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TOMASZ CYZ 

Rusałka, czyli kobieta 
po przejściach 

W pierwszej rozmowie z Wodnikiem Rusałka śpiewa tak: Chtela bych od vós, 

hlubin tech se zbyti, I tlovekem byt a v zlatem slunci iiti! Czyli: „Chciałabym 

odejść ... I stać się człowiekiem". Podobnie jest w rozmowie z Jezibabą: Vse, co 

mam, si vem - I ale udelej mne tlovekem!: „To, co mam, oddam z ochotą - I uczyń 
mnie tylko ludzką istotą!". 

To jedne z najważniejszych zdań w całej operze. 

Wskazują bowiem, że jest w Rusałce jakieś pęknięcie , słabość, 

niepełność, wyrażające jej potrzebę przekroczenia: swojego ciała, 

miejsca, w którym przebywa. Niesamowicie silne pragnienie, które 

każe jej iść. Dalej. W ogóle. 

Są jeszcze inne słowa, które wyśpiewuje Książę. Najpierw jakby do 

samego siebie: Podivne có.ry bloudi po lese, I divnejsi có.ry v dusi 
mó.m. Czyli: „ Dziwaczne czary ogarnęły las, I jeszcze dziwniejsze 

czary w duszy mam". Potem do niemej Rusałki : Vim, ze jsi jen 
kouzlo, ktere mine - „Wiem, że jesteś tylko zjawą, która zniknie". 

A więc, trochę jak w „ śnie nocy letniej", mamy tu do czynienia 

z czarami, omamieniem, fantastycznością (nic dziwnego, że 

w podtytule „ Rusałka" nazwana jest ba ś nią muzyczną„.). Snem 

właśnie. 

To jest nasz punkt wyjścia. Nie chcąc opowiadać tej historii 

klasycznie (Rusałka siedząca na płaczącej wierzbie, Książę na 

polowaniu wśród myśliwych i psów, wynurzający się z wody 

Wodnik„ .), odnaleźliśmy się w tych zdaniach, słowach . Jeśli 

Rusałka nie ma rybiego ogona, to musi istnieć (w niej) coś, co 

powoduje ograniczenie, niemoc, niepełne istnienie - w sensie 

ludzkim . Ale, jeśli mimo wszystko spotyka Księcia (a wcześniej 

Wodnika i Jeźibabę). to nie dzieje się to w czasie rzeczywistym, 

tylko magicznym. Na przykład we śnie. 

Przecież „Rusałka" nie dzieje się - nie może się dziać-w świecie 

realnym. Przecież tu, na ziemi, takie dziwy nie istnieją. Nie istnieją? 

(Przypomina mi się_ choćby opowiadanie Lampedusy „Syrena'', 

w którym opowieść senatora Ciury o spotkaniu z Ligheą brzmi jak 

najbardziej realnie, podobnie jak jego śmierć: „senator La Ciura 

wpadł w nocy do morza z pokładu okrętu Rex płynącego do 

Neapolu i chociaż natychmiast spuszczono łodzie, ciała nie 

odnaleziono". Śmierć, czyli kolejne, ostateczne spotkanie 

z ukochaną. Połączenie.) 

Pracując już w Łodzi, na scenie, poszedłem do kina Charlie na film 

„Lourdes". W nim, jeden z pielgrzymów, starszy mężczyzna na 

wózku inwalidzkim, mówi tak: „przyjechałem tu, by znaleźć 

odrobinę miłości" . Właśnie: odrobinę miłości „. Jest w tej zgodzie 

na niepełność doświadczenia (nie miłość, ale jej okruch, błysk , 

chwila„.) coś p i ęknego, prawdziwego. Chwila szczęścia. Chwilo 

trwaj„ . ... 
I jest jeszcze coś, co fascynuje w opowieści o Rusałce. Ona sama, 

ona jako kobieta. Jej siła (i słabość, której doświadcza, i którą 

pokonuje); jej miłość (i odrzucenie, które przecina ją na pół, 

pozostawiając wciąż żywą); jej ofiara (co może oznaczać zgoda na 

utratę głosu, zwłaszcza w operze?). Jej wszystko. A więc „Rusałka" 

jako historia kobiety, która po wielu granicznych doświadczeniach 

jest w stanie podnieść się i iść. Dalej . A może w ogóle. 

••••••••••••• 
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GIUSEPPE TOMASI Dl LAMPEDUSA 

Syrena (fragmenty) 

Choc nasz przyćmiony umysł zdolny jest pojąc rzeczy cudowne, to jednak 
wzdryga się przed tym i w obliczu cudu szuka oparcia we wspominaniu zjawisk 
banalnych. 

Toteż i ja, jak każdy inny na moim miejscu, wziątem ją za kąpiącą 
się dziewczynę i ostrożnie przesunątem się w jej stronę, 
przechyliłem się i wyciągnąłem ręce, żeby pomóc jej wejść. Ale ona, 
zdumiewająco zwinna, wynurzyła się wyprostowana z wody aż do 
pasa, zarzuciła mi ręce na szyję, owiewając mnie nieznanym dotąd 
zapachem, i pozwolita wciągnąć się do barki. Poniżej pachwin 
i pośladków miała ciato ryby, pokryte maleńkimi łuskami 
perłowymi i niebieskawymi, zakończone rozwidlonym ogonem, 
który lekko trzepotał na dnie łodzi. To była Syrena. 
[ ... ] 
Leżała na wznak z rękami skrzyżowanymi pod głową i ze 
spokojnym bezwstydem pokazywała delikatne włosy pod pachami, 
rozsunięte piersi, kształtny brzuch; a emanowato z niej to, co tak 
żle nazwatem zapachem - jakiś magiczny aromat morza, aromat 
budzącej się namiętności. My pozostawaliśmy w cieniu, lecz 
dwadzieścia metrów od nas morze oddawało się stońcu i drżało 
z rozkoszy. Bytem niemal zupełnie nagi i nic nie maskowało mego 
podniecenia. 
[ ... ] 
Zaczęta mówić, i tak jak przedtem, zostatem oczarowany jej 
uśmiechem i zapachem, teraz uległem trzeciemu, największemu jej 
urokowi: czarowi głosu. B~t to głos trochę gardłowy, nieco 
zamglony, bogaty w niezliczone odcienie; na dnie stów styszato się 
rozleniwione letnią porą rozbijanie się grzywaczy o brzeg, szum 
ostatniej piany, przejście wiatru po falach w poświacie księżyca. 
Śpiew syren nie istnieje, Corbera; muzyką, od której nie ma 
ucieczki, jest tylko ich gtos. 
[ ... ] 
Mówiła po grecku i zrozumienie jej wymagało pewnego wysiłku: 
„Słyszałam, że rozmawiałeś sam ze sobą w języku podobnym do 
mojego; podobasz mi się. Jestem Lighea, córka Kaliopy. Nie wierz 

bajkom, które o nas opowiadają: nie zabijamy nikogo, my tylko 
kochamy". 
[ ... ] 
Mówiłem ci już, Corbera, że była zwierzęciem, lecz w tym samym 
czasie była też i boginią. Szkoda, iż mówiąc o niej nie można stale 
dawać wyrazu tej syntezie, którą ona wyrażała z tak absolutną 
prostotą swym własnym ciałem. Nie tylko w akcie cielesnym 
przejawiała radość i delikatność zupełnie różną od ponurego szalu 
zwierzęcego, lecz i sposób jej mówienia odznaczał się tak ogromną 
bezpośredniością,~aką znalazłem tylko u niektórych wielkich 
poetów. Nie darmo jest się córką Kaliopy: nietknięta kulturą, 
nieświadoma mądrości, gardząca wszelkim przymusem moralnym, 
byta jednak u źródła wszelkiej kultury, wszelkiej mądrości, 
wszelkiej etyki i umiała wyrazić tę swoją pierworodną wyższość 
w kategoriach esencjalnego piękna. „Jestem wszystkim, ponieważ 
jestem tylko strumieniem życia pozbawionego przypadkowości; 
jestem nieśmiertelna, ponieważ wszystkie śmierci spływają do 
mnie, od śmierci dorsza sprzed paru chwil do śmierci Zeusa, i we 
mnie złączone stają się znów życiem, już nie indywidualnym 
i zdeterminowanym, ale żywiołowym, a zatem wolnym". I mówiła 
dalej: „Jesteś piękny i młody. Powinieneś teraz pójść ze mną 
w morze, a uniknąłbyś bólów i starości. Znalazłbyś się w mojej 
siedzibie, pod ogromnymi górami wód nieruchomych i ciemnych, 
gdzie wszystko jest spokojem i ciszą tak naturalną, że kto ją 
osiągnie, nawet tego nie zauważy. Kochałam cię i pamiętaj o tym, 
że gdy poczujesz się zmęczony, kiedy będziesz miał już naprawdę 
dos)łt, wystarczy ci się pochylić na morzem i zawołać mnie: zawsze 
tam będę, poniewaź jestem wszędzie, i twoje pragnienie snu 
zostanie zaspokojone". 

przekł. Michał Bristiger i Jadwiga Dąbrowska 
Zeszyty Literackie nr 3 (91)/2005 

foto: Best Film 
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Dariusz Suska 

Późny kwiecień 

Zobaczył, jak pszczoty unoszą w powietrze 
Ściętą wiśnię - nad oko błotnistego stawu. 
To musi być religia , pomyślał, a wcześniej 
Dostojny owad mutant wyniósł ciężką gałąź 
Nad kępę trzc in tak, jakby nie było ciążenia 
I w świecie pszczół go nie ma, pomyślał, lub może 
Jest, lecz nie myśl, tak tylko jest gorzej. 

Przytulity tę gałąź nie myśląc, pomyślał, 
Bez myś le nia mnie przytul, bądźmy tak jak one, 
Nawet jeśli nas nie ma w niczyich już myślach 
Będziemy, antykwiaty, tonąć przytulone, 
Rój zawisł, puścił gałąź, pławiła się wiśnia, 
Nawet jeśli nas nie ma, w niezmąconej wodzie. 
Jeszcze sfrunął i usiadł na jej oczach, blisko. 

Jakby chciał odlecieć, ale się rozmyślił, 
W końcu delikatn ie musnął pierwszy z kwiatów 
Pocałunkiem mówiącym: Byłaś dla mnie wszystkim 
I dopiero zn i knął. Chwilę jeszcze trwała 
Dziwna pszczela miłość na arktycznym wietrze, 
Jeden wściekty podmuch i było po wszystkim: ... 
Nawet jeśli cię nie ma, przytulę powietrze. 

Niech to będzie religia kochanie powietrza, 
Bez znaczenia, bez sensu, gdy oddech przychodzi 
Jak oddech, nie jak słowa, tak tylko jest gorzej . 
Niech to będz ie religia pozbawiona wiary, 
Że się jest i żyło, pozbawiona ce lu, 
Nawet jeśli nas nie ma, un i osą nas pszczoty 
I spadniemy, antykwiaty, niezmąconą bielą . 

Dwutygodnik 
nr 17 
www.dwutygodnik.com 
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HAN S C HR IS T I AN AND E RS EN 

Mała syrena (fragmenty) 

... musisz także zapłacić! - powiedziała czarownica. A żądam nie byle czego. 
Masz najpiękniejszy głos ze wszystkich tu na dnie morskim, sądzisz, że tym 
mogłabyś oczarować księcia, ale oddasz mi twój głos. To, co masz 
najwartościowszego, oddasz mi za mój drogocenny napój ... 

Przychodzisz w samą porę - powiedziała czarownica. Gdybyś 
przyszła jutro po wschodzie słońca, nie mogłabym ci dopomóc 
przed upływem roku. Przygotuję ci napój, musisz popłynąć z nim, 
zanim słońce wzejdzie, aż na ląd, usiąść na brzegu i wypić go, 
wtedy odpadnie ci ogon i skurczy się w to, co ludzie nazywają 
pięknymi nóżkami, ale to będzie bolało tak, jakby przeszył cię ostry 
miecz. Wszyscy, którzy cię zobaczą, będą mówili, że jesteś 
najpiękniejszym ludzkim stworzeniem, jakie widzieli. Zachowasz 
swój powiewny chód, żadna tancerka nie potrafi tak się kołysać jak 
ty, ale za każdym krokiem, jaki uczynisz, poczujesz ból, jakbyś 
stąpała po ostrzu noża, jakbyś doznawała krwawych ran. Jeżeli 
zgodzisz się to wszystko znieść, spełnię twoje życzenie. - Tak -
odpowiedziała mała syrena drżącym głosem i pomyślała o księciu 
i o nieśmiertelnej duszy. 
[ ... ] 
Ale mnie musisz także zapłacić! - powiedziała czarownica. 
- A żądam nie byle czego. Masz najpiękniejszy głos ze wszystkich 
tu na dnie morskim, sądzisz, że tym mogłabyś oczarować księcia, 
ale oddasz mi twój głos. To, co masz najwartościowszego, oddasz 
mi za mój drogocenny napój. Muszę bowiem dodać do tego napoju 
własnej krwi, żeby był ostry jak obosieczny miecz. 
- Cóż mi pozostanie, gdy mi odbierzesz głos? - spytała syrena. 
- Twoja piękna postać - odpowiedziała czarownica - Twój 
powiewny chód i wymowne oczy, którymi możesz oczarować 
ludzkie serce. No i cóż, straciłaś odwagę? Wysuń języczek, obetnę ci 
go jako zapłatę, a wtedy dostaniesz mocny napój . - Niech się 
stanie - powiedziała syrenka. 
[ ... ] 
Syrenka wypiła ostro palący napój i poczuła , jakby obosieczny 
miecz przeszył jej delikatne ciato, zemdlała i leżała jak martwa. 
Kiedy słońce rozbłysło nad wodą, ocknęła się i poczuła piekący ból, 
ale przed nią stał piękny, młody książę, wpatrywał się w nią swymi 
czarnymi jak węgiel oczyma tak, że musiała spuścić swój wzrok; 

wtedy zobaczyła, że jej rybi ogon znikł, i że miała najładniejsze, 
mate białe nóżki, jakie tylko może mieć mata dz iewczynka; ale była 
zupełnie naga i dlatego otuliła się swoimi długi m i, gęstymi 

włosami . Książę spytał ją, kim jest i skąd się tu wzięła, lecz ona 
spojrzała na niego słodko, a jednocześnie żałośnie swymi 
ciemnoniebieskimi oczami, nie mogła przecież mówi ć. Wtedy wzi ą ł 

ją za rękę i zaprowadził do zamku. Przy każdym kroku, jak jej to 
przepowiedziała czarownica, czuta ból, jakby chodziła po 
spiczastych szydłach i ostrych nożach, ale znosiła to chętnie; 
trzymając księcia z~ rękę stąpała tak lekko jak bańka mydlana, 
a on i wszyscy inni podziwiali jej czarowny, powiewny chód. 
Ubrano ją w kosztowne suknie z jedwabiu i muślinu, na zamku 
była najpiękniejszą ze wszystkich, ale była niema i nie mogła 
śpiewać ani mówić. Piękne niewolnice, ubrane w jedwabie i złoto, 

wystąpiły przed księciem i jego królewskimi rodzicami; jedna z nich 
śpiewała piękniej od wszystkich innych, a książę u ś miechał się do 
niej i klaskał w ręce. Wtedy małej syrenie zrobiło s ię smutno, 
wiedziała, że dawniej mogła śpiewać o wiele piękniej , i pomyślała: 
„Ach, gdyby on wiedział, że oddałam na zaw sze mój głos po to, aby 
móc być przy nim!". 
Niewolnice tańczyły pięknie, kołysząc się w takt cichej muzyki; 
wtedy syrena wzniosła w górę cudne białe ramiona, stanęła na 
palcach i popłynęła po posadzce; tańczyła ta k, jak nikt dotychczas 
nie tańczył; przy każdym poruszeniu piękność jej była bardziej 
widoczna, a jej oczy przemawiały do serc wymowniej n iż śpiew 

niewolnic. 
Wszyscy byli zachwy
ceni, a zwłaszcza 
książę, który nazwał ją 

swoją małą znajdką, 
a ona tańczyła dalej, 
chociaż za każdym 
razem, kiedy jej noga 
dotykała ziemi, czuta 
ból, jakby stąpała po 
ostrych nożach . Książę 
powiedział, że musi 
pozostać przy nim na 
zawsze, i pozwolił jej 
spać pod swoimi 
drzwiami na 
aksamitnych 
poduszkach. Kazał jej zrobić męskie ubranie, aby mu towa rzyszyła 
w konnych wycieczkach. Jeździli przez pachnące lasy, gdzie zielone 
gałęzie ude rz ały ich po ramionach, a mate ptaszki śpi ewały wśród 

zie leni liści. Wchodzili na wysokie góry i chociaż jej deli katne nóżk i 
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krwawiły i wszyscy to widzieli, śmiała się i biegała za nim aż tam, 
gdzie przepływały pod nimi obłoki jak stada ptaków lecących do 
ciepłych krajów. 
[ ... ] 
Z dnia na dzień książę coraz bardziej cenił małą syrenkę i pokochał 
ją tak, jak się kocha dobre, drogie dziecko, ale nie przychodziło mu 
wcale na myśl, aby uczynić z niej królową, a przecież musiała zostać 
jego żoną, aby zdobyć nieśmiertelną duszę, inaczej w dzier'i jego 
zaślubin stanie się pianą morską ... 
„Czyż mnie nie kochasz więcej od wszystkich!" - zdawały się 

mówić oczy syreny, kiedy brat ją w swe ramiona i catowat jej 
piękne czoto. 
- Tak, ty jesteś mi najdroższa - mówił książę - bo ty masz najlepsze 
serce ze wszystkich, ty jesteś .mi najwierniejsza i jesteś podobna do 
jednej młodej dziewczyny, którą kiedyś widziałem, ale której 
pewnie już nigdy nie zobaczę. Bytem na tonącym statku, fale 
rzuciły mnie na brzeg, przed świątynię, gdzie wiele dziewcząt 
służyło Bogu; najmłodsza znalazła mnie na brzegu i uratowała mi 
życie, widziałem ją tylko dwa razy, jest jedyną istotą, którą na tym 
świecie mógłbym pokochać, ale ty jesteś do niej podobna, ledwie 
że nie zacierasz jej obrazu w mojej duszy; ona jest poświęcona 
Bogu i dlatego jakaś dobra gwiazda zestata mi ciebie, nie 
rozłączymy się nigdy. 
[ ... ] 
Mała syrena przypomniała sobie chwilę, kiedy po raz pierwszy 
wynurzyła się z morza i widziała takie samo radosne święto. 
A potem tańczyła wśród innych unosząc się lekko jak jaskółka, 
wszyscy zachwycali się nią, bo nigdy jeszcze nie tańczyła tak 
pięknie. Przy każdym stąpnięciu jakby ostre noże kluły ją 
w delikatne nóżki, ale nie czuta tego, o wiele boleśniej kluło ją 
serce. Wiedziała, że spędza ostatni wieczór z tym, dla którego 
porzuciła rodzinę i ojczyznę, oddała piękny gtos i znosiła 
codziennie niezliczone męki, podczas gdy on nawet tego nie 
przeczuwał. Była to ostatnia noc, kiedy oddychała tym samym co 
on powietrzem; widziała gwiażdziste niebo i głębokie morze; teraz 
ogarnąć ją miała wieczna noc, bez myśli i bez snów, bo nie miata 
nieśmiertelnej duszy i nigdy już jej zdobyć nie mogła. A na statku 
panowała radość i wesele aż do późnej nocy, syrena tańczyła 
i śmiała się czując śmierć w sercu. 

H. Ch. Andersen, 
Baśnie, 

PIW, Warszawa 1961 
przekł. Stefania Beylin 
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U rodził się 8 IX 1841 r. w Nelahozeves, 

a pierwsze lekcje skrzypiec odebrał 

u swego ojca oberżysty, rzeźnika i muzy

kanta. Choć ten zapewnił mu wykształ

cenie w szlachetnym fachu rzeźniczym , 

studiów muzycznych nie przerwał nigdy, 

dzięki czemu w roku 1857 wstąpił do 

szkoły organistów w Pradze; 

ukończywszy ją, zaangażowany został 

w listopadzie 1862 roku do orkiestry 

Teatru Tymczasowego. 

Spędził tam 9 lat, grając na altówce pod 

batutą Mayra i Smetany, komponując 

zarazem swe pierwsze ważniejsze dzieła 

instrumentalne. W teatralnym kanale 

poznał szeroki repertuar operowy, co 

uzupełniał, odwiedzając praską operę 

niemiecką, gdzie zapewne odkrył dzieła 

Wagnera. Pom imo patriotycznych 

nastrojów, którymi żyt wówczas jego kraj , 

pierwszą operę skomponowa+wtaśnie do 

niemieckiego libretta („Alfred", 1870), 

nigdy jednak nie zabiegał o jej wystawienie. 

Pierwsze dzieło czeskie („Król i węglarz") 

zostało odrzucone przez jego rodzimy Teatr, 

a wystawiono je (1874) dopiero 

w całkowicie przerobionej wersji . 

Tymczasem powstała mata opera komiczna 

(Tvrde palice- „Zakute łby", 1881), po 

której podjął się pisania wielkiej opery 

o tematyce polskiej („Wanda", 1876). 

W owym okresie opera zajmowała wszakże 

w jego twórczości miejsce marginesowe, 

powstawały natomiast pierwsze arcydzieła 

instrumentalne („Serenada na smyczki " 

op.22; „V Symfonia" op. 76) . Pierwszy 

triumf operowy (Selma sedlók - „Chłop 

szelma") przyniósł mu rok 1878; opera ta 

dorównała za ś niebawem liczbą 

przedstawień „Sprzedanej narzeczonej" 

Smetany, wszczynając cichą rywalizację 

między mistrzem a młodym rywalem, którą 

podsycali, rzecz prosta, ich wielbiciele. 

Porzuciwszy projekt opery „narodowej" 

w stylu Smetany (Sarka), s i ęgnął po temat 

spoza sfery czeskiej („ Dimitrij", 1882). 

Utwór nie zyskał jednak powodzenia 

pomimo wielokrotnych przeróbek. Kilka lat 

minęło, zanim odniósł na tej niwie kolejny 

triumf operą „Jakobin " (1889). W tym 

samym momencie rozwinęła skrzydła jego 

kariera międzynarodowa, dotyczyło to 

jednak wyłącznie twórczo ś ci 

instrumentalnej (1892 - pierwsza wizyta 

w USA, IX Symfonia „Z Nowego Świata", 
Kwartet smyczkowy op. 96 „Amerykański ") . 

W roku 189 5 powrócił do opery, 

komponując trzy ostatnie utwory: „Diabła 

i Kasię" (1899) o natychmiastowej 

popularności, swe arcydzieło „ Rusałkę" 

(1901), które przyniosło mu triumf oraz 

„Armidę" (1904), kolejną wyprawę w sfery 

„ uniwersalne" , która zakończyła się 

bolesną, choć nie całkiem zasłużoną 

porażką . 

Piotr Kamiński , 

Tysiąc i jedna opera, 

PWM SA, Kraków 2008 

................................. 
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WYWIAD 

Z An to nim Dworzakiem~ 
o nim samym i nie tylko 

Czy pamięta Pan swój pierwszy publiczny występ? 

Publiczny? - Tak, było to chyba w Nelahozeves, w kościółku na 

chórze. Grałem tam pierwsze swoje solo na skrzypcach. Jakiż ja 

byłem wtedy roztrzęsiony, z jakim strachem stroiłem skrzypeczki, 

jakże drżał mi smyczek przy pierwszych tonach! Ale wszystko 

poszło dobrze. Gdy tylko skończyłem, na całym chórze zrobiło się 

szumno i gwarno, ludzie cisnęli się do mnie, znajomi uśmiechali 

się uszczęśliwieni, a od sąsiada, pierwszego skrzypka, dostałem 

cały grosz! 

Za pierwszą Pańską kompozycję uważa się polkę „Niezapomi

najki" na fortepian. Kiedy Pan ją pisał, miał Pan mniej więcej 

trzynaście lat. Czy to rzeczywiście pierwszy Pana utwór? 

A więc przede wszystkim „Niezapominajek" nie napisałem sam, 

mój byt tylko początek, trio utożyt Liehmann. I nie była to pierwsza 

moja kompozycja, coś tam bazgrałem już przedtem, nie pamiętam 

tylko, co to byto. Prawdopodobnie coś do tańca, grywałem wtedy 

z kapelą, na okolicznych zabawach i przypuszczalnie to mnie 

zachęciło ... Ale to byto już bardzo dawno ... 
' 

Kiedy, gdzie, jakim utworem i przez kogo napisanym 

dyrygował Pan po raz pierwszy? 

Byt to koncert na Żofinie, chyba w listopadzie roku ... 1878, grata 

orkiestra Teatru Tymczasowego i w programie były moje utwory, 

dwie Rapsodie - O-dur i g-moll, a także i Serenada na instrumenty 

dęte. Potem po koncercie napisali, że bytem spokojny i. .. pewny 

siebie, ale muszę się przyznać, że ani wtedy, ani nigdy potem przed 

żadnym występem nie bytem spokojny. Zawsze czekałem na 

pierwsze akordy. Kiedy tylko zabrzmiały, zapominałem o wszystkim, 

z wyjątkiem muzyki. .. No, i jakoś już szto. 

[ ... ] 

Co się tyczy wykonawstwa, to grywał Pan przede wszystkim 

jako skrzypek i altowiolista. Jaki jest Pana stosunek do 

fortepianu? 

Lubię fortepian. Do,bra muzyka musi dobrze brzmieć także na 

fortepianie. Ale na fortepian trzeba umieć pisać! Nie każdy to 

potrafi. A porządną formę to już w ogóle mato kto! Bywa, że jest 

sonata, ale nie jest to utwór fortepianowy - jak u Schuberta, albo 

jest fortepianowy, ale nie jest sonatą - jak u Chopina i Schumanna. 

Od czasu do czasu wraca Pan do swoich starszych kompozycji. 

Dlaczego? 

Gdybym mógł, przerabiałbym je ciągle. Czyż Beethoven nie 

przerabiał często, niekiedy nawet całych fragmentów, i zawsze 

wychodziło mu to tylko na dobre? Jakże on szlifował! Wszyscy się 

możemy od niego uczyć! Radziłbym każdemu, aby- zanim wyda 

dzieło - odczekał kilka lat i dopiero potem przekazał je światu! 

[ ... ] 

Zawsze uważał Pan Mozarta, Beethovena i Schuberta za swoje 

największe wzory klasyczne. Co dali Panu romantycy? 

Berlioza jakoś nie mogłem zrozumieć. Jego utwory pełne są 

niespodzianek, choćby taki „Korsarz" - cała orkiestra zaczyna się 

od fortissima, ale kontrabasy, wiolonczele i fagoty wchodzą 

z główną figurą o takt później! Nie na próżno kompozytor ten 

uważany jest za rewolucjonistę! Ja wprawdzie myślę, że ten 

rewolucjonista obszedłby się bez owych „zaskoczeń'', ale trzeba 

przyznać, że Berlioz jest w tym konsekwentny, a poza tym - że jest 

bardzo odkrywczy. Świadczy o tym jego podręcznik instrumentacji. 

Obejrzałem go sobie bardzo dokładnie, kiedy dostałem go 

w Ameryce od Kovarzika. Berlioz, Liszt i Wagner - to trójka 

niezwykłych wielkich ludzi. 

Czy rozmawiał Pan z Wagnerem? 

Ależ skądże, nie śmiałem: on był u szczytu stawy, a mnie mało kto 
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znat wtedy, gdy widziałem go w Wiedniu w Operze Dworskiej 

podczas próby „Tannhausera" i „Lohengrina". Ciągle byt 

niezadowolony, chodził po parterze i stuchat; w ręku trzymał laskę, 

którą co chwila szturchał dyrygenta w plecy, uzgadniał z nim coś, 

a orkiestra musiała czekać; zaledwie dyrygent podniósł pateczkę 

i przegrali kilka taktów, Wagner znów szturchał go laską w plecy. 

Wagner ... Nie powiem, żebym się zgadzał ze wszystkim, co on robił; 

ale tego, co zrobił, nie zrobił nikt przed nim i nikt też tego nie obali . 

A Schumann i Chopin? 

Bardzo ich lubię, chociaż nie mogę ich znieść! 

Był Pan zaprzyja:lniony z Janem Brahmsem. Co Pan powie 

o swoim stosunku do tego kompozytora? 

Brahms byt nadzwyczajnym człowiekiem. Jeden z najszlachetniej

szych, jakich kiedykolwiek spotkałem. Wielki artysta o złotym 

sercu. Byt dość nieprzystępny, zamknięty w sobie i powściągliwy, 

ale ja tego nigdy nie odczułem. Mam wobec niego ogromny dtug 

wdzięczności nie tylko dlatego, że on pierwszy podat mi pomocną 

dtoń w moich ciężkich początkach, ale też póżniej, gdy sam 

zaproponował mi, że zajmie się korektami moich kompozycji 

w czasie mego pobytu w Ameryce. Musiał przeglądać i poprawiać 

btędy, co dla kompozytora jest rzeczą chyba najprzykrzejszą, ale on, 

Brahms, z wielkim samozaparciem pracę tę wykonał, co napetnito 

mnie podziwem. Tylko jednej rzeczy nie mogłem zrozumieć: taki 

człowiek, takie serce - a nie wierzył w nic, nie wierzył w nici 

[ ... ] 

Pana córka śpiewała pieśn i Edwarda Griega na praskim koncer

cie tego norweskiego kompozytora. Czy Grieg zadowolony był 

z jej interpretacji? Jak doszło do Waszego spotkania? 

Wie Pan, Grieg to bardzo dobrze wychowany i taktowny człowiek, 

myślę więc, że chwaliłby ją nawet wtedy, gdyby miat jakieś 

zastrzeżenia. Zresztą Magda nie śpiewała żle. No, a Grieg- drobny, 

schorowany- mnie jednego przyjął w przerwie koncertu 

w dyrygenckim pokoiku, nikogo innego nie wpuścił, rozmawialiśmy 

z sobą tylko chwilę. Jeśli mam być szczery, mnie jego fortepianowe 

kompozycje nigdy nie zachwycały, ale muszę przyznać, że mają 

swój bardzo indywidualny charakter i nastrój. Grieg byt potem ze 
mną w Narodowym na „Rusałce" i myślę, że nie żatowat tego. 

A co Pan powie o Ryszardzie Straussie? 

Nie należę do tych, którzy widzą w nim prekursora nowej muzyki. 

Znam te jego utwory, mam w domu partytury. Kiedy po raz 

pierwszy gratem w szkole jego „Dyla Sowizdrzała", zacząłem tak 

bębnić w klawiatur€; , że aż mi pękt łańcuszek od binokli - tak mnie 

wtedy mnóstwem dziwactw zeztościt. Gdybym go miał wtedy pod 

ręką, już ja bym mu pokazał! Albo „Don Juan" - to coś podobnego. 

Tylko, że temu Straussowi brak - Straussa! Nie mówię, że jest 

nieinteresujący, ale wydaje mi się jakiś powierzchowny, 

nieprawdziwy. Hanslick zwrócił mi po „Wodniku" uwagę, że 

wkroczyłem na śliską drogę, prowadzącą wprost do Ryszarda 

Straussa. Jaka tam śliska droga! Muzyka programowa to przecież 

nic złego, przeciwnie! Napisać można wszystko, zależy tylko, kto to 

napisze! 

Czy mówi Panu coś nazwisko Schonberg? 

Schonberg? ... zaraz, zaraz: Arnold Schonberg? Tak, opowiadał mi 

o nim Foerster w Hamburgu i bardzo się wtedy złościł na niego i na 

Strau;sa, który podobno zastosował w orkiestrze aparat 

naśladujący wiatr, a Schonberg nawet łańcuchy. Foerster byt 

przeciwny takim nowościom, ale ja na to patrzę inaczej. Łańcuchy? 

A dlaczegóż by nie? Chodzi tylko o to, czy dzięki temu autor 

osiągnął w swym utworze to, co chciał osiągnąć. 

*przyp. red. pisownia zgodna ze źródłem przedruku 

J ifi Berkovec, 

Dworzak, 

PWM, Kraków 1976 
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We wszystkich niemal kosmogoniach woda uważana jest za źródto 

życia i kojarzona z czystością a jednocześnie z ptodnością. 

Wyobrażenia o morzu, ucieleśniającym ideę macierzyństwa, są 

nawet starsze od wierzeń związanych z ziemią. Morze stanowi 

symbol bezkształtnej potencjalności, ptynności, zaniku, zmieszania, 

spójności, narodzin i odrodzenia. W pieśniach „Rygwedy" wodę 

czci się jako sprawcę wszystkich rzeczy. 

Wodzie w najczystszej postaci, czyli kroplom rosy i wodzie 

źródlanej, przyznawano wtaściwości sakralne i uzdrawiające, 

przypisując ich powstanie boskiej tasce, Matce Ziemi (w przypadku 

wody źródlanej) lub bogom nieba (w przypadku deszczu i rosy). 

Cześć świeżej wodzie jako sile oczyszczającej okazywana jest ze 

szczególną mocą zwtaszcza w tych kulturach religijnych, które 

rozwinęły się na obszarach ubogich w wodę: w tradycji 

judaistycznej , chrześcijańskiej, muzutmańskiej czy w hinduizmie. 

O wyjątkowej roli wody jako symbolu oczyszczenia i odnowienia 

przekonują też mity o potopie, przynoszącym zagładę grzesznej 

ludzkości . W licznych mitologiach wodzie przypisuje się też 

zdolności pośredniczenia między światem żywych i umarłych, 

umieszczając nad rzekami i morzami granice obu światów. Wiele 

bóstw narodziło się w wodzie lub posiada zdolności chodzenia po 

wodzie. W tradycji ludowej przekonanie o czystości wody znalazło 

swe odzwierciedlenie w poglądzie, że woda ma moc odrzucania 

zła; związana z tym była praktyka pławienia w wodzie kobiet 

podejrzanych o czary, aby sprawdzić, czy będą one unosić się na jej 

powierzchni, co by potwierdzito oskarżenie . Wodę utożsamiano 

również z mądrością , jak w taoistycznym obrazie wody znajdującej 

drogę przez przeszkody, triumfie pozornej stabości nad sitą. 

W psychologii symbolizuje ona energię podświadomości i jej 

tajemnicze głębie i niebezpieczeństwa. W buddyzmie niespokojna 

woda stanowi symbol wzburzonego strumienia manifestacji. 

W przezroczystości wody stojącej upatruje się ucieleśnienia 

kontemplacyjnego postrzegania. 

W tradycji ludowej jeziora to często dwustronne lustra 

oddzielające świat naturalny od nadprzyrodzonego. Ich 

powierzchnia umożliwia z jednej strony kontemplację, z drugiej 
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obserwację świata ludzi przez zamieszkujące je duchy. Celtycki 

zwyczaj wrzucania do jeziora w ofierze mieszkającym w nim 

duchom tupów wojennych tłumaczy też mocno podkreślane 

w legendach arturiańskich związki łączące Panią Jeziora 

z Ekskaliburem. Bóstwa zamieszkujące jeziora i źródła, tradycyjnie 

przedstawiane pod postacią młodzieńców i obdarzane 

zdolnościami profetycznymi czy uzdrowicielskimi, często 

pozyskiwano za pomocą darów. Dalekim echem tych wierzeń jest 

zwyczaj wrzucania·do fontann monet z myślą o spełnieniu życzeń. 

W różnych mitologiach źródłom przypisuje się właściwości 

magiczne i duchowe, co znajduje swoje uzasadnienie z jednej 

strony w ogólnym symbolizmie wody, a z drugiej w postrzeganiu 

źródła jako miejsca narodzin wody czystej, nieskażonej. W źródle 

bijącym spod drzewa życia biorą swój początek cztery rzeki rajskie 

- chrześcijański symbol zbawienia. W nordyckim micie bóg Odyn 

poświęcił swoje oko dla wydobycia wody z fontanny wiedzy, bijącej 

spod osi świata, kosmicznego drzewa Yggdrasil. 

foto: Best Film 

Jack Tresidder, 

Symbole i ich znaczenie, 

Świat książki, Warszawa 2001 

.•......••...• 
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Edward Estlin Cummings 

Księżyc się kryje ... 

księżyc się kryje 
w jej wtosach 
Niebiańska 

li lia 
ciężka od snów 
gnie się ku ziemi 

opowiedz jej ulotność śpiewem 
uwieńcz ją zawitą nieśmiałością ptaków 
Daj jej tło 
rumianków i brzasku 

Dek lamuj 
nad jej 
ciatem 
kroplami 
deszczu 

śpiewnym szeptem 

tłum. Julia Hartwig, 
... opiewam nowoczesnego człowieka 
Antologia poezji amerykańskiej, 
RePrint Res Publica, Warszawa 1992 
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LI BRETT O 

Streszczenie 

Uwertura. Spacer Rusałki. 

Nimfy śpiewają o Wodniku i jego 

przygodach. Wodnik przerywa im 

zabawę i każe wrócić do swoich 

czynności. 

Zaczepiony przez Rusałkę, zaczyna z nią 

rozmawiać. Rusałka zwierza mu się, że 

zakochała się w człowieku, w Księciu, 

i chciałaby opuścić świat, który 

zamieszkuje i stać się człowiekiem . 

Wodnik odradza jej to. Na próżno. 

Rusałka przy świetle księżyca 

wyśpiewuje swoje najgłębsze marzenie. 

Następnie prosi o pomoc Jezibabę. Ta 

uprzedza ją, że jako człowiek stanie się 

niemową, ale Rusałka mimo to chce 

przemiany. Dokonało się „. 

Jest noc. Zjawia s i ę Książę, spostrzega 

piękną nieznajomą . Mimo, że nie słyszy 

od niej żadnego słowa, jest porażony 

jej urokiem i zabiera ją do siebie. 

Niestety, Rusałka jest zimna, jakby nie 

potrafiła kochać; miłość Księcia zaczyna 

gasnąć . Zjawia się Obca Księżna, która 

z miejsca zdobywa serce Ks ięcia. 

Podczas balu (polonez) jest tylko z nią . 

Rusałka rozpaczliwie próbuje zwróc ić 

na siebie jego uwagę. 

Koniec pierwszej części. 

Wodnik opłakuje los ukochanej 

Rusałki. Stara się jej wytłumaczyć, że 

to uczucie jest pozbawione sensu, że 

nigdy nie zdobędzie miłości Księcia. 

Rusałka podejmuje kolejną próbę 

zbliżenia się do ukochanego. Wszystko 

na nic. Książę ulega fascynacji Obcej 

Księżnej. Zrozpaczona Rusałka rzuca 

się na niego, ale Książę odpycha ją . 

Obca Księżna opuszcza dom Księcia. 

Rusałka pragnie już tylko śmierci. 

Jezibaba podpowiada zemstę : każe jej 

zabić Księcia , ale Rusałka woli sama 

umrzeć niż skrzywdzić kogoś, kogo 

kocha. 

Jest noc. Zjawia się znów Książę . Kiedy 

uświadamia sobie, że jest tam, gdzie 

pierwszy raz spotkał Rusałkę - wzywa 

ją . Rusałka pojawia się na wezwanie. 

Książę mówi, że nie potrafi bez niej żyć ; 

prosi o przebaczenie i śmierć, o ostatni 

pocałunek . 

Rusałka całuje go„. 



O R K I E S T RA Teatru Wielkiego w Łodzi 

I skrzypce wlolonczele fagoty 

Iwona Tomaszewska Paweł Tomaszewski Andrzej Kalkandzis 
Andrzej Marche! Joanna Dzidowska Michał Łabecki 
Lech Makowski Marek Przybyła Beata Strembicka 
Ryszard Dutkowski Ewa Żeno 
Wiesława Ryczel Hanna Mudza waltornie 

Marek Nowakowski Agata Kruk-Kasprzak Waldemar Szelągowski 

Małgorzata Domańska Arkadiusz Płaziuk Andrzej Kowalik 

Henryka Nierychło Mieczysław Woźnica 

Bogdan Mazur kontrabasy Marta Dominiuk-

Paweł Załucki Jerzy Knapkiewicz Kwiatkowska 

Marcin Budziarski Sylwester Masłoń Zbigniew Galant 
Stanisław Ślebocki Paulina Wielgosińska 
Mariusz Wiater trąbki 

Michał Łuczak 
Adam l<owalczyk 

li skrzypce Konrad Boniński 
Andrzej Kowalczyk 

hańa Tomasz Chrześcijanek 
Lech Gutowski 

Dorota Szyszkowska-Janiak Mirosław Dudek 
Beata Bugała Kamil Jankowski 
Stanisław Pławner Joanna Tomala 

Beata Włodek-Pędziwiatr flety puzony 
Wojciech Cłapiński Cezary Dynowski Jacek Kasprzak 
Anna Gutowska Marzena Kowalczyk Waldemar Szubski 
l<atarzyna Gałdecka - Marta Durczewska Waldemar Paś 
Sprawka Dariusz Sprawka 
Patrycja Badowska oboje Bartłomiej Kruszyński 
Karolina Bieńkowska Agata Piotrowska- Tomasz Jagoda 

Bartoszek 
alt6wkl Krzysztof Siemiński 
Kaz imierz Mazur Michał Kocimski tuba 

Franciszek Nierychło Monika Woźniak Jacek Dzidowski 
Jacek Rurak Jakub Onasz 
Wiesław Nowak perkusje 

Przemysław Florczak klarnety 
Małgorzata Baranowska-

Katarzyna Marche! Piotr Maciejewski Zatke 

Justyna Łuczyńska-Soroko Zuzanna Fabijańczyk Andrzej Mikołajczyk 

Adam Brakowski Krzysztof Ptaszyński Bożena Kozłowska 

Katarzyna Piasecka Mariusz Walkiewicz Sebastian Dworczak 

Waldemar Dobiec Inspektor orkiestry 

Waldemar Szubski 

......................... 
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Dyrekcja 
Dyrektor naczelny 

Marek Szyjko 
Zastępca dyrektora ds. muzycznych 

Tadeusz Kozłowski 
Zastępca dyrektora ds. produkcji 

l<rzysztof Bogusz 
Zastępca dyrektora ds. infrastruktury 

Grzegorz l<ruhty 
Główna księgowa 

Teresa Płonowska 

Kierownicy i gł. specjaliści 
Kierownik baletu 

Anna Krzyśków 
Kierownik chóru 

Marek Jaszczak 

Główny specjalista - asystent dyrektora naczelnego 

Joanna Lenartowicz 
Kierownik działu literackiego 

Katarzyna Jasińska 
Z-ca kierownika działu organizacji pracy artystycznej 

Elżbieta Leszczyńska 

Główny specjalista - koordynator produkcji 

Anna Julia Dębowska 
Kierownik działu produkcji scenogralrcznej 

Zygmunt Dziubiński 
Kierownik działu realizacji przedstawień 

Ryszard Łopaciński 
Główny specjalista ds. produkcji scenografii 

Wanda Zalasa 
Zastępca kierownika działu ds. produkcji kostiumów 

Marzena Szkobel 
Zastępca kierownika działu ds. produkcji dekoracji 

l(rzysztof Lisowski 
Kierownik działu zaopatrzenia 

Marian Brodowicz 
Główny specjalista ds. urządzeń sceny 

Marek Ziółkowski 

Pracownie 
Kierownik pracowni perukarstwa i charakteryzacji 

Józefa Adamczyk 
Starszy mistrz pracowni krawieckiej damskiej 

Beata Adamiak 
Główny brygadier brygady montażu dekoracji -
koordynator sceny 

Sylwester Borowski 
Starszy mistrz pracowni tapicerskiej 

Zdzisław l<apituła 

Starszy mistrz pracowni kapeluszy i kwiatów 

Anna Kołomańska 
Mistrz brygady garderobianych 

Anna Krawczyńska 
Główny brygadier brygady akustyków 

Roman Kulesza 
Brygadzistka rekwizytorni 

Krystyna Łąpieś 
Mistrz pracowni modelatorskiej 

Marzanna Machalska 
Główny brygadier brygady napędów sceny 

Andrzej Maciejewski 
Mistrz pracowni szewskiej 

Krzysztof Pacyniak 
Starszy mistrz pracowni krawieckiej męskiej 

Ewa Rykowska 
Główny brygadier brygady oświetlenia sceny 

Jerzy Stachowiak 
Główny specjalista ds. urządzeń mechanicznych 

Stanisław Szymajda 
Starszy mistrz pracowni malarskiej 

Małgorzata Teodorczyk 
Starszy mistrz pracowni stolarskiej 

Jacek Tomczyk 
Starszy mistrz brygady montażu dekoracji -
koordynator sceny 

Jacek Wojciechowski 

Biuro Obsługi Widzów 
Kierownik Biura Obsługi Widzów 

Elżbieta Magin 
Zastępca kierownika Biura Obsługi Widzów 

Barbara Emilianowicz 
p.o. Zastępcy kierownika BOW ds. obsługi widowni 

Bożena Kińska 
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INSTYTUCJA KU LTURY SAMORZĄDU 
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZK I EGO 

Łódzkie 

IT ]VIP l!':l'fl 

partnerzy eau u 

REWITALIZACJA I REMONT BUDYNKU 
TEATRU WJEUC łEGO W tODZI 

l"ro}ekt,..:p6fflia.l--U"t 
~•łrodkOwUłll l ...... j• lo.l• J 

ZPORR . 

Ministerstwo 
Kultury 
I Dziedzictwa 
Narodowego. 

Zakup pr1ętu ośw1etlen1owego dla lea1ru Wiefuego w ladn 
wspó .11ansowany z programu "lloZWÓj in rastruk1ury I ury" 

inis1ers1wa Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego. 

S EZ O N 200912010 

43 sezon 

Teatru Wielkiego w Łodz i 

w programie zostały wykorzystane fotosy z filmu 
„Motyl i skafa nder" (rei. Julian Schna bel), za zgodą BEST FILM 

layout programu 

Piotr Karczewski 

projekt plakatu 

Jarosław Mazurek 

redakcja programu i opracowanie tekstu 
na tablicę świetlną wg przekładu J. Pacześniaka 

l<atarzyna Jasińska 

skład, łamanie i przygotowanie DTP 

Iwona Marchewka 

korekta 

Ewa Kwiecińska- Kotwasińska 

obsługa tablicy świetlnej 

Rafał Domagała 

zdjęcie Tomasza Cyza 

Ka lina Cyz 

wydawca 

Teatr Wielki w Ło d z i 

pl. Dąbrowskiego, 90-249 Łódź 
www.opera lodz.com 

kasa biletowa 
od wtorku do soboty: 12.00-19.00 

niedzie le i święta 
Ueśli grane jest przedstawienie): 15.00- 19.00 

telefon: (42) 633 77 77 

eBilet.pl 
' 

bileteria"l 

BIURO OBSŁUGI WIDZÓW 

od ponied z iałku do p i ątku : 8.00- 16.00 
tel: (42) 633 31 86, tel./fax: (42) 639 87 49 

e-mail:widz@teatr-wielk i.lodz.pl 

oddano do druku 
19.02.2010 



Najważniejsza i najświeższa pozycja repertuarowa wiosny, adresowana do prawdziwych 
miłośników mody: premierowe, wiosenne kolekcje w Galerii Łódzkiej. W nowych, lekkich 
i wiosennych rolach zaprezentują się znane i lubiane marki. Będzie co podziwiać, bo 
160 sklepów gwarantuje naprawdę wielki wybór. Zapraszamy do Galerii! 




