny stanowi centrum calego dramatu spowity iest 
w noc , odwieczny azyl kochanków - a lądzie stalym 
(ogród, las) , w miejscu od zywiol morza oddalonym , 
pozornie bezpiecznym ... 



Pieśni dla Matyldy 

Przypomnijmy tu ieszcze jedną z piękn i ejszych 

historii miłosnych , jakie zda rzy ły się w życiu wielkich 
twórców czasów nowozytnych . zwłaszcza epoki ro 
mantyzmu. Opisywano j ą wielokrotnie - z mnieiszym 
lub większym talentem , mnie) lub bardziej dyskretnie 
- tak, ze wzbogac ila ona zasób wspólczesnych mitów 
tyczących artystów, mimo że zdarzyla się naprawdę . 

Historia tutaj przywolana dotyczy szczególnego spo
tkania dwo1ga romantycznych istot w żywiole poezii 
i mu1yki Ukochana Wagnera, Matylda. byla równ1ez 
poetką w odczuciu świata, przezywaniu rzeczywisto
śc i . Nie uprawiala wszakze poezji profesionalnie, nie 
publlkowala swoich wierszy pisala Je, podobnie jak 
wiele wraż l iwych i poetycko nastrojonych istot , nie
gdyś i dzisiaJ, z potrzeby serca i umyslu. Oto poetycki 
tragment je1 autors twa, co móglby sluzyć za motto do 
dramatu Wagnera (z listu do Wagnera, 3 lipca 1863, 
przeklad: Krystyna Jackowska-Pociej): 

Kiedy cierpienie czarnym smutku skrzydlem 
cięzko opadnie wprost na duszę twą , 

to od zmiennośc i wiecznie nieustannej 
ku l użnym więzom ty myś l zwraca1 swą 
Gdy z ócz spadają zaslony uludy, 
Jak bańka z mydla rozpryska raj ten, 
z grobu wychodzą blade, nikłe cienie, 
a terażniejszość roztapia się w sen. 
Tylko w Nie-Bycie szuka) Bytu swego, 
wszystko Istn ien ie pusty pozór wszak, 
prawdziwie tylko iest serce b iJące 
i jego wieczny ból - te) prawdy znak 

Dlaczego Wagner napisal dramat o m1lości Trista
na i Izoldy? Ponieważ przeżyl naiwiększy dramat milo
sny swego życia Takiego dramatu pragną! zaś catym 
swym jestestwem objawien ia milości w je) istocie, 
przeżycia miłośc i w jej szczęściu i tragizmie Pragną! 

- nie dla samego wszakze tylko przeżyc ia , lecz aby 
to przeżycie transformować w muzykę i przetworzyć , 

przesublimować w dzielo sztuki calościowei - Ge
samtkunstwerk - z muzyki wyrastające , wokól nie) sku
pione .. 

Richard Wagner i Matylda Wesendonk to główne 
postacie tego dramatu miłosnego . który tak wazną rolę 
odegra! w biografii kompozytora. Jego czas 1 m1eisca 
to Zurych, Wenecia. w latach 1852-59. Osoby drugie
go planu akqi dramatu, acz mocno w nią wciągnię te to: 
mąż Matyldy, Otto; Minna, żona Wagnera; Franz iszt; 
Hans von Bulow, pianista i dyrygent i iego mloda żona 
Cosima, córka Liszta a póżniejs a żona Wagnera. 

Po opus czeniu Niemiec. skąd musial uchodzić 

śc igany listem gończym za udzia ł w rewolucji 1849 
roku , Wagner osiada na dłużej w Zurychu; tuta1 dyry
guje też koncertami. Na jednym z nich, „ roku 1851, 
Jak si ę zdaje ·- pisze Etienne Gilson w swoiei Szkole 
muz (slawny historyk filozofi i, mediewist , wydal, na 
marginesie swojej wielkiej twórczośc i , tą właśnie uro
czą ksiązeczkę ! ) - Wagner pozna! Otto Wesendonka, 
bogatego kupca, przy) ciela sztuki 1 artystów. oraz jego 
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zonę Matyldę , m i lą dwudz iesto la tkę, która sama parala 
s ię muzyką [ .. ). Bylo to małżeństwo idealne. posiada
i ące w oczach Wagnera podwójny atut wdz ię k zony 
i pi eniądze męża . Naturalnie chodzilo tylko o sztukę 
[ ... ] Wagner rozporządza jakimś zwierzęcym instynk
tem k ierującym nim i angażu1ącym w s tuacje , o któ
rych on sam ze zdziwieniem myśli, jak to się dzieje, że 
charakte ryzu 1ą się one tak sprzyja1ącym dla jego sLtuki 
klimatem. A jednak, mimo że trudno mówić tu o zim
nej, szczególowej kalkulaqi , Wagner ma j asną świado

mość faktu , ze na takie sytuacie czeka, że ich pragnie 
a nawet. że aranżuie je w jakie jś mierze. niedogodność 
ich na tym polega, że w większości wypadków Izolda 
znajduje s ię we władzy 1akiegoś króla Marka." 

PrzyJażń między Richardem a Matyldą stopniowo 
i nieuchronnie przeradza się w miłość. na1pięknie 1szą 

i najglębszą z tych . jakie sobie można wyobrazić, bo 
też opartą nie tylko na uczuciowej skłonnośc i , ale na 
duchowej wspólnocie, pokrewieństwie dusz: wspólne 
lektu ry, fascynacje literackie i filozoficzne, a przede 
wszystkim muzyczne ... Richard pisze dla Matyldy dra
mat o Tristanie 1 Izoldzie, informuje Ją codziennie o po
stępie prac . przegrywa kolejne part ie skomponowanej 
muzyki. Ich milość szakże - zakazana, tajemna, „cu
dzolożna ·· - skazana jest z góry na klęskę , uwiklana 
bowiem w życiowe układy i obyczajowe konwencje, 
oscylująca między zdradą a wiernośc ią , między s i lą na
miętnośc i w wspólczuciem dla tych . których ta milość 
krzywdzi. Wszakże to przy1aciel Schopenhauer pisal 
„wszelka prawdziwa 1 czysta miłość jest wspólczuciem, 
a każda milość, która nie 1est wspólczuc1em, jCSt ego
izmem. Egoizm to eros, wspólczucie to agape." 

W roku 1858 Richard 1 Matylda decydują s i ę na 
rozstanie, zachowu1ąc wszelako lączność duchową 
Wagner opuszcza Azyl, dom na Zielonym Wzgórzu, 
który mu podarował był Otto Wesendonk, iedzie do 
Genewy. potem do Wenecji. miasta artystów, emanu
jącego szcLególnym czarem (to będzie również , za lat 
trzydzieśc i , miasto iego śmierci). Tam kończy party
turę Tristana, pisze listy do Matyldy, prowadzi dla niej 
Dziennik . 

Nim jednak ukończony zostanie Tristan i zanim 
rozpoczną się dtug1e starania o wlaściwe miejsce dla 
"·'Ystaw1enia dramatu, powstaną świadectwa miłości 
skromniejsze może , bardziej intymne i kameralne, ale 
nie mniej piękne Funf Gedichte von Mathilde Wesen 
donk fur eine Frauenstimme (Pięć pieśni do wierszy 
Matyldy Wesendonk na g/os kobiecy) - pierwotnie za
tytulowane: Funf Oil/etan/en gedichte fur Frauenstirnme 
in Musik gesetzl von Richard Wagner 

M iłości między Wagnerem a panią Wesendonk 
zawdzięczamy więc 1eszcze i to małe a rcydzieło , po
wstale na marginesie wielkiego dramatu. W trakcie 
pracy nad pierwszym aktem skomponowal Wagner 
trzy pierwsze pieśn i w roku 1857, a dwie pozostale 
w 1858 roku. Przeznaczy! je zrazu na głos z fo rtepia
nem, z myślą wszakże o ich wers ji orkiestrowej. Sam 
z1nstrumentowal tylko jedną, p iątą - Sny. Instrumen
tacj i po1ostalych - idealnie ut rafiając w idiom orkie
strowy kompozytora - dokona! Fel ix Mo tl , dyrygent 
1 póżnieiszy asystent Wagnera w Bayreuth (po jego 

śmierc i p rowadzący przedstawienia Wagnerowskich 
dramatów w Teatrze Festiwalowym) . 

Poza tym j dnym cyklem Wagner gatunku pieś ni 
lirycznej. tak namiennej dla epoki romantyzmu. nie 
uprawia!. jeś li nie liczyć pieśni do tekstów francuskich , 
jakie p i sał w paryskich latach „biedy i głodu " Pieśni 

do slów Matyldy 1 jej poświęcone świadczą natomiast, 
ze genialny kompozytor 1 dr maturg byl takze znako
mitym lirykiem; co tez pozwala go zal i czyć do grona 
na1większych mistrzó tego romantycznego gatunku 
- obok Schuberta, Schumanna. Brahmsa, 1 - Berlioza 
(cykl Letnie noce z lat 30.). P rą calej różnicy indywidu
alnych stylów pieśn i , Wagnera i Berl ioza zbl i ·a do sie
bie prekursorska cecha· przeszczepianie 1d1omu li ryki 
wokalnej w wielobarwne medium symfonicznej ork ie
stry - swoista s mfonizacja p i eśni . Pod tym względem 

te dwa wtaśnie cykle francuskie Letnie noce i niemiec
kie Wesendonk-L1eder mogly stać s ię rówrneż jednym 
ze ż ródel inspirac ji dla genialnego twórcy pieśni orkie
strowe1 Gustava Mahlera. 

Wiersze Matyldy Wesendonk nie nalezą na pew
no do szczytów niemieckiej poeLji romantycznej XIX 
wieku, Jakkolwiek znać w nich s1czery poetycki ton 
i dobry poziom poetyckiego rzemiosla. Ale przecież 
wielcy kompozytorzy i li rycy romantyzmu nie często do 
szczytów poezj i s1ęgaią wiedząc . 1ż tam poezja pełna . 

doskonała ma w sobie tyle potenC)alnej muzyki, ze tej 
rzeczywiste) JUŻ nie potrzebuje. Wiedzeni nieomylnym 
instynktem muzycznym czerpią teksty raczej z poezji 
średniej, w niej wlaśn ie 1najdując najpodatnie1szy ma
teria! dla umuzyczniania slowa. Przez co też tę średnią 
poez1ę swo ją muzyką nob i litu j ą, podnoszą do rangi 
muzycznych arcydziel. 

Wagner nazywa! te pieśn i „szkicami" czy „studia
mi" do Tristana. I tak w pieśn i trzeciej - Im Treibhaus 
(W cieplarni) pobrzmiewa 1 nawraca prze jmu jący mo
tyw smutku, z którego rozwinie późn iej kompozytor 
Wstęp do trzeciego aktu dramatu; a partia instrumen
talna pieśni piątej - Traume (Sny) zwiastuje wielki duet 
milosny z aktu drugiego. W istocie pieśni te , będąc 
„szkicami" do arcydzieła, są zarazem czymś znacz
nie większym jako klejnoty liryki wokalnej póżnego 
romantyzmu iniCJują ten je j nurt, przetrawiony chro
matyką, emanuiący ekspresj ą niepokoju , co zaowo
cuje niebawem p ieśniami Wolfa. Mahlera, Straussa, 
Szymanowskiego. Rzec można , 1ż Wagner w polow1e 
twórczego życia spotyka s ię z Richardem Straussem 
u kresu drogi , "'iego Czterech ostatnich pieśniach po
wstalych 90 lat później ... 

P i sał J arosław Iwaszkiewicz o p i eśni Sny (w tomie 
Ogrody) "S y Wagnera - Die Traume - są cudowną 
mg listą pieś111 ą nocną, opart ą na czystych, nie prze
tworzonych jeszcze tematach z Tris tana, a ofiarowaną 
Matyldzie Wesendonk w na1wyższym porywie Wagne
rowskiej mi łoś ci Pelna jest obłokó i drzew, zapachów 
z nad SZ\ ajcarskiego jeziora i tych nieok reślonych, 

prze1mujących ksztaltów, które nadać może jedynie 
muzyka. Byt u j ęt tu jest tak doskonalą formę , jaka 
s ię Wagnerowi nigdy poza tym nie zdarzala, choć cala 
jego wórczość była jednym dążeniem do uchwyce ia, 
ut alenia bytu, bytu muzyki, bytu snu, Die Tra ume". 
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Karl Ferdinand Sohn: Mathilde Wesendonk 

W pieśniach Wagnera wiersze Matyldy Wesen
donk sta j ą się kanwą dla rozwijania wachlarza najsub
telniejszych niuansów romantycznej mowy dźwięków 

i zakomponowania te j mowy w doskonale kształty mu
zycznej formy. Zaś do Wagnera ,,filozofii milości" pie
śni te stanowią czuly intymny kontrapunkt.. 

Bohdan Pociej 

[Bohdan Pocie). wybitny pisarz muzyczny - muzyko
log, krytyk i ese ista. Wieloletni wspólpracownik „Ruchu 
Muzycznego" i Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, 
wykładowca krakowskiej i warszawskiej Akademii Mu
zycznej, uczestnik wielu sesj i i konferencji muzykolo
gicznych. Wydal m.in. książki Bohdan Wodiczko , Kla
wesyniści francuscy, Bach - muzyka i wielkość, Idea
-dźwięk-forma , Lutoslawski a wartość muzyki, Szkice 
z późnego romantyzmu , J S. Bach i jego muzyka oraz 
monografie Gustava Mahlera i Richarda Wagnera.) 



Mathilde Wesendonk 

Richard Wagner 

WESENOONK-LIEDER 
Poezje: Mathilde Wesendonk 

1. Anioł (Der Engel) 

K1ed byłam jeszcze mala 
o aniołach wc1w słyszałam . 

co rozkosze nieba wielkie 
zarniernaią na te ziemskie. 
Tam gdzie serce iest strapione. 
ponad miarę udręczone , 

gdzie wykrwawia się w milczeniu 
1 rozplywa w lez strumieniu. 
gdzie zarliwe modly śle 
prosząc o zba 1enie swe. 
amol się opuszcza tam 
niesie je do niebios bram. 
Tak też do mnie zlec1al aniol b1aly 
i na skrzydłach . co blyszczaly, 
uniósl wyzwalając z trosk. 
duc 1a mego w rnebo wprost 

2. Zatrzymaj się! (Stehe still!) 

Szumiące huczące kolo czasu , 
ty mierniku wieczności 

świetliste sfery wszechświata 

oka l ające ziemski glob. 
prawieczne stwarzanie zatrzymaj s ię . 

dość powstawania. zostaw mnie w spokoiu1 
Nie dz1alaJ iuz twórcza rnocy 1 

Pram śl1 , wiecznie st órcza! 
Wstrzymajcie oddech. uśmierzcie napór, 
choć na sekundę uc1szc1e s ię1 

Pulsie. zaprzestań tak szybko 1ć 

skończ się JUL l/'I oli wieczny dniu' 
Azebym z blogieJ. slodk1ej niepamięci 
rozkosze wszystkie mogla zgłębić ' 

Gdy oczy w oczach toną rozko zrne , 
dusza się wszystka w duszy zatapia 
istność w 1stnośc 1 się odnajduje, 
nadzieja wszelka kres swoi obwieszcza 
Usta oniem1a przedziwne m1lczerne. 
nie mąci duszy zadne pragnienie. 
poznaje czlo 1ek wieczności 'lad. 
i rozwiązuje zagadkę twą. 
Naturo św1ęta1 

3. W cieplarni (Im Treibhaus) 

Z koron liśc i dach wzrnesiony, 
ze szmaragdu baldachim 
wy z dalekieJ dz1ec1 strony, 
skąd ta żalość? Zdradżc1e m1 ' 
Kazda galąż śród milczenia 
Gnąc się , k eśh iak1ś znak, 
a niemy ś iadek c1erp1eni -
słodka woń - ulata wszak' 
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Rozwieracie w ulęskrneniu 
s e ramiona v szerz i wzdlu · 
obe1muiąc w czczym Lludzeniu 
coś - a czego nie ma juz 
O, rosimy moie biedne. 
los wasz dzielę tez 1 ia -
choć przywdziana w blaski świetne . 

ojczyzna nasza rne tal 
Jak sionce zegna radości 

pozbawiony św1atla dzień -
tak, kto milcz .c trwa w ciemności 
to prawdzi • 1e cierpi ten. 
Cisza, t rwożne szeleszczenie 
wnika w przestrzeń . gdzie mrok legl, 
cięzkich kropel widzę drżenie 
gdzie ielonych liści brzeg 

4. Cierpienia (Schmerzen) 

Sionce , placzesz w każd wieczór, 
czerwień gasi lask twych ócz, 
gdy się nurzasz w morza przestwór, 
śmierć się zbliża, by cię zmóc. 
Lecz w rzepychu wstajesz znów 
chwalo, co roziaśn iasz ś iat. 
rozbudzony 1 nocnych snów 
triumf tor dumny. chwat I 
Ach. 1ak skarżyć mam s ię , Ja kże , 

serce me, gdy cierpisz tak, 
musi slońce wątpić także , 

i umierać ciąg le ma'? 
Czy śm ierć tylko rodzi życie . 

a cierpienie rozkosz śle? 
Za zsyl n bó! obficie 
o Naturo, dzięki me1 

5. Sny (Traiime) 

ów, snów jakich cudowności 

myślą mo1ą owladnęly -
tak, ze dotąd gdzieś w 1cośc1 

jak czcza mara rne z111 knęfy'? 

Sn , co z kazdą chwilą jasną 
kwitną pięknie) , z kazdym dniem. 
i tą astronomią lasną 

przenikają blago mniel 
Sny, 1ak sparnale promierne 
ma1ą w duszę moc wnikania 
na obraz uwiecznienie . 
N iepamięci , Pam iętania 1 

n , 1ak tońce 1uz iosenne 
spija1ące z kwiatów śnieg , 

by woniami co wciąz senne 
w1tal je wstający dzień 

zeb rosly, rozk italy 
i pachniały w czas swych śnień 
na twej p1ers1 przekwitały 

zs ępowaly w grobu cień 

Przekład : Krystyna Jackowska- Pocie) 



PASJA ORKIESTROWA HENKA DE VLIEGERA 

Twórcą partytury rnuzyczne1 baletu Tristan Krzysz
tofa Pastora jest holenderski perkusista, kompozytor 
1 aranże r Henk de Vlieger. W 1994 roku opracował on 
kompi l ację s mfoniczną slynnego dramatu muzycz
nego Richarda Wagnera. Utwór, zatyl ulowany Tr istan 
and lsolde, an orchestra / passion (Tristan i Izolda, pasja 
orkiestrowa), sklada s i ę z siedmiu części Einleitung, 
lsoldes Uebens erlangen. Nachtgesang, Vorspiel und 
Reigen, Tristans Vision, Oas Wiedersehen i lsoldes Lie
bestod. Opracowanie de Vilegera doczekalo s i ę dwóch 
nag ran pły towych pod dy rekc1ą Anthony Hermusa 1 Edo 
de Waarta oraz kil kunastu wykonan estradowych. Dy
rygowali nim koleino: Kent Nagano, Francisco Rett ig, 
Eri Klas, Anthony Hermus, Valery Gergiev i Pietari lnk1-
nen W 2005 roku Henk de Vlieger zostal poproszony 
o dolożenie do swojego opracowania Wesendonk- Lie
der Wagnera dla potrzeb prapremiery baletu Krzys1-
tofa Pastora w Królewskim Balecie Szwedzkim, która 
odbyła s i ę w Sztokholmie następnej wiosny z udzialem 
Orkiestry Królewskiej Opery Szwedzkiej . Przedstawie
niem dyrygowali kole jno Gregor Buhl i Martin Yates. 

Autor opracowania muzycznego baletu, Henk de 
Vlieger urodzi! s ię w Schiedam ( 1953). Studiowal w kon
serwator ium w Rotterdamie, perkusję u Willerna He
esena, a kompozycję u Thea Loevendiego i Klaasa de 
Vriesa. W 1976 roku zostal perkus i s tą 1 kot li s t ą orkiestr 
Holenderski e1 Rozglo śni Rad iowo-Telewizyjne1 (NOS). 
zaś w latach 1987-2002 byl pierwszym perkus i s t ą Or
kiestry Filharmon1czne1 Radia Holenderskiego. Praco
wal z takimi dyrygentami , Jak Ernest Bour, Jean Four
net, Riccardo Mut1, Kirill Kondrashin, Kurt Sanderling , 
Mariss Jansons, Giennadij Rożdiestw1enski , Herbert 
Blomstedt, Valery Gergiev. Kent Nagano, Peter Eótvós . 
Mark Elder, Esa-Pekka Salonen . David Robertson, oraz 
z dyrygentami holenderskimi , iak Willem van Otterloo, 
Bernard Haitink. Hans Vo k, Edo de Waart i Jaap van 
Zweden. Wykonywał min. part ie solowe w utworach: 
Concerto pour batterie et petit orchestre Dariusa Mil
hauda, La Transfiguration de Notre Seigneur Jesus 
Christ i Saint Fran9ois d'Assise Ol iviera Messiaena, 
Manhattan Concerto Siegfr ieda Matthusa oraz From Me 
Flows What You Call Time Toru Takemitsu. Jest równiez 
autorem podręczn i ka dla orkiestro ej sekqi perkus1 i. 

Henk de Vlieger rna takze w dorobku pewną il ość 

wlnsnych kompozyqi , ale przede wszystkim 1est auto
rem dz i es i ątek różnego rodza1u aranżacji Przygotowy
wał opraco ania muzyczne do fi lmó i przedstawi n 
teatralnych , ranzacje na zespól perkusyjny (np. instru
mentację Obrazków z wystawy Musorgskiego na ork ie
strę pe rkusy1ną), a także orkiestraqe wybranych dz ieł 

Brahmsa , Dvoraka, Gounoda , Monteverdiego ora7 
Schumanna. Na zamówienie F1lharmoni1 Radia Holen
derskiego i jeJ naczelnego dyrygenta Edo de Waarta 
opracował również cztery kompilacje symfoniczne oper 
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Richarda Wag era The Ring, an orchestra! ad enrure 
(1991 ). Parsifal, an orchestra/ quest ( 1993), Tristan and 
lsolde, an orchestra/ pass1on (1994) oraz Meistersinger, 
an orchestra/ tnbute (2005). 

Swo1ą pas1ę orkiestrową Tnstan i Izolda Henk de 
Vlieger zadedykowal Robow1 Overmanow1, kierowni
kowi NiderlandzkieJ Radiowej Orkiestry Filharmoni
cznej Skład orkiestry to 3 !!ety (trzeci dublu1e 1cco
lo), 2 obo1e. rożek angielski, 2 klarnety, klarnet basowy, 
3 fagoty, 4 rogi, 3 trąbk i, 3 puzony, tuba basowa, katty, 
harfa, smyczki: za kulisami 6 kole1nych rogóvv. Opra
cowanie trwa 64 minuty Part t u rę 1 part ie orkiestro e 
zapewn iło wydawnic o Schol! Musik International. 

Ut ór zostal nagrany. przez Ph1lharmonisches 
Orchester Hagen pod dyrekcją Anthony Hermusa 
(Acous nse ACO-CD 20707) 1 przez Netherlands Ra
dio Pl11lh :monie Orchestra, któ rą dyrygował Edo de 
Waart (RCA 7432 1 447852). Doczekał s ię też następu 

jących wykonań na żywo 
2002 Deutsches Symphon1e-Orchester Berlin, dyry

gent Ke t agano, Berhn , Ph1lharmon1e; Dusseldorf, 
Tonhalle ; Monachium, Philharmonie am Gasteig . 

2005 Orquesta Sinfón 1ca Nacional de Buenos 
Aires, dyrygent : Francisco Re 1g; Buenos Aires, Be Igra
no Auditorium , Orkiestra Filharmoniczna w Tampere, 
dyrygent Eri Klas; Tampere, Tampere Hall. 

2006. Orkiestra Królewskie1 Opery S?wedzkie1. 
w prapremierze i dalszych przedstawieniach baletu 
Kr1ysztofa Pastora Tristan (nowa aranLac1a z dolącze-
111em Wesendonk-Ueder Wagnera) , dyrygenci· Gregor 
Buhl (9 przedstawien) 1 Martin Yates (2 przedstawie
nia) ; Sztokholm, Kungliga Operan. 

2007 Orkiestra Kró lewskie1 Opery Szwedzki J, 
w dalszych przedstawieniacl1 baletu Krzysztofa Pasto
ra Tristan (ar nżac1a z dołącze niem Wesendonk-Lieder 
Wagnera) . dyrygenci. Gregor Buhl (1 przedstawienie) 
1 Martin Yates (5 przedstaw1en); Sz okholm , Kung li
ga Operan; Ph1lharmonie Hagen. dyrygent. Anthony 
Herrnus ; Hagen. Stadthalle; Rotterdam Ph ilharmonic 
Orchestra, dyrygent Valery Gergiev; Bukareszt, Mię 

dzynarodowy Festiwal George 'a Enescu, Sala Mare a 
Pal tulu i; Estonska Narodowa Orkiestra Symfoniczna. 
dyrygent En Klas; Tall inn. Sa la Koncertowa Estonia. 

2008 Orkiestra No 1Vej Opery. dyrygent En Klas. 
Moskwa, Nowa1a Opera. Orquesta Filarmónica de 
Bogota, dyrygent. Francisco Rett1g ; Bogota, Auditorio 
F bio Lozano 

2009 New Z al d Symphony Orchestra. dyry
gent. Pietari lnkinen; Wellington, Michael Fowler Centre . 
Auckland, Town Hal l; Chris tcr1urch, Town Hall , Duned1n, 
Town Hall; Orkiestra Opery Narodowej, w premierze 
polskie1 baletu Krzysztofa Pastora Trist n (aran aqa 
z dolączeniem Wesendonk-Ueder Wagnera). dyrygent. 
Tadeusz Kozłowski, Teatr W1elk1. (pch) 

NOWA ORGANICZNA CAŁOŚĆ ... 

Mo1a „pasja orkiestrowa" Tristan i Izolda posta ła 

na zamówienie Niderlandzkie j Radio ej Orkiestry Fil
harmon1czneJ Według sprawdzonej metody swoich 
wcześn i eJsZycr1 opracowan Wagnera (The Ring, an or
chestra/ adventure oraz Parsifal. an orchestra/ quest) . 
tut a1 t a kże 'Ybralem naj ażn i e j sze fragmen orkie
strowe z opery Tristan und lsolde 1 umieściłem je w 
nowym symfonicznym kontekście. Przyświeca! mi cel, 
aby w duchu kompozytora stworzyć ciągłe rnuzyc ne 
wyznan ie. Dokomponowalem więc krótkie 1ączn1ki wy
branych fragmentów w stylu muzyki Wagnera. 

Skoncentrowalem się przede wszystk im na naj
ważnie 1szym problemie Tristana i Izoldy, czyli na tym, 
co przezywają zakochani. Siedem wyselekcjonowa
nych fragmentów kształt u je więc jeden luk napięc ia. 

który odzwi ercied la ich wewnęt rzny dramat. Przebieg 
muzyczny opracowania odzwierciedla nieustanne 
przyplywy i odplywy. Technika stopniowych przejść , 

z której Wagner byl tak dumny, automatycznie wyzna
cza stru kturę. Starannie budowane kulminacje prze
p l ataJą s ię tu z okresami stopn iowego rozluż111en 1 a , 

a chwilami głębokiego spoirzenia do wnętrza . Ekspo
nowane są tematy glówne 1 poboczne, slychać rozw1-
n i ęc 1a i poW1órzen1a. lecz elementy te nie tworzą razem 
okreś lonej nowej formy. Słynny akord Tristana, który 
s lychać już w drugim takc ie, i który do ostatniej chwi li 
przybiera coraz to nowe formy, funkCJonuje tu taj jako 
element lączący calo ś ć. 

W 2005 roku Krzysztof Pastor poprosi! mnie o po
nowne opracowanie „pasji orkiestrowej" Choreograf 
chciał użyć eJ muzyki do swojego baletu Tristan i włą

czyć do niego także Wesendonk-Ueder w orkiestracji 
Fel1xa Mottla . Jego propozyc1a była Jasna, plan logicz
ny, a przede wszystkim 1nsp iru1 ący. Wydawało mi się, 
i ż nie 1est to zbyt skomplikowane, aby te dwa kompo
nenty symfon iczne podsumowanie opery i cykl pi eśni 

stop i ć w nową organiczną całość, więc chętn ie zreali
zowałem 1ego prośbę 

Podczas pierwszego wykonania baletu w Sztok
holmie (2006) . ku mo1emu zaskoczeniu odkryłem , ze 
scenariusz Carela Alphenaara i Krzysztofa Pastora jest 
znacznie bardzie1 rozszerzony w porównaniu z dość 
skondensowanym librettem Richarda Wagnera. Są 

w balecie sytuacje sceniczne zadziwia1ąco zbieżne 

z muzyką. która dla ni ch wlaśnie została skompono
wana. Ale większość sekwenq i choreograficznych 
przebiega przy muzyce , która w operze zostala prze
znaczona do innych sytuacji. Może się więc zdarzyć, 

że pasaż skomponowany przez Wagnera dla wyraże
nia plomienne1 nam i ę t nośc i , w balecie zostaje użyty 
do sceny wyraza1ącej lęk i obawę. Okozu1e s ię jednak, 
ze one cudownie do siebie pasu1ą.. 

Henk de Vlieger 
Przeklad z j ęzyka niderlandzkiego Agnieszka Bienias 
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Henk de Vl ieger 





KRZYSZTOF PASTOR 
Choreograf 

Dyrektor Polskiego Baletu Narodowego w Tea
trze Wielkim. Ukończy! Pa11stwową Szkolę Ba etową 

ro zinnym Gdańsku 1 aangażo al się do Polskie
go Teatru Tańca w Poznaniu (1975) Praco al tam 
z Conradem Drzewieckim. zdobywając pozyqę 1ednej 
z czolowych młodych indywidualności artystycznych 
zespolu. Po czterech latach przeniósl się do lódzkiego 
Teatru Wielkiego. W 1983 roku został so listą Le Ballet 
de l'Opera de Lyon we Franc11. z którym ańczyl m 1n. w 
baletach Gray'a Veredona. Hansci an Manena. Nacl1a 
Dualo, Kurta Joossa 11nn eh ór ó latach 1985-95 
vvystępowal L kolei w Het Nationale Bal let (Holender
skim Balecie Narodowym), wspólpracując tam z wielo
ma znanymi choreografami , Jak: Carolyn Carlson. Nils 
Christie, Rudi van Dantzig, Jan Llnkens. duard Lock, 
Hans van Manen. Maguy Marin, Toer an Schayk, Nina 

ie er i Peter Wright. Wykonywał g łówne partie w bale
tach klasycznych, neoklasycznych i współczesnych . 

Swoią pierwszą choreograf i ę stworzy! w 1986 roku 
na Międzynarodową Galę Ba letową y, Łodz i . Po zreall· 
zowaniu kil ku dalszych prac do programów arsztato
wych Het Nationale Ballet. w 1992 roku ystawil tam 
z sukcesem balet Szostakowicz-Symfonia kameralna , 
który wszedl do głównego repenuaru zespołu . W 1995 
roku jego duet Oeta1J IV zdobyl Złotą Nag rodę Chore
ograficzną (Philip Morris Choreography Award) na Mię

dzynarodowym Konkursie Baletmvym Helsinkach 
Odtąd artys a za1mow I się już pracą choreograficzną 
Jako wolny strzelec . W sezonie 1997/98 związał s ię Jako 
choreogmf z zespołem Washington Ballet. a w sezon ie 
1998/99 z Holenderskim Baletem Narado vym. Od am
ie) pory zaslynąl j ko choreograf na arenie międzynaro 

dow j, tworząc prawie 50 baletów 
W 2000 roku otrzyma! Nagrodę Choreograficzną 

l1olenderskie1 Fundacji Dansersfonds'79. Jego prace 
Do Not Go Gentle ... i In Ught and Shadow (2000) oraz 
Kurt Weill (2001 ) zostały uzna e w Holandii za wydarze
rna artystyczne tamtych sezonóv i 1ako takie prezento
wano ie ramach Holenderskich Dni Tańca. a 1ego am
bitny 1 prowokujący spektakl Kurt Weill, Lreahzowany dla 
Het National Ballet, by! nominowany w mosk1ewsk1m 
Teatrze Bolszo1 do prestiżowej m1ęd7ynarodowej Na
grod ,. Benois de la Danse" az w trzech kategoriact1. 

W styczniu 2003 roku Krzysztof Pastor zostal 
mianowany choreografem-rezydentem Het Nationale 
Ballet , dzieląc odtąd tę pozycję z legendarn m Han
sem an Manenem. Stwor7yl tam potem m.1n . balety 
Si despues de morir i Voice . którego prerrnera miala 
miejsce na Holland Fest1val 2004. Oo Giovanniego 
oraz Crossing Paths, Suite for Two i Visions at Ousk 
z innych osiągnięć choreografa arto wymienić iego 
pełnospektaklo e balety. Acid City (Litewski Balet 
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Narodowy, 2002), Tristan (Króle ski Balet Szwedzki, 
2006) i Niebezpieczne związki (Łotewsk i Balet Naro
dowy, 2006), a takze Symfonię fantastyczną (Australian 
Ba llet. 2007) W gfl1dniu 2007 roku moskie ski Balet 
Bolszoj zaprosił go do wspólpracy 7e s ą czołową 

gwiazdą Svetlaną Zakharo ą, dla które) zrealizował 

duet ze swoiego Tristana 1 solo z baletu Voice . Z kolei , 
w ma1u 2008 roku zaprezentowal w Edynburgu nową , 

oryg i nalną wers1ę Ro ea i Julii Prokofiew z zespołem 
Scottish Ballet, a Jego choreografia o mg Rooms. 
przygotowana specjalnie na Holland Festival. mia ła 

swoją premierę w c erwcu 2008 roku w wykonaniu H t 
Nationale Ballet Am ste rdamie 

Oprócz pracy dla Holenderskiego Baletu Narodo-
ego, wystawia! balety dla wielu zespoi w w innych 

kra1ach, min . dla Królewskiego Bale u Szwedzkiego . 
Baletu Bolszoj w Moskwie. Baletu Szkockiego. Wa
shington Ballet, Baletu Opery Drezdeńskiej, Baletu 
Izraelskiego, Królewskiego Baletu Flamandzkiego, 
Baletu Opery Narodowe1 w Warszawie (Trzecia symfo
nia Góreckiego, 1994), Narodowego Baletu Litwy, Na
rodowego Baletu Lo wy, Donau Ballet . Państwowego 
Bal tu w Ankarze, Australian Ballet. est Austr han 
Ballet i Royal Ne Zealand Ballet. Tworzy ł tez kame
ralne formy choreograficzne speqalnie dla wybranych 
solistów baletu . 

Jego prace poiawialy s ię w programach znanych 
festiwali Holland Festi al . Holland Dance Festival 
1 Edinburgh Festiwal . a takze na międLynarodowych 

konkursacl1 baletovvy ch, zyskując wysokie oceny kry
tyki i uznarne publiczności . Byly też pokaz vane przez 
Het Nationale Ballet podczas tournee po Holandii. 
Franc1 1. Kanadzie i Wielkie) Brytanii zaś Australian Bal
let przywiózł w 2008 roku 1ego Symfonię fantastyczną na 
swo1e pres 1zowe występy gościnne do Paryża . Artysta 
byl również zapr szany jako 1uror Międzyna rodo ego 
Konkursu Choreograficznego w Groningen, Konkursu 
Eurowiz11 dla Mlodych Tancerzy w Warszawie i Między

narodowego Konkursu Baletowego Nowym Jorku 
Po latach nieobecności twórczei w kraju KrLysz

tof Pastor zostal zaproszon do Teatru Wielkiego, by 
z realizować na nasze1 scenie swo1ego Tristana z mu
zyką Richarda Wagne a W następstw1 pierwszych 
wizyt c oreografa w arszawie. dyrektor Vcił demar 

Dąbro vski z lożył mu propozycję obi ęcia dyrekcji ba
letu Opery Narodow8J. 7 zatozeniem nadania Lespo
łow1 samodz1elnosci artystyczne1 i podniesierna jego 
statusu w TeatrLe W1elk1m do rangi Polskiego Baletu 
Narodo ego. Artysta obJął tę funkC)ę 18 marca 200 
roku, zacho u1ąc nadal swoją pozyc1ę choreografa
-rezydenta Het Nationale Ballet w Amsterdamie. {fot 
Angela Sterling) 
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TADEUSZ KOZŁOWSKI 
Dyrygent 

Dyrekto muzyczny Teatru ielk1ego Lodzi. Absol ent 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (PWS ) 

arszawie, w klasie dyrygentury symfoniczno-opero
we1 Bogusława Madeya Już w cz sie studiów został 

zaangażowany do Teatru ielkiego Lodzi, gdzie prze
szedł wszystkie stopnie kariery dyrygenckieJ Był tam 
kolejno asystentem dyrygenta. dyrygentem, kiera Ili· 

kiem wokalnym i szefem orkiestry. a w latach 1981-87 
pelnil funkCJę dyrektora artystycznego. 1985 roku 
z zespołem lódzkiej sceny opero 1ej i takimi gwiazdami , 
1ak Maria Ch1ara. F1orenza Cossotto, Nunz10 Todisco 
i I o Vinco inaugurowal działalność odrestaurowanego 
Teatra V1ttor10 Emanuele w Messynie. W latach 1987-92 
był pie szym dyrygentem Macedońskiej Opery Nara
do ej i Filharmonii Narodowei w Skopje, koncertowa! 
także w wielu miastach te1 republiki oraz prowadził go
ścinne spektakle w Chorw ckiej Operze Narado eJ 
w Zagrzebiu. Po powrocie do kraju. v latach 1996-98 
pełnił funkcję dyrektora artystycznego Teatru uzyczne
go Łodzi a we rześniu 1998 roku ponowrne zosta ł 

dyrektorem artystycznym łódzkiego Teatru 'v 1elkiego. 
Przygotowal dla tej sceny blisko 40 premier opero NJ'Ch 
1 baleto NJ'Ch, 1 tym premiery polskie: Echnatona Glas
sa, Dialogów karmelitanek Poulenca, Adriany Leco
uvreur Cilei, Kandyda Bernsteina, Ga1ane Chaczaturiana 
i musicalu Zorba Kandera, a t kże realizacje Mefistofe
lesa Boita. Walkirii agnera Normy Belliniego. Fidelia 
Beetho ena. Eugeniusza Oniegina i Jeziora labędziego 

Cza1kowskiego. Halki Moniuszki, Borysa Godunowa 
Musorgskiego, Traviaty, Makbeta i Trubadura erd1ego, 
Napoju milosnego Donizettiego, Purytanó • Bellirnego 
i tnnych. W latach 2001 -02 b I d rektorem artystycznym 
Opery i Operetki w Krakowie . W 2005 roku powrócił do 
Lodzi i jest obecnie dyrek arem muzycmym Teatru W1el
k1ego. Ma w repertuarze ponad 70 pozyq1 operO\NJ'Ch, 
baletowych i operetkowych. Popro adzil ponad 3000 
spektakli oraz koncertów symfonicznych i kameralnych . 
Występowal gościnnie w niemal wszystkich krajach Eu
ropy oraz w teatrach ope o ;ych całej Polski . W Operze 
Narodowe1 dyrygował gościnnie spek akiami. Ma ame 
Butterfły Pucciniego, Opowieści Hoffmanna OHenbacha 
oraz przy otował premierowe wykonanie baletu Krzysz
tofa Pastora Tostan do muzy i Richarda Wagnera (fot. 
ze zbiorów artysty) 

KATARZYNA NESTERUK 
Scenograf 

Juz na początku swojej drogi zawodowei zmierz la s ię 

z dużymi idowiskami muzyczno-tanecznymi. uczest
n icząc w realizacji przedstawie1i 12 Ławek 1 Chodnik 
05 w rez serii Jaroslawa Stańka. Projektuje równiez 
kostiumy, co łączy ZINJ'kle z pracą n d scenogra
fią spektakli. lnspiruie s i ę szeroko rozumianą szt uką 
spólczesną Ukońc ła z INJ'różn ieniem Eu ropej ską 

Akademię Sztuk Antoniego Fałata. Dyplom uz skala 
w pracowrn wybitnego polskiego scenogra fa, grafika 
i rzeźbiarz Juliana Palki , ale studiowala też u iktora 
Zina. Marii Szyszko skiej. Franciszka Starowieyskie o 
1 Jerzego Dudy-Gracza a praktykowała w TelewizJi Pol
skiej przy real1zaqach Jana nglerta. Olgi Lipińsk ie) 

1 Andrzeja T1tkov a. Jest również absolwenl ką dzi ału 

architektury nęt rz rsza skieJ katedry scenogra
fii w Akademii Sztuk Pięknych , gdzie studiowała pod 
k1erunk1em Pawia Dobrzyckiego. Już dyplomowa 
scenografia spektaklu baletowego Chodnrk 05, prz -
nios ła artystce nominację do nagrody Złota Maska 
2006 oraz nagrodę Polskiego Instytutu Teatralnego 
za artystyczne przetworzenie rzeczywistośc i. W ś lad 

za tym wyróżnien iem prezentowała swoie prace na 
Swiat01 ei Wystawie Scenografii i Archit ktury Teatral
nej „Praskie Ouadriennale 2007" Wielką pasją artyst
ki są przedstawienia muzyczne i taneczne Dlatego 
w sposób SLczególny czuje się związana z kolebką pol
skiego musicalu, Teatrem Muzycznym w Gdynt, gdzie 
st1 orzyła o ra ę scenograf i czną spektakli: 12 la ek. 
Foottoose i Fame-slawa. Zapro1ektowala też dekora
cje i ponad 200 kostiumów do międLynarodowego 

spektaklu muzycznego V1chry, zrealizowanego na za
mówienie Unii Europejskiej. pokazywanego w Pradze. 
Bratyslaw1e i Warszawie , a planowanego równ ież w 
Londynie, Brukseli 1 Berl inie. Jest autorką scenografi i· 
pierwszej polskiej tango op rity Szare kwiaty z muzyką 
Hadriana F Tabęckiego (Teatr Syrena). Terapii Jonasza 
z muzyką Zbigrnewa Krzywa1'1skiego (Teatr Rozrywki 
w Chorzowie), spektaklu Swingi Duke Ellington Show 
(Teatr Muzyczny Capi tol) oraz przedstawienia Teatru 
Polonia Dansing z udziałem Krystyny Jandy Uczest-
niczyla także realtzaq i no oczesnej quasi-opery 
Carmen TV ramach międzynarodowego Festiwalu 
Sacrum-Profanum w Krakowie. Scenografia baletu Tri
stan w choreografii Krzysztofa Pastora jest kolejnym 
owocem fascynacji artys k1 światem plastyki. muzyki, 
opery 1 baletu. (fot. ze zbiorów artysty) 
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MACIEJ ZIEŃ 
Projektant kostiumów 

Projektu1e modę 1 kostiumy teatralne Urodził s ię w Lu
blinie i tam w Liceum Sztuk Plastycznych rozwija! swoją 

pas1ę związaną ze światem mody. Jako 17-letni uczeń 
zaprezentowal pierwszą autorską kolekCJę na lubelskim 
pokazie mody „Prowokaqe" W n s tępnych latach 
zebra! nagrody dla projektantów mody Belvedere In
ternational Achievement Award, Zlota Nitka oraz Zloty 
Wieszak. Oficjalnie zadebiutowal 1998 roku. W War
szawie otworzy! pierwsze Atelier Zie n, w którym calkowi
c1e poświęca się pracy nad nowymi projektami. Spotyka 
się tam ze swo1m1 klientkami, które określa jako kobiety 
pewne siebie, znaiące swo1ą wartość, podkreśla1ące 

swój indywidualizm . Atelier Macieja Zienia to marka do
brze znana zarówno w polskim, 1ak i światowym show 
biznesie. Talent mlodego projektanta szybko zostal do
strzeżony za g ranicą Jego kolekcie można bylo obei
rzeć we Francji na paryskich pokazach pret-a-porter, 
w Niemczech i Katarze. Wszystkie 1ego pokazy od
bywaią s ię w prest1zowych miejscach w Warszawie, 
skupiając klientów, przedstawiciel i mediów, biznesu 
oraz gwiazdy z Polski i zagranicy. Artysta wspólpracuje 
z marką L'Oreal Paris, która jest ofiqalnym kreatorem 
mak11azu na wszystkich jego pokazach oraz sesjach 
zdjęciowych . Wspólpracowal z Teatrem Komedia i Te
atrem Bajka w Warszawie oraz z Teatrem Polskim w Po
maniu. Jego projekty kostiumów do baletu Krzysztofa 
Pastora Tostan są debiutem artysty w Teatrze Wielkim 
- Operze Narodowe) Prace projektanta można ogląd ć 

na stronie 1ntemetowe1 www z1en.pl. (lot ze bioró ar
tysty) 
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BOGUMIŁ PALEWICZ 
Reżyser świateł 

Karierę rozpocząl od wspólpracy przy realizacji koncer
tów, m.in Sonique we Wroclaw1u. Zajmowal s i ę póżniei 

projektowaniem św1atel do spektakli . Opera za trzy gro
sze , Gorączka, Scat w Teatrze Muzycznym Capitol, Cosi 
fan tutte Mozarta w poznanskim Teatrze Wielkim oraz 
Taniec wampirów w Teatrze Muzycznym Roma, gdzie 
wspólpracowal ze znaną izrae l ską pro 1ektantką światel 

Felice Ross. Mial również kontakty zawodowe z rewią 

Holiday on lee (Holandia) Waznym etapem rozwoju 
artysty by! pobyt w Meksyku i praktyka w Tihany Spec
tacular w charakterze rezysera św1atel i szefa oświet le

nia. Od 2004 roku pracuie przede wszystkim dla Opery 
Wroclawskiej, gdzie jako reżyser św1 atel uczestniczy! 
m.in w realizaC)ach Antygony Rudz1nsk1ego, Nabucca 
Verdiego (na Cyprze), Halki Moniuszki, Traviaty Verdie
go, Ester Praszczalka, Hagith Szymanowskiego, Cza
rodziejskiego fletu i Cosi fan tutte Mozarta, Cyganerii 
Pucciniego, Wolnego strzelca Webera, Tangos 1 Bialego 
tangana do muzyki Piazzoll1, Króla Rogera Szymanow
skiego, Rigoletta Verdiego, Jutra Bairda, Strasznego 
dworu Moniuszki oraz superprodukCJi PierśC1eń Nibe
lunga Wag era, Carmen Bizeta 1 Napój milosny Doni
zettiego. Wspólpracowal z Teatrem Muzycznym Roma 
przy premierach Mademii Pana Kleksa i Upiora w ope
rze, a takze z bydgoską Opera Nova przy baletach Pan 
Tw rdowski, Trzy kolory i Chopin w Nohant oraz przy 
operach: Madame Butterfly Pucciniego 1 Jaś i Ma/gosia 
Humperdincka. W 2009 roku w Operze Krakowskiej 
zapro1ektowal oświetlenie premiery Don Giovanniego 
Mozarta w rezyseri1 Michala Znanieckiego, z którym 
wspólpr cowal już wcześniej przy realizacjach. Cyra
na de Bergerac Allana w Palau de les Arts Reina Sofia 
w Walencj i oraz Zamku Smobrodego Bartóka 1 Cosi 
fan tutre Mozarta w ABAO Bilbao. Z Operą Narodową 

rozpocząl spólpracę w 2008 roku, projekto al kole1no 
światla do premier· Łucji z Lammermooru Pana Twar
dowskiego 1 Tristana. (fot ze z 1orów artysty) 

ALISON SANDGREN 
Asystentka choreografa 

Bryty1ska tancerka. pedagog 1 choreolog, od 1985 roku 
baletmistrz-choreolog Króle1 skiego Baletu Szwedzkie
go w Sztokt1olmie. Jest także gośc1nr ym pedagogiem 
w Królewskie) Szwedzk1e1 Szkole Baletowej, gdzie wykla
da zasady lanca XVI II wieku. Studia i praktykę taneczną 

odbyła w Angli i. Występowala w Bird's College of The
atre Arts i z Rex Grey Dancers. Szybko jednak zaintere
sowala się pro tematyką zapisu tańca i ukonczyla w tej 
dziedzinie studia specjalistyczne w l ondyńskim lnsrytu· 
cie Choreologii Benesha (The Benesh Insti tute of Chore
ology), uzysku1ąc kwalifikaC)e 1awodowego choreologa. 
Od 1988 roku iest czlonkiem korespondentem Instytutu 
Choreologii w Londynie. Zadebiutowala zapisem ba
letu Christophera Bruce'a Sergeant Early"s Dream dla 
zespolu Ballet Rambert w Londynie. Byta asystentką 

Micheala Cordera przy 1nscenizacj1 Gondolierów Gilber
ta 1 Sull ivana w Opera North, następnie uczestniczyla 
w realizaCJi XVIII -wiec nego baletu Reginy Beck-Friis 
Don Juan dla Telewizji Szwedzkie). Przekazywala zespo
lo 1 berlińskiej Komische Oper choreografię Ili aktu ba
letu Bournonvil le'a Napoli w opracowaniu Elsy Marianne 
von Rosen i asystowala przy inscenizacji Święta wiosny 
w choreografii Maurice a Beiarta dla Tele izji Szwedz
kiej . W Królewskim Balecie Szwedzkim pracowala 1ako 
choreolog przy realizaCj1 prac takich choreografów, 1ak 
Maurice Be1art, Glen Tetley, John Neumeier, Choo San 
Goh, Per Jonsson, Mais Ek, Christopher Bruce, Krzysz
tof Pastor, Jiii Kylian. t\Jacho Duato, Angelin Prel1oca1. 
Merce Cunningham i Twyla Tharp. Zaptsala balet Pera 
Jonssona Rivers of Mercury dla Per Jonsson Company 
oraz zre onstruowala dwie cłlor ograf ie Pera Janssona 
dla Królewskiego Baletu Szwedzkiego. W roku 2003 
przekazywala clloreograf1ę Krzysztofa Pastora In lJght 
and Shadow w Het Nationale Ballet w Amsterdamie, 
w 200 roku zrealizowala w Estonii b' !et Dziadek do 
orzechó't. - święt Pettera i Lotty choreografii Para ls
berga z zespolem baletowym w Tartuu. W tym samym 
roku zapisała także sztokholmską cho reografię Tristana 
Krzysztofa Pastora, a obecnie zostala zaproszona pr1ez 
Op rę Narodową do współpracy z choreografem przy 
realizacji tego baletu z naszym zespolem. (fot. Magda 
Luniewska) 
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WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Pedagodzy-korepetytorzy baletu 
WALERY MAZEPCZYK 
KALINA SCHUBERT 
RENATA SMUKAŁA 

Asystenci dyrygen a 
MARTA KLUClYŃSKA 
WOJCIECH SEMERAU-SIEMIANOWSKI 

Projekqe 
Platige Image 
an1maqe· ARKADIUSZ JURCAN 
producenci konawcz 
MARCIN KOBYLECKI 
MARTA STANISZEWSKA 

Make-up 
GONIA WIELOCHA 

Pro1ekty peruk i na ryć glów 
MACIEJ WRÓBLEWSKI 

Asystenci scenografa 
LILIA OSTROUCH (dekoraqe) 
WANDA RADWAN-RICHARD (kostiumy) 
JADWIGA WÓYCICKA (rekwizyty) 

Koordynator baletu 
JOLANTA AN DRAKA 

Akompaniatorzy baletv 
RENATA GNIATKOWSKA 
JERZY JARAWKA 
ROBERT KANIA 
DANUT A RZĄZEWSKA 

Inspektorzy baletu 
WITOLD KIWACZ 
BARBARA ZELAZNY 

lnspiqenci 
KATARlYNA FORTUNA 
ANDRZEJ WOJTKOWIAK 

Kierownictwo produkq i dekoracp i kostiumów 
MARIUSZ KAMIŃSKI 

Kierownictwo obslugi sceny 
STANISŁAW JURKIE ICZ 
ANDRZEJ WRÓBLEWSKI 

Realizaqa ś tate ł 

TOMASZ MI ERZWA 
STAN ISŁA ZI ĘBA 

Dżwięk 

ADAM CIESIELSKI 
!WONA SACZUK 



BALET OPERY NARODOWEJ 2009 

Dyrektor baletu 
KRlYSZTOF PASTOR 

Główny baletmistrz 
KALINA SCHUBERT 

Choreograf 
EMIL WESOŁOWSKI 

Choreografowie sezonu 
JOHN CRANKO, ANDRZEJ GLEGOLSKI, JURIJ GRIGOROWJCZ, NATALIA MAKAROWA, 
!REK MUCHAMIEDOW, KRlYSZTOF PASTOR, ALEXEI RATMANSKY, EMIL WESOŁOWSKI 
oraz w przedstawieniach operowych 
JONAH BOKAER, JANUSZ JÓZEFOWICZ, JANINA NIESOBSKA, ZOFIA RUDNICKA, TOMASZ WYGODA 

Pedagodzy-korepetytorzy 
WALERY MAZEPCZYK, ILONA MOLKA, RENATA SMUKAŁA 
oraz gościnnie ALISON SANDGREN (choreolog Królewskiego Baletu Szwedzkiego) 

Współpraca pedagogiczna 
TERESA MEMCHES, JAROSŁAW PIASECKI, BARBARA SIER-JANIK 
oraz gościnnie ANNA GRABKA, PIOTR NARDELLI 

Pierwsi soliści 

MARTA FIEDLER, KAROLINA JUPOWICZ* , DOMINIKA KRYSZTOFORSKA, ANITA KUSKOWSKA, 
IZABELA MILEWSKA, ANASTASIJA NABOKINA * 

SIERGIEJ BASAŁAJEW, PETR BORCZENKO, WALERY MAZEPClYK, WOJCIECH ŚLĘZAK, 
MAKSIM WOJTIUL, SŁAWOMIR WOŻNIAK (pierwszy tancerz)* 
oraz gościnnie JAN-ERIK WIKSTRÓM (pierwszy tancerz Królewskiego Baletu Szwedzkiego) 

Solisci 

MAGDALENA CIECHOWICZ, DAGMARA DRYL, SYLWIA DYTKOWSKA, KATARlYNA LEWANDOWSKA, 
ANNA LIPClYK, MILENA ONUFROWICZ, AGNIESZKA PIETYRA, IRINA WASILEWSKA, 
NATALIA WOJCIECHOWSKA, ANETA ZBRZEŹNIAK 
oraz gościnnie ALEKSANDRA LIASZENKO (solistka Teatru Wielkiego w Poznaniu) 

PIOTR CHOJNACKI, ARKADIUSZ GOŁYGOWSKI, SEBASTIAN SOLECKI, JACEK TYSKI, 
KAROL URBAŃSKI, WOJCIECH WARSZAWSKI 
oraz gościnnie MATEUSZ SIERANT (solista Teatru Wielkiego w Poznaniu) 
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Koryteie 

MAŁGORZATA AFTOWICZ*, ANA KIPSHIDZE, EWA NOWAK, MARIA ŻUK 

WALDEMAR BARTCZAK, MICHAŁ CHRÓŚCIELEWSKI , ZBIGNIEW CZAPSKI-KŁODA , 
WŁADIMIR JAROSZENKO, KLAUDIUSZ PARADZIŃSKI, MICHAŁ TUŻNIK 

W rolach charakterystycznych goscinnie 

ANNA BIAŁECKA , EWA GŁOWACKA , BARBARA ZELAZNY, 
JAROSŁAW PIASECKI, BOGUSŁAW TUŻNIK 

Corps de ballet 

BARBARA BARTNIK, KATARlYNA BIAŁKOWSKA, MONIKA CAPUTA*, LUBOW CHMIELEWSKA, 
MARTA CZERNIAWSKA, MAŁGORZATA DĘBSKA, MARTYNA DOBOSZ, MAŁGORZATA DOBROWOLSKA, 
MAŁGORZATA DOROSIEWICZ•, JOANNA DRABIK, ANGELIKA GEMBIAK, DANIELA GNIEWASZEWSKA* , 
OLGA JAROSZENKO, KINGA JĘDRYCHA , KATARlYNA JÓŁKOWSKA, ANNA KAMIŃSKA, KAROLINA KIERMUT, IWONA 
KUROWSKA, ANNA LORENC , ANITA MIKOŁAJClYK, MAGDALENA NALEWAJKA, 
SWIETŁANA OWSIANKINA, ALEKSANDRA PAWLINA, SANDRA PETILLOT, ALEKSANDRA POGASSJ*, 
MAGDALENA RYMAR, URSZULA SOLECKA, EMILIA STACHURSKA, MAGDALENA ŚMIGIELSKA, 
DOROTA WIĘCKOWSKA*, ANETA WIRA, MAGDALENA ZIELIŃSKA*, AGATA ZIÓŁKOWSKA, ALICJA ZŁOCH 

EDUARD BAB LIDZE, PIOTR BEDNARCZYK, ROBERT BONDARA, SEBASTIAN BORKOWSKI, 
HENRYK CZARNOWSKI, RADOSŁAW GRABOWSKI, KAMIL JĘDRYCHA , PAWEŁ KONCEWOJ, 
TOMASZ PIASECKI „ TOMASZ PRUSAK, MACIEJ PRUSZYŃSKI, RAPHAEL RAUTUREAU, 
REMIGIUSZ SMOLINSKI, OSKAR SWITAŁA, RAFAŁ TUSlYŃSKI, LUKASZ TUZNIK, KURUSZ WOJEŃSKI, 
ANATOLE ZANGS, JAROSŁAW ZANIEWICZ, BARTOSZ lYŚK 

Koordynator 
JOLANTA ANORAKA 

Akompaniatorzy 
RENATA GNIATKOWSKA, JERlY JARAWKA, ROBERT KANIA, DANUTA RZĄŻEWSKA 

Inspektorzy 
WITOLD KIWACZ, BARBARA ŻELAZNY 

Masażyści 

KRlYSZTOF ŚLIWlf~SKI. ANNA UGNIEWSKA, BOGDAN WITKOWSKI 

*urlop w sezonie 2008/09 
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Jesteśmy integralną częścią polskiej gospodarki . Od lat angażujemy się w jej 
modernizację i rozwój. Ale nie mniej ważne jest dla nas świadome i aktywne 
uczestnictwo w życiu polskiego społeczeństwa . Partnerujemy polskiej kulturze 
i nauce, wspierając różnorodne przedsięwzięcia i programy. 

www.siemens.pl SIEMENS 



FUNDACJA 
„DOM MUZYKA SENIORA" 

00-545 WARSZAWA, ul. Marszałkowska 66 lok. 24 
Tel. +48 (22) 621-28-02, 621-86-47, fax +48 (22) 628-28-35 

BANK MILLENNIUM S.A. nr konta : 59 1160 2202 0000 0000 4025 4742 
www.dommuzykaseniora.pl fundacja@dommuzykasen iora.pl 

KRS 0000 201927 

Szanowni Państwo , 

16 lutego 2004 roku Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków powołał do życia Fundację „Dom 
Muzyka Seniora". Środowisko muzyczne postanowiło zjednoczyć swe wysiłki w celu stworzenia Domu Seniora, 
który zapewni borykającym się z życiowymi trudnościami artystom muzykom w podeszłym wieku poczucie bezpie
czeństwa i godne warunki życia. 
Fundacja może poszczycić się ważnymi efektami swej działalności. Otrzymała bowiem w darze działkę budowla
ną o powierzchni 14.400 m2 w Kątach w gminie Góra Kalwaria, projekt architektoniczny Domu Muzyka Seniora, 
środki finansowe na pokrycie kosztów pozostałych prac projektowych oraz znaczne wsparcie finansowe udzielone 
m.in . przez Chór i Orkiestrę Filharmonii Narodowej, Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia , Polską 
Orkiestrę Radiową, Sinfonię Varsovię, Rafała Blechacza, Ewę Biegas, Grażynę Brodzińską, Ewę Bukojemską, 
Andrzeja Dąbrowskiego , Kazimierza Gierżoda , Mariana Gołębiowskiego, Grupę MoCarta, Krzysztofa Jakowicza, 
Wojciecha Kilara, Izabellę Kłosińską, Kazimierza Korda, Annę Lubańską, Alicję Majewską, Jerzego Maksymiuka, 
Ewę Michnik, Anne-Sophie Mutter, Jerzego Noworola, Wiesława Ochmana, Krzysztofa Pendereckiego, Ewę Pod
leś , Jerzego Połomskiego , Wojciecha Rajskiego, Jadwigę Rappe, Piotra Rubika, Irenę Santor, Jerzego Semkowa, 
Reginę Smendziankę , Stanisława Skrowaczewskiego, Dariusza Stachurę , Aleksandrę Stokłosę, Antoniego Wita, 
Zbigniewa Wodeckiego, Stefana Wojtasa, Tadeusza A. Żera ; przez Bank BPH, Bank Gospodarki Żywnościowej , 
BRE Bank, Fundację Kronenberga-cityhandlowy, Fundację Kultury, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Stowarzysze
nie Polskich Artystów Muzyków oraz Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART. 
PostanowienierT) Sądu Rejestrowego z dnia 29 września 2005 roku przyznano Fundacji status Organizacji Pożytku 
Publicznego, co upiławnia do przekazywania na jej rzecz 1% podatku dochodowego. 
Jesteśmy już w posiadaniu prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji, trwają procedury zmierzające do 
uzyskania pozwolenia na budowę . 

Licząc na zrozumienie środowiska muzycznego, ale także rzeszy miłośników muzyki zwracamy się do Państwa 
z uprzejmą prośbą o każdą możliwą z Państwa strony formę współpracy i wsparcia naszego przedsięwzięcia . Do
łóżmy starań , by artyści muzycy, dzielący się z nami swym talentem, mogli przy końcu artystycznej drogi cieszyć 
się bezpieczeństwem w ich Domu Muzyka Seniora. Z góry dziękujemy wszystkim nieobojętnym! 

Bank Millennium S.A. Swift BIGBPLPW 
Euro 75 1160 2202 0000 0000 4950 2531 
USD 53 1160 2202 0000 0000 4950 2733 

Zarząd Fundacji 

PONT I 
SZTUKA WIĘCEJ 

Chriftofle 

O PERA 
NARODOWA 
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Jako lider w branży reklamy zewnętrznej staramy się łączyć 

wielkie możliwości ze szlachetnymi celami. Regularnie inspirujemy 

i reałizuiemy p1ogramy z zakresu Społecz ne] Odpowiedzialno

ści Biznesu. Dzięku1emy za przyznane nam wyróżnienia 1 zapew

niamy, ze będziemy wspierać polską kulturę . 

.----. 
r::: 
~roro 

• Mecenas Kultury 2006 

• Tytuł Business Superbrand 2007 

• Sponsor Roku Arts & Business 2007 
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Fotogram na plakacie i okładce: li „ 
HOWARD SCHATZ „Red Lion Amary IS 

Projekt plakatu: Adam Zebrowski 

. Tristana" w Sztokholmie Nęcia Krzysztofa Pastora i „ ELA STERLING . 
A~EX KENNEY, DEEN VAN MEER, ANG e prac do wykorzystania w programie 
Teatr dziękuje autorom za udostępnieni 

. L Roman de Tristan et lseut" Josepha Bediera Przekłady cytatow z :· e 
TADEUSZ BOY-ŻELENSKI 

Na czwartej stronie okładki " 
FRANK BERNARD D\CKSEE ,,Izolda 

Patroni medialni premiery 

Patroni medialni . 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowe] 

VIVA! 

Sponsor i wykonawca plakatów i afiszów 
W. lk.1ego - Opery Narodowe1 Teatru ie 

Opracowanie programu 
PAWEŁ CHYNOWSKI 

Projekt graficzny I realizacj: MAZUREK I JACEK WĄSIK 
ADAM ZEBROWSKI, JARE 

Współpraca redakcy1naK• A KATARZVNA GRADZINA 
KATARZVNA BUDZYNS · 

Wydawca OWA 
TEATR WIELKI - OPERA NAROD 
warszawa 2009 

Druk Spot Color 

cena: 15 zł 
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Moliera 2. Warszawa 




