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STRECZCZENIA 
Niezbyt interesuje mnie opowiadanie historii w tradycyjnym ro

zumieniu tego slowa. Nawet Zagfada domu Usherów - wiesz, 

fabulę mozna opowiedzieć w kilku zdaniach. Brat i siostra 

mieszkają samotnie w domu na obrzeżach miasta. Przyjaciel 

przybywa z wizytą Siostra, bardzo chora, umiera wreszcie, lub 

też zdaje się, że umiera. Zostaje pochowana w grobowcu, jak 

się okazuje, przedwcześnie Powraca i zabija brata. Gość ucie

ka z domu, a ten się zawala. I tyle. Ale dla mnie ta historia daje 

możliwość emocjonalnego zbadania świata Edgara Allana 

Poe. Moja partytura to osiemdziesiąt pięć minut muzycznej 

aury z prostą historią u podstaw 

W swoich pracach teatralnych lubię zostawiać pasaże, w któ

rych oko może si ę zabłąkać. W Usherach jest taka sześciomi

nutowa scena z trzema tylko kwestiami Niewiele się dzieje. 

Ktoś slyszy glosy, lokaj wnosi krzesła. Ale muzyka i insceniza

CJa powinny utrzymać uwagę wi dza. 

Philip Glass 
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OF SYNOPSIS 
l'm not interested in relating a story in the traditional sense 

of the word Even The Fall of the House of Usher - you 

know, you can tell the plot in few sentences. A brother and 

sister are living alone in the ancestral home. A friend visits. 

The sister, quite iii, dies, or so it seems. She is buried in 

the vault, prematurely as it turns our. She comes back and 

murders the brother. The visitors runs from the house as 

it collapses. That's it. But for it is a story that gives scope 

for an emotional examination of Poe's world. My score is 

eighty-five minutes of musical atmosphere with a simple 

tale at the bottom of it. 

In my theater pieces I like to leave some passages in which 

the eye can wander. In Usher there is a six-minute scene 

w1th only the re lines. Not much happens. One person 

hears a voice, and a butler brings in chairs. But the music 

and staging should keep the spectator's attention. 

Philip Glass 
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POETA PRZEKLĘTY 
Modernizm pozostawi! portret Edgara Al lana Poe 1ako pisarza demorncznego. W tym duchu przedstawiano też Jego 

życie - geniusza, nędza rza i pijaka. l ycie. które stalo się legendą Należy podkreślić . ze to wedlug tradyqi francuskiej 

nalezal Poe do rodu „poetów przeklętych , wydz1edz1czonych przez oglupialy tlum, do potęp iencow odrzuconych 

przez t rzeżwe mieszczańskie spoleczenstwo. Baudelaire, zapalony w1elbic1el 1 kongenialn tlumacz i komentator pro

zy Poego , stworzy! rnu wo Francji drugą i prawdLiwą Ojczyznę Ta pierwsLa, amerykańska, byla prlez Baudelairc'a 

przedstawiana jako od raża1ące w1ęz1enie . z którego Poe wyrywa! się ku 111nyrn światom Wielki pow1eśc1op1sarz ame

rykansk1, który jednak na1lepsze swe d 1ela nap1sal w Anglii, Henry James. mimochodem zanotowa1 w roku 1876. 

ze w oczacl1 czytelrnków amerykańskich Baudelaire nadszarpną! swo1ą reputaqę, oglasza1ąc się apostolern Poego 

i lraktując go jednak tbyt powaL111e W ogóle Amerykanie Lachowal1 reLerwę wobec francuskich wybuchów entuL1a· 

zmu TS Eliot uwazal, że nie należy zastanaw iać s ię nad t m. CZ'f portret osobowości Poego nasLkicowany przez 

Baudelai1e'a Jest prawdziwy „Wa7ne 1est to, ze w Poem, w 1ego 7yciu , samotności i zyciowym bankructwie znalazl 

Baudelaire pierwowLór le poete maud1t - poety jako wyr tutka spoleczeństwa W ten typ na różny sposób wcielili się 

Verlaine 1Rimbaud,a1 sam Baudelaire uwaLal s1eb1e ta 1ego wybitnego przedstawiciela" (prteklad M N1emo1owsk1ej) 

W XI wieku i na poe7ątku X - d11ęk1 Baudela1re 'ow1 - Edgara Allana Poe uwazano wręcz za , naturalizowanego pi

sarza francuskiego" któremu mial być obcy utylitaryzm i pragmatyzm Ameryki Mallarme, który nazwa! go „l1 terack1m 

absolulem". dowodt1I ii „nawet w uszach rodaków marzyciela amerykańskiego 111e Labrzm1 fałszem twierdzenie , ze 

świetny i czysty kwiat jego myśli tam obcy tu [we FranCJi] znalazl swą wlaściwą glebę" W swym Swiadectwie poezji 
Czeslaw Milosz cytowal slynny sonet Mallarmego Nagrobek Edgara Poe Jako manifest poez11 wysokie1 . samowystar

czalne1 poddanej tylko swoim prawom „Juz nie uznanie potomnośct będzie wtedy nagrodą , ale realizacja osobo

wości poety, tak Jakby zostaw1al na zawsze odlew swoiei lwarzy ff Tel qu 'en Lu1-meme enfm reternrte le change · Taki 

w 1akiego wieczność wresLcie Go przemienia", jak mów1I Mallarme w Nagrobku Edgara Poe " Poe - „arnol" i .cLystszy 

sens" - prlec1wstawione „bezwstydne1 fali j akiejś CLarnej mazi " (tak tłumaczy! ten wers Milosz) . Podkreslano, ze prak

tyctna 1 garnąca La pieniądzem Ameryka nie mogla oka.Lać więksLego zrozumienia swemu gernalnemu pisar10wi. 
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Uznanie miało prz jść póżnieJ - i to 111e bez decydujące1 pomocy Europy. w której dług wobec Poego zaciągnęli tac 

wielcy pisarze 1ak Verlaine Rimbaud, Huysmans. Maeterlinck, Valery 1 wreszcie Verne. który uważał , że Poe slwo rzył 

„nową formę w literaturze 1 zają1 ,waLne m1e1sce w histoni wyobraźrn" doprowadLane1 niekiedy az do delirium. 

W Polsce Poe równiez przedstawiany byl - pod wyraźnym wplywem francuskim - 1ako „poeta po tępieniec" Tak nazwa! 

go zasluzony 1ego znawca. wielbicie l i llumacz z oryginalu angielskiego, Stanislaw W rzykowsk1. „B I wybrancem, 

naznaczonym znamieniem wielkiego przeznaczerna, zuchwalym zeglarzem na rneprze1rzanym Mare Tenebrarum. któ

re odkrył i które mialo go pochłonąć" W takich siewach opiewa! wielkość Poego llumacz 1ego arabesek, grotesek 

1 opow1eśc1 ta1emnych , wychwalając postawę poetów 1 krytyków francuskich, którzy p1e1w s1 "Jęli patrzeć nan wlasnym1 

oczyma nieprzyćm1onym1 purytańskim bielmem uprLedzen ameryka1'1sk1ch" Znamie ne, że o „t1yw1alnym bielmie 

codz1enne1 tępoli, przeslania1ącym oczy zdroworozsądkowych krytyków. p1sal też Boleslaw Leśmian . Tlumaczyt on 

Poego z przekladó Baudelaire'a . Pozosta1ąc pod wpływem modernistycznego po1ęcia poez11 1 posłannictwa poety, 

Leśmian z urnesieniem pię tnował zbrodnię . 1aką lihsterskie społeczeńst o systemat cznie popeł nia na „wywłasz

czonym z zycia za nadmiar marzeń nędzarzu - poecie" Dokonywane za pośrednictwem Baudelaire' a przeklady Le

śmiana są nieraz zbyt już swobodne, bardzo poetyckie w duchu młodopolskim (co bynajmniej nie obciąza w1elk1ego 

poety lrancusk1ego), ale CLasem oddają znakomicie niesamowitą aurę nastrojową opowiadań, zwłaszcza w przypad

ku Jednego z arcydzieł Poego. Zaglady Domu Usherów - te o kunsztownego poematu prozą . cudownego wykwitu 

gotyckiego „czarnego romantyzmu" 

DEMONY 
Wszystko, co Poe napisal, odnosi się faktycznie do rzeczyw1stośc1 psychiczne1 W jej glęb 1 dostrzega! drzemiące 

ta1emnic1e sily, pr1ekszta lcaiące na swoją modlę intenqe i czyny czlow1eka. Fatalistyczna wiz ja zyc1a znala1la cha

rakterystyczną wykładnię w opowiadaniu , które jest po trosze eseiem (istnie1e kilka tak pomyślanycł1 utworów autora 

Przedwczesnego pogrzebu). za tytułowanym Bies prze ro/naści Poc iąg oichlani , hipnotyzm glęb i przedstawia tu Poe 

jako uc1uc1e mogące napaść ka7dego. gdy1 w każdym tkwi osobliwe 1rnewolenie pr7e7 przewrotność 1 dą7enie do ro

bienia tego, czego właśnie robić me należy. Poe posuwa się nawet do liloLoflcznego aforyzmu: „Nic ma w prLyrodz1e 

nam1ętnośc1 tak SLatańsko wyuzdanej, 1ak ządLa czlowieka, co d rząc na k rawędzi otchlan i, waha się, czy ma się w nią 

rzucić" Wlaśc1wa naturze ludzk1e1 pokusa przewrotności bywa tak silna, że sklania do czynów spr1ecznych z wlasnym 

dobrze rozumianym interesem . Charakterystyczne, że wyznanie popelnione1 zbrodni Poe prLYpisu1e byna1mnie1 nie 

sumieniu, nie jego rneznośn m rzu tom, lecz wlasrne nieprzepartemu pociągowi do przewrot nośc i . który jest blisko 

spokrewrnony z ulubionym motywem pisarza dą7ernem do klęski 

Tak poięty pierwiastek demonizmu jako miłości do upadku jest stale obecny wedlug Poego w psychice ludzkiej 

Weźmy Lnakom11e opowiadanie Wrlilam Wilson, 1edną z na1lepszych w literaturze światowej opow1eśc1 o podwójnosci 

czlowieka. Przedstawia ono dązące do unicestwienia życie z sobowlórem, wewnęt r ne rozdwoienie na „ztego" i „do

brego wspólnika , który 1est t m samym: zabicie ..tego drugiego" jest zabiciem s1eb1e . 

Weźmy licLne portrety kobiet 1 obrazy m1lośc1-śm1erci Demoniczna para lub „piekielne ma !zeństwo poiaw1ają się 

w Ugei. Beremce czy równiez w Zaglad ie Domu Usherów. gdzie 1es cze dolącza się fatalizm upadku rodu Jed· 

noczesne przyc1ągan1e 1 odpychanie stanowią w opowiadaniu Poego o charakterze m1 lości, która dziwnie blisko 

graniczy z zaglaclą m1łośc1 -nekrolil1i Na jwiększą mi łość narralora opowiadali Poego budzi kobieta śmierte lrne cho

ra , umierająca na iakąś dziwną chorobę. wreszcie martwa \N slynnym studium F1lozof1a kompozycji przedsta 11 na 

przykladzie poemaru Kruk swoją metodę pisarską Dowodzi! lulaj „Widząc Pięknie swoią sferę dLialania, zająlem 

się kwestią 1aka to n ac 1 a najdoskonaleJ wyraża Piękno - 1 stw1erdz1lem że - zgodnie z wszelkim doświadczeniem. 

tonaqa smutku Piękno , Jakiegokolwiek 1est rodta1u. w swoje1 na1pelnieJSLeJ postaci rnezmienrne pobudza duszę 

sensytywną do !ez Melancholia zatem to na1odpow1ednie1sza z tonaq1 poetyckich" Chcąc osiągnąć doskonalość 

estetyczną pod kazdym względem , Poe zadal pytarne ,Który sposród tematów 1est powszechnie odczuwany przez 

ludzi jako na1bardz1ej rnelanchoh1ny? „ «Śm1erć 00 - odpow1edzialem bez wahania. «A kiedy - pytalem dalej - ten na1-

bardzie1 metanchol11ny temat 1esl na1bardz1e1 poetyC?n ?„ W świetle tego. co przedtem 'lljlożylem dość szuególo o. 

1 teraz odpowied7 byla zdecydowana „wtedy kiedy 1est na1silniej związany L Pięknem; to naczy Le śmierć pięknej 

kobiety jest niewątpltw1e na1bardz1e1 poetycznym tematem świata . 1 tak samo 111e ulega wątpi! ości, ze temat ten brzmi 

na1lep1ej w ustach c1low1eka, który straci! ukochaną istotę„ " (prLekład M. Zurowskrego) 
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Wedle tego schematu Poe zbudo al nie tylko Kruka . Przerazające odczucia kochanka nad trupem ukochane1 to temat 

wielu na jsly niejszych opowiadań Poego Z przytoczonego samookreślenia estetyki , lączącej Piękno ze Śmiercią. 

i to ze śmiercią kobiety. wynika. że muzą Poego może siać s ię tylko kobieta umarla . co potwierdza zarówno 1ego 

biografia, 1ak twórczość 

D uznaczność pociągu milosnego 1ako ekstazy i grozy równocześnie znajdu1e w Poem niebywałego mistrza ambi

walentnych nastroiów Póżno rom ntyczny wielbiciel Poego Felicja Faleński stworzy! nastro1owy obraz oddzialywarna 

hgur literackich z jego opowiadali „ Jaki ś p rzerazający mpiryzrn uczuciowy zdaje się jedynie OLyw1ać te postacie 

porusza1ące się na tle sinym, wśród horyzontów niezbyt przestronnych, poobwieszanych oblokami, brzemiennymi bu

r zą. poś ród parnego, zastalego powietrza, p rze1ętego siarczanymi wyziewy lub stęchlizną podz1em1 Obrazy te, które 

si ę wid 1 jakby poprzez rng lę czy gazę. podobne są do rnewyrażnych spom111en z innego świata , które się prz śnily 

1 siedzą na iersi, i uc1 sKa 1ą oddech, i 1eszc e po obudzeniu straszno do nich wróc i ć " Opowiadarna Poego same stają 

s ię zmorami - wysysają, dlawią 1 duszą 1ak demony 

FANTASTYCZNA ARABESKA 
Stale obecna u Poego dwoi stosć splat a jących s i ę przedziwnie ze sobą 1akośc i .-ymagala odpowiedniei metod li tera

ckiej . Poe znalazl j ą od początku i um i eścll tez w tytule zbioru nowel z roku 1840 Opowieści groteskowe i arabeskowe 

Co to znaczylo? Poe podkreś l a! że groza 1ako temat jego opowiada1'l „ poczęla się nie z Niemiec, lecz z duszy", a to 

w związku z tym że okropnośc i szczególnego typu , krwawych Zjaw i okrutnych przeraże 1i, pf?YWYklo się nazyw ć „ger

mańskimi " - jako zaczerp niętymi z niem1eck1e1 literatury romantycznej. Dla Poego zaś najwazrneiszy byt ton. ton wta

sne1 duszy, nas!Jojonej no. demon i czną przewrotnośc . Ale nie wyklucza to wpływu rnemieckie1 estetyki romantyczne], 

o czym wspomma1ą wspólcześ rn badacze twórczosci Poego, zwracający u agę na Jego „wyobrażn ię antyno rrnczną" 

i na upodobanie do romantycznej ironii. Idzie tu zwlaszcza wlaśnie o arabeskę 1ako kapryśną i zmienną l in ię opowie

śc i . ,,ten kunsztownie u po rząd kowany zamęt , to cudowne, wieczne następstwo entuzjaLn1u i iro1111", to wspóldz1atarne 

sprzeczności 1 mzmaitego rodzaju ironicznych jakości Uak pisal F Schtegel o Don Kichocie Cervantesa) , oraz o gro

teskę 1ako ostre. wydobywające kontrasty zestawienie sprzecznych wlaśc1wości Arabeskę mozna traktować u Poego 

jako oblaskm a '11e grozy - nie przez śmiech , jak w grotesce, lecz przez estetyczne wartości swiata fantastycznego 

O arabesce pisal Poe wprost na przyklad w Lige1, przedstaw1a1ąc w szczególnie sugestywny sposób arabeskowe 

ozdoby komna y, powodujące „widmowe wrazenia". Og ląda ne z róznych punktów widzerna arabeski zm1enialy swo

je ksz t a łty . „Rozmigotane powietrze komnaly" przyczynialo się do ostatecznego rozkielznan1a wyobrazni. Migotl iwy, 

niejako arabeskowy odbiór plynnei . zm1eniaJące1 się rzecLywis tośc1 zosta ł tez zatozony 1ako czynnik estetycznego 

oddz1alywania ligei Szczyty sztuki groteskowej zaś osiągną! Poe w opowiadaniu Król Mor Jest to dotąd niespotyka

ne - poza barokiem, ale u Poego niezrrnernie nowoczesne - zestawienie s1ln1e 1różrncowanych kontrastów, całkow i cie 

sprzecznych wartości: wzn i o slośc1 i grozy z zabawą i nieod artym komizmem. Świe tnemu opisowi postaci 2 fanta

stycznego towarLYstwa, zgromadzonego w Londynie podczas dżumy (na przykład osobnika ., ubranego" w trumnę 

i jego zabawnych perypetii) , towarzyszy fina! pełen groteskowego zamętu . 

Wlasn1e dz1ę k1 sweł „antynomiczne1 wyo raźn i " stal się Poe twórcą prawdz1w1e nowoczesne1 sztuki fantastyczną 

Faleliski w roku 1861 Ldumiewal s ię „oso liwsLym I nomenem realisty w f antastycznośc i " 1aki przedstawia! Poe, 

który um1al tączvć drobiazgowy realizm szczegółów z fantastycznie potraktowanymi miejscami (zvvlaszcza morskimi) 

lub niespodziewanymi obrotami akcji. Sc1s lość realiów lącz s i ę tu z nadzrnyslowością wrażeń a niemal matema

tyczna logika wywodu z zupelnyrn nie rawdopodobieństwem opowieśc i Valery pisal o dziwnym połączeniu „rodzaju 

matematyki z rodzajem mistyki" Poe często swe ,królkie historie" zaczyna od szczególnego ostrzezenia wypowie

dzianego przez narratora. choc1az nie iestern szalony i na pewno 111e srnę . moja opowieść moze nie znależć wiary 

u czytelrnka. 

Zastanawiano się nieraz nad charakterem fantastyki Poego. Micha! Gtowińsk1 dowodzi , ze na poezię L śmiana wply

nąl nie tyle zaczgrpnięty od Poego poprLe..: Baudela1re'a stereotyp poety przekl ętego ile styl 1ego opowiadań , który 

Leśmian przeni si do swych narracji poetyckich. Jest to „styl narracyjny który określić rnozna 1ako fantastyczny em

piryzm bądż tez metafizyczny behawioryzm' Poe. 1ak kazdy pisarz lantastyczny. stara się opowiadać tak. by przed

stawione na1dz1:vrne1sze wydarzenia m1escily się w zwykle1 codziennośc i. Ta zasada sztuki lantastycmej przybiera 
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u niego szczególny charakter Dobrze Ldawal sobie z tego sprawę Jules Verne . umieszczając go wśrod najslyn

rneisz eh pisarzy groz i fantastyczności „Anne Radcliffe - pisal - wykorzystywala rodzaj horroru. któ wyjaśnia ! s ię 

zawsze za pomocą przyczyn naturalnych E TA Hoffmann tworzy! cz stą f ntastykę , z którą nie rnoze się zgodzić 

żadna raqa fizykalna ··. Natomiast Poe pisze pod rygorem ścis lośc 1 Je o postacie nadużywa1ą swego mózgu, 1ak 

inni naduzywają mocnych trunków, posuwa1ą do ostatecznej granicy ducha refleksji i dedukqi , są to najstraszh s1 

analitycy. jakich znam - wychodząc od nieznaczącego faktu. docierają do prawdy absolutne( Przy cz m. podkreśla 
Verne, u Poego nie ma 111gdz1e 1nterwenc11 Opatrzności . Wyda1e s ię , ze pisarz 1e1 nie dopuszcza 1 zmierza do tego. by 

wszystko wytlumaczyć za pomocą pra lizyczn eh, które wynajduie sobie wedle potrzeb Robi fantastykę na zimno 

1 w m właśnie Verne widzi wpływ czysto praktycznego i indust rialnego społeczeństwa amerykańskiego 

Faleński dziwi! się Lbie owi nieprawdopodobieństw w N/eporównane1 przygo zie me1akiego Hansa Pfa/la . bohater ma 

jeszcze kolosalniejsze zachcenie od przelecenia balonem z Europy do Ameryki w przeciągu 65 godzin (1est to temat 

opow1ada111a , znanego u nas pod tyt ułem Bu1da balonowa) - „on z p r ilgnąl dostać się na ks 1 ęzyc . Ale co dziwniej

sza, ze dopiął swego; ale co 1eszcLe dziwnie1sza. ze m1al zimną krew zapisać gruby ?Wój papieru wrażeniami s e1 

prze1azdzki , ale co na1dzi nie1sza, że znalazl sposobność wyprawienia te1 przesylki na z iemię poci adresem swego 

pochodzenia Są to nadzwyczaj pracowite , dzi nie metodyczne, dziwnie poważne komentarze iednego z najekscen

tryczniejSLych przyw1dLeń na swiec1e" Dziś jUZ byśmy tak nie pow1edz1eli . 

Nieśmiertelny prototyp wszelkie1 opowieści kryminalnej - Zabójstwo przy rue Morgue - przedstawia drob iazgową pracę 

ana l ityczną si nne rozwikływan ie lamiglówki przez popr1edrnka Sherlocka Holmesa - Augusta Dupin (występuiącego 

w innych 1eszcze opowiadaniach Poego tego rodza1u 1ak Ta1emnica Marii Rogel czy Skradziony list) . Ale zarazem 

poczyna1ąc już od tytulu (morgue to po francusku kostnica). a koncząc na odkryciu sprawcy zabójstwa (j st mrn 

monstrualna malpa), do opow1ada111a Poego wnika pierwiastek zdum iewającego zaskoczenia Zasady tego myśle-

111a nastawionego od razu na rozw1ąz n1a trudn1eJSZe. a nie lalwiejSZe , tak okreś la Dupin w Ta1emnicy Marii Rogel: 
.. Zauwazylem. 1ż rowm w poswk1 arnu prawdy winien to rować sobie drogę tylko szczytami, co wznoszą s ię ponad 

poziom zwycza1nośc i , i ze w podobnych wypadkach nie tyle wtaśc1 e 1est pytarne co s ię stalo?, Ile pytanie : co się 

siato takiego, czego przedtem nigdy 1eszcze nie bylo?" 

Wlaśnie ! W wielu opowiadaniach Poego po1aw1a się próba raqonalnego rozwiązania zagadki, ale te;: 1 akiś rys, który 

c yrn aluzję do , innego świata , is tniejącego „gdzieś obok"' albo wręcz „w·· naszym normalnym świec ie . Trzeba tyl ko 

umieć to zo baczyć 1akimś dziwnym zmysłem , odkryć podszewkę wszechsw1ata i często zakryć Ją natycl1miast. gdyz 

permanentne L cie w te1 rzeczywis tości ukrytej - a paralelnej do zwyklej - byłoby nie do zn iesienia Maeterlinck - ina

cze1 niż Verne - pow1edzial , 7e zawdzięcza Poemu „poczucie tajemnicy 1 miłość tego , co poza realnym zyc1em " Dla

tego wlaśnie Poego nazywano „pisarzem nerwów'' że - za pomocą nadludzk1e1 wprost wrazliwosc1 - odslarnal świa t y 

ledwie prLeczuw ne. Sw1aty, których moze nawet rne chc1elib,.Smy znać. ale które jednak - is n i e1ą Jak i stnie1ą? 

O!o pyta111e. 

DZIWNE STANY ISTNIENIA 
Poe stale sięga do niezwyklych stanów świadomości Przeprowadza eksperymenty poznawcze, podobne do tych. 

które fascynowaly swedenborgia1isk1ch mlodL1eńców L Ludwika Lambert Balzaca czy Godziny myślt Slowack1ego. 

W znamiennym wierszu Samotny pisze: 

Od dziec1nstwa nigdy me bylem 

Jak inni. Patrzy/em inaczej 
Ntż mnt. U wspólnego żródla 

Ant unies1en nie czerpalem, 
Ani c1erpien. Wszystko, com kocha/, 
Kocha/em sam Nigdym n.e zdolal 
Wzbudzić wspólbrzmien radosnych w sercu. 
Juz wtedy, w dz1ecmstw1e, u progu 

Burzl1wyc/1 przezyc, tchnęta na mnie. 

Z każdej glębiny dobra 1 zla. 
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Ta1emmca dotychczas wiążąca . 

Ze strumienia albo ze zdroju 
Z purpurowe/ skaty na szczycie. 

Ze zlocących się smug 1esiennych 
Krążącego wokól mnie slońca. 
Z om1ja1ące1 mme w /oere 
Bfyskaw1cy na cale nrebo. 
Z odglosu pioruna i burzy. 
I z ob/oku, który, w blękicie 

Cale/ reszty pogodnych niebios. 
Przybral dla mnie ksztafty demona 

(przeklad Artur M1ęd yrzeck1) 

Jest Io portret romantycznego odludka i odm ieńca, zapatrzonego w swo1ą absolutną samotność Ale tez 1 przez 

samotność wyróznionego. Przeznaczeniem 1ego 1est życie z demonem, który udostępnia mu „inne" widzenie swiata 

Poego tascynu1 ą „ iepo1ęte dziwy ps ch1cme '. 1ak je nazywa w Llger. Wsród nich ażne mie1sce za1muje tak 1nteresu-

1ąca romantykow pam ięć prenalalna. W il/famie Wilsome scharakteryzował ją 1ako „zamierzchłe wizie z na1wc eśnie1-

szego mego dziec i ństwa - dziwne 1akieś, bezładne . gnębiące wspomnienia z czasów, kiedy pamięć moia 1eszcze nie 

istniala" . 1ako prześ 1adcLenie, "jakobym kiedyś, przed wiekami , w nieLmiern1e odlegle1 przeszlości , znal 1uz sto1ącą 

przede mną i stotę" (a był to wyemanowany z własnej istności sobowtór) . Dalej mieńm przelotne drgnienia nie

spotykane1 myśli , wizie; sny; marzenia, gorączkowe zwidy , omdlenia; zapamiętanie w sobie; zapatrzenie w coś niew1-

dz1alnego, stany letargiczne. katalepsj ę 1 somnambulizm: obląkan1e i szaleńst o, 3L do dL1wacznej odpow1edn1ości 

kra1obrazu mie1sca 1 charakteru rodu w Zag/adz1e Domu Usherów 

Poe glęboko interesu1e s i ę modnym ZJ 1sk1em epoki . mesmeryzmem, zwanym teL magnet zmem Ale u niego nie 

1est Io powierzchowna stylizacja, nurtu1e go to co gnębiło romantyków próba dotarcia do świata umarl eh lub na 

wpól umarlych , spoczywających w letargu . Chce wntknąć w egzystencię w stanie zawieszenta między zyciem a śmier

cią, e zystencję pólżywą c y pó lobumarłą (por. w llumaczen1u Wyrzykowskiego opowiadanie Co zaszlo w wypadku 
M Valdemara?. którego tytu ł powinien być przekladany racze1 tak jak u Leśmiana : Prawdziwy opis wypadku z p Walde
marem). W opowiadaniu lym narrator podaje na począt ku . 1akie stawia przed sobą zadarna poznawcze „Nie magne

t zowano dot chc1as nikogo rn articulo mortis. a leżalo przeto zbadać , po pierwsze czy w takich okolicznościach 

przejawiała się u chorego pobudliwość na wplywy magnetyczne: po wtóre czy. w razie 1e1 istrnenia , objawy zmagały 

się lub slably zaleznie od towarz szących okol1cznośc1 : po trzecie w 1ak1ch rozmiarach i na 1ak dlugo oddział a

nte to magio powściągnąć apędy sm1erc1· Wybiera więc gruilika, którego czas śm1erc1 lekarze oznaczyli z duzą 

dokładnością 1 przeprowadza na rnm prze razający eksperyment mesmeryczny. Wszystko po Io, by uslyszeć, k1cidy 

p Waldemar ohydnym glosem („którego opis gran i czyłby z szaleristwem") powie Jes t em ma r twy Wyrwanie 

tego znania, skądinąd nieprawdopodobnego w swej straszne1 i zwięzłe) dokladności , 1esl celem eksperymenlu . 

Trup zdolal powiedz ieć o sobie, że jest trupem 

Z tych za111teresowań Poego sl rełą poś rednią biorą się postacie powstających 7 grobu na wpót wampirycznych 

kobiet Stąd tez dziwny stan bycia omroczonego żalobą 1 melancholią ostatniego potomka rodu Usherów. który 

1 zewnętrznie budz11 odczucie arabeskowej n ierealności. istnienia i n1e1st111enia zarazem ., Ponadto bezwiednie pozwo

li! swoim wlosorn na wzrost nieograniczony 1 pon ieważ ta cudaczna zamieć pa1ęuynowych wlókien racLeJ powiewala 

anizell spadala wokól t arzy nie mogłem nawet przy najlepszych chęciach zna lezć te1 clziwne1 gmatwaninie arabe

skowej nic pokrewnego zwykleJ istocie ludzkiej" 

w podobne stany egzystencji moze wnik ąć tylko szczególny narrator - 1 Poe go tworzy W iego sposobie widzerna 

ukrywa się na1w1ększa sztuka mistrza „ opow1eśc1 groteskowych 1 arabeskowych · Opowiadacz ów przekazu1e swą 

wiedzę o tym, co udało mu się p rzezyć . czego udalo mu się doświadczyć w chw1l1 ostateczne1 - w mgnieniu przed za

gladą , w momencie śmiertelnego niebezpieczeństwa, tuż przed zgonem. przed nieznanym 1akims upadkiem, a może 

przed olśniewającym poznaniem'' jakie1s 1a1emnicy. której nawel nie można wyslowić . Jest to oslatnia spo iedz albo 

pseudoprotokolarny zapis przedśmiertny Poe wykot?ystuje topos chwili przedzgonnej - kiedy czlow1eka ma nawie-
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dz ć wlasnie osobliwa 1 as nosć idzenia wyjąt kowa przen i kliwość, nagle widzenie tego, co dotychczas pozostawalo 

rnew1dzialne, momenl olsnienra. 1ak ieś jakby dopowiedLenie tajemnicy które blyska w mgnieniu chwili i za ada znó v 

w nieprzenikliwość, n1ep rzejr1ystośc istnienia 

Tak często w opowiesciach Poego występu ie zagubiony, samotny podrózntk na morzu. Ale nie chodzi tu o zwykle iego 

przygody Na et nie tylko dlatego, że - 1ak w Rękopisie znalezionym w butelce - narrator tralta 11a poklad legendarnego 

Okrętu Widma, sn ującego się wraz ze swą zg rzybi alą za logą po na1bardziej niebezpieczn eh zakamarkach mórz 

Przede wszystkim odbieramy ten obraz pt7ygód na morzu jako obraz niezwycza1ny, gdy? 1est on obrazem duszy 

To Mare Tenebrarum naszego wnętrza . Kra1obraz zewnę lrzny sta1e się faktycznie kra1obrazem wewnęl rznym ; jest to 

rneraz opis wewnęt rznych perypeti i pozna1 cego umyslu. 

Punktowi widzenia, tak, wlaś n i e - punktowi wid enia, mstato poświęcone 1edno na1c1ekawszych opow1ad ri Poego, 

Sfinks. Narrator, siedząc z książką przy oknie, nagle widzi wyraźn ie przed sobą okropnego poi ora , „straszll e ~1 i e

rzę" , napawające „ przerażeniem i g rozą , a t akże przeczuciem nadchodzącego nieszczęścia" , Podaje bardzo do

kladny opis ogromu tego mo strum. Przy końcu króciutkiej m1strzowskie1 opow1astk1 okazu1e się, ze opowiadaj ący 

w swym oku wyobrażni powiększył do n iemozliwo śc i rozmiary rzeczywi ście 1stn1e1ącego owada odmiany Sphinx. 
Znaiąc kreacie niemal fantastyczne artysty angielskiego Edwarda Jul1usa Detmolda, autora rnezwykle dokladnych 

1 powiększających ilustracji do Księgi insektów Fabre ' a, znając efekty filmowe powiększania zwykł eh owadów albo 

s1czegółów ich anatomi i c-Jo ro1 111iarów calego ekranu, tym bardziej podziwiamy rnebywalą si l ę operacji imagina

cyjnego vJyolbrzymienia, jakiego dokona ł nadwrażliwy narrator opowiadania Poego I na nic zda s ię tł umaczenie 

wyposazonego w szk1elko i oko kuzyna, który dowodzi, ze owad ow w istocie wsp1nal s ię w gó rę po pa jęczyn i e, któ rą 

1ak1ś pająk zasnui okno; m1al „co na11 e1 1 edną s esnast ą cala d ł ugości " i znalazl s ię „w oddaleniu 1edne1 szesnaste] 

cala od tęczówki oka " PrLecl oczyma clu szy narratora (żeby daleł posług iwać s i ę slownictwem z Romantycznosci 
Mickiewicza, pa raf razującego Szekspira) ćma trupia główka stale agraza catemu światu • 

, r11 
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Maria Janion profesor, historyk li teral ury, idei i wyob raźni symbol1cznei. 

Oslalnio opubl1kowala ks1ązkę Bohaler - Sp1sek - Śmierc. Wyklady żydowskie 
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Charles Baudelaire 

' Żalosna to tragedia, ycie Edgara Poe l Jego śmie rć , jego straszliwy koniec . tym okropniejszy. że pospolity i Ze wszyst

kich dokumentów, które czytalem, wynika , że Stany Zjednoczone byly dla niego ty lko obszernym w1ęz1en1em, które 

prLebiegat w orączce - on. istota stworzona do z cia w św1ec1e p1ęknie1szym niz ta barbaria oświetlona gaLem - i L.e 
iego zyc1e wewnętrzne . duchowe życie poety czy nawet pijaka. bylo tylko nieustannym wys1lk1em, aby wymknąć się 

spod dz1alarna tei antypatyc1nej atmosfery. Nieublagana jest dyktatur j ką w spoleczenstwach demokratyczny h 

sprawu1e opinia nie blagajcie jej ani o litość , ni o poblażliwość . ani o giętkość jakąkolwiek stoso aniu 1e1 pra 

w wielu skomplikowanych wypadkach życia moralnego. Mozn by powiedzieć. · e z ezboznego umila varna olno

śc1 zrodz11a ię nowa tyram . tyrania zwierzęca. zookracja . która prLeL swą okrutną nieczułość przypomina bóstwo 

z Jaggernaut. Pewien biograf powiada nam z powagą (ten zacny cz ow1ek 1est pełen nailepszych 1ntenqi) . Le gd y 

Poe chcial swój geniusz poddać regulaCJI i dostosowac swe zdoln śc1 twór ze cło wymog ·w amerykansk1ej ziemi , 

mógl stać się autorem zarabiaiącym pieniądze , a money makmg author Inny (a to JUŻ naiwny cynik) mówi, że choć 

piękny jest geniusz Poe , wystarczaloby 1 u mieć lylko talent . poniewaz talent opłaca się zawsze lepre1 rnz geniusL Inny, 

który re agowal dzienniki i pisma ilustrowane. przyjaciel poet . wyznaje, że trudno bylo go zatrudnić 1 trzeba u bylo 

plac1ć mnie1 niż inn_ m. pornewaz p1sal stylem Lanadto WLnosLącym się ponad przeciętność . To pachnie sklepem' - 1ak 

mawiał Józef de Maistre . 

1ektór Ly odwazyli się na więce1 1. lącząc naitępsze niezrozumienie 1ego geniuszu z okruc1enstwem hipokry

zji mieszczanskiej, na wyścigi obrzucali go obelgami a po 1ego nagiej śmierci jes1cze się 1nęcali nad trupem 

- szczególnie pan Rulus Gris old, który, 1ak wyrazi! się mści ie pan Graham George, dopuścił się edy nie

śmiertelnego la1dactwa Poe. który moze miał ponure przeczucie nagiego końca . wyznaczy! panó Gns olcla 

1 Willisa do u orządkowania swych dziel napisania jego b1ograf11 1 odśw1ezenia jego pamięci Ten pedagog-wampir 

znreslaw1I szczodrze swego prLyJaciela w ogromnym. plaskim 1 nienawistnym artykule, który umieści ! akurat na czele 

pośmiertnego wydania iego dziel Czyzby nie bylo w Ameryce zakazu wchodzenia psom na cmentarz? Pan W1ll1s 

dowiódł natomiast , ze dobra wola i przyzwoitość idą zawsze w parze L prawdziwym rozumem 1 Le współczucie dla 

kolegó które Jest nasz m obo 1ązk1em moralnym, iest także nakazem dobrego smaku Porozmawiajcie o Edgarze 

Poe z Jakimś Amerykaninem. przyzna może , że to geniusz, moze nawet będzie się mm szczycił ale będzie zaraz 

mówił sardonicznym tonem, pelnym wyzszości , o nieuporządkowanym zyc1u poety, o iego oddechu który byl tak 

przesycony alkoholem. ze móglby się zapalić od plom1erna świecy, o 1ego wtóczęgowsk1ch na vykach powie wam 

ze była to istota koc ownicza i niezrównowazona. jak planeta. która wypadła L orbity, ze 1 eżdz1I bel przerwy z Balii 

more do Nowego Jorku. 1 Nowego Jorku do F1ladelf11 z F1 ladelfu do Bostonu, z Bostonu do Baltimore, L Baltimore do 
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JEGO lYCIE I DZIEŁA 
(fragmenty) 

Richmond A gdy as wzruszy początek t 1 opowieści i dacie mu do zrozumienia, że Jednostka nie może być jedynym 

winowajcą i że to musi być trudno myś leć 1 pisać w sposób odpowiadaj ,cy ogól owi w kra1u, gdL1e są mil iony wladcóvv, 

w k a1u. który nie ma kap1lalizmu (w sc1s1ym tego slowa znau ernu) ani arystokracji - wtedy uj1·zycie , 1ak robi wielkie 

oczy 1 sypie z nict1 piorunami . 1ak mu piana urażonego patno yzmu wys ępuJe na wargi 1 1ak Ameryk rzuca przez 1ego 

usta klą twy na swą sta rą matkę Europę 1 na f ilozofi ę n iedz 1 sie 1 szą 

Jestem przekonany, powtarz m, że Edgar Poe 1 1ego OJCL zna 111 porozumieli się sobą Sian Zjednoczone są 

kr iem gigantycznym ad .iec1 nnym. z natu1y zazdrosnym wobec starego kont nentu . Dumn ze swego anormalnego 

i niemal przeraża iącego rozwo1u materialnego, ten now1c1usz w histori i wyznaje naiwną wiarę we wsL chmoc przemy

słu, podobnie 1ak kilku naszych ni e szczęśni ków, iest przekonan LC w końcu pozre Diabla . Tak w1 l ką wartość m Ją 

tam czas i p1en1ądz l Dz i a la l ność mate ialna, doprowad ona do ro2m1 rów manii n rodowej, po ostavi11a w myslach 

bardzo malo mie1sca na rzecry. które me są z tego świata Poe, który pochodzi! z cJobrei rodziny i który z resz t ą za 

nieszczęśc ie uwazal to, 1z jego kraJ nie ma rodowe1 arystokraCJ1, spodziewa! się , ze kult Piękna wśród ludu pozbawio

nego arystokraCj i musi ulec Lepsuc1u, musi zmaleć i mikn ć . Poe. który pięt nowal u swych 1 spólo ywatel1 szystk1e 

przeia Lle o ustu , charakterystycznego dla par..Ye111 uszy, lączn1e z ich kosztownym i przesadnym zbytkiem który 

uważa! Postęp , tę wielką ideę w, póle esną . za ekstazę latwo .YI rków. który udoskonalenia w mieszkaniu ludLk1m na

zyvval bliznami 1 prostokątnymi oh darni - Poe zatem byl am urnys em SLczególnie samotnym. Wierz. t ylko w to, co 

trwale. w wiec ne self same. n posiadał - okrutny przyw1le1 w spoleczenstw1e w sobie z kochanym' - ten w1elk1 zdrowy 

rozsądek w stylu tv1ach1avelego. który Jak kolumna świat la riosuwa si ę przed mędrcem poprzel pustynie l11stoni. Co 

Y sobie pomyśla l 1 co by ap1sal, nieszczęsny, dyb pos lyszal damskiego teolog uczuć , który L m1losci do rodza1u 

ludzkiego likwiduje p1eklo. albo filozofa cyfr, który Jako sys m ubeLp ieczeń proponuie subskrypcję po dl' ad11eśc 1a 

centymów od glowy na rzecz zniesienia wo1en (czy zn1es1eni kary śmierci 1 ortograf11 t eh dwóch z 1eznyc sza 

lenstw) . albo tylu innych chorych . którzy ucha na wiatr nadstaw1a1ąc wyp1suJ . fantazje równie rnest le 1 dęte1ak Lywiol, 

co 1m Je dyktuie? J eśli do lej 1ego niepokalanej w1z1i prawdy dod cie prawdziwe kalectwo . które się pr Lejawialo pe -

nych okohcznośc1ach , oraz nadzwycza1ną delikatność zmyslów którym ka.zda fa lszywa nuta sprawiala tonury, hnezJę 

smaku, który podnosi! bunt przeci wszystkiemu co nie Io laściwą proporcją nienas coną rrn lość Piękna . która 

przybrał rozmiary chorobli ej n miętności , nie będziecie się dzi 1ć . ze dla takiego c- 10 ieka · cie st Io się ieklem 

i że musial on żle skonczyć ędziec1e podz1w1ać go za to. ze mógl vać tak dlugo • 

Pr Leki ad Andr LeJ 11owsk1 
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Paul Auster , 

SZALENSTWA BROOKLYNU 
(fragmenty) 

- Milton byl niewidomy. eNantes mial 1edną rękę. Christopher Marlowe został zadźgany podczas kna1p1ane1 burdy 

nim skoriczyl trzydzieści lat. Podobno ostrze przeszlo przez oko I co 7 tego wynika? 

- Nie wiem, Tom Wy1aś ni 1 m1. 

- Nic. Jedno wielkie nic 

- Jestem sklonny pr znać ci raqę 

- Thomas Wentworth Higg1nson „popraw1al" wiersze Emrly Dickinson. adęly ignorant , który naz al Zdżbla tra 

ks1ązką niemoralną. śm1al tknąć dzielo boskiej Em1ly A biedny Poe. który dokona! żywota w ryns1toku w Ballimore , 

obląkany i p11any, miał to nieszczęście. ze wybral na wykonawcę swego testamentu Rufusa Gnswolda. Nie w1edz1ał , ze 

Griswold nim gardzi!. ze ów tak zwany przy1aciel 1 w1elbic1el cale lata próbował zniszc1yć 1ego reputację . 

- Biedny Poe. 

- Eddie m1al pech Za życia, a nawel po śm ierci . Pochowali go na cmenlarzu w Balllmore 184 lecz dopiero po 

dwudziestu sześciu latach wystawiono mu pomnik ,Jeden z krewnych zleci! wykonanie pomnika tu.i'. po śmierci Poego, 

lecz wyrnkla z tego 1edna z tych czarnych komedii które ka1ą nam się zastanowić , kto tak naprawdę rządzi światem. 

To byla dopiero osobliwość . Nathan Zaklad kamieniarski polozony był w sąs1edztw1 nasypu kole1owego. Gdy pomnik 

byf już prawie gotowy, wykolei! się pociąg Spad! na teren zakladu kam1eniarsk1ego, zm1azdzyl pomnik a oniewaz 

krewn nie miał pieniędzy na z mówienie drugiego, Poe spędzi l następne ćw1erc wieku w rne oznaczonej mogile. 

- Skąd ty to wszystko w1es1 Tom? 

- Wszyscy o tym wiedzą 

- Ja Jakoś nie . 

- Bo nie kończyleś studiów doktoranckich Gdy ty dązyleś do tego zeby ś 1at byl bezp1ecz111e1szy dla demokraqi, 

1a przes1adywalem w bibliotece . nabi1a1ąc sobie glowq mnóstwem 111eprzydatnych 1nłormaq1 

- Kto koncu zaplac1I za pomnik? 

- Grupa miejscowych nauczycieli utworzyla komitet żeby zebrać fundusze . Nie uw1er7YSZ, ale zajęło im to dziesięć lat. 

Gdy pomrnk został ukońc10ny, zwłoki Poego ekshumowano. prze 1eziono na cmentarz przy kościele w Baltimore i tam 

pogrzebano. W dzień odstornęcia w Zachodrnm Liceum leńskim odbyla się speqalna uroczystość Co za okropna 

nazwa. rne uwazasz? Zachodrne Liceum Żeńskie . Zaproszono wszystkich liczących się amerykańskich poetów. lecz 

Wh1tt1er. Longfellow 1 Oliver Wendell Holmes wykrqc1l1 się od przy1azdu Tylko Waltowi Wh1tmanow1 chc1alo się odbyć tę 

podróż . A ze 1ego twórczość jest warta więce1 n1z tworczość tamtych razem wzięta , dopatrułę się w tym cudownego 

aktu sprawiedliwości Co ciekawe, tego dnra znalazł się tam tez Stephane Mallarmó. Wprawdzie nie c1alem, lecz napi

sał na tę okaZJQ slynny sonet Le Tombeau d'Edgar Poe i choc1az nie udalo mu srę go ukonczyć na tę uroczystosć byl 

tam obecny duchem Uwazam ze to wspaniale Whitman i Mallarme. dwaj ojcowie wspólczesnei poez11 stanęli razem 

w Zachodnim Liceum leńskim w Baltimore by uczc1c ich wspólnego przodka , 7hańbronego i skompromitowanego 

Edgara Allana Poe. pierwszego prawdziwego pisarza. 1ak1ego Ameryka dala światu • 

Przeklad Jerzy ozlowsk1 
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Jorge Luis Borges 

EDGAR ALLAN 

Przepych marmuru, anatomia czarna , 

Którą bezczeszczą grobowe robaki -

Zgromadzi! zimne symbole i znaki 

Tryumfu śmierci. Cóż mu noc cmentarna? 

Przed innym cieniem drżat , mitości cieniem, 

Szczęścia, co ludziom przypada w udziale; 

ie oślepity go lśniące metale 

Ani marmury, ś lep ! przed róży lśnieniem 

Jakby stal z drugiej, zlej strony zwierciadta, 

Przyjąt tę dolę , która mu przypadta, 

Twórcy koszmarów los niezbyt szczęśliwy. 

Być może z drugiej strony śmie rci jeszcze 

Wciąż wznosi dtońmi silnymi ztowieszcze, 

Odrażające i wspaniale dziwy. 

Z tomu El Otro. el Mismo 1964 

Przekład Leszek Engelking 
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Opera w dwóch aktach 

muzyka Philip Glass 
libretto Arthur Yorinks 
Na podstawie opowiadania Edgara Allana Poe 

Przektad Edyta Kubikowska 



Prolog 

Gdy w teatrze zapada ciemność, sfychać co następu1e. 

RODERYK (zza sceny) 
Williamie, drogi przyjacielu, 
Od jak dawna się nie widzieliśmy, nie pamiętam. Wiem, że jako chlopcy 
byliśmy jednego ducha, teraz zaś nasze myśli z calkiem różnych są 
światów Mój - jak zobaczysz - jest nudny, mroczny i gluchy. 

(Kurtyna unosi się bardzo powoli, stopniowo ukazując ogromny, 
kamienny dom - Dom Usherów) 

Lata zniszczyly mą duszę , warstwa po warstwie, i spoglądając w gląb 
serca widzę , 1ak leży naga, w zetlalym calunie ciala. 

(uwertura) 

Nie mogę myśleć. Czuję zbyt wiele. Najlżejszy podmuch jest dla mnie 
wichurą. Nie mogę jeść. Czasem nie mogę oddychać. 
Chcialem stąd uciec, lecz wciąż tkwię w tym domu. 
Piszę do Ciebie, najbliższy przyjacielu, jedyny przyjacielu, i blagam, żebyś 
mnie odwiedzi!. Wiem, że przybędziesz ; nie trzeba innej odpowiedzi 
Ty dodasz mr ducha. Na pewno. Tak, myśl , że się zbliżasz. 
już budzi moją wdzięczność . 

Ruszaj zaraz. Williamie, potrzebuję Cię. 

Akt I 
Scena 1 

Nadchodzi wieczór, przez gęstą mglę otaczającą Dom Us/Jerów idzie 
samotna postać (William) z pudelkiem w ręce. W domu, w dwu oknach 
zapala się świat/o. 

WILLIAM (z lękiem) 
Już blisko. 
Zapada zmierzch. 
Już blisko. 
Przebylem tak wiele, 
Nie ma odwrotu . 
Ktoś musi zobaczyć, k1oś musi opowiedzieć 
Już blisko. 
(Gaśme świat/o w jednym z okien.) 
Stoi Dom Usherów. 
Zastygle kamienie, pokoje puste, zimne -
(William mija groblę nad jeziorkiem i zmierza w stronę Domu.) 
Przez okna się sączą opary. 
(W drugim oknie pojawia.ją się dwie posta.ci. Ich sylwetki jakby zlewa.ty 
się w jedno, wówczas świat/o gaśnie.) 

WILLIAM 
Już blisko. 
Przyjechalem zobaczyć, 
Skoro k1oś musi zobaczyć . 
To jestem 

RODERYK 
Mój przy1acielu jedyny 
Wiem, że przyjedziesz. 
Nie mogę myśleć. Czuję zbyt wiele . 
Dodasz mi ducha. Ruszaj zaraz, 
Williamie, potrzebuję Cię . 

(Blyska. swiatlo i w tym świetle widać na fasadzie domu wyraźną rysę , 
biegnącą od da.chu aż po fundamenty.) 

Scena 2 

w przedsionku domu. pelnym rycerskich trofeó w, wita Williama sluzący 

WILLIAM 
Nazywam się William -

SŁUŻĄCY (prz rywając) 
Tak. proszę pana, Roderyk oczekuje Pana. Tędy proszę. 
(W1Jliam idzie za slużącym do pracowm Roderyka.) 

WILLIAM (z zac1ekaw1eniem) 
Dom jest calkrem stary. Ledwie go pamiętam . Kredy bylem dzieckiem -
SŁUŻĄCY 
Caly ród Usherów, z poko leń na pokolenia, mieszka! w tym domu . Dziś zostali 1uz tylko Roderyk i Madeline . 

WILLIAM 
Madeline? Kim jest? -
(Williama zaskaku1e pojaw1a1ący się w drzwiach domowy lekarz Us/1erów) 

LEKARZ 
Co tam niesiesz, to pudelkol 

WILLIAM 
Prezent dla przyjaciela. 

LEKARZ 
Przy jaciel czy nie, lepiej nie mącić w tym domu. Taka jest moja rada . Zostań na noc i 1azda stąd! 

WILLIAM 
Roderyk wezwal mnie tutaj i zrobię wszystko, by mu pomóc. A kim jest -

LEKARZ 
Pomocr Sprowadzilem Roderyka na ten świat, uważaj , żebyś ty go nie wyslal na tamten. 
(PrędAo odc/Jadzi Slużący prowadzi Williama do pracowni Roderyka.) 

Scena 3 

Pracownia Roderyka to duzy, strzelisty pokój z okna.mi tak wysoko, że nie ma do nich dostępu. Na ŚClana.ch wiszą ciemne kotary 
Pokój okala ba.Ikon z drzw1im11 po obu krańcach. Wszędzie stoją stare, obszarpane meble. Leżą porozrzucane książki, 
nieukończone obrazy i instrumenty muzyczne (wśród nich gitara.) 
Gdy otwierają się drtwi do pracowm, Roderyk s/01 z dużą ksląlką w rękach, wymizerowany i blady Upuszcza ją z trzaskiem na ziemię. 
William we/Jadzi do pokoju 1 kladzie prezent na stole. Podchodzi do Roderyka. . W pierwszej chwili Roderyk zdaje się zdziwiony 
i nie pozna.ie Williama. Potem przypomina. sobie. 

RODERYK 
William, przyjechaleś -

WILLIAM 
Tyle czasu mrnęlo od kiedy byliśmy dziećmi . 

RODERYK 
Teraz. kiedy tu jesteś. czas nie ma znaczenia . 
Następuje mezręczny moment. William podnosi upuszczoną książkę i poda1e ją Roderykowi. Roderyk nie chce 1e1 tknąć . 

William odklada książkę na pólkę .) 

Co mi przy n i osleś ? (Spog/ąda1ąc na pudelka - obydwa.i podchodzą do prezentu.) 

WILLIAM (otwieraiąc pud/o) 
Pam i ę tam , ze twoja rodzina bardzo lubila muzykę, w i ęc znalazlem łę rzecz i - (Niecierpliwie wyjmuje z pudelka pozytywkę z figurkami 
obe1mujące1 się pary na górze.) 
O, posłuchaj. 
(Nakręca ją i obraca. Figurki tańczą w kótko w takt muzyki.) 

RODERYK (boleśnie zatyka.1ąc uszy) 
Dosycr Zabierz to stąd , nie mogę tego znieść. 
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WILLIAM (zmieszany) 
Ale ja.. co to? 
(Wylącza pozytywkę. ) 

RODERYK 
Spadla na mnie choroba 
Pewne dżwięki wrzeszczą. 
Blask świecy wypala oczy 
Odzież kluje jak szpilki. 

Spadla na mnie choroba. 
Nie mogę opuścić domu. 
Kamienie szarzeją 1 blakną, 
życie we mnie gaśnie . 

I moja siostra, Madeline 

wkrótce mnie opuści. 
Wkrólce mnie opuści , 

ostatniego z Usherów. 

Nie mogę uciec. 
ten dom trzyma mnie. 
Kamienie kruszeją, 
a droga siostra, 
Madeline, moja siostra 
cale życie gaśnie 

Scena 4 

WILLIAM 
(William slyszy glos Madeline. 
Nie bardzo wie, co to jest.) 

Zrobię, co w mojej mocy 
Powiedz, co mam czynić 
Zabiorę cię stąd . jeśli chcesz. 
Nie, nie możesz 
zapadać w mrok 
Po kazdej nocy przychodzi świt, 
po każdym mrozie wiosna. 
(Widzi Madeline.) 
Za naszej dawnej przyjażni, 
gdzie byla twoja siostra? 
Nigdy jej nie widzialem. 
(,pocieszająco) 

Co tylko w mojej mocy, 
co tylko mogę zrobić . 

Po nocy przychodzi świt , 

po każdym mrozie wiosna 

MADELINE (zza sceny) 
(najpierw cicho, potem 
coraz glośniej) 
Ach, ach , ach 
(pieśń bez stów) 

(Glos Madetine slabnie. 
Eteryczna niczym duch pojawia 
się na chwilę i zaral :nika.) 

Póżniej tego wieczoru. Roderyk z Williamem siedzą przy duzym stole w jadalni Nakryto te,7 dla Madeline, lecz jej krzeslo jest puste. 
Kiedy slużący podaje obiad, z daleka dochodzi Glos Made/me. Roderyk je z trudem, jakby sztućce nazbyt mu ciążyly 

RODERYK 
Madeline nie przyjdzie. 

WILLIAM (zdumiony tym dżwiękiem) 
Co się stalo? 

RODERYK 
Pomimo starań lekarz jest bezradny 
Leży w lóżku . Walczy z chorobą, k1óra zwycięża. 
Plyną dni i miesiące. a ona marnieje 

MADE LINE 
(pieśń bez stów) 

(W1/liam. wciąż zaniepokojony dochodzącym go dżwiękiem, patrzy w stronę otwartego okna. Myśląc, że to wiatr, wsta1e i je zamyka. 
Glos Madeline wciąż slychać.) 

WILLIAM 
Na pewno da się coś dla niej zrobić . 

Rano ją odwiedżmy, jeśli Io pomoże 
A ty zrobileś . co mogleś. 

RODERYK 
Nic nie zrob1lem. 

WILLIAM 
Sioslra wyzdrowie1e, 
Trzeba wierzyć -

RODERYK 
Już pewnie więcej nie ujrzysz Madeline . 
Cera jej blednie, czlonki ma tak kruche-
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MADELINE 
(pieśń bez slów slychać coraz glośnie/) 

WILLIAM 
Ale -

RODERYK 
William. dziękuję , że mnie odwiedzileś. 
Wiesz, przed laty zazdrościlem ci, że stąd wy1eżdzasz: 
Z tego cmentarza - nagie drzewa placzą . 

Ten dom 1est grobowcem. 
(W tym mie1scu glos Made/me stychać na1donośme1) 

WILLIAM 
Ranek spędzimy w pracowni, 
będziesz malować i komponować. 
Teraz prześpijmy się , a jutro 
przyniesie nowy owoc. 
(Wszystkie okna zaczyna1ą drżeć.) 

RODERYK 
Tak, tak, na pewno. 

Interludium 

(Między Sceną 4 1 5 mamy muzyczne interludium · w czasie, kiedy slużący ze świecą prowadzi Williama do jego pokoju. W drzwiach 
wręcza mu świecę i odchodzi William już ma wejśc do środka, gdy nagle coś slyszy. Glos. Glos Roderyka. Nie może doslyszeć stów 
Nasluchując, podąza więc korytarzem do innego pokoju. Otwiera drzwi Widzi siedzącą na lóżku Madeline. plecami do niego, w nocnej 
koszuli nieco osuniętej z ramwn. Roderyk siedzi obok. Zlotą szczotką czesze jej w/osy W ogóle nie zauważają Williama, jakby go tam nie 
bylo. Wytrącony z równowagi tym, co zobaczy/, William pospieszme wraca do swojego pokoju.) 

Scena 5 

Chwilę póżniej Zanosi się na burzę. William w pokoju gościnnym, ubrany w nocną bieliznę, myje twarz. Obok umywalki stoi prezent 
dla Roderyka, pozytywka. Z drugiej strony leży mata, zlata szczotka, dziecięca wersja szczotki do w/asów, którą William wlaśnie widzial. 
William dostrzega ją i podnosi Wtedy spostrzega dziecięce ubranka porozrzucane po kątach pokoju. Podnosi kilka z nich, jakby chcial 
uprzątnąć pokór (Uwaga. może dać się teraz delikatnie slyszeć G/os Madeline.) William zmienia zamiar i po prostu sklada wszystko 
w stertę na komodzie. Kladzie się do lóżka i gasi świecę stojącą na nocnym stoliku tuż przy lóżku. Zasypia w poświacie księżyca. 
Lecz nagle świeca plonie, a w pokoju są Roderyk i Madeline. 

RODERYK 
Tutaj, siostro. oto nasz pokój. Nik1 tu nie wejdzie. A jeśli wejdzie, wyrzucę go przez okno1 
(Roderyk wskazu1e na okno. Okno otwiera się z trzaskiem, zastany trzepoczą jak szalone. William zrywa się z lóżka. Świeca gaśnie.) 

WILLIAM 
Nie, nie. to jal 
(Rozgląda się wokól. W pokoju nikogo nie ma. Uśw1adamia1ąc sobie, że to sen, William wsta1e, zamyka okno, wraca do lóżka i ponownie 
zasypia Świeca znów się zapala. William się budzi i widzi otwierające się drzwi Roderyk i Madeline wchodzą do pokoju.) 

RODERYK 
Spróbujmy teraz. Wiem, że to mozhwe. Ja będę ... Ja będę .. . Zaczekajl Ktoś idzie. Zamknij drzwi , zamknij drzwi - zamknij drzwi I 
(Drzwi zamykają się z trzaskiem. świeca gaśnie , William zrywa się z lóżka , ale w pokoju nikogo nie ma. Podchodzi do umywalki, moczy 
twarz wodą i spogląda na pozytywkę. Podnosi ją. {Glos Madeline staje się glośnie1szy]. Zmarzmęty, dygocący, William odstawia pozytywkę. 
wraca do lózka i zakrywa się ko/drą. Slyszy glos Roderyka.) 

RODERYK 
Tak, ja będę tobą 
(William zsuwa ko/drę z glowy i widzi zapaloną św1ecę. Roderyk i Madeline stoją w pokoju naprzeciw siebie, z otwartymi ramionami. 
gotowi się objąć. ) 

Ja będę tobą , a ty będziesz mną1 
(Roderyk i Made line kroczą ku sobie. Gdy świeca gaśnie, William zrywa się.) 

WILLIAM 
Nie . nie! 
(W pokoju nie ma Roderyka ani lviadelme. /Glos Madeline wrzeszczy]. Gra pozytywka, tariczą figurki na szczycie.) 
Nie, d osyć, nie mogę tego znieść, dosyć I Blagam. doścl 
(Wyczerpany 1 drzący William pada z powrotem na lózko.) 
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Scena 6 

Kilka dni poznie/ Roderyk z Williamem w pracowni Roderyka . Roderyk memalze wesoly Roztacza aurę nadziei, 1ak cieply dz1eri w surowym 
styczniu William natomiast wydaje się rozstro;ony i niespokojny Roderyk kończy malować duzy obraz, podczas gdy William czyta w mnym 
kącie pokoju. 

WILLIAM (do siebie ) 
Zimno, stęchlizna , gdzie slońce. Co mnie tu przywiodło ? Chcę wy1ech ać. Bo1ę s i ę wy1ec hać. Co mnie tu przyw iodło ? On chyba cz u1e się 
lepiej. Ale ja mam nerwy w str zępach; czemu to, skąd takie zimno, stęchliz na. 
(W drzwiach pojawia się lekarz. Roderyk spogląda na niego {wymiema1ą spojrzenia} i oddala skimemem.) 

WILLIAM 
On chyba czuje się lepiej; 
lecz ja mam nerwy w strzępach. 
Co mnie tu przywiodło? 
Chcę wyjechac 1 czego się boję? 
Jestem w więzieniu, 
czekam na proces, 
kto jest mym sędzią. 
Chcę opuścić ten dom. 

RODERYK 
Czuję się lepiej 
Chociaz raz jest mi lże1. mogę w idz i eć 
Praca to wolnoś ć ; 

móc pracować , 

nigdy nie przestawać , 

nigdy nie opuszczać tego domu. 

(Roderyk kończy malować. Kiedy odwraca obraz w stronę Williama. ten podc/10dz1 go podziwiać Strasznie ponure malow1dlo przedstawia 
podziemną kryptę, grobowiec William jest wstrząśnięty Wpatruje się w obraz, podczas gdy Roderyk przesta1e się nim zajmować 
i idzie po gitarę Roderyk najwyrażmej stara się być stale zajęty Podnosi gitarę 1 gra .) 

RODERYK 
(nadal trzymając gitarę, pogrążony w myślach) 
Jak wszystko co żyje oddycha. Na1nizsze zwierzę, liść obrócony ku slońcu i p leśń na kamieniach tego domu - jakie musiały snuć myśli. 
Jakie musialy snuć plany wobec losu Usherów Jakie musialy snuć myśli, jakie musiały snu ć plany. 

WILLIAM 
Roderyku, wyjdźmy na powietrze, to dobrze nam zrobi. Może również Madel1ne. Czy doktor przyniósl dobre wieści? 

RODERYK (patrząc na swój obraz) 
Madeline nie żyje. 

Akt li 
Scena 1 

Wczesny wieczór następnego dnia. Roderyk z Williamem znoszą trumnę po kamiennych schodach do blado oświetlone1. mrocznej 1 

zatęchlej krypty, (która dawno temu by/a lochem) Tam usta wia1ą trumnę na dużym dębowym stole. Roderyk otwiera wieko i przygląda się 
siostrze. Gdy sięga ręką jej twarzy, William delikatnie powstrzymuje go za ramię. 

RODERYK 
Gdyby nasze dusze mogły się spleść 1ak te pasma wlosów gdyby mógł deszcz s paśc i ukoić umysl, gdyby Dom Usherów mial moc 
pocieszenia, do ciebie, droga siostro, uszł o b y moje serce. 
(William usiluje pocieszyć Roderyka Patrzy na Madeline. którą tu w trumnie widzi tak naprawdę po raz pierwszy Zauważa coś . 
Roderyk to wyczuwa i zatrzaskuje wieko. Metodyczme przykręca śruby. ) 

RODERYK 
Najlepsza cząstka mego ci ała . 

Krew z mojej krwi , 
siostro , nał d roz sza siostro .. 
(do Williama) 
Rzecz jasna , tego nie wiesz -
Jesteśmy bli ź n iętami' 

Scena 2 

WILLIAM 
Twarze, postaci wasze 
jak d vie polówki pary 
Chociaż ona odeszla. 
zawsze j ą będziesz niósl w sobie 

Wieczor William 1 Roderyk są w jadalm Slużący sprząta naczyma ze statu. Roderyk ledwie tkną/ swoje dame. 

RODERYK 
Ten dom zbudowano z kamieni nagrobnych Wie dz ialeś o tym? Z kamieni bez napisów. Ja 1eden zostalem, by wyryc w nich im i ę Usherów 
Czemu mnie odw i e dz il e ś, Williamie? Przeciez nawet w dziecinstw1e ledwo się p rzy j a żnil i ś my Czemu od pow i e działe ś , po tak wielu latach ? 
Co c hciał e ś u 1 r zeć ? Czego s i ę chc i ałe s dow i edz i eć '/ 
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WILLIAM 
Uspokój s ię. Roderyku, to ci szkodzi -

RODERYK (rzucając gromy) 
Szkodzi mi? 
(Cl1wyta szklankę.) 
Co to 1est? Czy to jest Roderyk? 
(Upuszcza szklankę na podlogę, gdzie tlucze się na kawa/ki.) 
Szkodzi mi ' 
(Slużący próbuje sprzątnąć pot/uczone szk/o, gdy do pokoju wchodzi lekarz. Us1lu1e pomóc RoderykOi'.'i.) 

Roderyk (do lekarza ) 
Zamord owałeś Madel111e1 Ty morderco - zabiłeś mą siostrę, 1a1daku ! Precz z tego domu - wszyscy -
(do s lużącego) 

Precz ' Precz ' 
(Sluzący z lekarzem wyc/10dzą.) 
MORDERCA ' 
(William podchodzi do Roderyka.) 

WILLIAM 
Roderyku' Nie wolno tak. Nie można. Przeminą dni 
(Rorieryk zaczyna się uspoka;ać ) 
Smutek z el żeje , smutek przeminie, oblęd. 

Scena 3 

Kilka wieczorow pózniej. William w swoim pokoju, nie może spać. Na dworze szaleje burza. William chodzi tam i z powrotem, 
w straclw i poczuciu uwięzienia. Bardzo miękko niesie się Glos Madeline. William ubiera się, gdy nagle slyszy kroki, 
a potem stukanie do drzwi Drzwi otwierają się, w nich stoi Roderyk z latarnią. 

RODERYK (h1sterycz n1 e) 
(podc h odząc do okna i otw i erając je) 
W i dz ialeś ? W1dz1 a l e ś ? 

MADE LINE 
(pieśń bez slów; zaczyna się lagodnie i stopniowo narasta 
między Sceną 3 i 4) 

(Tuż za oknem widać niesamowite ś wia/lo. William podchodzi do okna i zamyka je.) 

WILLI AM 
Dosyć ' To tylko burza. Mam 1uż dosyć. 
Ten dom cię przytloczyl , dosyć. 
Jutro ruszamy obydwaj . 
Do diabla z Domem Usherów, 
zabieram ci ę stąd i ju ż (Roderyk dygocze .) 
Ostatn i ą noc spę dzimy u ciebie w pokoju, razem. 

Scena 4 

Później tego samego wieczoru. W pracowni Roderyka. Szale1e burza. Roderyk siedzi, patrzy, buja się w fotelu na biegunach 
William, mczym przerazone zwierzę, c/Jodzi po pokoju. 

WILLIAM 
Pam iętasz , jak k1edys w dziec i ństw i e 

Odgrywal1smy bajkę , w której 1a bylem królem. 
Bylem królem i ciebie pos i ałem . że byś odnal azł mą tarcz ę. 

Maczug ą , toporem wal il e ś w drzwi jaskini pustelnika 
Rozlega się glosny /amol do drzwi. William slyszy go, rozgląda się i próbu1e 

zignorować odg/os.) 
W jaskin i byl smok, a ty jednym ci ę ciem miecza od rąbał eś mu głowę . 

(Rozlega się g/ośne wycie. William również je slyszy Przeraiony spogląda 
na Roderyka, który rak gdyby nigdy nic btJJa s ię w fo telu Chcąc się uspokoic . William opowiada dalej.} 
Tarcza wisiala na ści ani e , 

Lecz nim j ą z dołaleś pochwyci ć , spad la na z iem i ę . 
(Rozlega się brzęk metalu uderzającego o metal, szczęk tańcuc/1ó w. William slyszy to i z trudem opowiada dalej ) 
Tarcza przepadła 

Przepadla, choć prób owa łeś 1ą schwycic. 
(Gluchy szczęk metalu rozlega się viCląż glośniej. Przerazony W1//1am rzuca się w s tronę Roderyka, klary teraz cos do siebie szepcze. 
Jego g/os narasta ) 
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RODERYK 
Nie sryszysz dźwięku? Nie sfyszysz? 

RODERYK 
Tak, slyszę. 
Sryszę od tylu 
minut i godzin 
Lecz nie śmiem mówić, nie śmiem powiedz ieć . 

(coraz glośniejszy szczęk metalu) 

S !yszę od tylu godz111 .. 
Żywą z loży llsmy w grob1e1 
Szalericze! Powiadam c1, 
ona tu stoi. 
przed namil 

WILLIAM 
Nie Nie. Nie sryszą . 

Nie wolno tego mówić. 

Nie. Nie. Nie wolno tego mówić 
Nie wierzę. 
Nie. Nie. To nieprawda , 

MADE LINE 
(wc1ąz śpiew bez stów) 

(Gdy Roderyk z W1/llamem podnoszą vzrok, drzwi otwierają się i po1aw1a się Madeilne w podartej, zakrwawione/ sukni. Drząc przestępuj próg.) 

RODERYK 
Siostro droga, 
moje serce, jak lutnia, za v1sf o, 
uderz w nie i słuc haj , jak dż 'lięczy . 

MADELINE 
!pieśn bez stów) 

(Madeline chwie1e się 1 pada na Roderyka, przygniatając go sm1ertelnie. William ucieka przerazony.) 

Przerażony William pędzi przez dom. Ze straclw nie może znależC wnscia. Dom drzy Spadają obrazy i zbro1e. 
Powiększa się rysa, duża szczelina. która rozszczepia dom na d1' 01e. William wali w kolejne drzwi, rzucając się na wszystkie strony. 
Uda1e mu się odnależć sieri i drw i wejś ciowe , biegnie przez groblę w siną mglę , podczas gdy Dom Usherów zapada się 
w mroczne. ponure wody jeziora 

26 



WOJCIECH MICHNIEWSKI 
Dyrygent i kompoL)llor, urodzony w 1947 roku Łodzi Studiowal 
w Państ we1 WyzSLeJ Szkole Muzyczne) w Warszawie dyrygen
urę pod kierunkiem Stanislawa W1slock1ego (dyplom z wyróznie

niem), teorię muzyki (równiez dyplom z wyrómieniem) oraz 
kompozyC)ę u Andrze1a Dobrowolskiego Nraz z Krzysztofem 
Knilllem i EILbielą Sikorą utworzyl grupę kompozytorską KEW 
Jego utwór Szeptet na 2 sopran . 2 mezzosoprany, 2 alty 1 kultury
stę (1973) zdobyl w 1975 nagrodę wlosk1ego Radia 1 Telewiz11 
Premio RAI W lalach 1973-78 związany byl z F ilharmonią 

Narodową, początkowo 1ako dyrygent-asystent. zaś od 1976 1ako 
dyrygent W t 97 4 zdobył wyromerne na Ogólnopolskim Konkursie 
Dyrygenckim v- Katowicach, w 1977 - I nagrodę i Lloly Medal na 
Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim 1m Guido Cantellego 
w med1olańsk1m Teatra alla Seana, w 1978 - brązowy medal na 
Międzynarodowym Konkursie Dyrygenckim 1m Ernesta Ansermela 
w Genewie. W lalach 1979-81 byl dyrektorem artystycznym Teatru 
W1elk1ego w l odzi, peln iąc równoc;:eśnie (do 1983) funkqę kie
rownika muzycznego sceny wspólczesne1 w Warszawsk1e1 Operze 
Kameralnej Następnie (1984-87) by slalym dyrygentem gośc1n
n1 m Polskiej Orkiestry Kameralnei pelniąc wazną mię w jej 1rans
lormaq1 w znaną dziś Sinfonię Varsov1ę a od 1987 do 1991 stal na 
Ciele Filharmonii Poznański ej jako 1e1 dyrektor naczelny i artystycz
ny Po 1991 dyryguje wyłącznie gościnnie . Jesl dyrygentem bar
dzo wszechstronnym, prowadzi zarówno koncerty symfoniczne. 
jak i spektakle operowe, a obok repertuaru klasycn1ego 1est 
szczególrne ceniony za interprelaqe muzyki wspólCLesne1 
W 1975 otrzyma . Orfeusza" nagrodę krytyki za naitepsze wyko
narne polskiego ul voru na „Warszawskiej Jesieni" (Psychodrama 
Tadeusza Bairda) . w 198i nagrodę krytyki na Mus1kb1ennale 
Berlin. Nadal chętrne wspólpracuje z czatowymi polskimi zcspola
mi Filharmonią Narodową , Sinfonią Varsov1ą , Narodową 

Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia, Cl'f 1e1 warszawskim 
Teatrem Wielkim gdzie przygolowal muzycznie prapremiery oper 
[lzb1ety Sikory (Wyl}'WaCL serc , 1995), Ro anny Panufnik (The 
Music Programme 2000) Pawia Myk1etyna (Ignorant 1 szaleniec 
?OO 1) , wznow1en1e opery Rossi mego TankreCJ oraz pr Ledstaw1en1a 
z cyklu Terytoria Curlew R er Beniamina Bnttena Zap1sk1 tego. 
który znikną/ Leosa Janatka. Sonery Szksp1ra Pawla Myk1etyna. 
Fedra Dobromily Jaskot 1 balet Alpha Kryoma XE Aleksandry Gryki 
Ookonal Wlelu nagrań płytowych . radiowych 1 tetew1zy1nych. 
W 1996 uhonorowany zostal nagrodą . Fryderyka za plytę z muzy 
ką Witolda Lutoslawsk1ego nagraną z Krzysztofem Jakow1c1em 
1 o k1estrą S1nforna Varsov1a W 1999 tę samą m1grodę otrzymala 
1ego plyla - galowy koncert Rossiniego l Ewą Podleś, Laś w 2004 
nom1naC)ę do Fryderyka' uzyskala plyta z Jego 1nterpretaqam1 
muzyki M1eczyslawa Karlowie.ta 1 Wo1c1echa Kilara Koncertowa! 
w Europie Azji. Ameryce Pólnocne1 1 Pofudniowe1 Bral udz1al 
w wielu m ędzynarodowych fes1twalach muzyClnych W 2005 rakli 
uhonorowany zostal Nagrodą Związku Kompozyiorow Pols ich za 
w1eloletn1e 1 kreatywne towarzyszenie pofskte1 muzyce spólcze· 
snei ara? zostal uhonorowany Srebrnym Medalem Zasluzony 
Kulturze Glona Artis (fot archiwum artysty) 
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BARBARA WYSOCKA 
Aktorka reżyser. Absol enfka Wydzialu Aktorskiego 1 Wydzia
łu Rel)'sern Dramatu PWST w Krakowie Wcześniej stud1owala 
skrzypce w Hochschule lur Musik e Fre1burgu w Niemczech 
Stypendystka Ministra ullu N roku akademickim 2007/08 
Jako aktorka zespolu Narodowego Starego Teatru w Krakowie 
wielokrotnie nagrad1ana za swoje role (Judyta w Księdzu Marku 
Slowack1ego, Agrnes1ka w 8 Omu Tygodnia Hlask1 Kassandra 
w Odprawie Poslów Greckich ochanowsk1cgo. Aleksandra 
B1llew1czowna Trylogii Sienkiewicza) . Byta asystentką Armina 
Petrasa, Jana Peszka 1 Luka Perce ala. Je1 debiutem rezyser
skim byla Klątwa wg Stanisława W spiańskiego w Starym Teatrze 
w Krakowie (2007) . Kole1ne 1nsceni1aCJe Io prezenlowan w tym 
roku na festiwalu Dialog Kaspar Petera Handke we Wroclawsk1m 
Teatrze Wspólczesn m, Pijacy wg Franciszka Bohomolca w Sta
rym Teatr e Krakowie oraz Opera Dokumentalna o Okrągłym 
Siole Tadeusza W1eleck1ego. prrygotowana w ramach arszaw
skich Spotkań Teatralnych 2009 . (fot. archi m artystki) 

MAGDALENA MUSIAŁ 
Scenograf i projektan tka kostiumow 
Absolwentka zs1e1 S1koly Mu1yczne1 
1 Sztuk Plastycznych w Grazu (Austria) 
oraz Akademii S11uk Pi ęknych w Ham
burgu Jest a u ł o r k "l sce no grafii 1 ko 
sti umów do licznych prz ed stawie ri 
dramatycznych i operowyc h w Polsce 
i za granicą Zaprojektowała scenogra
hę do Snu noc letniej Szekspira 
v 1amach Festiwalu . SI ry1ska Jesie11" 
Nory Ibsena w Scha11spiel Le1p11g „ 
Romeo i Ju/11 S1eksp1ra w Theaterhaus 
Bremen, Liliom Moł na ra w Theaterhaus 
Jena, Noc spiewa swo1e piosenki Jona 
Fosse'a Schauspiel Leip11g , Elek/ry 
Hofmannslhala w Thea1e1 M gdeburg, 
Histofli rodzmnyc/1 B1ljany Srbl1anov1ć 

w Deutsches Theater Ber lin, Srnobrodego 
Dei Loher w Schiller Thealer Berlin , 
Stil/en Lotty Van den Berg d la Toneelhu1s 
Antwerpen/Soph1ensaele Berlin (kopro
dukqa) , Medei Gnll parzera w Nal1onal
theater Weimar oraz Winds/11/ Mari i K1l p1 
w Gorki Theater Berl in W Polsce 1re
al1zowala scenogmficznie naslępu1ące 

spektakle Zaryz ku/ ws?}'slko w re7yseri1 
Grzegor1a Jarzyny, Walęsa H1stona 
wesoła. a ogromnie pr7ez to smutna 
Oem1rsk1ego, Fe ra Rac111e·a, Opererk 
Gombrowicza w rezyser11 Micha ła 
Zad ry, Tartufie Moliera i Transallant k 
Gombrowicza w re?yseru vl1kola1a Gra
bowskiego, Ósmy dzien /ygoania Hlask1 
1 Arminem Petrasem dla Teatru Slarego 
w Krakowie P11ac Bohomolca w rezyse
ri1 Barbary Wysockiej, Między nami do 
br7e 1est w rezysern Grzegorza Jarąny 
dla Schaubuhne Berlin/TR arsLawa 
(koprodukcja) Od 2007 roku spólpra
Cuje 1 Mai 1usLem Trelińsk im 1es1 au101-
ką kostiumów do takich 1ego spektakl i. 
1ak Borys Godunow dla Narodowego 
Teatru Opery 1 Baletu w 1lnie. Orfeusz 
i Eurydyka dla Stowackiego Teatru Naro
dowego w Bralyslaw1e 1 Opery Na
rodowej oraz AJe~o 1 Jo/an/a w d la Teatru 
Mary1sk1ego w Sanki Petersburgu (fo l 
M Kofyga) 

TOMASZ WYGODA 
Tancerz , aktor, peclagog, choreograf. 
Siud1 Nal taniec wspólczesn (1993-95) 
i h i storię na UniwersY1ecie w Kielc eh 
(1993-99) W 2001 roku otrzyma! dyplom 
7 1akresu tańca wspólczesnego. Tancerz 
Śląs iego Teatru Tmica w BY1om1u (1997-
2003) . Debnl!owat w Zapiskach z teczki 
Gua-va w choreografi i Jacka um11\sk1ego 
Występowa l m 1n w speklaklach lum1n
sk1ego I Drzewieckiego (Polska), Henr1elly 
Horn (Niemcy). Jonathana Hollandera 
(USA) 1 Paulo Claydena (Wielka Brytania) . 
Stypendysla Da11ceWeb w Wiedniu (2002). 
Występo ;al w USA, W1elkie1 Brytanii , 
Niemczecl>. Fra11q1. Kanad1ie i loszech 
Z zespo łem W & M Ph1s1cal Theatre wspól-
1\• orzył spektakl Made in Polska - museum 
of 1rnagma11on (Calgary 2004) . Z Teatrem 
Breton Cafie z Warszawy slworzyl speklc kl 
Siam aur oraz Tancząc Sarę Kane. 
Współpracu1e z li atrem Starym N Krako
wie. gdzie 1erze udział w spektaklach 
K st1ana Lupy (Zaratustra, Factory 2) . 
Pawia M1śklew1cza (Niewinna) . Michała 

Zadary (Fea·ra) Występu1e tez u Krzysztofa 
arhkowskiego (Oczyszczeni, Teatr spól

C?esny we Wroc ławiu , Teafr Polski w Po-
1rnmiu. TR Warszawa) 1 Agnies1k1 Olslen 
(LinC? Samsara Disco. Teatr Polski we 

roclaw1u) Autor choreografii do spektakh 
Michala Zadary. Mikola1a Grabowskiego 
1 Jana Pes1ka Wspólpracowal tez ; Mo
niką Pqc1kiewicz Wtk lorem Rubinem. a ją 

Kleczewską Teatrze Ma 1skim w Pe
tersburgu opracowal ruch scenic?ny do 
p,erscienia Ntbelungow Wagnera w rezyse 
r11 alerego Gerg1evaJGeorge Tsyp1na/ 
Alexandra Zeld1na Z ar1usLem Trel1nsk1m 
pracowal przy spekfaklach operowych La 
BoMme Pucciniego (Opera w WaSLyngto
nie) . Borys Godunow usorgskiego (Teatr 
Opery 1 Baletu w Wilnie) Król Rog r 
S?yman kiego. Alel<o Rachmaninowa 
1 Jolanta C1a1kowsk1ego (Teatr Maryjski 
w Petersburgu). Orleus11 Eurydyka Glucka 
(Opera w Bratysławie . Teilll W1elk1 - Opera 
Narodowa) (lol A Georg1ew) 

JUSTYNA ŁAGOWSKA 
Scenog rafka, absolwentka Akademi: 
Szluk Pięknych w Warsl aw1e, dyplom 
przygol ala w 1998 w atedrze sceno
grafii u prof And rze1a Sadowskiego Pro-
1ekto ala scenograhę m. in do spektakli 
l-!1s lor1a Jakuba wg Stan1sta a Wysp1an
sk1ego w re sern Piotra Cieplaka (teatr 
warsLawsk1e j Akadem11 li atralne1, 1996), 
Alpejskie zorze Petera Turrin iego w reżyse
r11 Ra lala Saba (stoleczny Teatr Drama
tyczny 1998) Z ie.i:yserem Janem K l a tą 

pracowala nad : Rewizorern Mikolaja Go
gola (Teatr Drarnat czny w Walb1zychu 
2003) , Lochami Watykanu wg Andre Gide
' a (Teatr spólczesny we rocfaw1u, 
2004), H. wg Hamlela W1l1ama SLekspira 
(Teatr WybrzeLe - Stocznia Gda1iska, 
2004). I akręcaną pomarai1czą wg Antho
ny ego Burgessa (Teatr Wspolczesny we 
Wrocławi u , 2005), Trzema stygmat m1 Pa/
mera ldotcha g Philipa Dicka 1 Ores1e1ą 

A1schylosa Trylogią wg Wyspia ńskiego 
(Stary Tea tr v Kraka ie, 2006 2007, 
2009) , W1taj/Żegna1 SuLan Lo11 Pai ks 
(Bydgoszc , 2008). Ziemią obiecaną wg 
Władys lavva Reymonta (Lód roctaw, 
2009) Z Rem1g1uszem Br1yk1em nad Jul1u
SZC!m Cezarem Szekspira (o/Vroclaw 2007), 
Bryga ą szlrlierza Karhana Kani (2008) 
W spektaklach ze swo1ą scenografią rezy
seru1e ś iatla Pracując w Teatr1e Polskim 
w Bydgoszczy przygotowała scenogral1ę 

i swiatla do Przebudzenia wiosny Wedekin
da w reżysern iklora Rub1na (2007) oraz 
za1ęla się rezyserią św1atel w Ka1tus1u C?a 
rodz1e1u (rez l ukasz Kos, 2008) . Trzech 
srostrach (rez Pa I lysak. 2009) 1 Plato
now Antornego CLechowa (rez. Ma1a Kle
cze ka , 2009). (lot. archiwum ar stk1) 
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ADAM SZERSZEŃ (William) 
Baryton Absolwen Pańslwowe1 Szkoly Muzycznej li st. 1m M1eczys awa Kar low1cza w tow1cach w lasie sp1ewu Danuty Ra1chel 
( 19 8) oraz Akademii uzyczne1 im rola Szymanow kiego 1·. Ka1ow1cach. Zebra! liczne nagrody w 1· ielu · onkursach okal 
n eh. m.in. na I M1ęd uczelnian Kon ursie W kona 'ISI • Pols ie1 Pieśni Arlyst cznej ~ Warsz;iwie (199 ). na Kon urs1e 

okaln m w Duszn•kach Zdro1u (2000) 1 na M1ęd narado•, m Kon urs1e Muzyki Kameralnej w lodzi (2001) Dwukrotny stypen
dysta m1mslra ultury 1 slypend sta miasta Sosnowiec oraz Fundaqi 1m Kolląta1a . V latach 1998-2002 byl śp1ewak1em zespołu 
Camerala S1les1a 1 dokona! pra konań ~1elu dziel muzyki współczesnej oraL nagra! cztery plyty, w lym Complelorium Gorczyc
kiego z Emmą K1rkby ola Mus1conu W latach 2002-05 byt sohslą Opery Sląskiej W swoim reper1uarze posiada partie 'dziełach 
orato 1no-kanlato eh min Niemiec ie ;eqwem Brahmsa, Stabal Mater I Stwouenie ś wiata Haydna Requiem Faurfgo, Sta/Jdt 
Maier Szymanows tego. Magmlical 1 Ich habe genug Bacha Via Crurn Lisia Missa d1 Glona Pucciniego, Missa C11otta Ram11eza 

ystępowal na ta ich festiwalach 1a .Warszawska Jesień·· (1999. 2001 . 2004) Ave Maria w Czeladzi (2004 . 2006, 2007 . 
2008), .Anim Mundi" w Pizie (200 1 2003) na ·urope1skim Festiwalu Operowym w Krynic (2005-08), Bydgos 1m Festiwalu Operowym (2004. 2006. 2008) 
1 M1ędzynarodo··· m Fesllwatu Muzyczn m 1m K I ny Jamroz " Bus u-Zdro1u (2006-08) repertuarze per0;· m debrutowal partią M1eczmka w Straszn m 
dwoue Mon1uszk1 na scenie Opery $1ąskre1 „. Bytomiu w s • m dorob u k1lkanasc1e ról w · ich operach. jak Straszny dwór 1 Hal Momus 1, Eugemusz 
Omegm, Dama p1 o.va Czai kiego. Borys Godunow Musorgs rego. Fidelio Bee hovena. Carmen Brzela Alda Ernam. TraVta/a. Don Carlos. Bal ma m1 . I due 
Foscari Slille/io Ver<l1ego, Andrea Chemer Giordana. La Bońl!me Pucciniego oraz Cosi tan /u/le Mozarta. Od 2002 roku jest as slentem na Al\ademi1 Muzyczne1 
w Katowicach, od 2003 ro ·u gościnnym sohslą Teatru 1el 1ego w Poznaniu Na scenie Opery arodowe1 zadeb1uto ;.13I partią Ks1ęc1a Jeleckiego v1 Damie pikowej 
(2004). w 'onat takle partię Gerarda w Andrei Chemer (2005) , Marcella w La Bońl!me (2006) r Janusza w Halce (2007). (lot archiwum artysly) 

ANDRZEJ WITLEWSKI (William) 
Bas-baryton Zadebiu owal na cenie Opery Narodowe1 rolą Golauda w polsk1e1 prapremierze opery Claude a Debussy ego 
Peteas i Melrzanda (reż Tomasz Konina. 2002) Do ostatnich os1ągnięc arlyst zahczyt można wykonanie dramatycme1 par11 i 
Hrabiego 11 operze P. sięga Aleksandra Tansmana (w ramach d pt ku Dwa Stawa) v. Operze arodo>1·e1 ·1 Varszaw1e (rez 
Laco Adamik 2009) pa; 11 Figara 1·1 Weselu Figara W Mozarla (rez Jan Peszek 2008) roll Papagena w C?arodm1sk1m /lecie 
W A Mozarta rez ndrzej Ga lla 2009) oraz roll Barlola w Cyrul! u ewilskim G1oachmo Ross1n1ego (rez Anette Leistensch 
ne1der 2008) w Tealr1e Muzycznym w Lub!inie. Śpiewał Schaunaróa w La Boheme na scenie Opery Narodowej (rez Mariusz 
frel1ńs 1 2006) Rouchera 1·1 operze Andrea Chen1e1 Umberlo Giordano (rez ariusz Trehr\s 1 2005) r Ferr mana 1• Cur/Pw 
Rrver Beniamina Br1ttena (rez Axela e1dauer, 2005) Slanistawa Leszczyńskiego w Ubu Rex rzyszlola Pendereckiego (reL 
Krzysztol arilkows 1. 2003) rowrnez na scenie Ope arodo ve j W Poznaniu. skqd pochodzi i gdzie s1ud10\ a . vystępo-
ńlll .v 1am1e1s m Tealrze Wielkim 1ako Poc1eszl1wy w Gramch Dymitra Szoslakow1cza/ Krzysztola Meyera (Tealr W1elk1 1m 

S. Moniuszki reż . Maciej Prus, 2005) Art11sla posiada w repe11uar1e rć1· met p;irlre w operach Pucciniego (Angclol 1 w Tosce) Bizeta (Escam1l10 w Carmen) . 
Donizettiego ( alatesta w Don Pasquate) Rossmrego (Trombona 1•1 Po 1oiy do Reims) 1 Momus! 1 (Zb1gmew w Srrasznym dworze) (lol T S mson) 

TOMASZ KRZVSICA (Roderi ck Usher) 
Tenor. Absolwenl gdar\sk1e1 Ai\adem1i Muzyczne1 l.dureal międzynarodowych konkursow woka:nych 1m Ady Sari ·1 o m 
Sączu . GloSów Operowych „Roselum· "'Mediolanie 1 1m. Stamslawa Moniuszki w Warszawie. Otrl}'mal Premio Bas1ola" 
nagrodę .„1oskie1 kr k1 uzyczne1 dla na1c1eka.~sze1 osobowości arlys1yczne1 ·1foskrch on ursów wokalnych w 2001 roku. 
Deb1uto ·:at partią Leńs 1ego w EugenruSlu Omeg1me w Operze Baltyck1e1. a 1•1 2000 roku ·11ązal się L Warszawskq Operą 
Kameralną , gdzie śpiewa m in .: Tarnina 1·1 Czarodlie1sk1m /lecie Ferranda w Co Ian u/le . Otlav1a w Don Gwvanmm W A Mozarla 
(tournee lego zespoł u po Szwajca111 . Holand11 Niemczech. H1szpan11 a takle dwukrolnie v Japon11) Belmonla 1· Uprowadtenru 
z seraJU. Leńs 1ego w fugemuszu Onregm1e Cza1kowsk1ego. Nemorm 1 apo1u m1/osnym Domze111ego. W 2001 roku zostal 
zaproszony do udzralu '"' premierze Otella erd1ego (Cass10) na sceme Thealre du Cap1tole w Tuluz1 Teatrze Wrelk1m 
w Warszawie zaśpiewa ! pa111ę Prumera w La rondme Pucc1n1ego (czerwiec 2003). a w czerwcu 2004 r wykona I partię Nairabotha 
1 Salome traussa Arlysta dysponu1e szerokim repe11uarem oratoryjno kantatowym, wykonu1ąc mrn utwory JS. Bacha, WA 

Mozarla i innych kompozylorów Mszę In tempore belli Haydna śp1ewal N paryskim TMalre des Champs Elysees i podctaS Festiwalu w Nanles z lowarzyszc
nrem Francusk1e1 Orkiestry Narodowej pod batutą Charlesa Duto1t. Reqmem Mozarta - na Fes11walu w Sami Denis t F1lharmon1kam1 Francusk1m1 pod dyre qą 
Kurta Mazura. Bral udział w pra onarnL1 Magml1ca1 Kilara a la ew sern oncerlów z M1ssa pro pace Występu1e regularnie w polskich lilha1moniach oraz 
w ramactr na1 tynme1szych polskich lest1wah mutYcznych 1ak Wratislavia Cantans. Fes111val Mozarlowski . Muzyczna Praga. ·ędzynarodo Festiwal Muryczn 
Sacrum-non prolanum w Trzęsaczu wspólpracu 1ąc / ple1adą na1w b1in:e1szych dyrygentów Anlomm item Kaz1m1erzem Korcem Jerzym Kalle·.•. 1czem. 
101c1echem Ra1s 1m. Tadeuszem Wo1crechows 1m Występował wspólnie z Kalią R1cc1arelt1 Dm1tr1m Hvorostows 1m Cristina Gallaroo-Domas.Vlad1m11em 

Galouzmem Urszulą Kryger Adamem ruszewsk1m Izabellą Klosmsi\ą Iwoną Hossą Martą Boberską (lol archi m artysty) 

BRI AN STUCKI (Rooenck Usher) 
Teno amerykan kr . Uzyska! dyplomy na wydnalach muzycznych Indiana Univers11y 1 Br1gham Young Urnvers1ly. Jego mię 
dzynarodowy deb111I mr.il miejsce w New lsraeh Opera gd11e reo~. al rolę Ferrando •:1 Cosr tan /u/le Mozarta 1 Seatlle Opera 
deb1ulowal 1ako Nadir N Polawiaczach perel B1lela Obecnie w stępu1e na calym świecie , Le smególnym uw1ględnieniem scen 
amerykansk1ch W swym reperluarze ma partre w la ich operach 1ak Cyrul! sewtlski (Almav1va). KopcwS1ek (Dan Ramiro) 
i WloSlkil w Algieue (lindoro) Rossiniego Dialogi karmeltlaneA Poulenca (Kawaler). Don Giovanni (Don Ot1av10) Mota1ta 
Wyslępowal 1ako Mozarlowski Ferrando w Piedmonl Opera Camille w Tllf!resre Raquin Tobiasa Ple' era w D1capo Opera Theatre 
i 1ako Allreo w Trav1atc1e Verdiego w ashinglon Edsl Opera spólpracu1e z wieloma or iestram 1 zespolam1 muzy 1 dawne1 
1·1 I m z Jerusalem Symphony Orchestra Utdh Symphony Jac sonv1lle Sympl1ony nd1anapol1s Chamber Orchestra Boston 
Baroque oraz Handel r Haydn Soc1ety konu1e partie tenorowe w repertuarze oratory1no kanlatowym Bacha Haydna (Stwo· 
mme swiala) Mozarta tW1elka Msu c moll Req iem) 1 H endla (Mesjasz) Z upodobaniem wykonu1e tez p1esni szczególnie 

S1erg1e1a Rachmaninowa. które nagra! na plytę (lot arch1wu arl sty) 
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AGNIESZKA PIASS (Madel1ne Usher) 
Sopran. Urodziła się w Poznaniu W 2002 r 11 kończyla z v rózrnernem "'rfdzial wo alno-aklors 1 w A demu Mul czne1 101. 
I J Paderewsilrego 1·1 Poznaniu latach 2000/0 I byla stypendystkq Ministra Kullury 1 Dz1edz1ctwa Narodowego 2004 
ro u ukończy la studia podyplomowe w Hochschule lur Musr C. M on Webera w Dreżnie lym czasie b la st pend siką 
niemieckiej Fundacji DAAD w Bonn. Jest laurealką wielu konkursó1• wokalnych I Konkur u P!esm Polskiej im. I J. Paderew
s 1ego Bydgoszcz . I Konkursu Soprana N mi. Hahn Halskie1 we Wrocla11 iu. M1ędzyuctelrnanego Konkursu ·onawstwa 
Polsk1e1 Pieśni Art slyczne1 w Warszawie Fes11 walu dla mlod eh sp1ewaków w Rhernsbergu remcy. '2007 r. byla l1nal1slk;j 
VI M1ęd1ynarodowego on ursu Wo tnego 1m St Moniusz 1 la udml w licznych oncertach 1 galach operowych w Polsce 
i poza granicami 111 .rn . Gala Operowa L towarzyszemem Stadlsoper Kapelle w Berlrn1e, Gala Operowa z towarzyszeniem Bran · 
denburgeror estra w Rhernsbe1gu, Gala Moniuslkowska w Poznaniu Oprocz ról opero eh, artystka ma repe1tuarze takle 
pa111e orator 1no ntatowe 1 dL1elach Rossiniego Mozarta Mahlera 1 in 2004 r debiu towała na scenie Tealru 1el 1ego 

- Oper Narodowe1 w Damic pikowe/ Cza1 ows rego partią Lizy pod batutą Kaz1mre1za Korda (reL M Treliński) 2006 r ponownie pojawi la się w Ope1ze Narado · 
wej jako Pamma w Czarodzie1s 1m Ile ie. Od sezonu 2005/06 jest solislkq Wa1sl.awskre1 Opery Kameralną gdzie debiutowala rolą Donny Elviry w Don Giovannim 
Mozarta W WOK pie la tez Paminę w Czarodz1ejsk1m /lecie. Korytejkę v Prometeuszu Malustctak Gerechllgke1t w Die Schuldigkeil Mozarta Partrę Pucc1nio ·1-

sk1e1 Cio-c10-san • 'onu1e na scenach Oper. Ballyc 101 w Operze Nova 1 Teatrze 1el 1m Pomarnu 2005 r śp1ewala 1·1 Te Deum Malhusa skomponowanym 
llćl 01warc1e kaledry Frauenkrrche 1•1 Dreżmc Filharmonia Drezdeńska pod batulą Kur a Masura Od 2008 r jest asystentką na 1•; dziale wo Ino-a torsk1m 

Akadem11 Muzyczne1 1m owowie1skiego v Bydgoszczy Wspólpracu1e z Filharmonią arodową . po1nańsk;j smec1ńs ą. gdar\st.ą, lomżyriskq . ghwic 
sudeckq swięlo zyskq. b1alos tocką rzeszowskq oraz FranklurVOder. Bonn. Drezno. Franklurt a.Mein (fot arch·wum art siki) 

. 
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AGATA ZUBEL (Madeline Usher) 
Urodzrla się we roc ldw1u Tam tez ukonc la z •1 16zn1eniem Primus lnler Pares studia kompozytorskie 1 lasie Jana W1chrow 
s 1ego oraz wokalne pod k1erun iem Danuty Pamrk Zipser w A adem11 Muzycznej rm rola Lip1ńs 1ego Stud1d pog1ęb1ala 
równiez w w Holand11 oraz na licznych kursach. W 2004 ro u uzyskala tytu l doktora szluki muzycznej a co dzieli wyklada " e 
wroclaw kre1 akademi i muzycznej Jest stypendyst rn 1n Ministra Kuilu , Rockefeller Founda11on, Ernst on Siemens Mu
si t11tung Zarządu Miasta Wroc1aw1a. oraz Fundaq1 Edu q1 M1ędzynarodowe1 Jest lakze zlonk1em Związku Kompoz torów 
Polskich Ja o wokal1st bral udL1at w wielu preshtow eh v darLemach muz cznych W 1e1 repertuarze speqalne miejsce 
za1mu1e muzyka na1nowsza Nspollworzy z Cezarym Duchnowskim duet ElettroVoce. W c iągu kilku minionych lat. oprócz v1elu 
prawy onari 1 nagrań dziel • pólczesnych twórców dala się poznać 1ako kona •1cz n· Cllanlelleurs el Chanie/ab/es Lutoslw
sk1ego (Mustca Polonica o 2006). DW9 Langa ( arszaws a Jesień 2004). Gwiazdy rauzeyo (adaplaqa ele troakustyczna 
Duchnowskiego ~ Teatrze Polskim "'e Wroclaw1u 2005). c 1e1 roli Fed. ·:; operze Jaskol pod lyrn samym ly ulem (Teatr 1elk1 

- Opera Narodol' 2006) 200~ ro u uczeslnrczyla w eksperymentalnym pro1e cie 1mprowizaq1 podczas koncertu zamówronego prwz organizaloró1· 1ędzyna
rodowych Kursów Kompozytorskich v Darmstaot Koncertowa la •11ele za granicą we Wloszech. "' Belgii Szwa1ca111 , Franq1 lioland11. Auslrii. Niemczech Irlandii. 
Ros11. U ramie. L1 •11 e. Lotlv1e Greq1 Danii S vecji , Korei 1 Stanach Z1ednoczon eh Jesl laurea t ką kilkunastu onkursó (w I m rrnęd narodowych) zarówno 
wokalnych, 1a 1 kompozytors ich No początku 2005 roku olrzymala prestrzowy Paszpor ,Pol11yk1 · lym samym ro u 1e1 li S 11/011ia napisana na zamówienie 
rozglośnr Deutsche elle zoslala wy onana po raz pierwszy podczas Fcsliwalu Beethovenowskiego w Bonn. Wśród kole1nych zamówień znalazly się m 1n. 
Kwarlet smyczkowy nr I dla Festiwalu Uliraschail w Ber linie (2007), nad pieśniami dla Feslr •1alu Wratisla 1a Can lans" (2007). Cascando dla Festiwalu Muz 1 
[uropy środkowej w Seallle (2007) Ili Symfonia ramach slypendrum Rockefeller Foundalion (2008) (lol B. Czartor s• ) 

CZESŁAW GAŁKA (Slużący) 
Bas Urodzi! się w Sosnowcu w rodzime o duL eh lrad 1qach muiycznych W 1984 r ukoliczy studia wokalne w Aka<lemn u
zycznc1 w Katowicach Jest laureatem wyrózn1en i nagród ogólnopolskich on ursów wokalnych Zdobyl m.in. I miejsce na Kon
kursie rm. Jana Kiepury ·i Krynrcy ( 1983) oraL li mie1sce na Ogólnopolskim Konkursie Wokalrs tyk1 Opero ~ej w B tom1u (1 984) 

1981 r. bral udz1al w Fes11 ·1alu Feste Med1cee we lorenq1 I ukoń t:yl urs 1nterprelacjr muzy r oratory1ne1 w Bayreuth , 
a w 1982 r · kurs 1• okaln w lasie prof Pawia L1s1qana w Weimar Le lym samym ro u 1adebrulowal 1•1 partii Zb1gmewa 
w S1raszoym dworze Moniuszki na scenic Par\slwowe1 Opery Sląsk1e1 w Bytomiu. k16re1 solistą byl w latach 1983 1985 Od 1985 
r. 1est solistą Opery Narodowej Arlysta ma w re ertuarze m.1n parl1e Rudo Ila w Lunaiyc1ce Belliniego. Br ndasa w Krakowiakaclr 
i góralach Slelaniego, Surma Damre pi owej Czajkov ski ego. El iro v, Xerxes1e Haendla. Sio Inr· 1 Dz1ęby w Halce , 7b1gnrewa 
1 S oluby w StraSLnym dwoue Momuszk1 , Pimena w Bor sie Godunowie Musorgskiego Colrna w Cygane/11, Za rys iana •' Tosce 

ucc1mego, Faraona w Aldtie. Do lora w Trav1ac1e . Bank<l 1 akóe ie Fe11anda w Trubadurze Verdiego. ykonal lakze pa111r; 
Miechodmucha w Zabobonie, et /1 Kraka viakacfl i goralact1 Ku r pińskiego 12007), par I ie Mailrc Lulhera i Crespela 1• Opowiescrach Hoffmanna Oflenbacha (2007), 
Brandnera w Fauście Gounoda (2008) oraz Astolla w Lukrec1i Borgii Donizell1ego (2009) Dla Pols 1ego Radia 1 Telev iz11 nag ra t pieśn i Moniusz 1 Karlowi cza. 
Schumanna 1 Schuberta. stępuje na estradach polskich 1lha1mon1i. wykonu1ąc partre basowe w 01alor1 eh 1 antat eh (lot archi wum arlysly) 

KRZVSZTOF SZMYT (Lekarz) 
Tenor UrodLOn w Wirach pod Poznaniem. y szlalcenie mu czne odebrał 1·1 Poznansk1e1 Sz' ole Chóralnej J urczewsk1e 
go następnie Liceum uzvcznym w Poznaniu (klasa oboju. klasa spiewu) Ukoric I z v róznieniem A demię Muzyczną 
w arszawie ·1 lasie prol M Halller. a naslępnre 1echal na st pend1um wokalne do Niedma ( lasa prof Kurta Equrluza 
- pieśń 1 oratorium) Odbyl ursy m1s11zows 1e lnnsbruc u (muz · barokowa) u Jacobsa Jesl laureatem wielu .!a1owych 
i m1ęozynarodowych konkursów wokalnych (Kon urs M0Lartowsk1 w Salzburgu. P1eśniars 1 1·1 Wiedniu Operowy Bclvedere 
w Wiedniu) Od 1982 roku jest so11slą Opery Narodowe1, równocześnie wspólpracuje z Wars1aw Operą Kamera l ną oraz 
teatrami opero1• mr. mm w 1ako 1e 1 roclaw1u . Ma swym dorobku gló • ne partie operach la ich kompa torów jaf. 
C1a1 ows r, Haendel. Mo1a1t. Penderecki Jego pas1ą jesl muz ka ora1oryjno- n1a1owa Jest cenronym odtwó r cą par111 le 
norowych w dz1elach Bacha Br11tena. Elga1a Haendla Ha dna. Mendelssohna. Do onal wielu nagrań dla Polskiego Radia 
1 Tclew1z1 ~ oraz rozglośni niemieckich Ma w swyrn dorobku ponad 1 O plyl solo eh 1 zespotowych (arie koncerlO\• e i operowe 

A ozarta z ork•estrą Smloni arso 1a Msze s1aropolsk1e z zespolem li Canto' oraz Wat Requiem Br11tena pod batutą Milana Ho •1ata). Uczestmc I w\' relu 
m1ędzynarodo1 eh test11· a lach m czn eh, m 1n N 1997 r. 01w1eral Letni Festr1 I 1· Zayrzebru " onu1ąc goscrnnie partię Betmonta 11 Upro • adteniu L seraju 
Mozarta z Operą 'Zagr Leb1u. Ostatnio nd nasze1 scenie " on val m 1n. partię Damazego w Straszn m aworze Momuszk1 Rode11ga w Otellu erd1ego, Triqueta 
w Or11egmie Cza1kowsf,1ego onoslatosa •11 spekla lu Io/ ramie czarodz1e1skiego /Jetu Mozarta. alhanaela 1 Spalanzamego Opo>'lieśc1ach /lol/manna Ollenbacha 
1 Gorenllola ~Przysiędze Tansmana Od 001 1 1est adiunktem w Akadem11 Muzyc1ne1 w arszawic. (lot arch,wum artysty) 
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WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 

Asystenci dyrygenta: Grzegorz Berniak, Iwona Sowińska 
Asystent reżysera Natalia Kozlowska 
Asystenci scenografa: Wanda Radwan-Richard, Elwira Szyszka , Agnieszka Tomaszewska 
Pianiści-korepetytorzy solistów: Maciej Grzybowski, Aldona Krasucka 
Konsultacje języka angielskiego: Alexandra Baltyn 
Inspicjenci Marzenna Domagalo, Andrze1 Wo1tkow1ak 
Kierownictwo produkcji dekoracji i kostiumów Mariusz Kamiński 
Kierownictwo obslugi sceny: Robert Karasiński, Andrzej Wróblewski 
Sufler Agnieszka Okupska 
Przygotowanie polskiego tekstu na tablicę świetlną wg przekladu Edyty Kubikowskiej i jego emisja: Karina Peisert 
Realizacja światel: Stanislaw Zięba 
Dżwięk Iwona Saczuk, Adam Ciesielski 

Producent· Magdalena Raczkowska 
Asystent: Konrad Szpindler 
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W programie wykorzystano: 

Cytat z wywiadu z Philipem Glassem. Za Wntings on Glass.· Essays, lnterviews, Crit1cism, 
red. R. Kostelanetz, R. Flemming, University of California Press , Berkeley 1999 

Philip Glass Biography by Tim Page. Za zgodą: Dunvagen Music Puplishers INC. 

M. Janion, Mi/ość do upadku. W: M. Janion, Zyjąc tracimy życie, WAB, Warszawa 2001 

Ch. Baudelaire Pisma. Sztuka romantyczna, redakcja Ryszard Engelking, komentarze i przypisy Claude Pichois, 
prze!. Ewa Burska, Stanislaw Cichowicz, Andrzej Kijowski, Tomasz Swoboda, Wydawnictwo Slowo /obraz terytoria, Gdańsk 2004 

J L. Borges, Edgar Allan Poe. „Literatura na świeci e" 1995, 5-6 

Paul Auster, Szaleństwa Brooklynu. Rebis, Poznań 2005 

fotografie: Lea Mattausch 

Opracowanie programu Jaroslaw Topolewski 
Wspólpraca redakcyjna: Katarzyna Gardzina 
Projekt graficzny realizacja: Adam Żebrowski Jacek Wąsik 
Okladka: projekt adam Żebrowski, zd1ęcie Artur S1enick1 
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