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zamiast streszczenia 
Przeszłość 

Medea, córka króla Kolchidy, pomaga cudzoziemcowi Jazonowi zdobyć największy skarb swojej ojczyzny - złote 

runo. Potem ucieka z Jazonem, mordując swojego brata i rozrywając jego ciało na kawałki, aby ci, co ich ścigają, 
zajęli się zbieraniem szczątków. Medea poświęca dla Jazona wszystko, pozostawiając za sobą pustkę, tracąc moż
liwość powrotu do zdradzonej ojczyzny. Rodzi dzieci Jazona. Kiedy przybywają razem do Koryntu, Jazon zostawia 
Medeę , wiążąc się z córką króla Koryntu. Porzucona Medea przesyła prezent ślubny dla córki króla - zatrutą suknię . 

Umiera młoda narzeczona, umiera król, a Medea, aby dopełnić zemsty na Jazonie, morduje ich wspólne dzieci. 

Teraźniejszość 
Pejzaż zniszczenia, świat, w którym wszystko się skończylo. 
Zostala Medea ze swoim odtwarzaniem pamięci , spektaklem-rytuałem. 

Rozdarta między przeszłością a terażniejszością, Medea stoi przed nami i przez godzinę opowiada. 
Nie zobaczymy, jak zabija swoje dzieci, nie zobaczymy spotkania z Jazonem. 
Medea dokonuje rekonstrukcji swoich wspomnień, rozliczenia z wlasną pamięcią, inscenizuje sama siebie, szukając 
odpowiedzi na pytanie: kim jest Medea? 
Ta opera jest echem jej historii. Tekst, muzyka, farby, filmy i taniec tworzą strukturę na scenie: złożoną przestrzeń 
pamięci i jej odtwarzania. Powstaje portret nie osoby, tylko zjawiska, jakim w kulturze stara się Medea. 

Brak przyszłości 
Odtwarzanie pamięci nigdy się nie skończy, Medea na zawsze pozostanie w punkcie, w którym jest. 
Wszystko jest powtórzeniem przeszlości. 
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Daniel Cichy 

LAMENT 
Przez szum zajmującej miejsca publiczności przebija dźwięk . Delikatny, o niskiej częstotliwości. Sprzężenie w gło
śnikach? Zmasowany atak wibracyjnych alarmów w telefonach komórkowych? Akustyczne wspomnienie zepsutej 
lodówki? Może do sali dochodzą brzmienia z ulicy? Dopiero, gdy gasną światta, podnosi się kurtyna, a dyrygent zaj
muje miejsce za pulpitem, zagadka się wyjaśnia. To trzymany przez organistę na długo przed rozpoczęciem spektaklu 
klawisz f. Zatem Medea jest wśród nas, historia kołem się toczy, muzyka przeplata się z życiem . 

Dzieło otwierają słowa Medei: „Jazon Początek i koniec mój 
Nianiu Gdzie jest mój mąż". Zamykają zaś: „Nianiu Znasz tego 
człowieka". Wiele wydarzyło się pomiędzy. 1 

I I 

Jest outsiderem. Mieszka wprawdzie w Paryżu, ale unika kontaktów z muzycznym establish
mentem. Nie przyjażni się z Pierrem Boulezem, szarą eminencją francuskiej kultury, nie trzyma 
z wpływową grupą spektralistów, szerokim lukiem omija Plac Strawińskiego przy Centre Pompi
dou, gdzie znajduje się IRCAM, instytut badań akustycznych, który od lat 70. jest Mekką współ
czesnych kompozytorów. Mimo to na brak pracy nie narzeka, a jego opus obejmuje ponad 80 
partytur - utworów solowych, kameralnych, kompozycji orkiestrowych, form oratoryjnych i oper. 
Nie znajdziemy jednak w katalogu twórczości Dusapina autonomicznej muzyki elektronicznej; jeśli 
używa taśmy to w dość konwencjonalny sposób. Zrealizował liczne prestiżowe zamówienia, a jego 
muzyka rozbrzmiewała w najlepszych salach koncertowych świata. 

Choć czerpie z tradycji muzycznego modernizmu 
i twórczo wykorzystuje zdobycze XX-wiecznej awangardy, posłu
guje się również zapominanymi w najnowszej historii muzy
ki wartościami. W jego utworach wszak spotykają się liryzm 
z emocjonalną gwałtownością , melancholia z energetycznym 
wrzeniem, a rzadkie ciepło soczystych współbrzmień z eks
presjonistyczną surowością dysonansowych kantów. W kolej
nych utworach łączy formalną dyscyplinę z niebywałą fantazją 
w zajmowaniu wydarzeniami akustycznymi muzycznego czasu, 
monumentalne dźwiękowe bloki zestawia z quasi-improwizowa
nymi strukturami polifonicznymi, modalne ukształtowania prze
plata wyrafinowaną mikrotonową harmoniką. 
Pascal Dusapin nazywany jest często francuskim neoro
mantykiem. W jego muzyce bez wątpienia nadrzędną kategorią 
jest wyraz. Kompozytor cierpi na chorobę nadekspresyjności , 

lubi skrajne uczucia, karmi się konfliktem. niepokojem i brakiem 

stabilności, do granic wytrzymałości naciąga strunę muzycz
nych napięć. Ale nie osiąga wysokiej temperatury dźwięko

wej narracji środkami oczywistymi, kompozytorską sztampą, 

sprawdzonymi przez stulecia efektami. Fundamentem każdej 

kompozycji jest raczej emocjonalne pęknięcie , wahanie między 
rezygnacją a buntem, dojmujące uczucie braku dopasowania 
i poszukiwanie miejsca, chwili wytchnienia w niemal permanent
nym ruchu, charakterystycznej dla niego dźwiękowej krzątaninie , 

usilne zespalanie odległych od siebie elementów. Na styku styli
stycznych światów powstają szczeliny. Uwydatniają je muzycz
ne kontrasty - statyczność kładzionych akordów Dusapin prze
ciwstawia dynamice skomplikowanych rytmicznych wzorów, 
fakturę gęstych klasterów zestawia z wirtuozowskimi popisami 
instrumentów, często skoncentrowanych wokół nerwowych try
li , zaś ciekawe interakcje między zespołowym lub orkiestrowym 
tutti a solowymi kadencjami wzbogacają narrację . 

Pierwsze utwory Pascala Dusapina powstały 
pod wpływem lannisa Xenakisa. Najpełniej podo
bieństwa w konstruowaniu mas brzmieniowych, choć nie za 
pomocą ścisłych wzorów matematycznych, widać z muzyce 
orkiestrowej. W gwałtownym La riviere (1979/1980), nieco bar
dziej impresyjnym fAven (1980/1981), poza przewalającymi się 
przez partyturę burzliwymi chmurami dźwięków, zaawansowa
ną chromatyką i zmyślnymi strukturami rytmicznymi , słychać 
dalekie echa kolorystycznej wrażliwości Claude'a Debussy'ego, 
a nawet instrumentacyjny rozmach Hectora Berlioza. 
Charakterystyczne dla francuskiego artysty są utwory solowe. 
Od lat 80. powstało ich ponad tuzin. Tytuł każdego z nich roz
poczyna się od litery „i" - kompozytor ma słabość do słownych 
gier. Rozpoczynając serię od lnside na altówkę (1980) , w kolej
nych dziełach - m.in. klarnetowym ff (1984), puzonowym lnde
ed (1986), fletowym lei (1986), skrzypcowym lti (1987) , kon
trabasowym In & Out (1989). wiolonczelowym lmmer (1996) , 
altówkowym In Nomine (2000), Dusapin eksploatował nie tylko 
możliwości biegłego posługiwania się tradycyjnymi technikami 
wykonawczymi , kreśląc skomplikowane linie melodyczne, wyro
słe z improwizacji, każąc grać mikrotony, lecz także wykorzy
stywał sonorystyczne właściwości instrumentów. Kompozytor 
długo stronił od napisania utworu przeznaczonego na fortepian 
solo. Choć znany jest jako pianista jazzowy, dopiero w 1999 roku 
rozpoczął komponowanie cyklu siedmiu fortepianowych Etiud. 
Szczególnie aktywny twórczo Pascal Dusapin stał się w latach 
90. Powstał wtedy cykl kompozycji wielkoobsadowych, w któ
rych realizował ideę .orkiestry solowej" , z wyrazistymi partiami 
każdego z instrumentów. Ale oprócz Go, Extenso , Apex, Glam. 
Exeo i Rexerso (1992-2006), w języku muzycznym wciąż odwo
łujących się do twórczości Edgarda Varese 'a, artysta napisał 
pięć kwartetów smyczkowych. To dzieła znaczące, wyrazowo 
intensywne, wysoce wirtuozowskie, pod względem rytmicznym 
często posiłkujące się precyzyjnymi obliczeniami, ogniskujące 
najistotniejsze problemy kompozytorskie (2 Kwartet smyczkowy 
,,Time Zones", 1989/1990). Z innych inspiracji trzeba wymienić 
muzykę ludową , zwłaszcza pochodzącą z Langwedocji , z jej 
modusami, tonalnymi centrami i skłonnością do melodycznych 
tetrachordów. 
Ostatnio z utworów Pascala Dusapina uchodzi pierwotna suro
wość, wpisana w jego idiom impulsywność, a melodyczna-ryt
miczne rozedrganie ulega stopniowej sublimacji. Coraz więcej 
w nich ciepła, refleksji, melancholii„. Czyżby kompozytor przed
wcześnie wkroczył w smugę cienia? 

Urodził się 29 maja 1955 roku w Nancy. Najpierw 
grał na organach. Fascynowało go brzmienie najpotężniejszego 
z instrumentów, jego nieskończone możliwości kolorystyczne, 
nieskrywany majestat, ale i drzemiąca w ogromnym cielsku 
subtelność . Potem wysłuchał orkiestrowego utworu Arcana 
Edgarda Varese'a. Odkrył estetyczne pokrewieństwo z dawnym 
mistrzem, zachwyciła jego bezkompromisowość , wrażliwość na 
barwę , bezpośredniość w ewokowaniu silnych emocji, a party
tura z budzącymi grozę figurami kotłów i niskich instrumentów, 
dysonansowymi fanfarami blachy w synkopowanych rytmach 
i przenikliwymi motywami smyczków i drzewa, pochłonęła go 
bez reszty. Pascal Dusapin zdecydował: zostanie kompozytorem. 
Kiedy w połowie lat 70. studiował na Sorbonie historię sztuki, 
zaglądał do słynnej klasy Oliviera Messiaena w Conservatoire 
National Superieur de Paris. Nie zagrzał tam jednak miejsca -
estetyka francuskiego twórcy nie odpowiadała mu, a chrześci
jańskie podglebie filozoficzno-religijne jego muzyki wówczas 
było mu obce. O wiele bliższy wydał mu się lannis Xenakis, 
uciekinier z Grecji, zdolny architekt o niebanalnym życiorysie , 

współpracownik Le Corbusiera, agnostyk, zapatrzony w antycz
ne dziedzictwo kulturowe pozostawionej ojczyzny. Zresztą rów
nież Dusapin wzbudził jego sympatię . W odróżnieniu od licznych 
studentów i wielu nieformalnych naśladowców, tylko młodego 
Pascala Xenakis nazywał swoim uczniem. 
Ale Dusapin wciąż chciał rozwijać kompozytorskie umiejętno
ści. Trafił więc do Franco Donatoniego, włoskiego modernisty 
propagującego idee Drugiej Awangardy, serializm. aleatoryzm, 
konstruktywizm, a po licznych twórczych kryzysach lubującego 
się w dźwiękowych grach i montażowej narracji. Krótko studio
wał też muzykologię u lvanki Stoianovej, jednej z najciekawszych 
badaczek muzyki współczesnej. Na początku lat 80. Francuz 
spędził blisko trzy lata w Villa Medici w Rzymie, wyjechał tak
że na pól roku do Nowego Jorku. Czy stypendialne pobyty poza 
Francją miały na niego znaczący wpływ? Być może . Twardych 
dowodów brak. 
Pascal Dusapin jest twórcą pragmatycznym. Pisze głównie na 
zamówienie. Lubi mieć również gwarancję interpretacji utworu 
na dobrym poziomie, ma świadomość, że od akuszerów prawy
konania zależy późniejsze koncertowe życie kompozycji. Dlatego 
od lat współpracuje z zaufanymi muzykami. Wiele jego party
tur powstało dla stacjonującej w Strasburgu formacji Accroche 
Note, zaś wirtuozeria i muzykalność klarnecisty Armanda Ang
stera sprawiły, że instrument ten stal się ulubionym dźwiękowym 
medium Ousapina. 
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Pascal Dusapin jest człowiekiem teatru. Erudyta, 
świetnie obeznany z historią dramatu, w świat literackich odnie
sień wszedł na dobre w 1982 roku. Skomponował wówczas 
oratorium Niobe (au le Rocher de Sypile), w którym dokonał 
inteligentnej kompilacji greckich i łacińskich tekstów Owidiusza, 
Seneki, poezji Auzoniusza i Sekstusa Propercjusza. Od tej pory 
montaż będzie nadrzędną strategią postępowania kompozytora 
ze słowem, a kolaż wersów pochodzących z różnych żródel sta
nie się pretekstem do kreślenia niebanalnych portretów postaci 
tragicznych. 

Jednak zanim sięgnął do gatunku operowego, badał scenę na 
gruncie teatru dramatycznego. Napisał muzykę do spektakli 
teatralnych Claude'a Malrica. Następnie rozpoczął współpracę 

z z choreografem Dominikiem Bagouetem przy utworach Haro 
(1986) i Sly (1987). Wreszcie odważył się wejść do gmachu 
operowego. Pierwszym dziełem scenicznym francuskiego kom
pozytora jest ukończona w 1988 roku opera Romeo & Juliette. 
Pomocą przy konstruowaniu libretta posłużył twórcy Olivier 
Cadiot. Z urodzonym w Paryżu pisarzem Dusapin współpracował 
już wcześniej przy kilku utworach wokalno-instrumentalnych. 
W centrum dzieła stoi instrumentalne La Revolution, napisane po 
śmierci włoskiego kompozytora Giacinto Scelsiego, o medyta
cyjnym, nieco statycznym charakterze. To oś opery, wokół której 
przywoływane są fragmenty Szekspirowskiej sztuki, choć mniej 
tu dramatu i epickiej relacji, więcej pytań - o to, co się zdarzyło 
i co mogłoby się wydarzyć. Krzyżowane są czasy, wątki , postaci 
dublowane przez śpiewaków i aktorów, a w kluczowych momen
tach wydarzenia komentuje chór. 
Pozbawione bohaterów w tradycyjnym sensie jest trzecie dzieło 
sceniczne Dusapina - To Be Sung (1992/1993). Libretto tworzą 
wyimki z tekstu Gertrudy Stein A Lyrical Opera made by Two. To 
rodzaj sztuki abstrakcyjnej, konceptualnej, w której treść zosta
ła wyparta przez dżwięk (trzy soprany, głos recytujący, siedem 
instrumentów) i obraz, o który zadbał amerykański wirtuoz świe
tlanych konstrukcji James Turrell. Z kolei w monumentalnej ope
rze Perela, uomo fi fumo Dusapin sięgnął do noweli Aldo Palaz
zeschiego, jednego z działaczy włoskiego ruchu futurystycznego 
z początku ubiegłego stulecia. Podróż protagonisty do wyima
ginowanego królestwa autor opisał barwnie i z humorem, co 
z wyobrażnią wykorzystał kompozytor. Prawykonana w Berlinie 
w 2006 roku opera Faustus, The Last Night, w warstwie literac
kiej mniej odwołuje się do arcydzieła Goethego, bardziej do jego 
pierwowzoru - sztuki Christophera Marlowe'a. Ostatnie dzieło 
sceniczne Dusapin ukończył w 2007 roku. Pasja jest trawestacją 
mitu orfickiego, w którym nie może być happy endu. Eurydyka 
nie umiera fizycznie, choć właściwie jej nie ma - zapada się we 
własnym bólu. 
Niemal w każdej operowej partyturze Pascal Dusapin próbuje 
uwolnić się od obsesji autodestrukcji przedstawianych posta
ci. Bezskutecznie. Bo ostatecznie odnajduje sens w opowia
daniu o cierpieniu, o sadomasochistycznym narażaniu się na 
pokusy, o równi pochyłej wiodącej ku zagładzie, o subiektyw
nie szlachetnych motywacjach w czynieniu obiektywnego zła, 

o świadomości wyniszczających uczuć, degradujących psychi
kę emocji, wreszcie o nieuchronności kary i rozpaczliwej próbie 
wymazania przeszłości. Ów rozpad osobowości po dojmujących 
przeżyciach i nietrafionych wyborach jest zwornikiem bohaterów 
Dusapina. 

Heiner Miiller uznawany jest za jednego z apo
stołów teatru postdramatycznego. Urodzony w 1929 
roku w Saksonii literat, obywatel Niemieckiej Republiki Demo
kratyczniej, której nigdy trwale nie opuścił, przeżył jej upadek 
o sześć lat. Swoje zmagania z socrealistyczną rzeczywistością 
traktował jako pożywkę dla literackich działań, poddawał ją kry
tyce, wnikliwie analizował przeciętą politycznym dekretem tkan
kę niemieckiego społeczeństwa. 

W pracach z upodobaniem przywoływał dzieła swojego mistrza, 
Bertolda Brechta, ale też dekonstruowat antyczne tematy, doko
r;iywał śmiałych naruszeń dramatycznej spuścizny europejskich 
klasyków. Szczególnymi względami darzył Williama Szekspira. 
Jego wersje Makbeta , Hamleta i Tytusa Andronikusa należą do 
kanonu współczesnego dramatu. W przepisanych na nowo 
tekstach Miiller z lubością odrzucał przyczynowo-skutkową 

konstrukcję , rwał misternie utkaną narrację , mieszał węzłowe 

punkty fabuły, rozpraszał wydarzenia, demontował czasoprze
strzeń, porzucał bohaterów, posługiwał się przy tym radykalnym 
współczesnym językiem. 

Materiafy do Medei to środkowe ogniwo trylogii, której części 
skrajne tworzą Gnijący brzeg oraz Krajobraz z Argonautami. 
Jest to jedno z najbardziej twórczych, ale i ponurych spojrzeń 
na tragedię Eurypidesa. Na marginesie dodać trzeba, że historia 
Medei zainspirowała także Bertolda Brechta, który w 1934 roku 
napisał wiersz Die Medea von Lodz z eksponowanym wątkiem 
żydowskim. Podobnie jak u mentora Miillerowska reinterpretacja 
antycznej opowieści nie dotyczy tylko niegdysiejszych zdarzeń. 
Choć losy kolchidzkiej czarodziejki nasiąknięte są niewyobra
żalną patologią ludzkich zachowań, odwołują się do skrajnych 
emocji, autor z zadziwiającą łatwością otworzył je na współcze
sność. W tej swoistej kumulacji zła zobaczył problem emocjo
nalnego uzależnienia, w obliczu bezgranicznej miłości chwiejną 
moralność, pychę, poświęcenie, zdradę, cudzą i własną winę, 
(nie)możliwość odkupienia. Ponadto dotknął wszystkich możli
wych wymiarów kobiecości, tych zewnętrznych i tych głęboko 
ukrytych. 
Tekst pełen jest ostrych sformułowań , poniżających porównań 

do suki i dziwki, brutalnych oskarżeń ukochanego, bolesnych 
i niedających się zapomnieć wyrzutów sumienia, wspomnień 
miłosnych uniesień i ślepej żądzy zemsty, składających się na 
przejmujący portret kobiety zagubionej. W autystyczno-schizo
frenicznej spowiedzi, Medea wyznaje winy, próbuje się oczyścić 
z „katu Jazona", tłumaczy (czy żałuje?) akt zdrady, na prawach 
namolnego refrenu z rozpaczą przywołuje morderstwo bra
ta, z jadowitą satysfakcją opowiada o zabójczym podarku dla 
korynckiej królewny, w końcu w przypływie szalu zwierza się 
z niewybaczalnego dzieciobójstwa. „ 
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Pascal Dusapin i Heiner Mi.iller nigdy się nie 
spotkali. Ale podobno niemiecki dramatopisarz widział któ
rąś z licznych inscenizacji Medeamaterial. Byt pod tak wielkim 
wrażeniem, że powiedział do sąsiada: ,,Ten Francuz musi bardzo 
dobrze znać niemiecki". Kłopot w tym, że Dusapin prawie w ogó
le nie mówi po niemiecku, choć pochodzi ze wschodniej Francji 
i jego dziadkowie tylko tym językiem się posługiwali. 
Trudno się dziwić, że Mullerowi podobała się opera. Lubił, gdy 
jego teksty służyły za tworzywo artystycznych eksperymen
tów, gdy reżyserzy cięli je, mieszali kolejność akapitów, pomijali 
fragmenty. Bo dramat to materiał, który ma się łatwo poddawać 
obróbce, w zależności od kontekstu zmieniać znaczenia, przesu
wać położenie akcentów, rozbudowywać sensy. 
Zamówienie przyszło z brukselskiej La Monnaie. Dzieło mia
ło dopełnić marcowy wieczór 1992 roku, który otwierała nowa 
inscenizacja Dydony i Eneasza Henry'ego Purcella. Do wykona
nia partii instrumentalnych w kompozycji Anglika zaangażowa
no słynną Orchestra de la Chapelle Royale, specjalizującą się 

w muzyce dawniej, grupę, którą prowadzi Philippe Herreweghe. 
Ponieważ w tym czasie zespół belgijskiej opery byt na tournee 
w Paryżu, dyrekcja gmachu chciała zaangażować profesjonali
stów od muzyki współczesnej, Ensemble interContemporain albo 
młodą formację Ictus. Dusapin jednak nie zgodził się na to roz
wiązanie i postanowił rozpisać partyturę na instrumenty dawne 
- orkiestrę smyczkową, organy i klawesyn, w obniżonym stro
ju (415 Hz), z zauważalną różnicą między dżwiękiem cis a des. 
Zaangażował też kameralny chór mieszany, z ducha antyczny, 
komentujący, który polecił umieścić w orkiestronie. Dzięki takie
mu doborowi wykonawców opera Francuza - nie tylko ze wzglę
du na libretto, zbieżność losów kobiecych bohaterek, które utraci
ły ukochanych - silniej korespondowała z utworem Purcella. 
Z trzech uczestników dramatu Mullera, kompozytor wybrał 

Medeę, drobne kwestie Jazona i Niani odtwarzane są z nagranej 
wcześniej taśmy. Koncentracja na bohaterce pozwoliła odizolo
wać kobietę od niewiernego męża i powiernicy, głosów mecha
nicznych, gardłowych, bezcielesnych, przerażających, odbijają
cych się jak echo w głowie rozedrganej Medei. Wyabstrahowanie 
postaci z historycznego kontekstu, wyzwolenie ze społecznych 
relacji, odrealnienie, nadało jej jednocześnie wymiar uniwersalny. 
Poza tym, obserwując wewnętrzną walkę samotnej Medei, spie
ranie się z nieobecnymi głosami łatwiej zadać pytanie: kim jest? 
A raczej kim chciałaby być? 

Temu celowi służą też odpowiednie środki muzyczne. Partia 
Medei została powierzona sopranowi koloraturowemu. Przenikli
wa barwa głosu, skrajnie wysoki rejestr, wymusza od wokalistki 
przypuszczanie gwałtownych ataków na dźwięki, wydobywanie 
brzmień agresywnych, na granicy śpiewu i krzyku. Zdolność 

dysponujących giętkim sopranem artystek do wykonywania 
bogatych ornamentów, swobodnego pokonywania pasaży, tryli 
i fioritur, potrzebna zaś była kompozytorowi do kreślenia figur 
ekspresyjnych, linii zawitych, rytmicznie skomplikowanych, nie
mal wyjętych ze słownika barokowej retoryki muzycznej. Całość 
przypomina wszak lament, żałosny zaśpiew sytuujący się mię
dzy recytatywem a arioso, z dominacją opadających motywów 
melodycznych, poszatkowanych gęsto usianymi pauzami, kiedy 
trzeba dźwięków repetowanych, namolnie wwiercającymi się 

w przestrzeń, innym razem subtelnych, śpiewanych z rezygna
cją. Poza tym partia Medei obejmuje także inne techniki wokalne 
- Sprechgesang i dwa obszerne ustępy mówione, które Dusapin 
sugeruje powierzyć aktorce, podającej tekst w sposób suchy, 
obiektywny, pozbawiony emocji. 
Cierpienie rozwarstwia, Medea więc żongluje wspomnieniami, 
burzy chronologię , chaotycznie wyrzuca z siebie pretensje, 
w umyśle prowadzi dialog z mężem. Dusapin rozwarstwienie 
emocjonalne Medei ukazał, wprowadzając na scenę kwartet 
solistów. Cztery głosy oplatają partię sopranu, współuczestniczą 
w bólu Medei, są jej cieniem, egzemplifikacją omamów przeszło
ści i demonów przyszłości. 
O ile głos solowy zwykle operuje w wysokim rejestrze, warstwa 
instrumentalna utrzymana jest w paśmie dźwięków średnich 
i niskich. Reprezentują one szlachetność greckiej cywilizacji, 
jej łagodność i estetyczne wyrafinowanie w przeciwieństwie do 
surowych obyczajów barbarzyńców. Rów, który zmyślnie dobra
ną muzyką Dusapin wykopał między argonautą Jazonem a kol
chidzką czarodziejką Medeą, symbolizuje konflikt kultur, napięcia 
między kolonizatorami a skolonizowanymi, przez samego kom
pozytora odczytywany na wskroś politycznie. W czasie pracy nad 
dziełem, na przełomie lat 80. i 90. Europa była świadkiem brato
bójczej wojny w byłej Jugosławii. Stosowną adnotacją w partytu
rze Pascal Dusapin ztożyt hołd ofiarom walk w Sarajewie„. 
Operowy monodram Medeamaterial złożony jest z szeregu 
muzycznych epizodów. Ogniwa z udziałem głosów dzielą ustępy 
instrumentalne, a całość jest spójna. To bodaj najbardziej har
monicznie myślana partytura Pascala Dusapina, z wyrazistymi 
strukturami, w których zakorzenione są splatające się nierzadko 
w polifonicznym warkoczu linie melodyczne. Narracja jest poto
czysta, faktura już to gęstnieje, już to staje się rzadka, ruch przy
spiesza lub uspokaja się, a intensywność emocji zmienia się jak 
w kalejdoskopie. Bo muzyka Medeamaterial jest jak woda, która 
przechodzi w różne stany skupienia, by wciąż powracać, krążyć, 
szukać ujścia. Czasem płynie prądem wartkim, gwałtownym, 
innym razem niemal stoi 11ieruchomo. 

j ' 

Zapisane w 431 roku p.n.e. przez Eurypidesa losy 
Medei inspirowały niezliczoną rzeszę artystów. 
Już sama lista autorów muzycznych dzieł scenicznych robi wra
żenie: Francesco Cavalli (1649), Mare-Antoine Charpentier (1693), 
Luigi Cherubini (1797), Simon Mayr (1813), Giovanni Pacini 
(1843), Darius Milhaud (1939), Mikis Theodorakis (1990), Heiner 
Goebbels (1993)„. A kto nie pamięta Marii Callas w filmie Piera 
Paola Pasoliniego? 

Muzyka milknie. Naga Kreuza przywdziewa białą tunikę. 
Zaczyna tańczyć, spokojnie, zmysłowo, namiętnie pieszcząc 
młode ciało, muskając korale. Po chwili jednak pląs staje 
się nerwowy, a do kobiety przylegają dwie mroczne posta
ci. Ruch nabiera ekspresyjności, na śnieżnobiałym mate
riale pojawiają się plamy krwi. Wreszcie ciałem wybranki 
Jazona WStrząsają kOnWUISje„. Tak byto w berlińskiej Staatsoper Unter den 

Linden w 2007 roku. Tańczyła trupa Sashy 
Waltz. Jak będzie dziś w Warszawie? 

Daniel Cichy - muzykolog , krytyk i publicysta muzyczny, asystent w Instytucie Muzyki Uni
wersytetu Śląskiego w Cieszynie, autor lnternationale Ferienkurse fur Neue Musik. Wspólpra
cu1e z ,,Tygodnikiem Powszechnym", „Ruchem Muzycznym" i Drugim Programem Polskiego 
Radia. Publikuje esejem.in. w „Glissando", „Didaskaliach", ,,Teatrze" , „Neue Musikzeitung" 
i „MusikTexte". 
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Kamila Stępień-Kutera 

Nie chodziłem 

I I I 

Kompozytor, librecista, 
pianista j1azzowy. Erudyta. 
Nazywany francuskim 
neoromantykiem. 
Najzdolniejszy uczeń 
lannisa Xenakisa. 
Pisze na zamówienie takich 
teatrów operowych, jak 

PASCAL DUSSAPIN opowiada nam o muzyce, wojnie 
w Jugosławii, kobietach, mitach, czasie przeszłym 

La Scala, Opera Paryska, 
Deutsche Oper Berlin czy 
La Monnaie i Davidzie Lynchu 

Mityczna Medea jest czarodziejką i morderczynią zarazem, kobietą, któ.ra zdradza i która jest zdradzana. 
Gdy sięgali Pan po jej historię, co było dla Pana najistotniejszego w tej postaci? 

Najważniejsze dla mnie było to, by potraktować mit o Medei w oderwaniu od archetypów, które 
wszyscy znamy. Pod1 tym względem tekst Heinera MO li era jest idealny, ponieważ lokuje tę historię 
w wymiarze, w którym czas nie ma znaczenia. Postać Medei staje się w ten sposób metafo
rą. Może odseparować się od swoich oryginalnych odniesień i stać się postacią współczesną. 
W czasie, kiedy postanowiłem napisać ten utwór (1990), na horyzoncie pojawił się dramat wojny 
w byłej Jugosławii. Pamiętam, że gdy miałem udzielać wywiadów podczas premiery w La Monna
ie w 1992 roku, nie potrafiłem mówić o niczym innym. Mówiłem: „Oto opera opowiadająca histo
rię kobiety, która zabija swoje dzieci, aby pomścić odejście ich ojca, człowieka, który wywołuje 
konflikty związane z polityką. Dokładnie takie same sytuacje mają miejsce w kraju oddalonym od 
nas o godzinę lotu samolotem„.". Napisanie Medei było- więc dla mnie sposobem, aby „uczestni
czyć w świecie", aby stawić mu czoła. Wykorzystałem swoje umiejętności, czyli pisanie muzyki. 
To wszystko, co mogłem zrobić. 

w Pasji wykoJzystuje Pan historię Orfeusza i Eurydy~i. Mit Orfeusza jest jednym z mitów założycielskich 
opery jako gatunku. Na co kładł Pan nacisk, interpretując w swojej operze ten właśnie mit? 

Chciałem opowiedzieć o miłości, która jest dla mnie bardzo poważnym tematem, a przede wszyst
kim zmierzyć się z tym, co dotyczy wyboru żony. Wiadomo, że mit Orfeusza nie przedstawia 
kobiet w korzystnym świetle. Chciałem dać kobiecie - szczególnie tej - wybór, by mogła zrezy
gnować z kontraktu, który proponuje jej ten przepełniony bezgranicznym narcyzmem mężczyzna. 
Ta opera mówi też o wyrażaniu namiętności i bólu. A temat bólu interesuje mnie w szczególny 
sposób. Zwłaszcza ból kobiet... W tej historii mężczyzna nie ma żadnej władzy. Jest też całkowicie 
samotny. I samotny pozostaje do końca. „ 

Pańskie opery są utworami złożonymi, pełnymi odwołań, intertekstualnymi. Jak przystępuje Pan do pisania 
opery? W jaki sposób powstaje muzyka? Na ile tekst determinuje formę całego dzieła? 

Z operą w moim przypadku wiąże się dość zabawna historia. Kiedy byłem młodym kompozytorem, 
nie przepadałem za operą. Był to bardzo elitarny gatunek, zarezerwowany dla wyjątkowo burżu
azyjnego świata. Opera proponowała produkcje, które nie wzbudzały wielkiego zainteresowania. 
No, ale z drugiej strony, prawie nie chodziłem do opery, więc zupełnie się na niej nie znałem. 
Lubiłem muzykę operową, ale nigdy nie interesowały mnie opowiadane przez nią historie. Widzia
łem na przykład wiele ważnych przestawień, Wagnerowskich , jednak nie byłbym w stanie przyto
czyć, jaką historię opowiada tetralogia! Opera przyszła do mnie poprzez teatr i przez moją własną 
muzykę. Pewien rodzaj teatru wywodzi się z mojej muzyki. Przypomina mi to świat animowanych 
postaci, biegających w poszukiwaniu swojego miejsca. Odebrałem humanistyczne wykształcenie. 
Łączenie literatury z muzyką odbywa się więc, w moim przypadku, w naturalny sposób. Zresztą 
zawsze myślałem, że to właśnie muzyka będzie dla mnie przepustką do świata literatury. Dziś nie 
zauważam już żadnej różnicy pomiędzy tworzeniem muzyki i myśleniem, odważę się to tak nazwać 
w sposób „literacki". Wszystko jest wymieszane. Przynajmniej ja tak to widzę. 

Tematy Pana oper dotyczą między innymi mitów, nie tylko antycznych, 1lecz także ważnych mitów nowoczesno
ści, np. historii Fausta. Opowiadają one o złu, lecz również o śmierci, samotności, odmienności. Czy jest to 
tematyka o szczególnym dla Pana znaczeniu? Może o szczególnym znaczeniu dla współczesnego człowieka? 

Są to niestety tematy nieśmiertelne dla większości. Zdarza się, że człowiek zachowuje się 

w cudowny sposób, a jednocześnie jest zdolny zrobić totalne piekło. Kiedy pisałem Fausta, nie 
chciałem stworzyć tylko kolejnej wersji tej opowieści, ale zastanowić się nad tym, Jakimi staliśmy 
się ludźmi. Wszyscy jesteśmy Faustami. Dla odmiany mój Faust jest człowiekiem niemal zwy
kłym. Nie ma nic, ale chce wszystkiego. Przede wszystkim pragnie światła, które w mojej operze 
iest alegorią władzy absolutnej. Uważam, że gdyby Faust żył w dzisiejszych czasach, nie byłby 
w najmniejszym stopniu owładnięty ideą zdobywania wiedzy albo umiejętności. Wręcz przeciw
nie, interesowałoby go posiadanie środków absolutnej dominacji nad światem. Kiedyś napisałem 
dla Opera Bastille sztukę Perela, uomo di fumo (2003), której bohater jest metaforą Chrystusa. 
Człowiek ten ma trzydzieści trzy lata, jego ciało stworzone jest z dymu. Lud go uwielbia i chce 
go czcić, ale Pe re la się na to nie godzi. Nie chce niczego, chce tylko być „lekki". Tak napraw
dę jest prorokiem idealnym. Myślę, że we współczesnych czasach bardzo brakuje nam takiego 
człowieka. Ale w mojej operze, opartej na książce Aldo Palazzeschi'ego o tym samym tytule, lud 
postanawia uśmiercić bohatera, ponieważ odmawia tego, by stać się bogiem. 
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Jest Pan także autorem librett do niektórych swych oper - jak widzi Pan relacje pomiędzy muzyką a słowem 
w Pańskich dziełach? 

Dla mnie nie istnieje żadna różnica pomiędzy słowem a nutą. Orkiestruję słowa w nutach i brzmie
niach. To ten sam proces twórczy. Teksty Faustus, The Last Night oraz Pasji zostały stworzone 
w tym samym czasie, co muzyka. Tylko raz współpracowałem z pisarzem. Z Olivierem Cadiot przy 
mojej pierwszej operze - Romeo & Juliette (1989). Dodam, że chodziło , jeśli można tak powie
dzieć , o mit (tym razem europejski), który nie miał wiele wspólnego z powszechnie znaną historią. 
Później już nie udało mi się odnaleźć takiej bliskości z żadnym piszącym autorem. W 1993 roku 
napisałem To Be Sung na podstawie tekstu Gertrudy Stein, który sam zaadaptowałem. Dziś piszę 
operę na podstawie Penthesilee Kleista. Nie jest to tekst, który tworzę samodzielnie . Biorąc pod 
uwagę specyfikę języka Kleista, muszę współpracować ze znawcą tamtego okresu, który pomaga 
mi przełożyć go na język współczesny. Opera ta pisana jest oczywiście w języku niemieckim, 
każde słowo przefiltrowane zostaje przez muzykę. I każde słowo w intensywny sposób prowokuje 
muzykę . Wszystko to korzysta z tego samego ruchu, z tego samego przepływu. 

Na ile istotne w Pańskiej twórczości są inspiracje czerpane z muzyki poprzednich wieków? Czy czuje się Pan 
w sposób szczególny spadkobiercą jakiejś epoki? 

Na szczęście nie czuję się niczyim spadkobiercą. Co więcej, jestem dłużnikiem historii muzyki, 
którą uwielbiam i która mnie otacza, wzbogaca i inspiruje. Przeszłość to nie jest .,to, co się stało", 
ale żywa energia, która pozwala nam zrozumieć teraźniejszość oraz zmierzyć się z przyszłością. 
Ale o przyszłości nie wiem nic. W Fauście Mefistofeles cytuje świętego Augustyna z księgi jede
nastej i zadaje pytanie, co myśleć na temat czasu. 
„Czym jest czas? Jeśli nikt nie pyta, wtedy wiem (tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak), ale jeśli ktokol
wiek mnie spyta, wtedy nie wiem (nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie). 
Wiem, że gdyby nic się nie działo , nie byłoby czasu przeszłego ; gdyby nic się nie zbliżało, nie było
by czasu przyszłego ; gdyby nie było niczego, nie byłoby teraźniejszości . Jak mają się do siebie 
te dwa czasy, przeszłość i przyszłość? Przeszłości już nie ma a przyszłość jeszcze nie istnieje. 
Tak? Tak. Jeszcze nie? Przyszłość? A przeszłość? Już nie? O tak! Przeszłości już nie ma. Ach! 
Nie, nie, nie , przyszłość . Tak, tak, tak, przyszłość . Tak, przyszłość„. jest... nie„. jeszcze nie! Tak! ". 

Czy pisząc, wyobraża Pan sobie odbiorcę swojej twórczości? Cly ma dla Pana znaczenie intelektualny lub 
sensualny odbiór Pana muzyki? 

Uwielbiam zdanie wypowiadane przez Borgesa: „Piszę dla siebie, dla kilku przyjaciół i aby złago
dzić upływ czasu „.". 

W jaki sposób widzi Pan funkcję dzieła sztuki - przede wszystkim dzieła muzycznego? Czy sztuka ma Pańskim 
zdaniem funkcje etyczne? 

Sztuka to pozostawanie czujnym. Uprawianie sztuki to dokonanie wyboru, by praktykować tę 
świadomość absolutną przez cale życie. Muzyka jest dla mnie najlepszym sposobem, aby tego 
doświadczać. Ale każda droga w stronę sztuki jest potrzebna. Nieważne są środki. 

Które dziedziny sztuki, prócz muzyki, stanowią dla Pana źródło inspiracji? Czy może Pan wymienić co naj
mniej kilku współczesnych artystów, których Pan szczególnie ceni? 

Jestem kompozytorem, ale moje inspiracje oraz zainteresowania są wyjątkowo heterogenne 
i nie zawsze związane z muzyką . Oczywiście jest literatura, ale również architektura, którą przez 
pewien czas studiowałem. Także fotografia, która ma dla mnie fundamentalne znaczenie. W naj
bliższym jesiennym sezonie opublikuję dwie książki z moimi fotografiami. Przede wszystkim cenię 
artystów, którzy skłaniają mnie do myślenia i którzy dostarczają mi radości życia, jak Twombly, 
albo James Turref1 (z którym pracowałem nad scenografią do To Be Sung), David Lynch, Tadao 
Ando oraz kompozytorzy Wolfgang Rihm i George Benjamin. Gdyby ta lista mogłaby być dłuższa, 
znalazłoby się na niej więcej pisarzy. 

Która realizacja mitu Medei najbardziej Pana zainspirowała? Heinera Miillera, Piera Paola Pasoliniego, 
Sashy Waltz, Larsa von Triera, a może Krzysztofa Warlikowskiego? 

Nie muszę udowadniać, do jakiego stopnia zachwyciłem się Heinerem Miillerem. Fascynuje mnie 
Medea Pasoliniego. Podziwiam Callas i uważam, że ta rola była jedną z jej najlepszych kreacji, 
paradoksalnie, ponieważ nie wykorzystuje tam swojej ogromnej skali głosu w każdej scenie. 
Inscenizacja Larsa von Triera jest zachwycająca i radykalna, szkoda, że tak mało znana. Kiedyś 
chciałem prezentować ją przy okazji wystawienia mojej opery, ale nie udało nam się zdobyć 

kopii! Nie znam jeszcze wizji Medei Cherubiniego, którą zaproponował Krzysztof Warlikowski. 
Ale niebawem się z nią zapoznam, ponieważ Theatre des Champs-Elysees w Paryżu umieścił ją 
w programie na jesień 2012. Razem z inscenizacją Sashy Waltz oraz moją„ . 
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Anna R. Burzyńska 

MEDEAmasz -na 
I „Mit to agregat, maszyna, do której można doczepiać wciąż nowe 

i inne maszyny. Przekazuje energię do chwili, kiedy narastające 
przyspieszenie wysadzi ten krąg kulturowy". 
Tak pisał Heiner Miiller w tekście-manifeście Szekspir różnica. Podobnie jak jego wielki mistrz (i wiel
ki antywzór zarazem) , Bertolt Brecht, MOiier przez cale życie regularnie podłączał do współczesnej mu 
rzeczywistości mityczny agregator, by za pomocą niewyczerpanej, wiecznie odnawialnej energii eposów 
Homera, sztuk Ajschylosa, Sofoklesa, Eurypidesa i Szekspira doprowadzać do teatralnej eksplozji. Para
doksalnie, to właśnie powtarzalność mitu pozwalała Miillerowi wyodrębnić różnice , dostrzec przemiany, 
które niosą ze sobą spiralnie rozwijające się historia i cywilizacja. Na czele z tą najważniejszą z różnic : 

mity Miillera będą mitami po śmierci bogów. I Boga. 

„Byłem zawsze przedmiotem historii i dlatego próbuję stać się jej podmiotem. 
To jest mój główny punkt zainteresowania jako pisarza". 

T en cytat z udzielonego przez Heinera Miillera wywia
du tłumaczy, dlaczego dramatopisarz tak bardzo inte
resował się postacią Medei - aż do utożsamienia się 

z nią. Urodzony w 1929 roku w Saksonii, nieustannie miotany 
był z miejsca na miejsce przez wiatr historii, więziony w nie
rozerwalnym splocie politycznych napięć , konfrontowany z tra
gediami dotykającymi jego najbliższych, zmuszany do ustępstw 
i kompromisów, wikłany w dialektyczne sprzeczności polityczne 
i życiowe. Jako czterolatek był świadkiem aresztowania ojca 
komunisty przez faszystów; jako nastolatek wstąpił do Hitler
jugend; w czasie wojny uciekł z amerykańskiego obozu jeniec
kiego, by podjąć pracę w Niemczech Wschodnich; w latach 
1948-1964 należał do Socjalistycznej Partii Jedności Niemiec, 
ale zrezygnowany prędko zdystansował się od oficjalnej linii 
partyjnej; ,pisał recenzje literackie i artykuły dla propagującego 
socrealizm pisma „Neue Deutsche Literatur" , ale równocześnie 
jego kolejne - także te .produkcyjne" - sztuki zatrzymywane byty 
przez cenzurę. Uchodził za najzdolniejszego, a zarazem najbar
dziej nieposłusznego i buntowniczego ucznia Brechta. Odnosił 
pisarskie sukcesy w Niemczech Zachodnich, ale nigdy nie zde
cydował się na wyjazd; podjął współpracę z tajną policją, ale 

jak świadczy zawartość jego teczek, nikogo nie skrzywdził. Jego 
burzliwe życie osobiste znaczone było pasmem katastrof, spo
śród których zdecydowanie najgłośniejszym echem odbiło się 
w jego twórczości samobójstwo drugiej żony, zmartej w 1966 
roku pisarki lnge MOiier - Ofelii skazanej na śmierć przez medy
tującego nad ruinami Europy Hamleta. 
Aż do zjednoczenia Niemiec Miiller będzie więc - podobnie jak 
Medea, która nie może ani powrócić do rodzimej Kolchidy, ani 
pozostać w Koryncie - wygnańcem w swoim własnym kraju, 
rozdartym między sprzecrnymi wizjami samego siebie. I podob
nie jak ona, walczyć będzie o prawo do bycia podmiotem, nie 
przedmiotem wydarzeń . Ale jedyna możliwa transakcja to terror 
za terror: za terror faszystowski - terror komunistyczny, za zdra
dę - morderstwo i dzieciobójstwo. Wobec okrutnej logiki błęd
nego kola przemocy bezradni byli już antyczni dramatopisarze, 
przerywający pasmo zemsty poprzez rozpaczliwy chwyt deus ex 
machina: spuszczenie z nieba bogów. Ateista Miiller potrafi sobie 
wyobrazić już tylko jedno rozwiązanie - zrzucenia z tego samego 
nieba bomby atomowej, która ludzkie ciała zmieni w krajobraz. 
I przed tym jedynym rozwiązaniem będzie próbował ostrzegać . 

/ 

N iemiecki pisarz aż trzykrotnie w swoim liczącym równo 
sześćdziesiąt pozycji dorobku dramatycznym odwołał 
się do mitu Medei. W 1972 roku powstał Medea-Kom

mentar (Komentarz do Medei) , wtopiony w akcję sztuki Cement. 
Jej bohaterem jest czerwonogwardzista Gleb Czumalow, któ
ry wraca do rodzinnego miasta z wojny przeciwko Białym, by 
odbudować tytułową cementownię - a wraz z nią utracony na 
zawsze porządek świata. Nie zdaje sobie sprawy, przez jakie pie
kło przeszła jego żona Dasza - więziona , torturowana i gwałcona 
przez żołnierzy, którym nie chciała wyjawić informacji dotyczą
cych męża. Zhańbiona , złamana kobieta przerywa ostatnią nić 
wiążącą ją z rodziną i światem - oddaje ich dziecko do komu
nistycznego sierocińca, gdzie umiera ono z głodu. Ta Medea nie 
jest jeszcze dzieciobójczynią, raczej krewną Ibsenowskiej Nory, 
próbującej uwolnić się od narzuconej jej przez społeczeństwo 
roli pasywnej ofiary. 
Drugi tekst zainspirowany postacią czarodziejki z Kolchidy to 
krótka pantomima w stylu Brechtowskich Lehrstiicke: Medea
Spiel (Gra o Medei) z 197 4 roku. Składa się ona z trzech obra
zów. Pierwszy - wesele - ukazuje dziewczynę przywiązaną do 
łóżka przez postaci w maskach śmierci, przyprowadzają one 
mężczyznę, który ją zgwałci. Drugi - narodziny - pokazuje, jak 
zamaskowani słudzy Kostuchy kneblują rodzącą, a na ramionach 
mężczyzny wieszają niezliczone karabiny, strzelby, rewolwery. 
Trzeci - śmierć - rozpoczyna się od rozszarpania noworodka 
przez matkę, a następnie pokazuje, jak dziewczyna rzuca szcząt
kami dziecka w jego ojca, przygniecionego do ziemi ciężarem 
dźwiganej broni. Wyznaczona przez naturę , religię i społeczeń
stwo do pełnienia misji dawania życia odrzuca narzuconą rolę 
i przejmuje rolę męską - będzie odbierać życie Choć kobieta 
i mężczyzna są dla siebie nawzajem oprawcami, wina nie spo
czywa na ich barkach. Oboje są jedynie - niczym animowane 
przez zakapturzone cienie figury w teatrze bumraku - narzędziami 

w rękach umartych, co stanowi szczególne odbicie MOiierow
skiej historiozofii. 
Trzeci, najważniejszy wariant przepisywania mitu, Medea-Ma
teria/ (Materiaty do Medei) stal się sercem tryptyku Gnijący 

brzeg Materiaty do Medei Krajobraz z Argonautami. Tryptyk 
ten powstawał w latach 1948-1982. Pierwsza część napisana 
została w czasie zimnej wojny jako próba sportretowania splą
drowanego przez wojnę krajobrazu. Środkowy dialog narodził się 
w rewolucyjnym 1968 roku. Ostatnia część powstała w momen
cie, gdy zaczął się chwiać porządek narzucony Europie niemal 
cztery dekady wcześniej, a atomowy wyścig zbrojeń rodził 

powszechny strach przed trzecią wojną światową i apokalipsą . 

Czymżeś ty była przede mną kobieto" - pyta żonę 

Jazon w pierwszej, dialogowej części Medea-Materia/. 
'' . Medeą" - pada odpowiedż. Podobnie jak inni bohatero

wie sztuk MOllera - protagonista HamletaMaszyny, rozpoczyna
jący swój wielki monolog słowami „bylem Hamletem", czy uwię
zione w windzie, wyrwane z normalnego biegu czasu i porządku 
przestrzeni „ja" w Misji - Medea straciła swoją dawną tożsa
mość. Będzie próbowała stworzyć ją od nowa - poza rozdziera
jącymi ją na pól sprzecznościami. Albo raczej - na cieńszym od 
włosa przesmyku między tymi sprzecznościami . 

W dramatach Miillera nie ma innej ucieczki od terroru, jak tylko 
w następny terror, nie ma ucieczki od siebie odmiennej, niż przez 
stworzenie sobowtóra, a później wyzwania go na pojedynek, by 
mógł zwyciężyć silniejszy. Relacja między kobietą i mężczyzną 
odbija relację między klasami społecznymi i narodami. Ale też -
między ciałem a ideą. 
Nie bez powodu jednym z najważniejszych tematów sztuk nie
mieckiego dramatopisarza jest rewolucja. 

„Nie ma Historii bez ofiar" - mawiał Miil
ler; krew płynąca szeroką, nieprzerwaną 
strugą niezbędna jest do tego, by koło 

dziejów mogło się obracać. 

Niewolnicy powstają przeciw okrucieństwu panów, ale tylko po 
to, by za chwilę przejąć ich role. Nie da się zatrzymać w pól dro
gi, zawisnąć w powietrzu w trakcie skoku nad przepaścią - żeby 

nie ześlizgnąć się w dól, trzeba mocno stanąć obiema nogami na 
jednym lub drugim brzegu. Bohaterowie Szosy Wolokolamskiej 
wymieniać się będą rolami dowódców i podwładnych, ojców 
i synów; za każdym przetasowaniem kart historii coraz bardziej 
bezsilni i coraz bardziej obciążeni pamięcią. 
Podobnie nie ma ucieczki od ról rozdawanych przez biolo
gię i społeczeństwo . W HamlecieMaszynie Ofelia nie chce już 
być kobietą: przez mężczyzn dręczoną, zabijaną , z ich powodu 
popełniającą samobójstwo. Ale odrzucając swoją dawną rolę, 
musi1 przybrać męski kostium: stanie się terrorystką, bezpłodną 
niszczycielką. 

Zainicjowany w wieku dwudziestu trzech lat proces twórczy objął 
więc niemal całe dorosłe życie dramatopisarza, co każe patrzeć na 
tryptyk jako na swoiste credo Mullera. 
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Podobne doświadczenie stanie się udziałem bohaterów inspi
rowanego fabułą Niebezpiecznych związków Kwartetu : markiza 
Merteuil i wicehrabia Valmont wcielać się będą we wszystkich 
bohaterów powieści Choderlosa de Laclosa, zamieniać maskami 
pici i tożsamości , wchodzić nawzajem w swoje role. Jednak im 
bardziej eksperymentować będą ze swym „ja", tym dotkliwiej 
odczuwać będą swe zamknięcie w błędnym kole sadomasochi
stycznych relacji. Możliwa jest tylko brutalna zamiana sztywno 
wyznaczonych ról, nie ich modyfikacja. 
Konflikt ciała i idei to najbardziej podstawowy poziom tej nie
ustannej wojny idee zadają ciału rany, które nigdy się nie goją 
- jak rana tytułowego bohatera Filokteta. W kolejnych dramatach 
obsesyjnie powraca metafora raka (choroby, która faktycznie 
zabije pisarza w sześćdziesiątym szóstym roku życia) jako buntu 
ciala przeciw jego właścicielowi, czasem jako synonimu zdrady 
wobec samego siebie. Rak to negatyw życia - proces równole
gły do procesu wzrostu i rozrodu , ale prowadzący do samozagla
dy. Zarazem jednak - model ontologiczny. 
Historiozofia i filozofia Mullera opiera się o zasadę dialektyki 
negatywnej: dominują w niej zabójcze kontradykcje. Ale czło

wiek nie rndzi się pęknięty - rozrywa go dopiero działający na 
jednostkę ze wszystkich stron nacisk otaczającego , rozdartego 
sprzecznościami świata. Tworzy się wtedy rysa między „ja" 
i „ja" , szczelina między cialem a świadomością , której nie spo
sób już za latać. 
„ Rozerwać pragnę ludzkość na dwie części I I mieszkać 

w pustym środku Ni kobieta I Ni to mężczyzna " - deklaruje 
Medea. Pragnie więc niemożliwego - przekroczenia sprzeczno
ści i rozpoczęcia istnienia na nowo. Porzuca swe imię i opuszcza 
status przedmiotu zdarzeń, niszczy wszystko to, co ją konsty
tuowało , rozlewa krew, przerywa łańcuch pokoleń. Rodzi samą 
siebie na nowo, kreuje od zera swoją tożsamość - już jako pod
miot wydarzeń : „O jakżem mądra Ja Medea Ja" - stwierdza pod 
koniec swojego monologu. Taką rozpozna ją także Jazon - ale 
będzie już za póżno. Dla wszystkich . I w niczym nie zmieni tego 
stanu rzeczy ironiczny dopisek Mullera, który w nocie autorskiej 
umieszcza akcję środkowej części tryptyku „nad jeziorem pod 
Strausbergiem, które jest zamulonym basenem w Beverly Hills 
albo kąpieliskiem kliniki psychiatrycznej". 

T 
ransgresja Medei zmieniającej się z przedmiotu w pod
miot nie bez powodu znajduje swój wyraz w tekście 
naszpikowanym określeniami i metaforami teatralny

mi i performatywnymi. Medea z aktorki - obiektu stwarzanego 
przez (głównie męskie) spojrzenie - zmienia się w performerkę , 

artystkę uprawiającą swoistą odmianę live art czy wręcz body 
art. O ile odgrywanie wszelkich odcieni rozpaczy kobiety zdra-

dzonej i porzuconej jest jeszcze utrzymane w tradycyjnej teatral
nej formule, o tyle późniejsze działania bohaterki mają dwojaki 
wymiar: przeznaczone są do oglądania, ale mają też odcisnąć 
swoje piętno na rzeczywistości. Życie i śmierć stają się materią 
dla spektaklu. Medea reżyseruje spalenie żywcem konkurentki, 
Kreuzy, i zmusza dzieci, by oglądały tę „ komedię" i nagradzały 
ją śmiechem. Synowie nie zechcą wejść w narzucone im role, 
dlatego zostaną również zabici - na oczach Jazona. Teraz staną 
się posłusznymi marionetkami w rękach ich animatorki. 

Medea jest nie tylko siostrą Miillera 
wygnańca szukającego przez całe życie 
szczeliny między terrorami, ale też pa
tronką przemian jego teatru. 

Wychodząc od tradycji „ pouczających " Brechtowskich Lehr
stucke, MOiier stopniowo skraca dystans między działającymi 
a obserwującymi. Wiele z jego sztuk będzie mieć charakter ora
torium-psychodramy: ze zgromadzonego na scenie chóru raz po 
raz wyłaniać się będą jednostki wdziewające na siebie niczym 
kostiumy role (i wymieniające się nimi), a ich słowa i działania 
odsłaniać będą tkwiące w widzach i w nich samych tak zwane 
Furchtzentrum - źródło przerażenia. 

Pisząc w 1970 roku przełomową sztukę Mauser, Muller fanta
zjował o stworzeniu teatru, w którym poprzez ukazanie prawdzi
wej śmierci znienawidzona przez niego dialektyka Brechtowska 
zostanie rozbita przez Artaudowską ideę Teatru Okrucieństwa. 
Miejsce Innego, który będzie pełnił rolę sobowtóra postaci, stop
niowo zacznie pełnić publiczność - stąd wzrastająca rola mono
logów. A właściwie - dialogów prowadzonych ponad rampą. Do 
ideału nakreślonego podczas tamtej pracy uda mu się zbliżyć 

dopiero kilkanaście lat później: w pracy nad cyklem dramatycz
nym Gnijący brzeg Materiały do Medei Krajobraz z Argonautami, 
który przez wielu krytyków uznany zostanie za najwybitniejsze 
jego dokonanie literackie i doczeka się licznych inscenizacji -
a także przełożenia na język teatru operowego. 
„Jeśli Ma us er zakłada istnienie społeczeństwa przełamujące
go bariery, w których ktoś skazany na śmierć może swoją rze
czywistą śmierć uczynić na scenie doświadczeniem kolektyw
nym, to Krajobraz z Argonautami antycypuje katastrofy, 
nad którymi pracuje dziś ludzkość. Teatr może przyczynić się do 
zapobieżenia im tylko poprzez ich ukazanie" - komentuje drama
topisarz w nocie autorskiej umieszczonej pod koniec tryptyku. 
W Ham/ecieMaszynie Muller określił historię jako uniwersytet 
umartych. Teatr, gdy podlączy się do niego mityczny agregator, 
może stać się uniwersytetem żywych. 

Anna R. Burzyńska - krytyk teatralny, specjalistka w dziedzinie dramatu polskiego i niemieckiego Wykladowca 
na Uniwersytecie Jag i el l ońskim . Jest stałą re cenzentką ,,Tygodnika Powszechnego" , publikuje w „Didaskaliach", 
„Notatniku Teatralnym ", ,,Teatrze", „Ri cie Baum". Pracowała jako dramaturg z performerem Stefanem Kaeg im 
Autorka książek Mechanika cudu. Strategie metateatralne w polskiej dramaturgii awangardowej oraz The classics 
and the troublemakers. Theatre directors from Poland. 
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Aleksandra Piętka 

Medea na pogańskim krzyżu, czyH filmowa inscenizacja mitu 

Gdy w 1969 roku odbyła się premiera Medei, Pier Paolo Pasolini miał już na swoim koncie sześć 
zbiorów poezji, dwa dramaty, trzydzieści scenariuszy (w tym dla Felliniego i Bologniniego), trzy
dzieści wyreżyserowanych filmów, cztery nagrody filmowe, kilka esejów teoretyczno-filmo~ych 
i filozoficznych, kilkanaście procesów sądowych i sławę jednego z najbardziej kontrowersy1nych 
twórców swoich czasów. 

Należał do Włoskiej Partii Komunistycznej, z której wyrzuco
no go za homoseksualizm i „pociąg do kultury burżuazyjnej", 
najwyrnźniej wiązany z brakiem entuzjazmu Pasoliniego wobec 
realizmu socjalistycznego. Za film Twaróg (1962), opowiadają
cy o grającym Chrystusa aktorze, który najadłszy się twarogu, 
umarł z przejedzenia na krzyżu podczas kręcenia filmu, skazano 
go na cztery lata więzienia (ostatecznie odsiedział cztery miesią
ce w areszcie). Teoremat (1968), początkowo nagrodzony 
przez Katolickie Biuro Festiwalowe w Wenecji, ostatecznie 
został potępiony przez sam Watykan, a jego ostatni film, 
Salo, czyli 120 dni Sodomy (1975), oparty na powieści 
Markiza de Sade, został skonfiskowany przez policję, 

zakazany w czterdziestu krajach, a jego pełna wersja do 
dziś jest wyświetlana tylko w Japonii. Kontrowersyjne życie 
i twórczość Pasoliniego zostaje zwieńczone nagłą i okrutną 
śmiercią artysty, którego zmasakrowane ciało znaleziono na 
plaży w Ostii 2 listopada 1975 roku. Swojego oprawcę, 17-let
niego Giuseppe Pelosiego, poznał w noc swojej śmierci. Chłopak 
przyznał się przed sądem, że najpierw skatował twórcę pałką, 
a potem przejechał kilka razy Jego Alfą Romeo. 

Marksista, ateista, apologeta ludu i wolności, antyklerykał -
krytycy i historycy filmu długo rozpatrywali zarówno życie, jak 
i twórczość Piera Paola Pasoliniego przez pryzmat właśnie tych 
określeń. Niewątpliwie cały (lub prawie cały) okres jego wczesnej 
twórczości filmowej, nawiązujący do życia proletariatu rzymskie
go, ma wydźwięk wyraźnie polityczny. Nieraz (co doprowadzało 
do furii włoskich konserwatystów ! Kościół Katolicki, nie zawsze 
od razu zdający sobie sprawę z prawdziwej wymowy dzieła) 

Biblia, wątki chrześcijańskie stawały się wykładnią marksistow
skich idei oraz krytyki kapitalizmu i konsumpcyjnego stylu życia 

- tu wystarczy wymienić Ptaki i ptaszyska (1966) czy Ewangelię 
wedlug św. Mateusza (1964; w tytule oryginału reżyser na dzień 
przed premierą przekornie usunął „św."), gdzie w rolę ukrzyżo
wanego marksisty-Jezusa wcielił się prosty kierowca ciężarówki 
o lewicowych poglądach. Wyrazem tęsknoty za ludem „ideal
nym", pozbawionym świadomości politycznej, zabobonnym, 
chytrym, sprośnym, ale także szczerym i rzewnym, miała być 
powstała już w latach siedemdziesiątych ,,trylogia życia", czy
li Dekameron (1970), Opowieści kanterberyjskie (1971) oraz 
Kwiat tysiąca i jednej nocy (1974). W filmach tych shiperboli
zowana, dosadna cielesność, najdobitniej wyrażona w natura
listycznym traktowaniu miłości, stała się plastycznym obrazem 
niespożytej ludowej siły witalnej, która istnieje poza wszelkimi 
kategoriami moralnymi. Seks ma tu wymiar światopoglądowy 
- to recepta na kryzys duchowy kultury Zachodu oraz wyzwanie 
rzucone cywilizacji burżuazyjnej. Rzecz w tym, źe lud, ze swoimi 
intelektualnymi ułomnościami, aspiracjami do drobnomieszczań
stwa, nie jest w stanie zrozumieć ani dorosnąć do zadania, które 
przed nim stoi. Dlatego nawet jeśli Pier Paolo był komunistą - to 
był komunistą pozbawionym entuzjazmu i nadziei na jakąkolwiek 
zmianę i duchowe odrodzenie współczesnego człowieka. 

UKRZYŻOWANIE MARII CALLAS 

Pasolini swobodnie miesza ze sobą różne, z pozoru nieprzysta
jące do siebie formy, style i konwencje (wystarczy wspomnieć 
Dekameron, w którym plebejski, radosny erotyzm przetkany 
jest jawnymi nawiązaniami do klasyków malarstwa renesansu 
włoskiego). Jego twórczość rozciągnięta jest między poetyzacją 
a brutalnym realizmem, między kategoriami wzniosłości i degra
dacji, wyższości i niższości - sacrum płynnie przechodzi w sferę 

profanum, liryzm w ironię. Do swoich filmów wybiera postaci 
skłócone z życiem, rozdarte wewnętrznie, dotknięte działaniem 
fatum, napiętnowane innością, poczuciem winy, zdarza się, że 

głównym bohaterem czyni wyłamującego się spod ogólnie przy
jętych praw „barbarzyńcę w koronie cierniowej". Taką postacią 
jest też Medea. Gra ją sama Maria Callas (pierwszy i ostatni raz 
w filmie), która na scenie operowej wystąpiła w tej roli ponad 
trzydzieści razy. I choć w kinowej wersji tragedii Eurypidesa nie 
śpiewa ani razu, w tym prawie niemym filmie „milczy najwy
mowniej'', tworząc dramatyczną kreację postaci przede wszyst
kim za pomocą surowej, hieratycznej gry mimiki i gestów. Liczne 
ujęcia-obrazy dumnej i pięknej Callas·Medei przywołują na myśl 
leni sam typ kobiecości, który odnajdujemy w obrazach Fridy 
Kahlo - kobiecości emanującej pozaziemską siłą i pewnością 
siebie, mimo doznanego cierpienia: u Kahlo fizycznego i psy
chicznego, u Medei psychicznego, sublimującego się w fizyczny 
akt potrójnego morderstwa. Na uwagę zasługuje tutaj zwłaszcza 
autoportret Kahlo w naszyjniku cierniowym. Obraz ten powstał 
w jednym z najbardziej dramatycznych momentów jej życia - po 
rozstaniu z Diego Riverą. Naszyjnik rani ją, szyja krwawi, lecz 
twarz pozostaje spokojna i pogodzona z losem. U Pasolinie
go Medeę na początku filmu, w trakcie kolchidzkich obrzędów 
religijnych, widrzimy przywiązaną do krzyża, z którego chwilę 
wcześniej zdjęto ciało chłopca będącego ofiarą dla bogów. Czy 
rytualne „ukrzyżowanie" Medei jest celowym zabiegiem reży

serskim, metaforycznie nawiązującym do cierpień i poniżenia, 
których wkrótce dozna (przywiązana do pogańskiego krzyża 

zostaje później rytualnie opluwana)? Dla Pasoliniego mieszanie 
barbarzyńskich obrzędów z symboliką chrześcijańską nie byłoby 
niczym niezwykłym ani nowym. Zwłaszcza, że w filmie co i rusz 
widzimy licznych świętych chrześcijańskich wymalowanych na 

ścianach wnętrz domów skalnego miasta. Reżyserski lapsus 
czy celowa niedbałość? Raczej płynność przenikania się kultur 
basenu Morze Śródziemnego, Wschodu i Zachodu, a także świa
dome zacieranie granic między światem pogańskich wierzeń 

a światem chrześcijańskim - wskazanie na względność, pozor
ność różnic między nimi. Przez wieki Europa na wszystko, co 
niechrześcijańskie patrzyła jako na barbarzyńskie, dzikie, 
heretyckie - wymagające nawrócenia (najczęściej „krzyżem 
i mieczem"). Pasolini chrześcijaństwo łączy w osobliwą całość 
z religijnością pogańską, pokazuje, że ci sami Europejczycy nie 
tak dawno też byli tymi poganami, czczącymi Słońce i zazdro
snych, mściwych bogów, których obłaskawiali ofiarami ze zwie
rząt, roślin i ludzi. 

TRAGED IA DZIKIEJ Z ONY 

Medea, aby Jazon mógł zdobyć złote runo, oszukała swojego 
ojca i - jakby tego było mało - poćwiartowała własnego bra
ta, by spowolnić pościg AJetesa. Jaka nagroda spotyka ją za to 
poświęcenie? Zostaje sama, na obcej ziemi, porzucona przez 
męża, skazana na wygnanie. Jednak od rozpaczy silniejszy 
okazuje się gniew i poczucie upokorzenia. Przeżywa całkowitą 
śmierć psychiczną, by ostatecznie -
dosłownie i w przenośni - przebudzić się 

i wskrzesić dawno utraconą siebie. Tylko 
Medea, córka króla Ajetesa, wnuczka 
boga słońca, siostrzenica Kirke, pozwoli 
jej zemścić się i wymierzyć sprawiedli
wość za doznane krzywdy i poniżoną 
miłość: „Wciąż jestem sobą, którą byłam 
Noszę w sobie doświadczenia innych 
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ludzi" - mówi do służącej, przypominając jej o wyjątkowej więzi, 
łączącej ją z jej dawnym bogiem, :którego stara się przywołać. 
Następnego dnia budzi ją Helios-słońce, pyta, czy go poznaje. 
,,Tak, iesteś ojcem mego ojca" - odpowiada, uśmiechając się 
majestatycznie. Moment ten jest symbolicznym powrotem Medei 
do źródeł swojej tożsamości, swoich kolchidzkich korzeni, od 
których oddaliła się, będąc dziesięć lat poza ojczystym krajem, 
ziemią, z którą jest spowinowacona przez ciało i duszę - na 
życie i śmierć. Jej życie to tragedia dzikiej żony, którą zdradzono 
i pozbawiono kobiecej dumy i godności wnuczki boga. W oczach 
Koryntian jest nikim innym jak „barbarzyńcą w ogrodzie" kultury 
kraju ucywilizowanego. 
Z początku zaślepia ją miłość do Jazona - ufa mu i postanawia 
wiernie przy nim trwać, bez względu na wszystko. Rozpozna
nie dokonuje się w niej dopiero na statku Argonautów podczas 
ucieczki z Kolchidy, już po zabójstwie Apsyrtosa. Z przerażeniem 
spogląda na tych leniwie wygrzewających się w słońcu półna
gich prymitywów i w żaden sposób nie jest w stanie ich pojąć. 
W oczach przybysza z dzikiego kraju to wyzbyci świętości Grecy 
są barbarzyńcami. Gdy dobijają do brzegu i zaczynają krzątać się 
wokół rozbijania obozu, Medea pozostaje na statku - nie rozumie 
ich chaotycznej bieganiny i „pozbawionych środka", odartych 
z religijnej celebracji czynności. „Nie modlicie się do boga, żeby 
pobłogosławił wasze namioty, nie powtarzacie jego pierwszego 
uczynku, nie szukacie środka, nie zaznaczacie go!" - oburzona 
wykrzykuje do Jazona i jego towarzyszy (w kulturach archa
icznych Środek byt obszarem świętym par excellence: w nim 
sacrum objawia się najpełniej w formie bezpośrednich epifanii 
bogów). W desperacji wybiega na pustynię, szukając ratunku 
w ziemi Matce: „Przemów do mnie, ziemio, niech usłyszę twój 
głos. Nie pamiętam go już. Przemów do mnie, słońce. Dokąd 
mam pójść, by cię usłyszeć? ( ... ) Przemów, kamieniu. Gdzie 
twój sens, ziemio? Gdzie mogę go odnaleźć? Gdzie więź łączą
ca cię ze słońcem? Dotykam stopami ziemi, lecz nie rozpoznaję 

jej ... ". Ale obca ziemia milczy - to ona nie rozpoznaje Medei, 
ponieważ nie łączy ich żadna święta więź. To pustynia, ziemia 
jałowa, wypalona słońcem, która zarówno konotuje duchową 
jałowość jej mieszkańców, jak i podkreśla wyobcowanie i poczu
cie wykorzenienia córki Ajetesa. 
Kiedy Medea przeżywa swój dramat, Argonauci jedzą, śmieją 

się, przygrywają na cytrze. W końcu Jazon wychodzi po nią 

na pustkowie i zabiera do namiotu. Tam rozbiera się, beztrosko 
pogwizdując, i kocha się z nią- ostatecznie, fizycznie i duchowo, 
zdobywa ją i jednocześnie bezcześci, pozbawia „mocy" i aury 
sacrum, która ją otaczała. Odtąd nie będzie już księżniczką Kol
chidy, lecz przede wszystkim kobietą (bo jeszcze nawet nie żoną) 
Jazona - dzikuską importowaną z odległego kraju. 
Jazon - jak uświadamia mu jego wizja centaura Chirona - kocha 
Medeę. Jednocześnie współczuje jej, ponieważ rozumie ducho
wą katastrofę kobiety z dawnego świata w nowym świecie, któ
ry nie uznaje jej wartości. Kobiety, która „przeżyta nawrócenie 
w odwrotną stronę i nie odzyskała równowagi". Tak się dzieje 
ze wszystkimi formami „dawnego", które ulegają erozji i zosta
ją wchłonięte przez „nowe" - demitologizujące, desakralizujące 

i degradujące. Bluźniercze wobec bogów, odzierające naturę ze 

świętości. 

Medeę bez reszty określa to, że jest człowiekiem Innym. 
Ludzie z Koryntu boją się jej, bo w swoim kraju mogla panować 
nad powietrzem i wodą. Bo jest czarodziejką, medium komuni
kującym się z niedostępnym dla nich światem nadprzyrodzo
nym, żyje według praw, których logika tak dalece różna jest od 
tego, co im znane - że aż niemożliwa do zrozumienia. Budzi lęk, 
bo jest inna - inność jest jej winą, za którą zostaje skazana na 
banicję. W filmie otrzymujemy plastyczny opis etnograficzny 
i socjologiczny społeczeństwa pierwotnego, „przedhistorycz
nego" (Kolchida), którego obyczajowość i religia zostają skon
frontowane z „nowym" ładem moralnym demokracji ateńskiej 

(Korynt). Z konfrontacji tej Medea nie wychodzi cało: oryginalnie 

po zabójstwie dzieci ulatuje do Aten na rydwanie zaprzężonym 
w smoki, Pasolini zaś pali ją na stosie, pod który sama podłoży 
ogień. Reżyser cywilizacji barbarzyńskiej przeciwstawił barba
rzyństwo ucywilizowane. Jest nim każdy ustrój polityczny legali
zujący zabijanie, wynaturzenia (np. seksualne, jak ma to miejsce 
w Salo), ale przede wszystkim zbrodnie w postaci pozbawienia 
godności i elementarnych praw do wolnośc i1 przybysza z innego 
kręgu kulturowego. Grecja jest tu jedynie parabolą współczesnej 
cywilizacji Zachodu, który ma za sobą chrześcijańskiego Boga, 
technologię i najdoskonalszy z możliwych systemów - demo
krację. Konfrontacja irracjonalnego z racjonalnym, starego 
z nowym, naturalnego z kulturowym, wyraża tęsknotę za świa
tem przedindustrialnym, archaicznym, w którym człowiek „żyt 
bardziej, koc hat mocniej". 

PARW ENIUSZ Z PRETENSJAMI 

Medea stanęła w poprzek cudowi oczywistemu, jakim jest cywi
lizacja ze wszystkimi swoimi dobrodziejstwami wynalazku ustro
ju politycznego, systemu skodyfikowanych nakazów i zakazów, 
regulujących stosunki między obywatelami, państwem i świa
tem zewnętrznym - oczywiście rozumianym tu jako „wszystko, 
co niecywilizowane", czyli niegreckie. Jak Kolchida. W świe
cie uwznioślonej przez samych Greków kultury monolitycznej, 
„apollińska gładkiej", po prostu nie wypada być innym Jeśli 

Medea odejdzie, zapomnimy o sprawie: Jazon zmyje z siebie 
grzech mezaliansu z dzikuską i przez związek z Glauke wróci na 
tono cywilizacji jako pełnoprawny obywatel. 
Pasolini w Medei strącił kulturę antyczną z marmurowego piede
stału: pokazał ją jako pełną kontrastów, zróżnicowaną wewnętrz
nie pod względem wyznaniowym i obyczajowym. Tym samym 
wydobył z niej to, co uniwersalne i bliskie współczesnemu czło
wiekowi. Przyzwyczailiśmy się do płaskiej inscenizacji mitów, 
w których padający na kolana aktorzy patetycznymi gestami 
próbują w nas wzbudzić uczucia litości i trwogi. Tutaj reżyser 
fantastyczny świat mitu oddal za pomocą z gola realistycznych 
środków: roi się w nim od rzeczy okropnych, których nie spo
sób oglądać, jak ukręcanie karku, ćwiartowanie ludzi, „sadzenie" 
w ziemi części porąbanego ciała chłopca złożonego w ofierze, 

martwe szczury na drzewach, samobójcze rzucanie się ze skat. 
Ten surowy realizm obrazu degraduje mityczną świętość, którą 
przesiąknięte są tragedie greckie. Baśniowo-legendarna opo
wieść o Medei i Jazonie została strącona w Bachtinowski dól 
materialno-cielesny, dzięki czemu z historii tej zostaje wydobyte 
to, co najbardziej ludzkie, pierwotne - czy po prostu: prawdziwe. 
Andrzej Braun w swojej recenzji Medei zarzucał reżyserowi, 

że nie takimi środkami operowała twórcza wyobraźnia grecka. 
Pisze, że bardzo go rozczarował, ponieważ „ukazał w sobie coś 
z parweniusza. I to w dodatku z pretensjami". Ale tak naprawdę 
tragedia grecka zostaje wskrzeszona właśnie dzięki tej degra
dującej wyobraźni - to ona pozwala na nowo odczytać tkwiącą 
w micie prawdę o naturze ludzkiej - naturze będącej mieszanką 
mrocznej zmysłowości emocjonalnego człowieka archetypicz
nego oraz racjonalizującego wszechświat człowieka kulturowe
go. Temat stal się dla reżysera kanwą do plastyczno-muzycznej 
modulacji znaczeniowej opowieści o Jazonie i jego dzikiej żonie. 
Filmowe opisy religijnych obrzędów Kolchidian stają się obra
zem idei: społeczeństwa wolnego, naturalnego, pozbawionego 
świadomości politycznej - naiwnego i okrutnego jednocześnie. 
W jednym z wywiadów tak oto tłumaczy wykorzystywanie tra
dycji w swoich dziełach: „Wolę obracać się w kręgu przeszło
ści, gdyż twierdzę, że właśnie przeszłość jest jedyną silą zdolną 
kwestionować teraźniejszość, ( ... ) dlatego lubię te rekonstruk
cje przeszłości, rekonstrukcje postaw psychologicznych dziś 

już nierealnych. ( ... ) Mnie, który we wszystkich swych filmach 
podejmowałem jakiś problem, o wiele bardziej porywa tworzenie 
dziel pozornie wypranych z ideologii, gdzie wszystko wyrasta 
z samego bytu". 
Ksztatt plastyczny, persko-japońsko-tybetańskie tematy muzycz
ne oraz gra aktorska sprawiają, że Medea nie raz była wymienia
na jako jeden z najlepszych filmów Pasoliniego. W swojej twór
czości po tradycję antyczną sięgał, by oświetlić, skomentować 
pewne aspekty rzeczywistości i kondycji człowieka XX-wieczne
go. Zarówno Król Edyp (1967), jak i Medea nie mają optymi
stycznego wydźwięku. To ponure diagnozy współczesnych 
cywilizacji, dokonane przez neoklasycystę, który znajduje 
się o pól taktu przed tym, jak egzystencjalista daje sobie 
w łeb. 

Aleksandra Piętka - filolog, asystent w Katedrze Teori i Kultury i M i ędzykulturowości 

na WydZ131e Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
redaktor w Dziale Literackim Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 
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PASCAL DUSAPIN 
Kompozytor francuski. Absolwent paryskiej Sorbony. W latach 197 4-1978 brał udział 
w seminariach prowadzonych przez lannisa Xenakisa, w 1981-1983 przebywał na 
stypendium w Villa Medici w Rzymie, a w latach 1993-1994 byt kompozytorem-rezy
dentem Orkiestry Narodowej w Lyonie. Laureat wielu nagród, m.in .: Prix de la Vocation 
(1997), Sacem (1979, 1994), Akademii Sztuk Pięknych (1993) , Narodowego Grand 
Prix Muzycznego (1995) , Victoire de la Musique (1998, 2002, 2007), im. Gina del 
Du ca (2005). Otrzymał tytuł Kompozytora Roku (2002) i Komandora Orderu Sztuk i Li
teratury oraz profesurę College de France i Katedrę Kreacji Artystycznej (2006/2007). 
w 2006 roku zostal członkiem Bayerische Akademie der Schónen Kunste. W latach 
2010-2011 był wykładowcą Musikhochschule w Monachium. W 2002 roku miała 
miejsce premiera jego koncertu fortepianowego A quia, powstałego na zamówienie 
Festiwalu Beethovena w Bonn. W 2005 roku orkiestra filharmoniczna mediolańskiej La 
Scali (pod dyrekcją Jamesa Goniona) była pierwszym wykonawcą suity orkiestrowej 
Perela suite z opery Perela, uomo di fumo, a Zespól Ouatuor Arditti - jego Ouatuor V 
(Concertgebouw Amsterdam). Francuska premiera tego utworu miała miejsce pod
czas drugiego biennale kwartetów smyczkowych w Cite de la Musique (2005), gdzie 
wykonano wszystkie kwartety kompozytora. W 2006 roku jego Solo nr 6 na orkiestrę 
„Reverso" (2005-2006) miało swoją premierę na festiwalu w Aix-en-Provence w wy
konaniu Orkiestry Filharmonii Berlińskiej pod dyrekcją Sir Simona Rattle 'a podczas 
otwarcia nowej festiwalowej sali koncertowej . Jest autorem oper: Romeo et Juliette 
(1989, Montpellier) , Medeamaterial (1992, Opera de la Monnaie), To Be Sung (1994, 
Nanterre/Theatre des Amandiers) , Perela, uomo di Fumo (2003, Opera Paris-Bastille) , 
Faustus, The Last Night (2006, Deutsche Staatsoper Berlin) . W latach 2006-2007 jego 
Faustus, The Last Night w reżyserii Petera Mussbacha zostal wystawiony w Thśatre 
du Chatelet w Paryżu (nagroda Victoire de la Musique, 2007), wydany na DVD przez 
Na'fve i był częścią nowej produkcji na Festiwalu w Spoleto (USA). Medeamaterial była 
wystawiana we Francji i Portugalii w reżyserii Antoine Gindt, później w reżyserii i cho
reografii Sashy Waltz (2007, Luksemburg). W 2008 roku jego Pasja została pokazana 
na Festiwalu Sztuki Lirycznej w Aix-en-Provence w reżyserii Giuseppe Frigeni , pod ba
tutą Francka Ollu , a Romeo i Julia była częścią nowej produkcji w Opera Comique (w 
reżyserii Ludovica Lagarde, pod batutą Alaina Altinoglu) , a Medea została wznowiona 
w Gennevilliers przez Antoine Gindt. Wydawcą utworów kompozytora są Editions Sa
labert (BMG) , a nagrania powstają głównie w Na'ive/Classic. Jest autorem książki Une 
musique en train de se faire . (fot. arch. artysty) 

FRANCK OLLU 
Dyrygent francuski. Urodził się w La Rochelle, studia muzyczne 
odbyt w Paryżu. Ekspert w dziedzinie muzyki współczesnej i opery. 
Związany z Ensemble Modern, z którym koncertuje od wielu lat. 
Dyrektor muzyczny Szwedzkiego Zespołu Muzyki Nowej „Kamma
rensembleN" w Sztokholmie. Szczególnie bliska jest mu muzyka 
George'a Benjamina. W 2006 roku dyrygował prapremierą jego 
pierwszej opery lnto the Uttle Hill na scenie paryskiej Opera Bastille; 
następnie odbyt tournee z tym dziełem, występując w Londy
nie i Barcelonie oraz na wiodących festiwalach w Amsterdamie, 
Wiedniu, Dreźnie, Frankfurcie, Aldeburgh, Liverpoolu i Nowym 
Jorku (Lincoln Center Festival). W 2008 roku poprowadził prapre
mierę Pasji Pascala Dusapina, dzieła powstałego na zamówienie 
Festiwalu w Aix-en-Provence; utworem tym dyrygował następnie 
w Amsterdamie, Paryżu , Luksemburgu, Strasburgu, Lille i w Bruk
seli. Wielokrotnie wykonywał Jagden und Formen Wolfganga 
Rihma, m.in. na Festiwalu w Salzburgu. Ponadto poprowadził: 

The Rake 's Progress Gordona w paryskim Theatre de I' Athenee, 
Oresteję Xenakisa w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej oraz 
nową operę Helmuta Oehringa Die Wunde Heine , z którą odbyt 
tournee po Europie. Dyrygował prapremierą Thanks to My Eyes , 
nowego dzieła Oscara Bianchi powstałego na zamówienie Festival 
d'Aix-en-Provence, które również poprowadził w La Monnaie 
w Brukseli. Koncertował z takimi orkiestrami, jak: Frankfurcka 
Radiowa Orkiestra Symfoniczna, Die Deutsche Kammerphilhar
monie przy Filharmonii Berlińskiej , RAI Torino, Islandzka Orkiestra 
Symfoniczna, londyńska Philharmonia Orchestra, Bayerischer 
Rundfunk, Orquesta Nacional de Espana, Orchestre National 
de Lyon, Helsinki Philharmonic, Orchestra del Teatro Comunale 
di Bologna, Aarhus Symphony, Orquestra Nacional do Porto oraz 
BBC Scottish Symphony Orchestra. Pracował także z zespołami : 

Elision z Australii, Asko Schónberg Ensemble z Holandii oraz Avanti 
z Finlandii. Jest propagatorem twórczości wielu kompozytorów 
współczesnych , w tym premierowych wykonań dziel Helmuta 
Lachenmanna, opery Heinera Goebbelsa Landschaft mit entfern
ten Verwandten, a także utworów Petera Ećitvósa , Briana Ferney
hougha i Wolfganga Rihma. (fot. C. Milliken) 

BARBARA WYSOCKA 
Aktorka, reżyser. Absolwentka Wydziałów Aktorskiego i Wydziału 
Reżyserii Dramatu PWST w Krakowie. Wcześniej studiowała grę 
na skrzypcach w Hochschule !Or Musik we Freiburgu w Niem
czech. Aktorka Narodowego Starego Teatru im. H. Modrze
jewskiej w Krakowie. Wystąpiła w spektaklach m.in.: Iwony 
Kempy, Michała Zadary, Armina Petrasa, Jana Klaty. Laureatka 
nagród aktorskich za role: Agnieszki w Ósmym dniu tygodnia 
Hłaski w reż. Armina Petrasa (2005) , Judyty w Księdzu Marku 
Słowackiego (2005) i Kasandry w Odprawie postów greckich 
Kochanowskiego (2007). oba w reż . Michała Zadary, Aleksan
dry Billewiczówny w Trylogii wg Sienkiewicza w reż. Jana Klaty 
(2009). W Starym Teatrze zagrała też w Fedrze (2006), Ifigenii. 
Nowej tragedii (2008) , Utopia będzie zaraz (201 O) . Wystąpiła 
także w spektaklu Kamień i popioly w Teatrze Polskim w Byd
goszczy (2004), Weselu (2006) w Teatrze Scena STU, Księdze 
Rodzaju 2 (2007) w Teatrze Współczesnym we Wrocławiu oraz 
Orestei (201 O) w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej. W 2011 
roku zagrała Daisy Buchanan w Wielkim Gatsbym w reż. Michała 
Zadary w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Współpracowała jako 
aktorka z berlinskim Maxim Gorki Theater (Ozonkinder) oraz 
Schaubuhne am Lehniner Platz (Speeddating) . Zagrała w filmach: 
Am Ende kommen Touristen , Nachmieter, Polnische Ostem oraz 
Fremde Farben . Wyreżyserowała m.in. Klątwę Wyspiańskiego 
(Narodowy Stary Teatr, 2007). Kaspara Handkego (Wrocławski 
Teatr Współczesny, 2009), Pijaków Bohomolca (Narodowy Sta
ry Teatr, 2009), Szosę Wolokolamską MOiiera (Teatr Polski we 
Wrocławiu , 2010), Łagodną Dostojewskiego (Teatr Polski im. 
H. Konieczki w Bydgoszczy, 201 O) oraz Lenza Buchnera (Teatr 
Narodowy w Warszawie, 2011 ). W 2009 roku zadebiutowała na 
scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, realizując Zagladę 
domu Usherów Glassa. W tym samym roku była nominowana 
do Paszportu „Polityki" w dwóch kategoriach: teatr i muzyka 
poważna. Otrzymała Paszport w kategorii : muzyka poważna za 
swój debiut reżyserski w operze, .wykazujący zdolność widzenia 
muzyki i słyszenia teatru". (fot. arch. TW-ON) 
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ROBERT RUMAS 
Artysta, kurator, animator kultury, projektant przestrzeni wysta
wienniczych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
W Polsce prezentował swoje prace m.in. w: Zachęcie Narodo
wej Galerii Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowym w Warszawie. 
Gościł w wielu prestiżowych salach wystawowych świata, 

m.in. w: Kunst- und Ausstellungshalle w Bonn, Moderna Museet 
w Sztokholmie, Centrum Sztuki Współczesnej w Moskwie, Kun
sthalle w Wiedniu, Berlinie i Hamburgu. Zdobywca stypendiów: 
Fundacji Batorego (1993), Polloc-Krasner Foundation w Nowym 
Jorku (1998), Ministerstwa Kultury (2003, 2006) oraz Nagrody 
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (2003) . Autor sceno
grafii do spektakli: Romualda Wiczy-Pokojskiego (Kiedy przyjdą 
podpalić dom, to się nie zdziw Demirskiego, Teatr Wybrzeże, 
2006), Igi Gańcmczyk (Ca/opalenie Loher, Teatr Nowy w Kra
kowie, 2009; W matym dworku Witkacego, Teatr im. Kochanow
skiego w Opolu , 2010) , Moniki Strzępki (Dziady Ekshumacja 
Demirskiego, Teatr Polski we Wrocławiu , 2007) , Yael Ronen 
(Bat Yam Epsteina i Ronen, Wrocławski Teatr Współczesny, 

2008), Rudolfa Zioły (Orkiestra Titanic Bojczewa, Teatr Wybrze
że w Gdańsku , 2007; Trzy po trzy Fredry, Teatr Śląski w Kato
wicach, 2009), Jana Peszka (Wroniec wg Dukaja, Wrocławski 
Teatr Lalek, 2011 ), Michała Zadary (Kartoteka Różewicza , Wro
cławski Teatr Współczesny, 2006; Tykocin Demirskiego i Zada
ry, Wrocławski Teatr Współczesny, 2008; Utopia będzie zaraz, 
Narodowy Stary Teatr w Krakowie, 201 O; La liberta chiama la 
liberta Knapika, Opera Wrocławska, 201 O; Oresteia Xenakisa, 
Teatr Wielki - Opera Narodowa, 2010; Awantura warszawska , 
Muzeum Powstania Warszawskiego, 2011 ; Wielki Gatsby wg 
Fitzgeralda, Teatr Polski w Bydgoszczy, 2011 , Aktor Norwida, 
Teatr Narodowy w Warszawie, 2012). (fot. A. Georgiew) 

JULIA KORNACKA 
Projektantka mody i autorka kostiumów teatralnych. Absolwent
ka Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego 
w Łodzi. Pracowała m.in. z: Barbarą Wysocką, Michałem Zada
rą, Janem Peszkiem, Wojtkiem Klemmem, Zdzisławem Jaskułą, 
Igą Gańczarczyk, Remigiuszem Brzykiem, Ingmarem Villqistem, 
Rudolfem Zioło , Moniką Pęcikiewicz, Krzysztofem Garbaczew
skim. Współpracuje również z galeriami w Holandii i Danii, dla 
których projektuje limitowane serie ubrań Markoviec Green 
Future oraz tworzy stylizacje do teledysków i projektów telewi
zyjnych. (fot. arch. artysty) 

TOMASZ WYGODA 

Tancerz, aktor, choreograf. Absolwent Wydziału Historii Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Kielcach. W latach 1997-2003 tańczył 
w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu. Występował m.in. w spek
taklach: Jacka Łumińskiego i Konrada Drzewieckiego (Polska), 
Henrietty Horn (Niemcy), Jonathana Hollandera (USA) i Paula 
Claydena (Wielka Brytania). Stypendysta DanceWeb w Wiedniu 
(2002). Występował w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Fran
cji, Kanadzie i we Włoszech . Z zespołem W&M Phisical Theatre 
współtworzył spektakl Made in Polska - museum of imagination 
(Calgary 2004). Z warszawskim Teatrem Breton Caffe stwo
rzył spektakl Siam out oraz Tańcząc Sarę Kane. Współpracuje 
z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, gdzie bierze udział 
w spektaklach Krystiana Lupy (Zaratustra, Factory 2) , Pawia 
Mickiewicza (Niewina), Michała Zadary (Fedra) . Występuje także 
u Krzysztofa Warlikowskiego (Oczyszczeni, Teatr Współczesny 
we Wrocławiu, Teatr Polski w Poznaniu, TR Warszawa) i Agniesz
ki Olsten (Lincz, Samsara Disco, Teatr Polski we Wrocławiu). Jest 
autorem choreografii do: Zaglady domu Usherów (reż. Barbara 
Wysocka, TW-ON) , Orestei (reż . Michał Zadara, TW-ON) oraz La 
liberta chiama la liberta (reż . Michał Zadara/Eugeniusz Knapik, 
Opera Wrocławska) , Jakoba Lenza , Halki (reż . Natalia Korcza
kowska, TW-ON), Pierścienia Nibelunga (Valery Gergiev, George 
Tsypin , Alexander Zeldin, Teatr Maryjski) . Przygotował również 
choreografię do spektakli m.in.: Mikołaja Grabowskiego i Jana 
Peszka, Moniki Pęcikiewicz , Wiktora Rubina, Mai Kleczewskiej. 
Z Mariuszem Trelińskim pracował nad: La Boheme Pucciniego 
(Opera w Waszyngtonie), Borysem Godunowem Musorgskiego 
(Teatr Opery i Baletu w Wilnie, TW-ON), Królem Rogerem Szy
manowskiego, Alekiem Rachmaninowa i Jolantą Czajkowskiego 
(Teatr Maryjski) , Orfeuszem i Eurydyką Glucka (Opera w Braty
sławie, TW-ON) , Traviatą Verdiego, Turandot Pucciniego oraz La
tającym Holendrem Wagnera (TW-ON). (fot. arch. TW-ON) 

BOGDAN GOLA 

Chórmistrz, dyrygent i pedagog. Debiutował w Operze Śląskiej 
w Bytomiu (1977-1982). Potem kierował chórami Filharmonii 
im. Józefa Elsnera w Opolu, Zespołu Pieśni i Tańca „ Śląsk" , Aka
demii Muzycznej w Katowicach oraz Chórem Teatru Wielkiego 
w Warszawie. Jest twórcą Zespołu Muzyki Dawnej All Antico 
(1976-1986), a także Chóru Polifonicznego Sacri Concentus, 
działającego w latach 1993-1998 przy Warszawskim Towarzy
stwie Muzycznym. Z tym ostatnim zrealizował cykl nagrań archi
walnych dla TVP2 Brzmienie sacrum - polska muzyka sakralna. 
Kierowany przez niego w latach 1984-1995 i ponownie od 1998 
roku Chór Opery Narodowej zdobył sobie trwałe uznanie krytyki 
i publiczności w kraju i za granicą. Dzięki wzbogaceniu repertu
aru chóru o liczne dzieła oratoryjne i symfoniczne, zespół odnosi 
znaczące sukcesy nie tylko na scenie operowej, lecz także na 
estradach koncertowych. Poziom artystyczny chóru dokumentu
ją liczne nagrania fonograficzne i telewizyjne zrealizowane przez 
wytwórnie: EMI, Polskie Nagrania, CD ACCORD, Schwann Koch 
International, Studio Berlin Classic, CPO, a także TVP, ZDF, 3SAT, 
ARTE i Polskie Radio. Bogdan Gola współpracuje z licznymi ze
społami chóralnymi i filharmonicznymi w kraju . W swoich pro
gramach koncertowych dyryguje wielkimi dziełami oratoryjnymi, 
często sięgając po stare i zapomniane partytury muzyki polskiej. 
Równolegle z pracą artystyczną prowadzi działalność pedago
giczną , którą rozpoczął w 1979 roku w Akademii Muzycznej im. 
Karola Szymanowskiego w Katowicach. Od 1986 roku jest pra
cownikiem naukowym Akademii Muzycznej, dziś Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. w latach 1998-
2004 był Prodziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, obecnie 
kieruje Katedrą Dyrygentury Chóralnej. W 2001 roku otrzymał 
tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Laureat srebrnego 
medalu .Zasłużony Kulturze Gloria Artis·. (fot. J. Multarzyński) 
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HEATHER BUCK sopran MEDEA 
Absolwentka Yale University, Tufts University oraz Szkoły Muzeum Sztuk Pięknych 
w Bostonie. Laureatka Kolozsvar Award (2005). W jej repertuarze znajdują się m.in. 
partie w następujących operach: Orphee Grassa (La Princesse) , Beatrycze i Benedykt 
(Hero) Berlioza, Faust, The Last Night (Aniol) Dusapina, Ariadna na Naxos (Zerbinetta) 
R. Straussa, Piraci z Penzance (Mabel) Sullivana, Opowieści Hoffmanna (Olimpia) 
Offenbacha, Powder Her Face (Pokojówka) Adesa, Podróż do Reims (Hrabina de Fol
leville) i Cyrulik sewilski (Rosina) Rossiniego, Harun i morze opowieści (rola tytułowa) 
Wuorinena, Uprowadzenie z seraju (Konstancja) , Czarodziejski flet (Królowa Nocy) Mo
zarta, Wesola wdówka (Valencienne) Lehara, L'etoile (Laoula) Chabriera, Napój milosny 
(Adina) Donizettiego, Orfeusz i Eurydyka (Amor) Glucka, Dydona i Eneasz (Belinda) 
Purcella, Tramwaj zwany pożądaniem (Stella) Previna, Romeo i Julia (Julia) Gounoda, 
Proserpina (partia tytulowa) Rihma, West Side Story (Maria) Bernsteina. Współpraco
wała m.in. z: Metropolitan Opera, Washington National Opera, English National Opera, 
Concertgebouw, scenami operowymi w: Toledo, Birmingham, Nowym Jorku, Bostonie, 
Indianapolis, Santa Fe, Naples na Florydzie, Connecticut, Ohio, Arizonie, Wirginii, Mon
tanie, Milwaukee, St. Louis, Delaware, Calgary, Aspen , a także z londyńskim Almeida 
Theatre, Opera-Theatre de Metz, De Vlaamse Opera, Gran Teatre del Liceu, Carnegie 
Hall, Brooklyn Philharmonic, Central City Opera, bostońskim Handel and Haydn Society, 
nowojorskim Le Poisson Rouge, American Symphony Orchestra, San Antonio Sympho
ny Orchestra, Pacific Symphony, Chora! Society of Durham, Westchester Philharmonic, 
National Arts Centre Orchestra, Philadelphia Singers, Baltimore Chora! Arts Society, 
Kentucky Symphony Orchestra. Wykonała partię Lulu Baines w operze Elmer Gantry 
z Florentine Opera, nagranej dla firmy Naxos (plyta wydana w 2011 ), nominowanej do 
trzech nagród Grammy i okrzykniętej najlepszym przedstawieniem roku przez „Opera 
News ''. (fot. L-M. Mazzucco) 

ANNA KARASIŃSKA sopran 
Ukończyla poznańską Akademię Muzyczną, a następnie dwuletnie studia podyplomowe 
w londyńskiej Royal Academy of Music pod kierunkiem Joy Mammen, otrzymując dy
plom z wyróżnieniem (Dip RAM) . Laureatka Konkursu Wokalnego w Gdańsku (1993), 
Konkursu Mozartowskiego w Southport (1995), Konkursu Bachowskiego w Lipsku 
(1998) . Od 2002 roku współpracuje z Teatrem Wielkim - Operą Narodową, gdzie wystą
pila m.in. w: Peleasie i Melizandzie (partia tytułowa) Debussy'ego, Podróży do Reims 
(Corinna) Rossiniego, Przysiędze (Hrabina) Tansmana, La Rondine (Bianka) Pucciniego, 
Aidzie (Kaplanka) , Nabuccu (Anna) Verdiego, Carmen (Frasquita) Bizeta, Ubu Rex (Bo
lesław) Pendereckiego, Salome (lssachar) R. Straussa. Współpracuje m.in. z: Sinfonią 
Varsovią , NOSPR-em, Polską Orkiestrą Radiową , Liverpool Mozart Players, Orkiestrą 
Kameralną „Amadeus", zespołem Capella Bydgostiensis oraz filharmoniami w Krako
wie, Poznaniu , Łodzi , Szczecinie, Białymstoku , Opolu i Lublinie. (fot. arch. TW-ON) 

ŁUCJA SZABLEWSKA sopran 
Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Royal Aca
demy of Music w Londynie. Współpracowała m.in. z: warszawską Filharmonią Narodo
wą, Lutosławski Youth Orchestra, Operą i Filharmonią Podlaską , Orkiestrą Filii Akademii 
Muzycznej w Białymstoku, Sinfonią Artis, Teatrem Wielkim - Operą Narodową. W jej 
repertuarze znajdują się m.in. partie w: Czarodziejskim flecie (Pamina) Mozarta, La se
rva padrona (Serpina) Pergolesiego, Sudden Rain (She) Nowaka, Chantefleurs et Chan
tefables Lutosławskiego, kompozycji Ancien! Voices of Chi/dren Crumba. Brała udział 
w takich festiwalach, jak: Warszawska Jesień , Festiwal Witolda Lutosławskiego „ Łań

cuch", Laboratorium Muzyki Współczesnej, Festiwal Pieśni Kompozytorów Polskich, 
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Sacrum - Non Profanum", Dni Muzyki Karola 
Szymanowskiego w Zakopanem, „Radnice hudebni" w Czechach. (fot. arch. TW-ON) 

JOANNA DOBRAKOWSKA mezzosopran 
Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu . Stypendystka Ministerstwa Kultury 
i Rządu Austriackiego, kontynuowała naukę na Universitat flir Musik und darstellen
de Kunst w Wiedniu. Współpracowała m.in. z: Schlosstheater Schonbrunn w Wiedniu, 
Operą Dolnośląską , Operą Krakowską. W jej repertuarze znajdują się m.in. partie w: 
Czarodziejskim flecie (Ili Dama) , Rzekomej ogrodniczce (Don Ramiro), Weselu Figara 
(Marcellina) , Don Giovannim (Zerlina) Mozarta, Loterii na mężów (Miss Eveline Huck, 
Molly Troodwood) Szymanowskiego, Strasznym dworze (Jadwiga) Moniuszki , Diablach 
z Loudun (Louise) Pendereckiego, Madame Butterfly (Suzuki) Pucciniego. Nagrała kil
kanaście płyt - w tym Nieszpory op. 37 Rachmaninowa dla francuskiej wytwórni Na1Ve 
oraz muzykę polską XVIII i XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Jasnogórskiej dla wytwórni 
Musicon. (fot. arch. artysty) 

MICHAŁ WAJDA-CHŁOPICKI kontratenor 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. W 2005 roku 
wziął udział w XI Konkursie Sztuki Wokalnej im. Ady Sari w Nowym Sączu , gdzie zdobył 
Nagrodę Specjalną za najlepsze wykonanie utworu współczesnego. W jego repertuarze 
znajdują się m.in .: Stabat Mater Pergolesiego, Miserere Hassego, Litaniae de providen
tia divina Gorczyckiego, Te Deum Charpentiera, Gloria Vivaldiego, Msza O-dur Dvofaka, 
Msza Kreolska Ramireza, Petite messe solenne/le Rossiniego, Apollo i Hiacynt Mozarta. 
(fot. arch. artysty) 
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WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 
Dyrektor techniczny Janusz Chojecki 
Asystent dyrygenta Ewa Strusińska 
Asystent reżysera Łukasz Korczak 
Asystent scenografa Jadwiga Wóycicka 
Asystenci kostiumologa Wanda Radwan-Richard 
Przygotowanie muzyczne i językowe solistów Marcin Kozieł 
Dyrygent chóru Mirosław Janowski 
Pianiści korepetytorzy solistów Maciej Grzybowski, Małgorzata Piszek 
Pianiści korepetytorzy chóru Ewa Goc, Wioletta Łukaszewska 
Inspicjenci Marzanna Domagało, Andrzej Wojtkowiak 
Kierownictwo Działu Produkcji Dekoracji i Kostiumów Mariusz Kamiński, 
Katarzyna Luboradzka (kostiumy), Tomasz Wójcik (dekoracje) 
Kierownictwo obsługi sceny Robert Karasiński, Andrzej Wróblewski 
Realizacja świateł Paweł Jasiński 
Realizacja projekcji wideo Tomasz Jasielec, Piotr Majewski 
Sufler Lech Jackowski 
Kierownik statystów Tomasz Nerkowski 
Przygotowanie tekstu na tablicę świetlną Katarzyna Fortuna wedlug przekładu Jacka St. Burasa 
Emisja tekstu na tablicy świetlnej Bartłomiej Gembicki 
Realizatorzy dźwięku Iwona Saczuk, Adam Ciesielski 
Dział Produkcji Przedstawień Premierowych Izabela Just, Konrad Szpindler, Katarzyna Szybińska 
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