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Na początku lat osiemdziesiątych pojechałem do Budapesztu namawiać wybitnego węgierskiego 

choreografa Laszlo Seregiego do realizacji Spartakusa w Polsce. Mistrz, siedząc ze mną nad kuflem 

piwa w naddunajskiej restauracji, w)'znał: „jestem zmęczony, właśnie pozbawili mnie kierowania 

baletem, nie mam sił ani ochoty. Ale niech Pan pójdzie jutro na nowy spektakl mojego ucznia Antala 

Fodora. Nazywa się Próba. Balet tak się nazywa. Rodzaj teatru w teatrze; odbywają się przygotowania 

do inscenizacji Męki Pańskiej, chodzi o Jezusa, Judasza i Marię Magdalenę. Ale w gruncie rzeczy 

chodzi o kondycję współczesnego człowieka. Muzykę rockową skomponował Gabor Presser, scenom 

pasyjnym towarzyszą fragmenty dzieł]. S. Bacha." 
Następnego dnia z Erkel Szinhaz wyszedłem olśniony. W tej samej restauracji, ale nad innym już 

kuflem piwa, wyjednałem u Fodora zgodę na przeniesienie spektaklu do Łodzi. Kilka miesięcy później 

byliśmy już po premierze a w następnych sezonach Próba objechała niemal całą Europę ze zmienionym 

przez impresariów tytułem: Passion 2000. Mimo, że to dzieło węgierskie, wykonaliśmy je kilkadziesiąt 

razy. „ na Węgrzech, gdzie na zmianę z polskimi solistami tańczyły gwiazdy baletu budapeszteńskiego. 

Co sprawiło, że właśnie teraz wracamy do Próby? Może ćwierćwiecze pontyfikatu naszego Ojca 

Świętego (bo taki temat), może trzydziestolecie Conradowego Teatru Tańca, którego idee artystyczne 

w pewnym sensie ucieleśnia również Antal Fodor, a może wreszcie fakt, że mamy do czynienia 

z dziełem, jakiego ludzie po prostu pragną ... 
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o Jrósiet 

Sądząc po wypełnionej po brzegi widowni ogromnego Płayhouse wydaje się, że na tegorocznym Festiwalu Edynburskim największy 
sukces kasowy i powszechny entuzjazm publiczności osiągnął Węgierski Balet Państwowy. 
Najnowsze dzieło Antała Fodora, pomyślany z rozmachem balet pt. Próba, mógł się spodobać prawie każdemu [ ... ].Myślą prze
wodnią jest powtarzający się motyw prześladowania, podkreślony przez przywołanie w spektaklu wydarzeń sprzed 2000 lat. 
Fodorowi, mimo zastosowania w choreografii pewnych uproszczeń, udało się w przedstawieniu oddać zmienność i różnorodność 
nµ,,s t,rojów - ~d bez,troskiej żywotności podczas rozgrzewki zespołu na początku, przez poważny i symboliczny nastrój scen Męki 
p~·~śkiej - '' gości płynącej od Prześladowców. 

~ na dobrze znany temat 
rock-balet w dwóch obrazach 

libretto i choreografia Antal Fodor 

muzyka Johann Sebastian Bach, Gabor Presser 

realizacja choreograficzna Liliana Kowalska, Anna Fronczek-Lewandowska 

kostiumy Barbara Rzemyk 

światła Marek Rydian 

asystenci choreografa Małgorzata Połyńczuk-Stańda, Zofia Stróżniak 
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tancerz w roli JEZUSA Sebastian Solecki 
Paweł Mikołajczyk 

tancerka w roli MARII MAGDALENY Marta Fiedler 
Agnieszka Wolna 

tancerz w roli JUDASZA Marcin Dem pe 
Paweł Mikołajczyk 

PRZYWÓDCA PRZEŚLADOWCÓW Andrzej Płatek 
Dominik Muśko 

ZABÓJCA Paweł Kromolicki 
Bogdan Ja błoński 
Łukasz Zasik 

PRZEŚLADOWANI Natalia Trafankowska, Agnieszka Wolna, 
Beata Wrzosek, Agnieszka Chlebowska, 
Dominika Kubik, Kamila Stypińska, 
Dominik Muśko, Sebastian Solecki, 
Paweł Mikołajczyk 

PRZEŚLADOWCY Arkadiusz Gumny, Artiom Riazanow, 
Jakub Starzycki, Bartosz Dahlke, 
Artur Furtacz, Tomasz Niezborała 

ARCYKAPŁANI Jacek Ciok, Mateusz Kubie, 
Dominik Muśko, Taras Szczerban, 
Łukasz Zasik, Robert Bondara, 
Łukasz Kaczmarek, Paweł Otworowski, 
Andrzej Płatek 

APOSTOŁ Artiom Riazanow 
Arkadiusz Gumny 

koryfeje i zespół baletowy 
Teatru Wielkiego w Poznaniu 
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· Libretto 
Balet rozpoczyna się od zwyczajnej rozgrzewki. 
Do sali prób wchodzą tancerze: wesoło pozdrawia
ją się i w beztroskim nastroju rozpoczynają ćwi
czenia. 11-ening przerywa wejście ludzi w zwykłych, 
codziennych ubiorach. Widząc zdziwienie na 
twarzach tancerzy, przybysze uchylają płaszczy, 
spod których widać pobite i skrwawione ciała 

- odwieczny symbol prześladowanych. Nikt nie 
wie, kto ich ściga i w jaki sposób zabłądzili do 
teatru. Wśród tancerzy wywołują mieszane uczucia 
- jedni okazują przybyszom jawną niechęć, inni 
współczucie. 
Gdy Prześladowani proszą o udzielenie im schro
nienia, zespół rozpada się na dwa obozy. Jedni 
- prowadzeni przez tancerza, który będzie grał 
rolę Judasza - buntują się przeciw intruzom 
i usiłują ich wypędzić, jednak drudzy opowiadają 
się po stronie Prześladowanych. 
Pogodny nastrój, panujący dotychczas w zespole, 

pryska. Tancerka uosabiająca Marię Magdalenę 
staje po stronie tych, którzy są skłonni pomóc 
Prześladowanym. Jej usiłowania pogodzenia 
zespołu zostają wrogo odrzucone. 
W tym właśnie momencie rozpoczyna się próba 
przedstawienia Męki Pańskiej. 
Zostaną przydzielone role: tancerz, który chce 

wypędzić przybyłych wciela się w Judasza, Marią 
Magdaleną jest tancerka, która pragnie udzielić 
im schronienia, rolę Jezusa przyjmuje jeden 
z Prześladowanych. 
Historię Męki Pańskiej rozpoczyna hymn dziękczy
nienia i uroczyste wejście Jezusa do Jerozolimy. 
Następuje solo tancerza-Jezusa, po czym akcja 
powraca na pierwszą płaszczyznę: odtwórcy Jezusa 
i Marii Magdaleny zakochują się w sobie. Na salę 
wchodzi Judasz - jemu również podoba się Maria 
Magdalena. Widząc w Jezusie rywala, usiłuje 
pozbyć się go. 

Kolejna scena Męki Pańskiej: zdrada - Judasz 
postanawia wydać Mistrza w ręce kapłanów. 
Tymczasem Jezus uzdrawia chorych. Grupa ludzi 
w łachmanach czołga się do niego w nadziei uzdro
wienia. Istotnie, kto dotknie Jezusa - pozbywa 
się łachmanów, symbolizujących ludzkie ułomności. 
Grupa Prześladowców napada na Jezusa. Maria 

Magdalena, chcąc go ocalić, usiłuje zwrócić na 
siebie uwagę dowódcy Prześladowców uwodzi
cielskim tańcem. Kobieta walczy z natarczywością 
katów, aż musi poświęcić siebie. Kiedy zostaje 
sama, ogarnia ją rozpacz i poczucie bezsilności. 
Na domiar złego pojawia się jeden z Prześladow
ców - dziewczyna stawia mu opór i zostaje 
zamordowana. 
Znowu sala prób. Judasz znajduje ciało martwej 
kobiety - oskarża Jezusa o jej śmierć. Tymczasem 
wracają Prześladowcy i wywiązuje się bijatyka. 
Dalszy ciąg Pasji: pojmanie Jezusa, niesienie 

krzyz'ii, tortury i u~kz:{ owanie rozgrywają ·&ę 
jakby na filmie wyś 1e lanym w zwolnion~ 
tempie, tymczase proscen:c· apełniają 
żałobnice. 
Tancerze pod wodząJudasza szydzą z Ukrzyżowa
nego. Rozlegają się serie z karabinó~ maszyno
wych i Jezus martw)l spada z krzyża. Towarzysze 

wynoszą jego ciało. 
Scenę zalega ciemność. 
Wkrótce pojawia się światło, przybywają tancerze, 
wszystko zaczyna się od początku ... 
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Nie zdajemy sobie sprawy z tego, że codziennie 

ukrzyżowujemy jakiegoś Zbawcę. Każdy z tych 

wybranych pragnie coś uczynić dla innych, jest 

zdolny poświęcić siebie dla nas. 
Co dzień przechodzimy obok nich obojętnie - nie potrafiąc zrozumieć ich pragnienia ulepszania świata - lub 

bezkrytycznie ich gloryfikujemy. Nie wierzymy, że potrafią żyć wśród ludzi, chociaż to oni naszemu życiu nadają 

inny kierunek. Ulegamy każdemu, kto urnie kroczyć własną drogą - bez względu na to, czy jest on prześladowcą, 

czy prześladowanym. 

Dzień w dzień mass media całego świata przekazują wiadomości o tym, jak jedni podporządkowują sobie drugich. 

Czułem, że muszę wystawić balet, który byłby pieśnią żałobną ku czci wszystkich niesprawiedliwie prześladowanych. 

Zadaniem mojego rock-baletu jest wzbudzanie wzajemnej miłości i wrażliwości. W ramach istniejącego gatunku 

chcę osiągnąć coś zupełnie nowego: dać możliwość oczyszczającego przeżycia, możliwego nie tylko znawcom 

i miłośnikom baletu, ale każdemu widzowi. Chciałem przemówić do ludzi poprzez teatr tańca, gdzie każdy ruch 

ma swoje znaczenie; zmieścić w przedstawieniu wszystko, co jest historią naszego czasu - przestępstwa dnia 

powszedniego, morderstwa, seks i brak uczuć. 

Anta! Fodor l 

I 

Antal Fodor 
Absolwent Węgierskiego Instytutu Tańca oraz Wyższej 
Szkoły Teatru i Filmu (reżyseria i choreografia). Działał 
jako choreograf w Operze Budapeszteńskiej, pełniąc tam 

... --
..,tJllłi zw.I również funkcję dyrektora artystycznego i kierownika 

baletu oraz doradcy dyrektora naczelnego. Obecnie jest 
wykładowcą Wyższej Szkoły Teatru i Filmu, kieruje Działem 

-

Pedagogiki i Choreografii w Wyższej Szkole Tańca i węgier- I 1 I . · 
skiej telewizji satelitarnej Duna. 

24 
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Kańerę choreograficzną rozpoczął w Pecs przedstawieniem 
.._,, ,,,. do muzyki Vivaldiego Balio concertante. Filmowa adaptacja 

tego spektaklu zdobyła Prix Italy i w wersji filmowej została 11.· 

zaprezentowana w ponad 30 krajach. Największym 
światowym osiągnięciem Fodora jest Próba - balet do 
muzyki Bacha i Pressera. Miała ponad 1000 wystawień, 
a wśród jej wykonawców znalazły się tak znane zespoły, 
jak choćby Balet Kirowa. Filmową wersję spektaklu 
zarejestrowały telewizje niemiecka, holenderska, austriacka, 
bułgarska i węgierska. 
Fodor pracował jako choreograf w wielu państwach : 
Niemczech, Austrii, Hiszpanii, Polsce oraz Szwajcarii. 
Przyczynił się do rozwoju wielu międzynarodowych 
festiwali: w Bregencji, Edynburgu, Sewilli, Syrakuzach 
i Xanten. Zrealizował choreografie m.in. do muzyki 
Szokolaya, Rossiniego, Pendereckiego, Ravela, Mahlera, 
R. Straussa, Bartóka, Orffa, Prokofiewa i in. 
Ostatnia realizacja Fodora prezentowana na festiwalu 
w Xanten to Requiem Giuseppe Verdiego, z udziałem 
najwybitniejszych solistów. 

O Jrósiet 
Fodor zestawia Pasję w pos taci muzycznej, jaką biblijnym tekstom nadal J. S. Bach z uderzającymi przykladami 

cie rpienia rode m z naszych czasów. Podobnie jak Hiszpanie Saura i Gades w przypadku Carmen dramat śmiercionośnej 

zazdrośc i prze nieś li w sfe rę prywatną aktorów, tak u Fodora nieprzerwanie przeplatają s ię gra i rzeczywi stość . Nagle 

pojawiające się snopy świa tł a wydobywają jednostkowe, ponadczasowe elementy sytuacji. 

Fritz Schleichcr. „Fiirthcr Nuchrichtcn", 28 listopada 1985 
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rzesłanie, jakie niesie Biblia pozostaje nietknięte . Jest ono przedstawione w postaci ekspresyjnych obrazów, których wymowę podkreśla 
napięcie osiągnięte zestawieniem muzyki klasycznej (Bach) z rozrywkową (Gabor Presser). Zawsze - jak w męce Chrystusa - chodzi 
o związek z człowiekiem, o aktualność względem każdej jednostki. „Zadaniem mojego rock-baletu jest wzbudzanie wzajemnej miłości 
i wrażliwości. W ramach istniejącego garnnku chcę osiągnąć coś zupełnie nowego - dać możliwość oczyszczającego przeżycia nie tylko 
znawcom i miłośnikom baletu, ale każdemu widzowi." Choreograf osiągnął to w ogromnym stopniu, czego dowodzą bezprecedensowe 
przykłady sukcesów na festiwalach w Edynburgu i Bregencji. 

„Essc1rer Thcatcr Ma~nzin" nr 7, marzec 1991 

Gabor Presser 
Urodzony w 1948 roku w Budapeszcie kompozytor, pianista i wokalista. Jego nazwisko było w latach 70. symbolem tego, 

co najciekawsze w muzyce rockowej znad Dunaju. Absolwent Wyższej Szkoły Muzycznej im. Beli Bartóka w Budapeszcie 
w klasie fortepianu, trafił w 1967 roku do odnoszącego niewielkie wówczas sukcesy zespołu „Omega" . Grupa wykonywała 

dotąd głównie własne wersje anglosaskich przebojów, natomiast dzięki kompozycjom Pressera zyskała nowy, oryginalny 
repertuar - pianista i zarazem wokalista w grupie „Omega" stworzył bardzo różnorodny zestaw utworów: przeboje rockowe, 
piosenki o zabarwieniu folkowym, pastisze przebojów wodewilowych, ballady, utwory w stylu boogie-woogie i kompozycje 

o silnym pierwiastku jazzowym. Presser zastosował także bogatsze instrumentarium, odbiegające od gitarowego kanonu 
rocka: w nagraniach zespołu „Omega" zabrzmiały trąbka, flet, klawesyn, kontrabas. W 1967 roku zespól wystąpił po raz 

pierwszy w Polsce w programie Telewizji Katowice. Presser rozpoczął wówczas także współpracę z filmem. „Omega" wzięła 
udział w filmach Ach Ci Młodzi w reżyserii Tamasa Banovicha i Kochana Ciocia Sanka (reż. Pal Sandor, 1970). 

W 1971 roku Presser odszedł z zespołu „Omega" i został jednym z założycieli supergrupy „Locomotiv GT". W jej sklad 
weszli Gabor Presser (instr. klawiszowe, śpiew), perkusistaJózsefLaux (wcześniej także w grupie „Omega"), Karoly Frenreisz 

(gitara basowa) z zespołu „Metro" oraz gitarzysta Tamas Barta, który grał poprzednio w formacji „Hungaria". Pierwszy 
album „Locomotiv GT" zachwycił dojrzałym wykonawstwem, nowoczesnymi aranżacjami utworów i bogatym brzmieniem. 

Repertuar zespołu ukazał zainteresowania muzyków bluesem, rock and rollem i rhythm and bluesem. Grupa odnosiła 
ogromne sukcesy i często koncertowała poza granicami kraju, m.in. w 1974 roku „Locomotiv GT" odbył tournee po USA 
i przygotował kilka płyt dla wytwórni EPIC, ABC, EMI. Przy realizacji kilku nagrań zespól nawiązał współpracę z angielskim 
kompozytorem i pianistą Pete'm Wmgfieldem. Teksty wszystkich piosenek pisała początkowo Anna Adamis, później autorem 
tekstów został Presser, który rozwiną! także bogatą działalność solową. Komponował muzykę do wielu filmów (Gdzie jest 

jubilat, reż. Livia Gyarmathy, 1973, Mężczyźni w krótkich spodenkach, reż. Peter Szasz 1976, Ring, reż. Tamas Renyi, 1977) 
i dostarczał własne piosenki dla popularnych piosenkarek Kati Kovacs i Klari Katony. Presser wraz z Anną Adamis stworzyli 
także musical według powieści Tibora Dery Wyimaginowany reportaż z amerykańskiego pop-festiwalu. W 1976 roku podczas 

koncertów w Polsce powstał album Locomotiv GT In ~rsaw wydany przez Polskie Nagrania. 
Punktem zwrotnym w karierze Pressera stal się solowy album Electromantic, wydany w 1982 roku. Muzyk, stroniący przez 

wiele lat od muzyki komputerowej i instrumentów syntezatorowych, postanowil nie tylko wykorzystać nowe narzędzia 

;j> kompozytorskie lecz także zmierzyć się z innym światem dźwięków. Album 
Electromantic został wydany w wielu krajach, zbierając bardzo wysokie 
oceny krytyki. 
W latach 90. artysta skomponował muzykę do kilku kolejnych filmów, 
a w 2002 roku do obrazu zatytułowanego Szerelem Utolso Vt>ng. 
Gabor Presser pozostaje jednym z najważniejszych twórców współczesnej 
muzyki rozrywkowej na Węgrzech. 

Ryszard Gloger 
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