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AC

TH E FIR T

AKT I

SECO N D WOMAN

DRUG A DAMA

The greatest blessing Fate can give
Our Carthage to secure and Troy
rev1ve.

Dla Kartagin y los ten zni eś :
Spokojny sen jej daj - a Troję

CHORUS

CHÓR

When monarchs unite,
how happy their state,
They tri um ph at once
o'er their foes and th eir fate.

Gdy trony są dwa,
lecz złączą swą moc,
Kark ugnie i wróg,
i niechętny im los.

BELI N D

BELI NDA

Shake the cloud from off your brow,
Fate your wishes do es allow;
Em pire grow ing, plea ur s fl o wing,
F rtune sm iles and o shou ld you.

N ie kryj czo ła chmurą trosk:
Darzy cię łaskami los.
Kraj w rozkwicie, tętni życie,
Smucić i ę - ni e m oż na wprost.

CHORUS

CHÓR

Banish sorrow, banish care,
G rief sho ul d ne'er approach the fair.

Dosyć żalów, dosyć

trwóg:
Smutek to urody wróg.

DID O

DYDONA

Ah! Belinda, I am pre s'd
With tor ment not to be confess' d,
Peace and I are strangers gro wn.
I languish till my grief is know n,
Yet would not have it guess'd.

Ach, B lin do , du szę r ie
Ud rę ka , znana tylko mnie.
Ktoś mej du zy pokój skradł,
Lecz nie ch cę , aby w ied z iał świat,
Że kryję ból na serca dnie.

BELIN DA

BELI

Gr ief increa es by concealing,

Ból krywany

DA

rożej gn ębi.

DIDO

DYD O NA

M ine admits o f no rev aling.

M ój zostanie w serca

BELI NDA

T hen let me speak; the Trojan guest
Inro your tender though ts has p ress'd;
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gł ę bi.

EL IN DA

S kąd

tam

P rzyczy ną

· ię wziął,

- twój

jest jasne

wsk rześ.

DID O

DYD O N A

Whence could so much virtue sp ring?
What storms, what battles did he sing?
Anchises valour mix'd
with Y, n us charms
How soft in peace,
and yet how fierce in arms!

W jednym królu - tyle cnót!
Wśród burz i bitew żywot wiódł.
Wziął z An chizesa męstwo,
z Wenus - wdzi k;
Łagodn y w zwykły czas, a w boju
lew bud z ący lęk!

BELCNDA

BELINDA

A tale so strong and full of woe
Might melt the rocks as well as you.

Mąk

ryle zniósł , ryle zł y ch d ni:
I głaz by z miękł, nie tylko ty.

SE O N O \ ' O MAN

DRU GA DAMA

W hat stubborn heart unmov'd
could sec
Such di stress, su~h piety?

Miast serca miałby w piersi lód,
Kro by kpił z tak rzadkic h cnót!

DlDO

DYD O

Mi ne with storms of care oppress' d
Is taught to pity che d i ·cre ·s' d.
M an wretches' grief can touch ,

Moje serce, pełn e trosk,
Jest czuł e na nie do li głos;
C udzego j ę ku nó ż

d ość:

troja ń sk i gość.
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So soft, so sensible my breast;
Bur ah! I fear, I pity his too much.

I mnie bolesn y zada cios;
Lecz wiem, że to nie tylko

BELINDA A "D SECO ND WOMA

BELI

Fear no danger to ensue,
The Hero loves as wel l as you,
Ever gentle, ever smiling,
And the cares of life beguiling,
Cupid strew your path with fl owers
Gather'd from Elysian bowers.

Precz, lęku chmuro ciemna!
On twą miłość odwzajemnia.
Bez bojaźni i z pogodą
Spojrzyj w dni, co w przyszłość

DA i DR

li tość już.

A DAMA

wiodą;

Amor wam obojgu służy,
Ściśle dywan z płatków róży;

BELINDA

BELINDA

See, your Royal Guest appears;
How Godlike is the form he bears!

Spójrz, spójrz, monarszy gość: to on!
Ten bóg ma na Olimpie tron!

AENEAS

ENEASZ

When, Royal Fair, shall I be bless'd
With cares of love and state
distress' d?

Mów, o królowo piękna, mów:
Czyż nie chcesz spełnić moich
snów?

[)11)0

DYD O A

Fate forbids what you pursue.

Los ich nie chce

spełnić zły.

AENEAS

ENEASZ

Aeneas has no fate but you!
Let Dido smile and I'll defy
The feeb le stroke of Destiny.

Lecz moim losem jesteś ty!
Dość, że mi jeden uśmiech dasz:
Wyzwanie losom cisnę w twarz!

CHORUS

CHÓR

Cupid only throws the dart
That's dreadful to a warrior's heart,

Kupida tylko łuk - On jeden,
Herosa w serce zranić mógł,
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And she that wounds
can only cure the smart.

Uleczy je,
Sprawczyni ran, nie

AENEAS

ENEASZ

If not for mine, for Empire's sake,
Some pity on your )over take;
Ah! make not, in a hopeless fire
A hero fali, and Troy once more
exp1re.

Imperium moje chociaż zbaw:
Mój los jest częścią jego spraw.
Groźba ta przed nami stoi:
Upadek mój to nowa zguba Troi.

żaden

bóg.

BELINDA

BELINDA

Pursue thy conquest, Love;
her eyes Confess the flame
her tongue denies.

Niech wre ta bitwa serc.
W jej oczach płonie żar,
choć w mowie - mróz.

CH ORUS

CHÓR

To the hills and the vales,
to the rocks and the mountains,
To the musical groves
and the cool shady fountains .
Let the triumphs of love
and of beaury be shown.
Go revel, ye Cupids,
the day is your own.

Niechaj wie łańcuch gór
I doliny, i gaje,
Gdzie ptaszęcy brzmi chór
I cieniste ruczaje,
Niechaj wiedzą,
Ze miłość wygrała ten bój.
Świętujcie, amorki, świętujcie:
Nie próżny był znój.

.„
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ACT TH E SEC O D

AKT II

SC E EI

SCE A 1

SORC ERESS

CZAROW

Wayward isters , you that fright
The lonely traveller by night.
Who, like dismal ravens crying,
Beat the wi nd w of the dying,
Appea r! Appear at my call,
and share in the farne of a mischief
shall make all Carthage flame.
Ap pear!

Si ostry-ję dze ,

których gł os
Pod róż nych trv oży w głuchą noc
Sch ryp łą w ró żb ą złego kruka,
Co pad liny w lesie szuka,
C i sił! Co sił śpieszcie tu,
Wsp omóżcie mnie w z ł y m ;
Z Kartaginy zostanie gruz i dym!
Co sił! Co sił! Co sił! Co sił!

FIRST WI

PfER SZA WI EDŹ MA

H

Say, Beldame, say what's thy will.

Są

C H ORUS

CHÓR

Harm's our delight
and mischief all our skill.

Szkodzić

SO RC ER ES

!CA

wszystkie

już

-

prowadź więc!

i psuć
jedyny talent jędz.
Z ARO ' ' ICA

The Queen of Carthage, whom
we hate,
As we do all in prosp'rous state,
Ere sunset, shall most wretched
prove,
Depriv'd of farne, of life and lo e!

Królowa Kartaginy śmie
Radować się na przekó r mnie!
Nim jeszcze zmrok o kryje świat,
Jej szczęście struje kl ęski jad.

CHORUS

CHÓR

Ho-ho-h o-ho-ho-ho!

Ho-ho-ho-ho-ho-ho!
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T W O WIT HES

PI ERW SZA i D RUGA WI EDŹM A

Ruin' d ere the set of sun?
Tell us, how shall this be done?

jeszcz dzisiaj w proch ją zm ieli!
Powiedz, powiedz, jak osiągnąć cel?

SO CERESS

CZA ROW I A

The Trojan Prince, you know,
is bound
By Fate to seek Italian gr und;
Tbe Q ueen and he are nowin chase.

musi stąd
na italski ląd;
Z królową wybrał się na łów ...

rojański ks iążę

O dpłynąć

FI R T WI TC H

PIERWS ZA WI EDŹ M A

Hark! Hark! the ery come o n· apace.

Tam! Tam!

SOC ER ESS

CZ ARO / ICA

S łysącie głosy

psów?

But, when they've done, my
trus ty Elf
In form of Mercury himself
As sent from Jove, shall chide
his stay,
And charge him sai l tonight with
all his fleet away.

Przybrawszy Merkurego k ształt,
Mój elf rozka że , by na gwałt,
Przed nocą jeszcze, ru szy ł precz Inaczej Jowisz nań karz ący spuści
miecz!

CHOR

CHÓR

Ho-ho-ho-ho-ho-ho!

Ho-ho-ho-ho-ho-ho!

TW O

1

1TC HES

„

But ere w rh is perform ,
'li co nju re fo r a storm
To mar their hunting sport,
And dri ve 'em back to court.
~
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PIERWSZA i DR UG A Wł ' DŻ M A

Lecz pierwej niech na bór
Ulewa runie z chm ur:
Niech grom i strach
Zapę d zi ich pod dach.

CHORUS

CHÓR

DIDO

DYD0 1 A

In our deep vaulted cell
the charm we' lł prepare,
Too dreadful a practice
for this open air.

W mroki pieczar, do dna!
Robota niech trwa:
Zbyt straszne to czar
Na jasny blask dnia.

The skies are clouded, hark!
H ow rhunder
Ren ds the mou ntain o ks a sumler.

Ci e mnieją chm ury; patrz! patrz!
Tam w dali
Piorun dęby rwie i pali!

BELI ND A

BELI

Haste, haste to town,
This open fie ld no shelter
frorn the storm can yield.

Wróć, wróć

SCENE II

SC E A 2

BELINDA

BELINDA

Thanks to these lovesome vales,
These desert hills and dales,
So fair the game, so rich the sport,
Diana's self might to these woods
resort.

Dolin tych cisza, cisza w krąg,
Ten spokój, spokój wzgórz i łąk!
Zwierzyny w bród i ptactwa chór:
Dla Diany wręcz nadaje się ten bór!

SECOND WOMAN

DRUGA DAMA

Oft she visits this lone mountain,
Oft she bathes her in this founrain;
Here Actaeon met his fate,
Pursued by his own hounds,
And after mortal wounds
Discover'd, discover'd too late.

Widywałyśmy boginię

Wiele razy w tej dolinie:
Tu, tu Akteon poniósł śmierć,
Przez własne gnany psy;
Dopadły go i wbiły kły,
W jelenią jego pierś.

AENEAS

ENEASZ

Behold, upon my bending spear
A monster's head stands bleeding,
With tushes far exceeding
Those did Venus' huntsman tear.

Trofeum moje okiem zmierz:
Odyńca łeb olbrzymi,
O kłach jak te, którymi
Adonisa rozdarł zwierz!
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DA

pod dach,
Bo nie da j u ż osłony,
Bó r i gaj prz d gromem burz.

SPI RIT

DUCH

Stay, Prin e and hear
great Jove's command;
He summons thee this Night away.

Stój! Stój!
Jowisza w olę znaj:
Wypłyniesz w m rze je zcze

AENFAS

E EA, Z

To night?

dziś.

zy tak?

SPIRIT

DUCH

lonight thou must forsake this land,
The Angry God will brook no
longer stay.
Jove commands thee, waste no mare
In ove 's delights, those precious
hours,
All w'd by t h' Alm ighty Powers.
Ti gain th' H esp rian shore
nd ruin ed Troy restore.

Przed zmrokiem masz opuścić kraj
l porzuć wszelką o protestach myśl.
J wisz chce, b yś prze rał już
Na miłość tracić cenny czas Byś wrócił z zamorskich miast
I ram, gdzie Troi gruz,
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Stolicę nową wzn iósł.

A E EAS

EN EASZ

Jo ve 's commands shall be obey' d,
Tonight aur anchors sha lł be
wei ghed.
But ah ! w hat language can I try
My injur'd Queen to pacify: N o
sooner she resigns her heart,
But from her arms T'm forc'd to part.
H ow can so hard a fate be took?
One night enjoy'd, the nexr forsook.
Yours be the blame, ye gods! For l
O bey your will bur with mare ease
could die.

Jeś li
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niebios tak chce moc ni m zapadnie noc.
Lecz jak, lecz jak to rzec? Jak

ACT THE THIRD

AKT III

SC E EI

SC E A 1

FIRST SAILOR

ŻE GLARZ

Co me away, fellow sailors,
your anchors be weighing,
Time and tide will admit no
delaying.
Take a boozy short leave
ofyournymphsontheshore,
And silence their mourning
With vows of returning
But never intending to visit them
mare.

Dalej, bracia żeglarze,
Dalej, w świat ruszajmy szeroki,
Wieje wiatr, wypływajmy bez

O d płynę ,

u żyć słów,

By zbud zić l ubą z jasny h snów ?
Je t rak, jak gdybym serca skradł,
By zaraz potem ruszyć w świ at!
O, jak o krutny jest jej los:
Z aledw ie jedna szczęśc i a noc!
Sam bóg okrutny jest: to n
Rozł ącz a nas - lepsz by łby już
zgon.
1

zwłoki;

Jeśli nimfę

tu miałeś,
przysięgę jej złóż,
Obiecaj, że wrócisz,
Do stóp jej się rzucisz Choć nie masz zamiaru

powrócić

tu

SORCERESS

C ZA ROWNICA

See the flags and streamers curling
Anchors weighing, sails unfurling.

Ten łopot żagli rnni zachwyca;
Podniesiona już kotwica!

FIRST WITCH

PIERWSZA WIEDŹMA

Ph oebe's pale deluding beams
Gilding o'er deceitful streams.

Na

TWO WITCHES

PIERWSZA i DR UGA WIEDŹMA

Our plot has to';k,
The Queen's forsook.
Elissa's ruin' cl, ho, ho!
Our plot has took,
The Queen's forsook, ho, ho!

Zwycięstwo zła:
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Księżyc kładzie bladą dłoń

zdradliwą

Niech

morska

płynie łza!

Zwyci ęstwo zła:

Niech p łyni e łza!
To kres Dydony!

toń.

Ho-ho!

już,

SORCERESS

Our next Motion must be
To storm her !over on the ocean!
From the ruin of others our
pleasures
web rrow;
Elissa bleeds tonight,
and Carthage flam es tomorrow.

Z A ROWNICA

Such sorrow in his look he bears
As would convince you still he's true.

Tak smutku pełna jego twarz,
Że widać: cierpi i on sam.

Dobra nasza!
Do tego sztorm niech nęka
Eneasza!
Czarowni cy uciechą jest cudza
ruma;
Królowa cierpi dziś,
a jutro Kartagina!

AENEAS

ENEASZ

What shall lost Aeneas do?
How, Royal Fair, shall I impart
The God's decree,
and tell you we must part?

Co, zgubiony, począć mam?
Jak, jak mówić, aby mogła znieść
Ostatnich słów
Okrutny sens i treść.

CHORUS

CHÓR

DIDO

DYDONA

De truction's our delight
Delight our greatest sorrow!
Elissa dies to night, And Carthage
flames tomorrow.
Ho ho ho ho ho!

W rozpaczach jest nasz zysk,
W radościach - strat przyczyna;
Królowa zginie dziś,
A jutro - Kartagina!
Ho ho ho ho ho!

Thus on the fata! Banks of Nile,
Weeps the deceitful crocodii'e;
Thus hypocrites, that murder act,
Make Heaven and Gods
the authors of the Fact.

Na brzegach Nilu śliski gad
Tak właśnie łzami łudzi świat;
Tak zbrodniarz za nieludzki czyn
Śmie bogów winić,
choć bóg nie ma win!

AENEAS

ENEASZ

SCE E Il

SCE

By all that's good ...

Zaklinam cię ...

D ID O

DYD ON A

DIDO

DYDONA

Your coun sel all is urg' d in vain,
~ Earth and H eaven I will
complain !
To Earth and H eaven why do I call?
Earth and Heaven conspire my fall.
To Fate I sue, of other means bereft,
The only refuge for the wretched
le ft.

Przed ta ką dolą chylić kar k?
Niech niebo słucha moich skarg
Lecz niebo z zie mią, cały świat
Nie ma dla m nie nic prócz zdrad

By all that's good, no more!
All that's good you have forswore.
To your promis'd empire fly
And let forsaken Dido die.

i zło?
na samo dno.
Płyń do obiecanych ziem:
Ja zgasnę wraz z dzisiejszym dniem.

AENEAS

ENEASZ

In spite of Jove'; command, 1'11 stay,
Offend the Gods, and Love obey.

Nie,

DIDO

DYD ONA

N o, faithless man, thy course pursue;
I'm now resolv'd as well as you.

Nie, kłamco, i d ź, gdzie miałeś iść:
Nie będę d rże ć, jak w wi etrze l iść.

BELI

DA

See, Madam, see where the Prince
app ears;
16

2

Na

własny fałsz

Spadłeś już

Ni e szczę sna, błagać mogę

tylko los
U ł y s zy może mój słabnący głos.

BELI D

Spójrz, Pani, spójrz, oto

Książę

nasz!
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wolę

Zostanę

z

nawet boga gn iew :
niebu wbrew.

tobą,

No repenrance shall reclaim
The injur'd Dido's sl ighted flame.
For 'tis enough, whate'er you now
decree,
That you had once a thought of
leaving me.

Skrucha na nic, skoroś raz
Tym wzgard ził, co łączyło nas;
Rzucaj w twarz niebu dzisiaj swoje

AE ' EAS

ENEASZ

Let Jove say what he will: I'll stay!

Zostanę

DID O

DYDONA

Away, away! No, no, away!

N ie,

„nie"

Wystarczy,

żeś był

gotów

rzucić

mme.

tu - wbrew woli nieb!

odejdź,

nie!

DIDO

DYDONA

Thy hand, Belinda; darkness
shades me,
On thy bosom let me rest,
More I would, but Death
invades me;
Death is now a welcome guest.
When I am laid in earth,
May my wrongs create
No trouble in thy breast;
Remember me,
but ah! forget my fate.

Daj dłoń, Belindo; mrok dokoła,
Na twej piersi złożę skroń,
Dość j u ż słów, bo śmierć mnie woła,
W śmierci mam i sen, i schron.
Gdy wchłonie mnie, gdy wchłonie
grób,
Nie roń nad nim łez
I tylko, i tylko głowę skłoń;
Pamiętaj mnie!
Lecz nie mój ciemny kres.

AE E S

EN EASZ

CHORUS

CHÓR

No, no, I'll stay, and Love obey!

Obejmij mnie.

With drooping wings you Cupids
come,
And scatter roses on her romb.
Soft and gentle as her heart
Keep here your watch,
and never part.

Amorze, skrzy dła cicho złóż,
I syp jej płatki, na mogiłę
syp jej płatki róż.
Czule, czule, łagodnie.
I grób w pieczy miej,
Na wieki, wieki, wieki miej .

DIDO

DYDON A

To Death I'll fly
If longer you delay;
Away, away!
But Death, alas! I cannot shun;
Death must come when he is gone.

Nie,

odejdź,

nie!
sztylet do żywego tnie.
O, zostaw mnie!
Już policzone moje dni:
Przyjdzie śmierć, gdy znikniesz ty.
Słów

Przekład Stanisława Barańczaka
CHORUS

CHÓR

Great minds aga in t themselves
consp1re
And shun the cure they most
desire .

Tak jest, gdy wielki duch
w cz łowieku,
Odrzuca lek, bo śmierci chce,
nie leku.

I
J
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Ryszard Daniel Golianek

Dydona i Eneasz,
czyli o bogactwie
muzyki angielskiej
W historii opery angiel skiej utwór Henry Purcella Dydona i Eneasz zajmuje pozycję szczególną: po raz pierwszy bodajże w tej tradycji kulturowej muzyka w spektaklu teatralnym zyskała status równorzędny ze słowem i akcją
dramatyczną. Angielskie przedstawienia dworskie z muzyką, zaliczane do
charakterystycznego dla Wysp Brytyjskich gatunku maski, opierały się bowiem zwykle na swobodnym łączeniu dialogów, pantomimy, odcinków
wokalnych i tanecznych. Lokalne tradycje teatralne faworyzowały jedyn ie
częściową obecność muzyki w spektaklu, od krótkich wstawek do sztuki
te~uralnej (incidental music) po większe całości muzyczne w przedstawieniach zwanych S"emi-operami.
W kontekście tych tradycji Dydona i Eneasz oznacza zasadniczą zmianę.
W tej t rwającej niespełna godzinę trzyaktowej kompozycji nie występują
w ogóle partie mów ione ; taka kompozycja utworu pozwala traktować go jako prawdziwe dzieło operowe. I choć larwo dostrzec w tkance dzieła obce
wpływy, obecne chociażby w kształtowaniu linii wokalnej na sposób włoski
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czy we wprowadzaniu partii baletowych na modłę francu ką, to prze cież
klimat d ź więkowy utworu pozostaje z ducha angielsk i.
Owa brytyjskość muzyki wiąże si ę p rzede wszystkim ze spo bern p rowadze nia w okal nych p artii solowych o charakterze recytatywnym lub ariosowym - muzyczna fraza wynika ze sposobu akcentowania zdań i z intonacji języka angiel skiego. Wystarczy posłuchać pod tym kątem monologów
za rownicy czy afektowanej, muzyczn ie gwałtownej wymiany zdań pomię
dzy Dy doną a Eneaszem w akcie trzecim. Lokalny rodowód mają te ż struktury melodyczne 'piewane przez so listów lub chór - ich pr sta, zwrotkowa
budowa prz. wołuje echa pieśni biesiadnych, ballad dworskich czy zgoła
piose nek tanecznych. Pieśń z chórem Fear no danger to ensue z aktu pierwszego czy chór marynarzy ome away, fellow sailors z aktu trz ciego są
efektownymi przykładami takiego typu umu zycznienia.
W cał y m bogactwie sfery muzycznej, jakie dostrzec mo żna w partyturze
Dydony i Eneasza, siłę szczególnego oddziaływania ma przedśmiertny monolog Dydony When I am laid in earth, w którym bohaterka żegna się ze
światem. Tu emoc je odnoszące się do sfery cierpienia i śmierci osiągają największą pełnię. Purcell zasto sował w tej scenie model włoskiej ari i o charakterze lamentu, co przejawia si ę w oparciu całości na wielokrotnym powtarzaniu stałej formuły akompaniamentu basowego i w mocno zaznaczonej
dysonansowości przebiegu dźwiękowego. Tym samym, zgodnie z barokową
zasadą wyrażania emocji w dźwiękach, unaoczniony zostaje w pełni skrajny
afekt odczuw any prz z bohaterkę .
I choć minęły ju ż trzy stulecia od chwili, gdy Purcell postawił ostatnią
nutę w partyturze swojego arcydzieła, utwór wciąż porusza słuchaczy owym
specyficznym, z r óż nicowanym typem narracji muzycznej, szczególnym klimatem, łączącym wystawność scen zbiorowych z kameralnością i intymnością partii so l wych. To pię kno ma charakter ponadczasowy, stanowi wyraz bogactwa inwencji kompozytora, którego potomni nazwali zaszczytnie
Bryty1skim Orfeusze m (O rpheus Britannicus).

Emi lia Olechnowicz

pełen
osobliwości, czyli

Spektakl

maska i antymaska
Dydona i Eneasz Purcella wyrasta z tradycji angielskich w idowisk dworskich,
zwanych maskami (masques). Maski swój najp eł niejszy rozwój i artystyczną
doskon a łość osiągnęły w pierwsze j połowie xvn w ieku, by zniknąć w raz ze
śmiercią króla Karola I. B y ły to kunsztowne wid owiska o t reści mitologicznej, którym ang1el k i te atr za wd z ię cza d wa ważne odkrycia: ruchomą scen ografię perspekty w iczną oraz wpro wadzenie kobiet na scen ę . W maskach,
inaczej niż w teatrze, wykonawcami i w idza mi byli dworzanie. Cz ęst o najważn iejs zy m z wykonawców był sam monarcha, wcielający się w rolę któ rego ~ z bóstw mitologicznych. J eszcze częściej na scenie dwo rskiej grywa ł a
kró low i jej da';ny dworu . Maski były częścią królewskiej ikonografii wła
dzy. By ły apoteozą kr , la, toteż w szystkie po taci w maskach b y ł y p osł usz
nie jego wo li - tak jak duchy i żyw io ły są posl uszne wl adzy Prospera. M ask i,
po dobn ie jak Burza, wy r a ża ją w iarę, że be z wzgl ę d n e po s łu sz ń tw o wobec
mą drego potęż nego w ł a dcy jest wa runkiem zacho wania ł d u : spo ł ec zn ego,
mo ral nego i kosmicznego .
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Dla wzmocnienia triumfaln ego efektu, dworskie j sferze ładu została
przeciwstawiona domena chaosu. Maska kró lowych, zapreze ntowana
\V 1609 roku w pałacu W hitehall, roz poczęła się od dzikiego tańca czarownic. Dw ana ' cie w i e d ź m wychodzi lo z dymiącej paszczy piekła, by przeszkodzić r zpoc zę c iu maski. Jednak na widok Bohaterskiej Cnoty w stroj u Perseusza czarownice rozpi erz hły się. Maskę k ończy triumfal na pieśń Któż,
noto, potęgę twą zapomn ieć m oże (Who Virtue can thy power fo rget).
Świat cnoty i sławy odni ósł trium f nad szpetnym pi kl em.
W ten sposób wprowadzono spektakl pełen osobliwości (spectacle of
strangeness) nazywany o d tąd antym aską. W antymaskach pojawiał y się groteskow e ist ty: satyrowie, lud zko -zwie rzę ce hybrydy, kar ze łki, b lazny i melancholijni kochank wie, wreszci ożywione prze d mior . Te atralną transpozycją antymaski w sze kspirowski ej Burzy są sceny z Ka li banem, Stefano
i Trinkulo. C i trz j szubrawcy i opoj e spełniają w dramacie Sze kspira analogi zn ą rolę : przeszkadzaj ą, ni epokoją i wn oszą chaos, a w final e zostają
p rzykładnie ukarani. Również w masce lad zawsze zwyc i ęża! nad chaosem.
Rozu m i cnota zwyciężały nad dzikimi namiętności a m i, św i atło zwyci ęż ało
nad mrokiem, harmo nijna muzyka p rzezwycię ż ał a zgiełk. Maska kończyła
się najczęściej sceną pow ze hnej harmonii i apoteozy. Świętowano zwycięs
two harm onii nad chaosem, miłości nad namiętn , ią , rozumu nad p p ędli
wością.

Dydo nę

i Eneasza dzieli od dworskiego świ ata masek blisko pól wi ku.
wystaw ion w rok u 1640, opera Pur ella miała swą premierę w roku 1689. W ci ągu tego pó łwi cza przez Angli ę p rzeto czyła się krwawa wo jna domowa, trzykrotnie zmienia no ustrój, dopu zczono się króloójstwa. W sty zn iu 1649 roku Karo l I zsze dł na szafot ustawi ny pod
oknami Banqueting H o use: t go sam go Banqueting H ous , w którym kieJyś urz ądza no wi dowi ska ma kowe. H istoria pokazała, ż e ~ w iat masek był
Ostatn ią maskę

niemo żli wą A r k ad ią.

C zar wn ic z Dydony i Eneasza - tak jak ich siostry z Maski królowych
- k nują i mącą, wnoszą niepokój i zagrożenie. Lecz nie ma ju ż Bohaterskiej
Cnoty, która mogłaby je wypędzić. Św iat uosobionych cnó t i mitologi z-
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nych bogów rozproszył się . Wiara w zwycięstwo ładu nad chaosem została
zachwiana. Bohaterowie opery Purcella są zdani na własne siły, bezradni i może dlatego tak nam bliscy. Kiedy przegrywają z losem, przegrywamy
wciąż na nowo razem z nimi.

Anna Achmatowa

Z cyk lu Kwitnie

głóg

Żądasz wierszy moich zwycza jn ie .. .
Lecz i bez nich żyć p trafisz w końcu.
Ani kropl i niech nie zostanie,
Co ni e wessie ich gorycz piekącą.
M y spalm y ni e s pełni one je zcze
Dni żywota jak z ł ta l egend ę spotkaniu w niebie kim k rólestwie
N ocne gn ie nam szeptać nie będą.

Świetność naszą op ływa co ch wilę
C ierpki chłodek leciutkie j fa li ,
Jak byś m y na tajemnej mogile
Z drżeniem czyjeś imiona czytali.
O d naszego głębsze r ozł ąc ze nie
Tylko w ś m ierci o dnaleźć m oże c i e ...
Bei.l i rośn iej rozdartych pr zes tr z enią
N ie byw a ł o i nie ma na 'wiecie .

Prze kład

Pod koniec roku 1945 w Domu na Fontance, gdzie m i eszkała Anna Achmarowa, zjawił się Isaiah Berlin, ówczas pierw zy sekretarz Ambasady Brytyjskiej w ZSRR. [... ] W trakcie rozmowy spadło na nią urzeczenie. Urzeczenie gościem ze świata zdarza ło ię kobierom j u ż w czasach mitycznych. [... ]
Kiedy Eneasz wkroczył na dwór Dydony, natychmiast poraził ją blask
trojaf1 kiego w łó częgi . [... ] Urzecze nie spowijał jakiś nieokreślony lęk, który zapowiad ał ni eszc z ęście. „Urz c - przypomina Roberto Calasso - to w ję
zyku greckim tyle, co zn i szczyć: phteirein". [... ]Uczucie[ ... ], jakikolwiek b ył
jego chara kter, nie miało żadnych szans. Kobieta musiała pozostać w zrujnowanym mieście. Gość ze Świata musiał odjechać za dziewiątą górę. [... ]
Achmatowa, po z ukując ostatecz nego sensu zi mowego spotkania, nareszcie uj rza ła to wydarzenie·w bezlitosnym świ etle mitu. [... ] Po dstawową
funkcj ą mitu - pisze Le zek Ko ł akowski - jest uporządkowan ie przestrze ni
myślowe j. Materię naszeg d o ' wiadczen ia mit umieszcza w sferze symbolicznych w artości i dzięki temu nadaje jej sens. [... ] Mit jest zorem, który
osobistym doznaniom człowieka, pojedynczej egzystencji, użycza zrozumienia, ponieważ przen si je w wymiar „absolutnej pierwotności człowieczeń
stwa", poza zbiorowością ronącą w chaosie niez rozu mi ałych bieżących wydarzeń i osadza w „b e zwzględnej początkowej sytuacji niehisrorycznej".
Obda rza więc człowieka wiedzą o sobie samym. Mit poprzed za tedy „wszelkie doświadc ze nie, wszelką historię, wszelkie człowieczeństwo, wszelkie ży
cie osobowe, wszel kie współbytowanie społeczne ludzi". [... ]
Achmatowa przyznała się do pokrewieństwa z Dydoną, ponieważ miała
również chwilę słabości, która i w jej przypadku poruszyła los. Zja wi ł się
Gość ze Świata, urzeczenie przytłumiło rozsądek i dola obu ko biet z stała
prz esąd zo na . O Dydonę u p omniało się antyczne Fatum, o Achmatową - rosyjski los: zbrod71icze państwo.

Giny Gieysztor
Ryszard Przybylski,
Mityczna przestrzdz naszych

uczuć

Rozpłomnienioną,
Pragnął ukoić.

I

z cieniem bólu w oczach,
A ona,

płakał.

Uparcie patrząc w ziemię,
Głowę od niego [.. .J.

[.„] niedaleko

o dwracała

stąd

- we wszystkie strony
szerokie
Zwane Polami Żalu. Tu ci, którzy
Twardą miłością przeżarci zmarnieli,
Odosobnione mają ścieżki, skryte w mirtowym gaju . [.. .]
Pośród nich Dydo Fenicjanka, z raną
jeszcze broczącą, ona reż błądziła
W rym wielkim lesie. Gdy heros trojański
Zbliżył się do niej i gdy ją rozpoznał,
Mglisty zza cieni kształt [... ]
Łzy stanęły mu w oczach. I tak czu le,
Żarliwie mówił jej: „Nieszczęsna Dydo!
Więc to prawdziwa była wieść, że ciebie
Już nie ma, żeś ty już z sobą skończyła
Zelazem? Straszne! Więc to ja rej śmierci
Przyczyną? Klnę się na gwiazdy, na moce
W niebie, na wszystko, co może być święte
Pod ziemią, w głębi, na dnie - ja wbrew sercu
Żc:gnałem twoje wybrzeże, królowo.
Mnie wola bogów, co teraz mi każe
Iść pośród cieni, przez puszcze, bezdroża,
Przez otchłań nocy - mnie rozkazy bogów
Wygnały stamtąd. Anim myśleć nie mógł,
Że będzie z za mną tak straszliwie tęsknić .. .
ie odchodź! Chcę cię jeszcze widzieć - zosta ń !
Przed kim uciekasz? To po raz ostatni
Los m1 pozwala p rzemówić do ciebie!"
Tymi sł o wa mi Eneasz ją gniewną,
Rozpościerają się łę gi

Wergliliusz, Eneida, księga VI
Przekład Zygmunta Kubiaka

T W ÓR CY SPEKTAK LU
Zespół instrumentalny złożony jest z muzyków specjalizujących się w wykonawstwie
muzyki dawnej, grający h na kopiach instrumentów z epoki. W ·zysc. związani są na
stałe z Warszawską Operą Kamera lną, gdzie
p ółtwo rz.ą m.in. opery: Orfeo, Il Ritorno d'Ulisse in Patria i L:incoronazione di Poppea ]audio M meverdiego, Z.:Euridice
Jacopo Periego, lme11eo, Rinaldo czy Giulio esare Haendla, Alceste Lułly ' ego,
Tancrede Andre Campra, jephte M ichela de M omecła ir. M uzycy p ro wa dzą ró w nież
in dywidualną d zia ł alność k oncerrową o raz wy rępują i n agry w ają z innymi formacjam i praktykujący m i historyczn y nurt interpretacji.

Lilianna Stawarz
W 1988 roku ukoń czy ła z wyróżnien iem studia w klasie klawe ynu Wł adysława Kło
siewicza, a w 1990 roku uzy kala dyplom o nservaroirc N tional de R gion de Rueil-Malmai on w klasie prof. Huguerte D reyfu . Od 199 1 związa na j st z Warsza wską
Operą K me raJną, gdzie v.rysrępuj e jako klawesyn ista-kameralista oraz prowadzi od
klawesynu i pozyrywu dzieła in>tru menralne i wo kaln -in . rru menralne, między innymi : Pasję ivg św. Marka]. S. Bacha, Dydonę i Eneasza Purcdla, 1etide in Sciro Domenico carlattiego, Rinaldo H ae ndla Uako asystent Władysława Kłosiewi cza), Pieśn i
i ryje - utwory osiemnastow iecznych poi kich ko mp zytorów, a ta kże cykle koncertów: Marcin Mielczewski znany i nieznany, unvo ry Da miana Sra howicza o raz utwory
Antoniego M iłwida i M arcina Że b rowskiego . d d wudziestu lat jest także członki e m
ze polu muzyki daw nej Il Temp , z którym do konała wielu nagra ń płytowych i radiowych, uczes tni czył a w konce rtac h i festi walach muzyki dawnej w kraju i za granicą
(m.in. Brugia, Bru ksela, Urre hr, Mo" kwa, Rzy m, Berlin, owy York, Nowy Brunszwik). W 2005 roku ukazab się jej pierwsza solowa płyta z utworami Carla Philippa
Emanuela Bacha, a w 2007 roku - nagr;:mic uit Klawesynowych .eorga Friedrich a
Haendla. W latach 1993-2008 była wyk laJo wcą podcz:is lernich kur ów M iirdz.ynarodowej Letniej ~ademii M uzyki Dawnej w Wilanowi e. Jest adiunktem w niwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina na wydziale w B iałymstoku gdzie od 2003
prowadzi klas ę klawesynu . W listopadzie 2008 u zyska ł a t y tuł do ktor habilitowanego.
Natalia Koz ł ow s ka
Ur. 1985. Stu de ntka IV ro ku rei eri i Akade mii Teatral nej im. lcksandra Zelwero wicza w Warszawie oraz roku filozofi i Uniw rsyte tetu War. zawski ego . Przygo-
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d ę z o perą rozpoczęła w chórze Alla Polacca przy Teatrze Wielkim w Warszawie. Była asystentką Mariusza Trelińs ki ego przy pracy nad op e rą Orfeusz i Eurydyka G lucka,

Jitki Stokalskiej przy I.:Amante di Tutte Baldassare Galuppiego, Laco Adamika przy
Przysiędze Ta nsmana i Verbwn Nobile Moniuszki oraz Barbary \! ysockiej przy Zagła
dzie domu Usherów Gla a. Jej debiurancki spektakl - inscenizacja o pi:: ry Suor A11Relica Pucciniego - zosrało wysrawione 28 kwietnia 2010 w ramach Bydgoskiego Festiwalu Operowego.
Paulina Czernek
Ur. 1983, scenografka teatralna i filmowa. W 2008 roku uzy kala d yplom z wyróżnie
niem na warszawskiej ASP. Obecnie asystentka na Wydziale Scenografii
P. Współpra
cowała z l eatrem M o ntownia przy spektaklach Krzy ztofa Stelmaszyka Kubuś Fatalista
i jego pan oraz Edmond, a także Utwór entymentalny na czterech aktorów w r żyscrii
Piotra Cieplaka. Dwuk rotnie proj kto ala scen ografię do przedstawień dy plomowych w Ti arrze Coll egium Nob ilium. Była asystentką Michaela Cepressa przy powstawaniu Symptomów w re-.Gyserii Ro berta Wilsona w Teatrze Dramaty .znym. Współpra
cowała z Teatrem Wielkim Operą Narodową i M uzeum Teatralnym. W 2009 roku
otrzymała wy różnieni e za scenografię na festiwalu Kontrapunkt oraz w XV Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztu ki Współczesnej .
Joanna Freszel
Ur. 1983, sopran. Studentka III roku wokalistyki w klasie prof. Jadwigi Rap pe. Śpie
wała w chórze Alla Polacca, z którym występowała w Cyga nerii, osce i 'forandot
Puccincgo, a tak że w bajce O królewnie co spać nie chciała J rzego Hara ymowicza.
W 2009 zosta la laureatką li nagrod y w Ko nkursie im. Halin y Halskiej (Kraków)
i III nagrody w Konkursie im. Karola Szym anowski ego (Łódź).

rowicach (I nagroda oraz nagroda specjalna), IX Ogólno polskiego Konkursu Wokalne·
go im. Haliny Słoniowskiej w Dusznikach-Z droju (III nagroda w kategorii oraroryjno-pieśn iarski ej , wyróżnieni e w kategorii operowej). Bra ł udział w kursach pro• adzonych przez Wies ława Ochmana, Andre Orlowitza, Jerzego Arty za. Jontek w Halce
wileńskiej Moniu zki w reży erii N atalii Babińskiej w Teat rze Wiel kim Operze N arodowej. Wystąpił także w Buncie żaków w reżyserii Adama Biernackiego.
Elżbieta Izdebska
Ur. 1987, sopran. Absol wenrk Państwowej zkoł y 1uzycznej II stopnia im. Artura Rubi ns teina w B d goszczy w klasie skrz 'piec. Studentka Ili roku wokalistyki na

UMFC \V Warszawie v klasie Dariusza

iem1rowicza.

Natalia Kawałek
Ur. 1987, sopran . Studentka IV roku wokali cyki UMFC w klasie prof. Iza belli Kło 
sińskiej. Dorina w L'Amante di tutte Gal uppiego w reżyserii Ji rki Srokalskiej w w~ rszawskiej Operze Kame ralne j. Giova nna w Ernanim Ve rdiego w reżyser ii Michała
Z nanieck iego w Teat rze Wielkim w Poznaniu. Z ofia w Halce wilozskiej M oni uszki
w reżyserii Natalii Babińskiej w Teatrze Wielkim O perze arodo wej.
Alek andra Klimczak
Ur. 1985, sopran. Studentka Il roku wokalistyki MFC w kl as ie prof. Bożen y Betley. Uczestni z la w kursach mistrzowskic h prm adzonych prz z Mich aela Chance,
Teresę Ż lis -G arę , Ingrid Kremling, Elizabeth Wilke o raz El n ę G aranca. W 2008
zdo b yła II nagrodę na III Ogólnopolskim Konk ur ie Wokalnym im. Krystyny Jamroz
w Kielcach oraz wyróżnienie na X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Fran ci :z.ki Platówny we Wro cławiu.

Łukas z Hajduczenia
Ur. 1985, baryton. Solista chórów muzyki cerkiewnej, student V rok u wokalistyki
U F , w klasie prof. Je rzego Knetiga . W roku akademickim 2009/20 10 stypendysta
w G uildhall School of Music a nd Drama w Lond ynie. U koń czył Prawosł awne Seminarium Duc howne, obecnie studiuje teo l ogi ę prawo ławną na Chrześci j:i.ń'kiej Akademii
Teo logicznej w Wa rszaw ie. Laureat VII! Międzyuczel nianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśn i Artystycznej im. Ed1 unda Ko sowskiego (<lw i nagrody pecja loe), X Międzyu zelnianego Konkursu ,;w kręgu słowia ńskiej muzyki wokal ne j" w Ka-

Jakub Józef Orliński
Ur. 1990, ko ntratel'lor. Smdent I roku wokalistyki UMFC w klasie prof. An ny Radziejewskiej. Ś p iewa w zespole wo ka lnym muzyki dawnej Gregorianum. Poza śpiewaniem
trenuje również brakedance, od nosząc liczne sukcesy w konkursach w całej Polsce.
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Katarzyna Orczyk
Ur. 1985, mezzo o pran. Absolwe ntka o kalistyki U FC w klasie prof. Ann y Radziejewskiej. W ro ku kade mickim 2007/2008 ~ ty pendy tka w 'o nse r arorio San-

ta Cecilia w Rzymie. Brała udział" kursach mistrzowskich prowadzonych przez Teresę Berganzę, Renatę Scorro, Jadwig ę Rappe, Urszulę Kryger, Andreasa Strunkeira.
Finalistka i laure atka M uzycznego Forum Młodych organizowanego przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie. Półfinalistka Międz ynarodowego Konkursu „Musica Sacra" 2009 w Rzymie. Bianka w operze Gwałt na Lukrecji Brittena w r eżyse
rii Petera Talihay w O perze Bałtyckiej. Lucinda w J;Amante di tutte Galuppiego
w reżyserii Jitki Stoka lskiej w Warszawskiej Operze Kameralnej.
Ewelina Siedlecka
Ur. 1985, sopran. Absolwentka UMFC w klasie skrzypiec prof. Tadeusza Gadziny.
Obecnie studentka III roku wokalistyki w klasie prof. Bożeny Berley. Jest laureatką konkursów wokalnych : I nagrody w II ogólnopolskim Festiwalu Wokalnym im. Marii
Stankowej, III nagrody w I Konkursie „Złote Głosy Mazowsza". W marcu 2009 roku
wystąpiła jako solistka z Chórem Żeńskim „Elsner Coro" pod batutą prof. Katarzyny
Sokołowskiej w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Współpracowała z Chórem
Warszawskiej Opery Kameralnej, Capella Corale Varsaviana oraz Chopin Vocal Consort, a także z zespołami muzyki dawnej: Il Tempo i Sabionetta.
Michał Sławecki

Ur. 1988, kontratenor. Student III roku wokalistyki UMFC w klasie prof. Artura Stefanowicza oraz w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina
w Warszawie w klasie prof. Jadwigi Rappe. Zd obył wyróżnienie na Konkursie Wokalnym im. Franciszki Platówny we Wrocławiu oraz wyróżnie nie na Konkursie Wokalnym
im. Krystyny Jamroz w Kielcach.
Barbara Zamek -Gliszczyńska
Ur. 1985, sopran. Absolwentka Państw owa S '.lko ła Muzyczna II stopnia im. Fryderyka C hopina w Warszawie w klasie prof. Hanny Rejmer. Studentka III roku wokalistyk.i UMFC, uczy się pod kierunkiem prof. Urszuli Trawińskiej-Moroz i prof. Boże
ny Berley. Śpiewała w chórze Alla Polacca przy Teatrze Wie lki m Operze Narodowej
w Warszawie. Występowała jako solistka w operze Pan Marimba M arry Ptaszyńskiej.
Laureatka Il Nagrody w Konkursie „Złote Glosy Mazowsza'', II Nagrody w I Ogólnopo lskim Konkursie Wokalnym im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie, III Nagrody
w X Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Francis'.lki Platówny we Wrocławiu oraz
I Nagrody w IX Konkursie Moniuszkowskim „Pieśń Wieczorna" w Białymstoku.
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