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Wieczór w dużym mieście . Pracownicy korporacji kończą 
pracę i wysypują się na ulicę. Koniec pracy oznacza przy
mus zabawy. Zapowiada się kolejny ,szalony wieczór". 
Des Grieux ma dość rutyny codzienności. Niejasno tłuma
czy się z niechęci do zabawy i braku miłosnych przygód. 
Miłość , zakochanie, uwiedzenie stają się dla Des Grieux 
szansą wyrwania z matrixu codziennośc i. Nagle z tłumu , 

jak zaburzenie wzrokowe, jak szum powidokowych pożą
dań wyłania się Ona (Tra voi belle brune bionde ... - Czy 
wśród was, ślicznotki .. . ). 

Jej obecność zaczyna się konkretyzować . Manon poja
wia się w towarzystwie swojego brata Lescaut i starego 
Geronte'a (Manon Lescaux mi chiamo ... - Nazywam się 
Manon Lescaut ... ). Des Grieux jest oczarowany (Donna 
non vidi mai simile a questa - Nigdy nie spotka/em kobiety 
podobnej do nie/) . Wreszcie przez chwilę czuje się szczę
śliwy. 

Miasto ironicznie komentuje zachowanie zakochanego 
Des Grieux. 

Pojawia się Geronte w otoczeniu kobiet. Jest medialnym 
potentatem i ważną figurą w świecie przestępczym . Jest 
perwersyjny, twardy i okrutny. Dla niego Lescaut stręczy 
swoją siostrę . Zdaje sobie sprawę , że spotkanie z Geron
tem to możliwość finansowego i społecznego awansu. 
W tej grze kartą przetargową jest ciało Manon. 

Noc w barze. Des Grieux spotyka Manon. Ostrzega ją 

przed Gerontem. To spotkanie dwojga samotnych, spra
gnionych miłości ludzi. Postanawiają uciec. Geronte wpa
da w furię na wieść, że ktoś odebrał mu jego zdobycz. 
Lescaut zapewnia Geronte'a, że Manon, która nie potrafi 
żyć z dala od luksusu, szybko do niego powróci. 

........ 

........ .......... c.:» .......... 
~ ........ 

Akt li: WŁADZA 

Akt Ili: UPADEK 

Akt IV: POMIĘDlY ŚWIATAMI 

Manon wybiera pełne przepychu życie u boku Geronte'a. Jest w centrum 
zainteresowania. Jej brat uważa, że dokonała słusznego wyboru (Una 
casetta angusta era la tua dimora ... - Mieszkataś w nędznym domku). 
Manon tęskni za Des Grieux, od dawna nie miała o nim wiadomości. Tym
czasem Des Grieux, balansując na granicy prawa, próbuje zdobyć pieniądze 
by móc kiedyś znów zdobyć Manon (In quelle trine morbide ... - W tych 
miękkich koronkach ... ). 

Przyjęcie u Geronte'a, wydane na cześć Manon. Otoczona perwersyjnie 
pożądliwymi mężczyznami stała się ich zabawką , lalką, która w zamian za 
kosztowne prezenty tańczy tak, jak jej zagrają. A jednak Manon nudzi się . 

Dobra materialne nie wystarczają. 

Pojawia się Des Grieux. Powrót kochanka budzi w Manon niepokój. Docho
dzi do sceny zazdrości , kłótni i wyrzutów. Manon błaga , by jej nie odrzucał . 

Des Grieux jest bezsilny wobec toksycznego uczucia. 

Geronte zastaje ich razem. Manon kpi z obleśnego starca i ostatecznie 
wybiera młodość . Kiedy Geronte odchodzi , znowu czuje się wolna. 

Manon chce uciec z Des Grieux, ale żal jej luksusu, w jakim żyje 

(Ah! Manon, mi tradisce il tuo to/le pensier. .. - Och Manon, zdradzasz mnie 
swoimi szalonymi myślami ... ). Muszą się śpieszyć . Lescaut ostrzega, że 
Geronte nasyła na nich policję . Manon nie zdaje sobie sprawy z niebezpie
czeństwa . Oskarżana przez Geronta o kradzież , zostaje zatrzymana. 

Des Grieux odnalazł Manon w niewoli. Jest jedną z wielu kobiet, które mają 
być wywiezione z miasta. Ta noc, tak jak całe życie , jest dla Des Grieux nie
ustannym, pełnym udręki i przywidzeń oczekiwaniem na wyśnioną Manon. 

Teraz czeka na widzenie z nią . To wszystko, co udało się załatwić dzię
ki Lescaut. Miasto schodzi się , by zobaczyć swoje potępione oblicze. 
A może obecność Manon jest kolejną projekcją chorego umysłu , podob
nie jak zbiorowy sąd nad nią , któremu przewodzi Geronte? Manon jak inne 
zdegradowane i poniżone kobiety zostaje wykluczona. Des Grieux chce być 
z nią do końca. Mimo wszystko! (Guardate, pazzo son! guardate ... - Patrz
cie, jestem szalony. .. ). 

W zawieszeniu między snem i śmiercią , między marzeniem a pożegnaniem 
(Arida landa ... immoto cie/o! - Ja/owe pustkowie .. . nieruchome niebo.0. 
Sen o Manon rozpada się . Wracają strzępy relacji , niezabliźnione rany, frag
menty rozmów, wyrzuty. Ostateczny rozrachunek. Niekończące się poże
gnanie. Des Grieux modli się (O Dio, a cui tanciullo anchi'io levai la mia 
preghiera, un soccorso, un soccorso! - Boże, któremu jako eh/opiec ode
bratem swoje modlitwy, pomocy! Pomocy!) . Dla niego to jest jak koszmarny 
sen, w którym nie można zrobić nic, żeby pomóc umierającej ukochanej. 

Man on (Sola, perduta, abbandonata ... - Sama, zgubiona, opuszczona ... ) 
pragnąca jedynie ludzkiego uznania, umiera samotnie, wciąż nienasycona, 
cierpiąca i zadająca cierpienie ... Tańczy na gruzach wyobrażonego .. . 

5 





8 

Michał Bajer 
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SZESCIU AUTOROW 
W POSZUKIWANIU POSTACI 
Wśród dominujących na XIX-wiecznym rynku operowym adaptacji utworów 
literackich Manon Lescaut zajmuje miejsce dość szczególne. Nie chodzi 
wyłącznie o zainteresowanie, jakie temat wzbudzał u kompozytorów, a to, 
jak wiadomo, byto spore. Osobliwość polega na tym, że dwie najsłynniejsze 
opery o Manon - autorstwa Masseneta (1884) i Pucciniego (1893) -
cieszą się ciągle niemal równą popularnością, a stawa każdej z nich 
wziętej z osobna prawie idealnie zrównoważyła stawę literackiego oryginału, 
nie spychając go równocześnie w zapomnienie 

azwyczaj operowe adaptacje modnych w swoim czasie powieści 
i dramatów albo zupełnie przyćmiewają pierwowzory (jak Ernani, 
Rigoletto , Trubadur, Tosca, Madama Butterfly) , albo zostają przytło
czone ich zasłużoną literacką renomą. Kto słyszał choćby jedną arię 
z Esmeraldy Luise Bertin, opartej na wciąż czytywanej powieści 
Katedra Marii Panny w Paryżu Wiktora Hugo? Malo kto zna Quo 

vadis? Jeana Nouguesa czy nawet Salammbo Ernesta Reyera. W odróżnieniu 
od wszystkich wymienionych dziel, tytuł Manon Lescaut odsyła jednocześnie 
do trzech dziel. Ksiądz Prevost, Massenet i Puccini nabyli trwale prawa do 
uważania Manon za swoje dziecko, na równi z fantomatycznym - nieobecnym 
zarówno w powieści , jak w adaptacjach - panem Lescaut. U wykształconego 
Europejczyka, imię i nazwisko bohaterki wywołuje konglomerat wspomnień 
powieściowych i wrażeń muzycznych, zapisanych w dwóch różnych językach. 
Opera Pucciniego powstaje jako ostatnia, co sprawia, że autorzy tej wer
sji musieli być świadomi kulturowych rezonansów, którymi wibruje temat. 
Istotnie - co potwierdzają wypowiedzi samego Pucciniego - Manon Lescaut 
z 1893 roku opracowana została w odniesieniu do poprzednich wersji , niekiedy 
przedłużając tradycję , częściej brutalnie ją łamiąc . Podejmując temat w okresie 
wielkiej sławy utworu Julesa Masseneta, Puccini nie może uzasadnić wyboru 
inaczej, jak ambicją ukazania jego nowych aspektów. 

Praca nad dziełem nie przebiegała 
sprawnie. Redakcja satysfakcjonujące
go libretta okazała się takim 
wyzwaniem, że ostateczny tekst jest 
zlepkiem fragmentów napisanych przez 
sześciu autorów, z których 
żaden nie podpisał się na stronie 
tytułowej. Byli to: Ruggero Leoncavallo, 
Marco Praga, Giuseppe Giacosa, 
Domenico Oliva, Luigi lllica, 
wspomagani przez samego Giacomo 
Pucciniego pod okiem wydawcy 
Giulio Ricordiego. 

MASSENET KONTRA PUCCINI 
ostać Manon Lescaut pojawia się w Pamiętniku i przygodach 
szlachcica, który wycofa/ się ze spraw świata , dzieła o równie 
złożonej strukturze, co jego tytuł. Jego autorem jest Antoine
FranGois Prevost, zwany księdzem Prevostem (1697-1763). 
Wielotomowy utwór stanowi przykład tego, jak gruntownie 
wykształcony Francuz z pierwszej polowy XVIII wieku wyobra

żał sobie powieść , gatunek wciąż jeszcze słabo skodyfikowany, nieopisany, 
uchodzący za niski. Pamiętnik stanowi zbiór rozmaitych historii i doświadczeń , 

relacjonowanych w formie zbliżonej często do noweli, głosem tytułowego 
szlachcica. Historie następują po sobie bez istotnego fabularnego uzasad
nienia. Z punktu widzenia współczesnego czytelnika, książka musi wydawać 
się dość bezładna . Ze względu na brak spójnej, harmonijnej intrygi, różni się 
zarówno od powieści XIX-wiecznej, jak i XVIII-wiecznych arcydzieł gatunku, np. 
Nowej Heloizy Rousseau czy Niebezpiecznych związków Choderlosa de Laclo
sa. Około stustronicowa Historia Manon Lescaut, ostatnia część wieloks ięgu , 

powtarza główny wątek całego cyklu : tekst jest zapisem opowiadania kawalera 
Des Grieux, dokonanego w obecności tytułowego szlachcica. Mamy tu więc do 
czynienia z zalążkiem struktury szkatułkowej, wynikającej ze spotkania dwóch 
narratorów pierwszoosobowych. Narrator-szlachcic interweniuje też w bieg 
historii, dostarczając narratorowi-kawalerowi Des Grieux sumy koniecznej dla 
przekupienia strażników uwięzionej Manon. 

Zwięzła, linearna struktura opowieści Kawalera Des Grieux 
pozwala bardzo silnie wybrzmieć tematowi namiętności, 
zagadnieniu filozoficznemu, teologicznemu i medycznemu 
w okresie poprzedzającym powstanie psychologii 
we współczesnym kształcie. 

Aby wytłumaczyć się ojcu ze swoich błędów, Des Grieux sprawnie posłu
guje się retoryką wykładaną w kolegiach. Ale jego obrona jest paradoksalna 
z punktu widzenia racjonalistycznej etyki, poddającej emocje kontroli rozsąd
ku . Uleganie namiętnośc iom nie może być usprawiedliwieniem dla ... błędów 
wynikających z ulegania namiętnościom . A w powieści Prevosta, te błędy przy
bierać będą coraz bardziej niepokojące kształty : krzywoprzysięstwa , kradzieży, 

morderstwa. 
Podejmując temat typowy dla pisarstwa moralistycznego, Prevost, w odróż
nieniu od wielu pisarzy swojej epoki, unika wpisania reprezentacji namiętności 
w strukturę jednoznacznego exemplum. Pod jego piórem, Des Grieux - czło

wiek zbaczający na złą drogę z powodu zlej miłości - nie jest tylko antybo
haterem, przeciwieństwem moralistycznych instrukcji obsługi dobrego życia , 

mającym wzbudzać odrazę i przerażenie . Do pewnego stopnia, autor dotyka 

9 



10 

iii!!! -c:,.::, 
c:,.::, 

== =-
c:: 
CC ...... 
iii!!! 
c::::::t 
:::.:: 
...... ....... 
iii!!! ....... 
C'-' 
C'-' 
c:: 
::IE 

nienazywalnego, wzbudzając w kilku pokoleniach czytelników nie tylko przera
żenie zmieszane ze współczuciem, lecz także coś bardziej mrocznego - niemą 

fascynację obrazem upadku, upokorzenia i zła. 
Ten mroczny wymiar oświeceniowej historii nie znalazł ekwiwalentu we wcze
snych XIX-wiecznych adaptacjach muzycznych, balecie Helvyego i opera 
comique Aubera. Wybór teatralnych form wiele mówi. Wprawdzie gatunek 
opera comique nie ogranicza się wyłącznie do konwencji żartobliwej, fran
cuska opera comique nie jest odpowiednikiem włoskiej buffa. Jak stwier
dza w 1835 roku felietonista paryskiej .Gazette musicale": .Opera comique 
przynależą wszystkie odcienie i wszystkie kolory. Wolno jej przeskakiwać od 
żartu do surowości oraz przechodzić z tragicznych scen poważnego dramatu 
do pocieszności opery buffa". Te słowa, napisane na 40 lat przed premierą 
Carmen Bizeta dowodzą elastyczności gatunku. W tym kontekście przerób
ka fabuły Prevosta na opera comique nie powinna dziwić. Jules Massenet, 
wystawiając w 1884 roku Manon, również opatrzoną określeniem gatunko
wym opera comique, przyjął jednak nieco inną strategię . Pisząc na kilka lat 
przed Puccinim, wyciągnął już konsekwencje z długiej teatralnej tradycji tematu 
i zaproponował dzieło, które świadomie często sytuuje się na gruncie stylizacji. 
Massenetowska Manon stanowi wyraz czułości dla dawnych konwencji opera 
comique, opiera się na subtelnym dialogu z zastanymi formami, przy tym inte
ligentny dystans nigdy nie prowadzi do parodii. 
Mimo odżegnywania się od Massenetowskiego wzorca, w swojej Manon Puc
cini również posłużył się stylizacją , kulminującą w scenie lekcji tańca z li aktu , 
gdzie odnajdujemy kolejno madrygał i menueta. A jednak wioska lektura Prevo
sta odcina się od istniejących adaptacji, nawiązując silniej do ciemnych aspek
tów powieści. Pod względem innowacji w podejściu do tematu symboliczne 
wydaje się miejsce, jakie w Manon Pucciniego zajmuje stylizacja na dawne for
my wokalne: I akt otwiera się przerwaną canzoną młodego poety, któremu chór 
nie pozwala dojść do słowa; madrygał w li akcie stanowi znak przyjętych przez 
Manon społecznych ograniczeń (nazwisko zamożnego kochanka - de Ravoir, 
z prefiksem „re" - oznacza nie tylko . mieć", ale . mieć wiele razy", co sugeruje 
brak świeżości i przechodniość wszelkich form właściwych jego egzystencji) , 
natomiast zwrot akcji zwiastuje szekspirowska piosenka Zapalacza Latarń 

w Ili akcie. Ostatni akt jest jedynym, w którym tekst libretta definitywnie uwalnia 
się od cudzysłowów. Swoista Pucciniowska opowieść o Manon dochodzi do 
głosu stopniowo, wyłaniając się dopiero z gmatwaniny cytatów. 

MŁODA, ZDROWA , CHCIWA 
onstrukcja teatralnych adaptacji Manon Lescaut różni się od 
wielu XIX-wiecznych włoskich oper szczegółem tak widocznym, 
że łatwo umyka uwadze: przedstawieniem na scenie pierwsze
go spotkania kochanków. Żadne inne z 29 dziel Verdiego nie 
zawiera takiej sceny, podobnie jak żadna opera Belliniego. Ta 
morfologiczna ciekawostka posiada swoje wyjaśnienie w syste

mie poetyki libretta: mimo nawiązań do nowoczesnej - a więc romantycznej 
- treści , dramaty muzyczne długo zachowują część ograniczeń narzuconych 
przez klasycyzm. Z jednej strony, libretta zrywają z dosłownym rozumie
niem zasady jedności czasu, gdyż trwanie ich akcji przekracza zwykle dobę ; 

z drugiej jednak strony raczej nie spotykamy w tej epoce wielu librett o wyraź
nie epickim porządku czasowym, w których rytm wydarzeń mierzyłby się 

w miesiącach albo latach. Autorzy pozostają wierni Arystotelesowskiej senten
cji , nakazującej przedstawienie pewnej logicznej sekwencji działań , a nie całe
go życia bohatera. Tym samym, akcja romantycznych oper otwiera się zwykle 
w momencie bliskim punktowi kulminacyjnemu - in medias res . Taka budowa 
nie pozwala na ukazanie pełnego rozwoju erotycznych relacji. Uczucia miłości 
i zazdrości , które doprowadzają do dramatycznego kryzysu, narodziły się zwy
kle o wiele wcześniej , a ich początek przywołany zostaje tylko we wspomnie
niu (dobrym przykładem jest Boitowska wersja Otella dla Verdiego: usuwając 
pierwszy akt, librecista we współpracy z kompozytorem kondensują oryginalną 
Szekspirowską strukturę). I tutaj zaznacza się wyjątkowość tematu Manon. 
W dramatach jej poświęconych główny nacisk pada nie na określoną sekwen
cję zdarzeń (która różni się znacznie u Halevy'ego, Aubera, Masseneta i Pucci
niego), ale na ewolucję łączącej bohaterów emocji. Ta ewolucja odmalowana 
zostaje w sposób kompletny, od narodzin po śmierć. 

Pod tym względem Manon Lescaut jest tematem 
z gruntu „niearystotelesowskim" i zapowiada raczej 
dramaturgiczne eksperymenty XX wieku. 

I stąd - rzadka w operach - scena pierwszego spotkania (niespodziewanym 
precedensem jest Kopciuszek Rossiniego z duetem Un soave non so che„ .. 
stanowiącym rodzaj melancholijnej medytacji nad rodzącymi się uczuciami, 
z kolei swoistą próbą dramatu jako szerokiej panoramy życia bohatera jest 
Simone Boccanegra Verdiego) . W odróżnieniu od bardziej skomplikowanej 
struktury opery Masseneta, Puccini i jego libreciści zredukowali fabułę powie
ści Prevosta do trzyelementowego schematu: pierwsze spotkanie Manon 
i Kawalera Des Grieux (akt I) - zejście się kochanków po rozstaniu (li akt) 
- upadek i śmierć Manon (Ili i IV akt) . Włoscy twórcy wyeliminowali wszyst
ko, co zbliżało francuską operę do komedii: (scenę z ośmieszonym starcem, 
scenę z szulerami). Dzieło Masseneta odpowiadało na oczekiwanie francuskiej 
publiczności, przyzwyczajonej do odkrywania w teatrze panoramicznego odbi
cia świata . Francuskie sztuki z XIX wieku dzielą się często na obrazy, których 
funkcją bywa nie tyle rozwijanie fabularnego wątku , co kreślenie zbiorowego 
portretu otaczającej protagonistów społeczności. Za dodatkową zaletę uważa 
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się kontrastowanie obrazów, pozwalające na ukazanie rozmaitych społecznych 
kodów i ich wpływu na bohaterów. To wszystko jest widoczne w Manon Mas
seneta, gdzie sukcesja obrazów odpowiada zarazem wymogom wnikliwego 
opisu społeczeństwa i poszukiwana kontrastu (oberża - skromne mieszkanie 
- park - zakrystia paryskiego kościoła - salon - pustkowie) . Puccini i jego 
libreciści zrezygnowali ze społecznej warstwy historii Manon. U nich - mimo 
obecności wielu postaci pobocznych - uwaga widza nigdy nie ulega rozprosze
niu, nigdy nie rozlewa się na zbiorowość , ale przeciwnie - zostaje przywiązana 
do pary protagonistów. 
Najistotniejszym aspektem nowego podziału na sceny, wprowadzonego przez 
włoskich autorów, jest jednak co innego: konsekwentne wyeliminowanie 
wszystkich pogodnych epizodów i położenie nacisku na upadek bohaterów . 
O ile już w oryginale tonacja historii Man on zmierza od komedii do dramatu, trze
ba przyznać, że u Pucciniego - w odróżnieniu od powieściowego pierwowzoru 
i wcześniejszych teatralnych adaptacji - drastyczna zmiana nastroju (przejście 
,ze szczęścia w nieszczęście ", jak definiuje tragiczną perypetię Poetyka Arysto
telesa) dokonuje się o wiele wcześniej. Na pięć scen Ueśli liczyć jako oddziel
ną scenę monolog Des Grieux wypowiadany w li akcie, a zwykle opuszczany 
w przedstawieniu), ostateczny zwrot akcji, zapowiadający tragiczny finał , sytu
uje się już w zakończeniu drugiego obrazu. Massenet poświęca klęsce Manon 
i Des Grieux jedną scenę , Puccini trzy. Ten bodaj najsilniejszy gest interpreta
cyjny autorów adaptacji stanowi też swoistą zdradę struktury oryginału , która 
- pod względem proporcji - odpowiada z grubsza budowie opery Masseneta. 
O ile francuska Manon to opowieść o nadwrażliwych awanturnikach, którzy 
w finale upadają , o tyle opera Pucciniego jest w przeważającej części opowie
ścią o ludziach po upadku. Podobne uporządkowanie fabularnego materiału 
odciska na włoskiej adaptacji Manon bezprecedensowe, czarne piętno . 

Zadna wcześniejsza teatralna przeróbka powieści Prevosta 
nie jest równie ponura. 

Właśnie ta ciemna tonacja czyni z Manon Pucciniego dzieło z gruntu odległe 
od tradycji romantyzmu, który we włoskiej operze przyjął raczej stonowane 
barwy. Z gruntu nieromantyczna jest tu charakterystyka głównych bohaterów, 
których upadek został przedstawiony w sposób odległy od XIX-wiecznego 
melodramatu. Społeczna klęska bohaterów Verdiego - Luizy Miller, Violetty 
Valery, Rigoletta - opromieniona jest niezmiennie blaskiem moralnego tryumfu 
nad prześladowcami; u Pucciniego w historii Manon wstyd i upokorzenie mają 
ostateczny wymiar i wiążą się z etycznym bankructwem na całej linii. Dotyczy 
to nie tylko sekwencji umieszczonych po punkcie zwrotnym, a więc po wła
ściwym upadku w finale pierwszej sceny li aktu. To staczanie się bohaterów 
zaczyna się o wiele wcześniej. 
Jednym z najsłynniejszych fragmentów Manon Masseneta jest aria Adieu notre 
petite table , monolog Manon, wyrażający dylemat przed porzuceniem Des 
Grieux dla zamożnego kochanka. Charakterystycznym gestem włoskich auto
rów jest rezygnacja z jakiejkolwiek partii monologowej, odmalowującej moral
ne rozterki tytułowej postaci. Dwa dłuższe monologi Manon w I i li akcie wygła
szane są w obecności mężczyzn , co stawia pod znakiem zapytania ich status; 
mogą być szczerą introspekcją albo retoryczną manipulacją . To zerwanie z kla
syczną tradycją dramaturgiczną przywodzi na myśl technikę behawioralną . Nie-

przenikniona - na swój sposób niema, bo pomijająca milczeniem własne dyle
maty - Manon Pucciniego odcina się nie tylko od tradycji romantycznej, lecz 
także werystycznej . W oczach współczesnego odbiorcy podobna kreacja koja
rzy się z naturalizmem. Tę asocjację wzmacnia inna scena, poprzedzająca finał 
li aktu próba opuszczenia apartamentu Geronta de Ravoir. Słysząc zbliżających 
się zbirów, Des Grieux próbuje skłonić bohaterkę do natychmiastowej uciecz
ki , ale w tym momencie Manon nie jest już kochanką człowieka , tylko klejno
tów. Ulegając paraliżującej fascynacji , opóźnia ucieczkę , żeby systematycznie 
ogołocić salon z kosztowności. Podobne zainteresowania - skądinąd zgodne 
z tekstem powieści Prevosta - w klasycznym melodramacie uchodziłoby za 
cechę obsceniczną , nieprzedstawialną w gatunku, którego reprezentantki, takie 
jak Elvira z Ernaniego czy Medora z Korsarza Verdiego rzucają w twarz światu , 

iż ,non v'ha gemma che in amore possa l'odio tramutar" (,nie ma klejnotu, 
który obróciłby nienawiść w miłość " ). Drastycznym wyjściem ze świata melo
dramatu są też skierowane do starego kochanka słowa Manon przyłapanej 
z Des Grieux: ,Guardatevi! "- patrz na swoją starość , porównaj ją z naszą mło
dością i zdrowiem. 

Młoda, zdrowa i chciwa: w tym dramaturgicznym 
portrecie Manon ksiądz Prevost zdaje się 
miejscami spotykać z Zolą. 

UZALEŻNIONA OO MELANCHOLII 
ak wiele fabuł XVIII-wiecznych powieści, Manon Lescaut wpisuje 
się w konwencję , którą dzisiaj nazwalibyśmy opowieścią drogi. 
Częste zmiany miejsca i związany z nimi upływ czasu wytyczają 
szkielet formy, która zostaje następnie wypełniona partiami o cha
rakterze introspekcji . Czas i przestrzeń zostały w tekście libretta 
opery Pucciniego uwypuklone. Poza wpływem XVIII-wiecznej 

prozy zadecydował o tym prawdopodobnie jeszcze inny czynnik - właściwa 

końcowi XIX wieku fascynacja dramatami muzycznymi Richarda Wagnera. 
W libretcie Manon Pucciniego czas i przestrzeń zostają wskazane od początku 
jako forma determinująca miłość bohaterów. Choć mówienie o przyszłości jest 
samo w sobie typowe dla ekspozycji dramatu, otwarcie niewielu sztuk przy
nosi taką liczbę planów na przyszłość zogniskowanych wokół jednej postaci. 
W oberży z I aktu , przestrzeni niosącej z sobą dość czytelne symboliczne kono
tacje, dosłownie wszyscy obecni na scenie rozwijają mniej lub bardziej szcze
gółowe scenariusze przyszłych losów bohaterki: Manon ma wkrótce znaleźć 
się w klasztorze, Des Grieux planuje uchronić ją przed tym losem, tak samo jak 
de Ravoir w porozumieniu z Lescautem, którym z kolei na przeszkodzie staje 
przedsiębiorczy student-poeta, pragnący - tak jak wszyscy inni - odcisnąć 

swoje piętno na przyszłości dziewczyny (trochę na podobieństwo Poety z Turka 
we Wfoszech Rossiniego i Romaniego) . Szczęśliwa przyszłość Manon wciąż 
jest przedmiotem zabiegów jej kochanków oraz brata, aż do punktu zwrotnego 
w finale li aktu. Od tego momentu w libretcie nie mówi się już o przyszłości 
Manon, ale o jej przeszłości , jak w długiej scenie korowodu ,kobiet złego życia" 

w Ili akcie. Przeszłość i kres są słowami-kluczami drugiej połowy opery. 
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W tym życiorysie rozpiętym między planami 
na dobrą przyszłość a piętnem złej przeszłości, 
zaprzepaszczona zostaje teraźniejszość, 
co na poziomie konstrukcji libretta zaznacza się w całkowitej eliminacji sekwen
cji ukazujących szczęśliwe chwile miłości bohaterów. Jakkolwiek status tej elip
sy jest nieoczywisty- wiemy, że zarówno pierwszy librecista, jak i sam Puccini 
planowali rozbudowanie historii o dodatkowy akt, odpowiadający okresowi 
wspólnego życia Manon i Des Grieux - stała s ię ona nierozerwalną częścią dzieła 

i wpływa znacząco na jego sens. 

Po I akcie, zarysowującym bazę historii, odnajdujemy Manon już na długo 
po ucieczce od Kawalera Des Grieux, znudzoną zalotami starego de Ravoir. 
Ta odważna decyzja autorów adaptacji jest równocześnie interpretacją: miłość 
w Manon Lescaut jawi się jako miraż . 

Jej szczęśc~e uchwycić można tylko 
w przeczuciu, spostrzec wyłącznie w powidoku, 

a jej teraźniejszość jest niedostępna dla oczu. 

Ta nie-reprezentacja stanu szczęśliwej miłości w libretcie Manon odsyła do 
innej paradoksalnej czasoprzestrzeni: historii młodości (dzieciństwa?) Manon, 
przed spotkaniem Kawalera (ten okres i związane z nim miejsce zostaje przy
wołane w krótkim monologu Manon w I akcie) . Miejsce szczęścia powraca 
w li akcie, gdzie może być mowa zarówno o dawnym domu, jak i mieszkaniu 
dzielonym z Kawalerem. Te fragmenty libretta nie wystarczą do odtworzenia 
biografii Manon. Pozwalają jednak uchwycić ważny rys literackiego portretu tej 
postaci, jako kobiety ciężko uzależnionej od melancholii, sytuującej się zawsze 
w perspektywie utraty. Świat Manon jest paradoksalny, bo odczuwany tylko 
poprzez brak. Smutek zawarty w tych obrazach początku , zamyka w sobie 
zapowiedź śmierci , która zabierze bohaterów na końcu. 

NOWOCZESNY PUCCINI 
oryginalnym podejściu do powieści Prevosta libretto 
Manon Lescaut odcina się od seryjnie produkowanych 
w XIX wieku operowych adaptacji prozy. Wiele z tych tek
stów nawiązywało do słynnych powieści tylko tytułem 

- używanym jako hasło reklamowe - w rzeczywistości 
natomiast stanowiło przeróbki już istniejących wcześniej

szych teatralnych opracowań , wystawianych w teatrach wyspecjalizowanych 
w melodramatycznym repertuarze. Ta parazytarność libretta wytykana była 

przez współczesnych krytyków nawet tak znakomitym osiągnięciom gatunku, 
jak tekst Cammarano do Łucji z Lamermooru czy Pepoli do Purytan. 

Tekst Manon Lescaut Pucciniego przynależy już do nowego (naznaczonego 
silnie przez Wagnera i póżniejsze dzieła Verdiego) sposobu myślenia o operze 
jako dziele z gruntu muzyczno-literackim. Taka logika zdominuje XX wiek, kiedy 
to zaczerpnięte z prozy libretta oper Brittena, Henzego, Pendereckiego będą 
nie tyle utylitarnymi przeróbkami , co osobistymi interpretacjami czy wręcz 
zapisem estetyczno-filozoficznych medytacji nad genialną literaturą. Niezależ
nie od swojej wartości muzycznej, Manon Lescaut Pucciniego jest więc też 
dziełem przełomowym w historii relacji na linii proza - teatr. Przez wzgląd na 
wyrazistość struktury, konsekwentne wydobycie obsesyjnych wątków, autorzy 
libretta Manon (Lescaut) są w historii teatru poprzednikami takich artystów
adaptatorów, jak Stanley Kubrick, Pier Paolo Passolini czy Krystian Lupa. 

Michał Bajer - dramaturg, tłumacz literatury 
francuskiej . Autor sztuk: Straż nocna, Studium 
w szkartacie, Verklarte Nach!, Zjedz serce wroga , 
Strefa dzialań wojennych. 
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„Słucha j, Puccini, skoro jest, jak jest, wyślę cię do 

Illiki!". Takimi słowami zwrócił się zapewne do niego Ricordi, gdy zauważył, że 

jego wychowanek będzie miał trudności w ukończeniu libretta do Manon Lescaut, 

swojej trzeciej opery po Le Villi i Edgarze. Ricordi nie chował urazy po umiarko

wanym sukcesie tego drugiego dzieła . Teraz chodziło o to, by trzecie dzieło Pucci

niego zrealizowało pokładane w nim nadzieje . 

W 1891 roku Puccini doprowadził już do załamania nerwowego trzech 

librecistów, pracujących nad jego nowym dziełem: Leoncavalla, Pragę i Giacosę. 

Za żadne skarby świata nie chciał rezygnować z Manon Lescaut. Podobała mu się 

ta historia, interesowały go postaci, a Francuz Massenet wykorzystał już temat 

(w 1884 roku; pierwsze spektakle we Włoszech w 1893 roku). Było to wystarcza

jącym powodem - albo się jest ambitnym, albo nie - by go zaprezentować na 

nowo, tym razem w wersji włoskiej. 

Nadszedł czas, by Ricordi, zmęczony brakiem satysfakcji u swego prote

gowanego, podsunął mu Illicę. Dramaturg ten, urodzony w 1857 roku, był dziwną 

osobą. Trochę smutno jest czytać w programach teatralnych o „Librettach Luigie

go Illiki" (oraz Giuseppe Giacosy, duetu tworzącego „złoty trójkąt" z Puccinim, 

którym tak zachwycał się Ricordi), tak jakby Illica nie był jedynie najemnikiem 

małej włoskiej literatury. Aby stawić czoło Pucciniemu, przekonać Ricordiego o 

swoim talencie i w końcu zrealizować libretta do Manon Lescaut, Cyganerii, Toski 

i Madame Butterfly, trzeba było oczywiście dysponować nieprzeciętnym talentem 

i charakterem, porównywalnymi jedynie z genialną swobodą Lorenza da Ponte. 

Zanim Luigi Iliica został librecistą, był autorem teatralnym, polemistą , 

prowokatorem i zawadiaką, który w pojedynku stracił kawałek ucha. Będąc synem 

notariusza, mógł przejąć rodzinny interes. Jako nieposkromiony młodzieniec wy

słany został do internatu, skąd uciekł i przyłączył sie do bułgarskich rebeliantów 

walczących z Turkami. Kiedy wrócił do Włoch , znalazł się w samym sercu Scapi

gliatury i zaczął głosić nacjonalistyczne, z zasady antykomformistyczne poglądy. 

Jego sztuki odnosiły sukces, wybryki były powszechnie komentowane. Ten czło

wiek, który niebawem usunie w cień brak zadowolenia z pracy Pucciniego, był jak 

żywe srebro, pełen werwy i siły. Kompozytor „młodej szkoły" (giovane scuo/a, 

inaczej mówiąc: rodzącego się weryzmu) odwoływał się do niego, przekonany, że 

będzie umiał tchnąć w te libretta werwę i siłę, której brakuje wielkim uznanym 

operom. 
Oczywiście Illica nie był wytrawny w stosowaniu metryki. Nie władał 

wyrafinowanym językiem. Daleki był od mistrzostwa we władaniu słowem Arrigo 

Boity, którego libretta dla Verdiego (Otello, Falstaff> pisane były w języku wło

skim pełnym intensywności i zachwycającej diamentowej czystości. Dlatego czę-

sto wspierał go Giuseppe Giacosa , cierpliwy wierszopis, który potrafił uskrzydlić 

wersy i rymy. Talent Ili i ki objawiał się najlepiej w akcji, w wielkich scenach, za

skakujących zdarzeniach, pełnych wyrazistych osobowości . Potrafił też wspaniale 

określać wyraźny charakter postaci . 

W 1891 roku Illica pojawił się, by doprowadzić do końca prace nad Ma

non Lescaut i zaproponował sceny, które rozpaliły wyobraźnię Pucciniego. Od 

tego czasu Ricordi widział w nim człowieka akcji i powierzał mu nie tylko redak

cję librett (podczas gdy Giacosa czuwał nad rymami) , ale również wyszukiwanie 

tematów dla Pucciniego. Ta odpowiedzialność - niezwykle ważna dla Ricordiego , 

ponieważ Puccini był wschodzącą gwiazdą Casa Ricordi - nie przeszkadzała Illice 

pracować dla innych kompozytorów z giovane scuola. Pracował już przy libretcie 

La Walty Catalaniego, przy Siberii i Andrei Chenier Giordana, Iris i Masek Masca

gniego, a także przy Germanii i Krzysztofie Kolumbie Franchettiego. W sumie, 

przed samobójstwem w 1919 roku Illica napisał około osiemdziesięciu librett. 

Pracę z Puccinim zakończył po Madame Butterfly. Umarł wtedy Giacosa, 

jednocześnie Puccini zaczął szukać nowych inspiracji , nie wiedząc dokładnie, cze

go chce i nie ośmielając się wyrazić swoich potrzeb. Illica pracował zresztą, po

między 1905 a 1907 rokiem, nad trzema librettami , którymi na początku Puccini 

żywo się zainteresował, po czym z nich zrezygnował: Notre-Dame de Paris na 

podstawie Victora Hugo, Marie-Antoinette i La Femme et le Pantin na podstawie 

Pierre'a Louysa. Marie-Antoinette mogła ujrzeć światło dzienne, ale Puccini oba

wiał się, że zacznie się powtarzać, budując postaci wyłaniające się z gęstego tłumu. 

Nie widział sposobu napisania duetu na sopran i tenor ani wielkich arii dla tenora. 

W końcu wynalazł sposób na arie dla postaci Marii Antoniny, reszta wydawała mu 

się zbyt słabo zarysowana i to mu się nie podobało , gdyż właśnie to napięcie dra

maturgiczne skusiło go w Madame Butterfly i inspirowało publiczność . Jeśli cho

dzi o La Femme et le Pantin, temat z pewnością dotykał najbardziej osobistych sfer 

podświadomości Pucciniego. Ricordi podpisał już nawet kontrakt z Pierrem 

Louysem. Puccini spotkał tego francuskiego pisarza i wydawało się, że znaleźli 

wspólny język . Ale Puccini znów obawiał się, że będzie roztrząsał znany już sce

nariusz i zrezygnował z tego projektu, co w końcu zniechęciło Illicę do jakiejkol

wiek z nim współpracy. W 1913 roku zaniechali korespondencji. 

Korespondencja Illiki oraz Pucciniego pokazuje nam warsztat artysty. 

Wyraźnie widać w tych listach pytania , refleksje, poprawki , czasem bardzo intym

ne i często sprzeczne wymagania Pucciniego. Często to Giacosa amortyzował 

niszczące działanie sprzecznych komunikatów i poprawek Pucciniego, które moc

no oddziaływały na trudny charakter Ili ki . Niezależnie od tego, do dziś podziwia

my niewyczerpaną energię librecisty w poszukiwaniu perfekcji kompozytora; oby

dwaj w ten sposób stworzyli cztery najczęściej wystawiane opery świata . 

P 
.. 

Fragmentksiążki UCClHl 
Sylvaina Forta, wydanej w serii 

Biblioteka Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
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Z MARIUSZEM TRELIŃSKIM ROZMAWIA PIOTR GRUSZCZYŃSKI 

PG: Zależy ci na tym, żeby konfrontować 
publiczność, która ma jakieś określone 
wyobrażenia na temat oper, z twoją propo
zycją. Interesuje cię napięcie między twoją 
głową i zbiorową głową publiczności? 
MT: Sztuka wymaga oporu, kontrapunktu. 
W świecie pozbawionym punktów odnie
sienia i autorytetów opera jest jednym 
z ostatnich miejsc, gdzie mamy do czynie
nia z czymś , co trwa. Nie mam wątpliwo
ści , że większość librett operowych jest 
miałka intelektualnie, ale sprawy, które 
poruszają te opery są dużo ciekawsze niż 
słowa libretta. Manon Lescaut, nad którą 
teraz pracuję można potraktować jak 
mieszczańską opowieść o mężczyźnie , 

który próbował podążać za cieniem niedo
stępnej kobiety. Byłaby to jeszcze jedna 
rodzajowa historyjka, jakich wiele. Ale 
jeżeli ktoś spróbuje zobaczyć w niej opo
wieść o fantazmacie, o kobiecie, która 
jest prototypem femme fatale , to od razu 
wszystko zaczyna mienić się znaczeniami. 

Jak odkrywa się w mało pobudzających 
intelektualnie historiach coś, co może 
uruchomić przedstawienie, które daje 
widzom nie tylko emocje, lecz także 
(a może przede wszystkim) zmusza do 
myślenia? 

W każdej historii próbuję dotrzeć do jej 
poziomu mitycznego albo psychoanalitycz
nego i zastanowić się, na czym polegał 
fenomen powstania danej opowieści, 
co ona znaczyła w konkretnym czasie, 
jak była przyjęta , jakie kłopoty cenzuralne 
napotykała . Wiadomo, jakim wstrząsem 
była powieść Abbe Prevosta i wiadomo, 

jak perwersyjny był ten tytuł wtedy. Jeżeli 
dzisiaj robię tę samą opowieść , to próbuję 
dokopać się do tego, co jest w niej energe
tycznie niewymarte. Zmieniają się 
kostiumy, zmieniają epoki , ale wewnętrznie 
człowiek jest nienaruszalny, pewne struk
tury w nas są niemal identyczne, jak byly 
setki lat temu. Dlatego zawsze próbuję roz
szyfrować obraz centralny danej opowieści 
i zobaczyć, jak odbija się on w dzisiejszej 
rzeczywistości, w naszym świecie, 
mediach, popkulturze, snach. 

Repertuar oper, które reżyserowałeś jest 
spory. Jest Verdi, jest Król Roger Szyma
nowskiego, zrealizowany trzykrotnie, jest 
Gluck, Musorgsky, Wagner, Czajkowski. 
Ale Puccini wciąż powraca. 
Jest dla mnie zagadkową postacią . Histo
rycy opery uznali go za twórcę weryzmu. 
Rzeczywiście wprowadził do opery pew
nego rodzaju realizm, ale dla mnie istotne 
jest to, że stał się fotografem ludzkiej 
duszy. Jego weryzm sprowadza się do 
rentgena wnętrza . Puccini według mnie 
jest jedynym kompozytorem, u którego 
muzyka wynika ze słowa, z dialogu; słowo , 

psychologia i energia konfliktu ludzkiego 
uruchamia u niego muzykę . W tym połą
czeniu tkwi zagadka mężczyzny i jego rela
cji z kobietami. Puccini nigdy w operach 
nie buduje relacji partnerskiej między męż
czyzną i kobietą , zawsze są to relacje pio
nowe. Spotykamy kobiety ubezwłasnowol
nione, biedne, sierotki, takie jak Liu lub 
Butterfly, które przychodzą ofiarować 
mężczyźnie wszystko, są gołe i bose, mają 
tylko pudeleczko, w którym spoczywa 

fajka i chusteczka, a z drugiej strony mamy 
takie postaci , jak Turandot czy Manon. 
Mężczyzna albo doskonale panuje, albo 
tkwi całkowicie w ręku silnej, destrukcyjnej 
kobiety, a jego miłość jest miłością tok
syczną , uzależnioną. Na fotografiach 
Puccini zawsze jest w masce nienagan
nego Don Juana. Dlatego ta postać jest 
szalenie żywa i taka, powiedziałbym , naga, 
prawdziwa. To jest nieomal przypadek psy
chiatryczny. Często w trakcie realizacji 
oper rozmawiam właśnie , z psychoanality
kami i psychiatrami, traktując postaci jak 
konkretny przypadek kliniczny. 

Zastanawiałeś się kiedyś, ty - mężczyzna, 

nad tym, że bohaterkami oper są przede 
wszystkim kobiety, których losy zostały 
sfabrykowane przez świat męski. 
Tak, w tym męskim świecie rządzą kobiety 
fatalne, które są naszym utrapieniem 
i zmorą, zagrażają męskiej dominacji. 
Przez pięć minut wydaje się , że mają nas 
w rękach, ale zwykle trzeci lub czwarty 
akt opery przywraca równowagę świata 
i trzeba taką kobietę uśmiercić , żeby móc 
dalej spać spokojnie. To jest cyniczny oby
czaj, dlatego lubię ten dawny kodeks męski 
wywracać na nice. Puccini starał się 
zakończyć swoją opowieść kropką : Manon 
umiera. A przecież kluczowe dla tej opo
wieści jest to, że ona ma w sobie byt fan
tazmatyczny, którego nie da się unicestwić. 

Starasz się przybliżyć współczesnej wraż
liwości historie, które są albo baśniowe, 
albo mityczne, albo odległe historycznie, 
ale za każdym razem zachowujesz się też 

bezczelnie jako artysta: nie stajesz w cieniu 
opowieści, tylko wychodzisz na pierwszy 
plan i przepuszczasz całą historię przez 
swoją wrażliwość, emocjonalność, stajesz 
się podmiotem opowieści. Czy to jest prze
niesienie zachowania reżysera z filmu, 
czy może Twoja potrzeba przeglądania się 
w tych historiach? 
Po pierwsze, mam organiczny wstręt do 
sztuki, która odtwarza akademickie sche-

Kiedy robiłem film albo teatr, miałem wrażenie, 
ie opowiadam jakąś tam historię, 

kiedy realizuję operę, to zawsze dotykam mihi i rozmawiam z pojęciami 

zakorzenionymi bardzo głęboko w zbiorowej świadomości . 

Przenoszę się więc na terytoria antropologiczne, 

przez ramię zaglądam psychoanalitykom na kozetki. 

Nie opowiadam historii, tylko zmagam się z mitami, z archetypami 

maty. Kiedy nie mam autorskiego, indywidu
alnego stosunku, to uważam , że nie mam 
prawa zabierać się do pracy. Tu nie chodzi 
o egocentryzm, tylko o uczciwość . Szukam 
punktów stycznych z opowieściami i reali
zuję je dlatego, że one coś wyjaśniają we 
mnie, dla mnie. Tworząc operę , realizuję 

przede wszystkim mit, jego dzisiejsze zna
czenie dla publiczności i dla mnie. Dopiero 
ta triada powoduje to, że moja praca nabiera 

sensu. Pytałeś o filmy. Otóż we wszystkich 
moich filmach rytm dyktowała muzyka. 
W operze sytuacja odwróciła się o tyle, że 
muzyka jest już skomponowana, a ja swój 
film nakladam na ścieżkę dżwiękową. I uży
wam do tego języka filmowego i zabiegów 
montażowych . Poza tym każda realizacja 
powstaje w kontekście jakichś filmów. 
W wypadku Manon Lescaut kluczową rolę 
odegrali Lynch i Buńuel. 
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Ale z najbardziej podstawowego zabiegu 
filmowego na scenie, czyli wszechobec
nej kamery, właściwie nie korzystasz. 
Kamera w teatrze jest zabiegiem czysto 
teatralnym. W kinie jesteśmy w obrazie, 
w iluzji absolutnej, kamery nie widać. 

Wróćmy do Manon. Czy pamiętasz swoją 
pierwszą myśl na temat tej opery? 
Manon przychodzi tuż po Turandot. Turandot 
jest osadzona w baśni , a Manon w rzeczy
wistości. W obu wypadkach jednak jest to 
historia o chorym, toksycznym uzależnieniu 
miłosnym , o mężczyżnie , który zobaczyw
szy raz kobietę , wpada w obłęd i schodzi na 
samo dno poniżenia , rezygnując z siebie. 

Łączy je jeszcze jedno: Turandot i Manon 
Lescaut to opery, w których tytule mamy 

kobietę, będącą motorem opowieści, ale 
nie jej bohaterką 
To esencja każdego zauroczenia, w ogóle 
każdej relacji milosnej, że nie dostrzegamy 
rzeczywistości jako takiej, nie dostrzegamy 
osoby, tylko widzimy pewną aurę , która 
jest naszą projekcją. Manon wydaje mi się 
klasyczną opowieścią o niedefiniowalnej 
postaci kobiety, o fantazmacie kobiety 
dominującej, kobiety zagrażającej 
męskiemu podmiotowi, kobiety, która jest 
nieodgadniona, zmienna, i właściwie nie 
można o niej powiedzieć niczego pewnego. 
Manon gra, bez skrupułów używa masek, 
rozdaje karty. Rozmawiając ze śpiewaczką , 

która kreuje postać Manon, mówilem o 
tym, że każda scena powinna być zagrana 
jakby przez zupełnie inną aktorkę , tak aby 
widz, a właściwie Des Grieux, próbował 

posklejać fragmenty tej niemożliwej ukła
danki. Manon jest prototypem femme 
fatale, a femme fatale jest postacią jeszcze 
bardziej baśniową niż Turandot, bo Turan
dot, przynajmniej, jak twierdzą niektórzy, 
mieszkała w Chinach, czy była mongolską 
księżniczką, a femme fatale jest postacią 
nieistniejącą, jest tylko tym, co nasze oko 
dostrzega w kobiecie, która stoi vis-a-vis. 
Tu właśnie mamy archetyp relacji męsko
damskiej, gdzie podmiot, czyli zakochany 
mężczyzna , kreuje obiekt pożądania i wła
ściwie rozmawia ze swoją wyobrażnią. 

Czyli znowu wchodzimy do głowy reżysera? 
Tak, z perspektywy czasu wydaje mi się , 

że to, co najciekawsze w operze jest skraj
nie subiektywne. -

Rozmowa odbyta się w Warszawie 
29 września 2012 

21 



22 

Kuba Mikurda 

• 

PRZEDMIOT POZADANIA 
finale Zagubionej autostrady Davida Lyn
cha mężczyzna (Fred/Pete) zabiera kobietę 

(Renee/Alice) na pustynię . „ Pragnę cię" 

- powtarza, gdy kochają się w jaskrawym 
świetle reflektorów. „Nigdy nie będziesz mnie 
miał" - słyszy w odpowiedzi. Kobieta wymy

ka się z ramion mężczyzny, wstaje, odchodzi i znika w drewnianej 
chacie Oednej z Lynchowskich chaVbram między światem fantazji 
i światem realnym) . W rezultacie mężczyzna z pewnego siebie 
Pete'a, ponownie zamienia się w neurotycznego, sfrustrowanego 
Freda z pierwszej części filmu . 
W Mrocznym przedmiocie pożądania Luisa Buńuela kobieta 
(Conchita) to mistrzyni ucieczek, która z uporem wymyka się ze 
srebrnych łańcuchów i złotych klatek, które funduje jej mężczyzna 
(Mathieu). „Nigdy nie będziesz mnie miał" - mówi do mężczyzny 
w jednej z ostatnich scen, tuż po tym, kiedy po raz kolejny odmawia 
mu swojego ciała, odgradzając się od niego żelazną kratą. 
„Nigdy nie będziesz mnie miał" - mogłaby powtórzyć Manon Mariu
sza Trelińskiego (który podkreśla inspirację Lynchem i Buńuelem). 
Choćby wówczas, gdy Manon opuszcza Kawalera Des Grieux 
dla Geronta, póżniej, gdy razem z Des Grieux od Geronta ucieka 
i w końcu w ostatniej scenie, tuż przed śmiercią na pustyni. 
Co znaczy . mieć"? Dla Mathieu, bohatera Mrocznego przedmiotu 
pożądania , odpowiedź jest prosta albo nawet - prostacka .• Mieć " 

kobietę , to mieć jej ciało . Tego właśnie odmawia mu Conchita, jed
nocześnie przez cały czas zapewniając, że przechowuje dla niego 
.swój największy skarb" - dziewictwo .• Przedmiot pożądania " 

Mathieu nie jest .mroczny" (ani .zagadkowy", bo i takie znaczenie 
kryje się w tytule filmu Buńuela) , ale jasny jak andaluzyjskie słońce 
i dosłowny jak Pochodzenie świata Courbeta. 

Carole Boquete i Fernardo Rey jako Conchita i Mathieu w Mrocznym przedmiocie pożądania Luisa Bunuela 

Znać obiekt pragnienia drugiego czt owieka,to mieć nad nim kontrolę, 
móc przewidzieć jego ruchy, móc nim manipulować. 
Czym zatem jest tytułowy .przedmiot pożądania"? To obiekt pra
gnienia Conchity. Mathieu jest przekonany, że jeśli odgadnie, cze
go pragnie Conchita i będzie mógł jej to podarować, ta odda mu 
się całkowicie. Dlatego obsypuje ją prezentami, dlatego spełnia 

jej zachcianki, dlatego wypytuje: .Czego pragniesz, Conchito?". 
Ale Conchita wciąż ucieka, wciąż zatrzaskuje przed nim drzwi, co 
Mathieu traktuje jako komunikat: „Źle zgadłeś" . Jednak gdy Conchita 
znów się pojawia, Mathieu zaczyna zgadywać od nowa. Bohaterka 
nie ułatwia mu zadania. Deklaruje, że czegoś pragnie, a zachowuje 
się , jakby byto zupełnie inaczej, daje wskazówki, by zaraz się z nich 
wycofać. Buńuel podkreśla niespójność Conchity, rozpisując jej rolę 
na dwie aktorki, które różni nie tylko typ urody, ale i temperament 
(eteryczna Carole Bouquet i zmysłowa Angela Molina). Z każdą 
kolejną próbą , z każdą kolejną odmową, Mathieu coraz mniej panuje 
nad sobą , z coraz większym trudem ukrywa zniecierpliwienie. Z uło
żonego, pewnego siebie gentlemana staje się obsesjonatem. Wybu
chy, które wstrząsają miastem - dzieło katolickich ekstremistów 
- wydają się być pochodną frustracji Mathieu. W końcu wybucha 
sam Mathieu - w gwałtownym passage a /'acte masakruje twarz 
Conchity, porzuca ją i wyjeżdża. 

Mroczny przedmiot pożądania (1977) to ostatni film Buńuela , zreali
zowany gdy ten miał prawie osiemdziesiąt lat. We wszystkich swo
ich filmach - jak przystało na surrealistę - Buńuel analizował para
doksy ludzkich pragnień. Pragnień , które zawsze kierują nas poza 
.tu i teraz", poza status quo, poza zasadę rzeczywistości , a tym 
samym wprowadzają w ludzki świat ów wymiar, który surrealizm 
akcentuje prefiksem „sur". W Mrocznym przedmiocie Buńuel skupił 
się na ciemnych stronach pragnienia, niebezpiecznych zarówno dla 
obiektu, jak i pragnącego . 

Zagubioną autostradę (1997) Davida Lyncha można określić jako 
pogłębienie albo raczej radykalizację spostrzeżeń Buńuela . Lyncha, 
podobnie jak twórcę Widma wolności, od początku zajmowały kwe
stie pragnienia i fantazji. Przywołana wyżej , skąpana w jaskrawym 
świetle scena miłosna przypomina analogiczną scenę z Gfowy do 
wycierania - debiutu amerykańskiego reżysera. Jednak o ile dla 
Mathieu rozwiązanie zagadki .Czego pragnie Conchita?" jest środ
kiem do celu , warunkiem, aby dostać to, czego sam pragnie (dzie
wictwo Conchity) , o tyle dla Freda - głównego bohatera Zagubionej 
autostrady - rozwiązanie zagadki pragnienia jego żony (Renee) jest 
celem samym w sobie. 

23 



24 

Wielką nigdy nierozstrzygniętą kwestią, której ja także nie potrafił em 
rozwiązać mimo trzydziestu lat badań nad kobiecą duszą, pozostaje: 

czego pragnie kobieta? ZYGMUNTFREUD 

„Czego pragnie Renee?" - to pytanie, które nie daje Fredowi spo
koju, które dręczy go na każdym kroku i pustoszy od środka . Renee 
coś ukrywa, deklaruje jedno, robi drugie, gdzieś wychodzi, z kimś 
się spotyka. Fred próbuje ją wybadać , zadaje pytania, ale otrzymu
je tylko zdawkowe, wymijające odpowiedzi. Zagubienie i frustracja 
Freda udziela się widzom - nie tylko nie znają pragnienia Renee, 
lecz także przez całą pierwszą część filmu dostają jedynie strzępy 
informacji, niejasne, zagadkowe obrazy, na wpół słyszalne dialogi 
etc. W końcu , podobnie jak Mathieu, bezradny wobec zagadki pra
gnienia Conchity, Fred reaguje wybuchem przemocy - krótkie ujęcie 
z kamery wideo sugeruje, że zabił Renee i poćwiartował jej ciało , 

jakby próbując dosłownie „wydobyć " z niej jej pragnienie. 
Zabójstwo Renee niczego jednak nie rozwiązuje . Zagadka jej pra
gnienia pozostaje zagadką , teraz jeszcze bardziej dręczącą Freda, 
skazanego i osadzonego w celi śmierci (stąd jego uciążliwe , rozdzie
rające bóle głowy) . Tu w filmie Lyncha następuje zaskakujący zwrot. 
Fred Madison (grany przez Billa Pullmana) zamienia się w Pete'a 
Daytona (Balthazar Getty) , młodego mechanika samochodowego. 
Zaczyna się inny film, utrzymany w rozpoznawalnej, zmysłowej kon
wencji neo-noir. Zwrot ów stanowi jedno z największych wyzwań 
interpretacyjnych obrazu Lyncha. Staje się jednak doskonale zrozu
miały, jeśli Zagubioną autostradę rozpatrywać - jak rob ią to na przy
kład Slavoj Zizek czy Todd McGowan - zgodnie z logiką pragnienia 
i fantazji. To nie zabójstwo Renee, ale ucieczka w fantazję jest osta
teczną kapitulacją Freda. Niemal cała druga część filmu to fantazja 
Freda, w której zarówno on, jak i Renee mają efektowne alter ego 
w postaciach Pete'a i Alice (zarówno Renee, jak i Alice gra ta sama 
aktorka - Patricia Arquette) . Fantazja rozwiązuje zagadkę pragnienia 
Renee. Alice mówi Pete 'owi wprost, czego pragnie, wyczerpująco 
odpowiada na jego pytania, jej deklaracje i działania są spójne, 
a motywacje jednoznaczne. 
Fantazja kończy się na pustyni, która w topologii filmu stanowi rodzaj 
przejścia granicznego. Właśnie w tym miejscu pragnienie Renee/Ali
ce na nowo staje się zagadką dla Pete'a/Freda. „Nigdy nie będziesz 
mnie miał" - zdanie, którym Alice żegna się z Petem, oznacza zatem: 
nigdy nie rozwiążesz zagadki mojego pragnienia, nigdy nie dowiesz 
się , czego n a p r a w d ę pragnę , nigdy nie poznasz obiektu mojego 
pragnienia. Znać obiekt pragnienia drugiego to mieć nad nim kontro
lę , móc przewidzieć jego ruchy, móc nim manipulować. „Nigdy nie 
będziesz mnie miał" to motto każdej femme fatale - strategia oporu, 
ale i uwodzenia. Zasadą uwodzenia, na co zwracał uwagę Baudril
lard, jest bowiem ciągłe pobudzanie pragnienia, odraczanie rozwią
zania zagadki, unikanie jednoznaczności , sugerowanie drugiego dna. 
O skuteczności owej strategii dobitnie świadczy to, że uległ jej sam 
Freud, który od początku kariery próbował dociec pragnienia swoich 
pacjentek-histeryczek, aby w 1925 roku w liście do Marie Bonaparte 
przyznać się do kapitulacji: „Wielką nigdy nierozstrzygniętą kwestią , 

której ja także nie potrafiłem rozwiązać mimo trzydziestu lat badań 
nad kobiecą duszą , pozostaje: czego pragnie kobieta?". 

Pozostaje zapytać : dlaczego zagadka pragnienia kobiety jest dla 
mężczyzny (tu : Mathieu i Freda) tak trudna do zniesienia? Dlaczego 
za wszelką cenę dążą do jej rozwiązania , a kiedy okazuje się , że 

to niemożliwe , uciekają - albo dosłownie (wsiadając w samochód 
lub pociąg , jak Fred i Mathieu), albo w fantazję , albo w przemoc 
fizyczną? Dlaczego w konwencji noir femme fatale albo ginie, albo 
musi uznać własną porażkę? Nie chodzi tu o prostą próbę sił , kolejny 
epizod w wojnie płci. Stawka jest znacznie większa i nie sprowadza 
się wyłącznie do relacji między kobietą a mężczyzną . Konfronta
cja z zagadką pragnienia innego (tu: kobiety) stawia pod znakiem 
zapytania pragnienie tego, kto się z nim konfrontuje (tu : mężczyzny) 
- podważa pewność co do własnego pragnienia, zasiewa wątpli
wość , czyni je równie zagadkowym. Niepewność co do pragnienia 
kogoś innego ma swój rewers w postaci pytania - „czego ja sam/a 
naprawdę pragnę " ? Zgodnie z prawidłowością opisaną przez Nietz
schego: „Gdy długo spoglądamy w otchłań, otchłań spogląda rów
nież w nas", konfrontacja z zagadką pragnienia innego człowieka 
prowadzi do odkrycia zagadki własnego pragnienia, a tym samym 
- zasadniczego kryzysu tożsamości. Na to nie mogą pozwolić sobie 
detektywi-twardziele, przed tym uciekają Fred i Mathieu. Dla uwie
dzionego, dla obsesyjnie pragnącego , „Nigdy nie będziesz mnie 
miał" znaczy też : „ Straciłeś samego siebie. Bezpowrotnie. ". 

li 

Kuba Mikurda - filmoznawca, psycholog 
i filozof. Wiceszef Redakcji Filmowej Canal +. 
Redaktor książek poświęconych twórczości 

Terry'ego Gilliama, Braci Quay, Tsai Ming
lianga oraz surrealizmowi w kinie polskim. 
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P YCHOTERAPEUTY 
Psychiatra Dariusz Maciej Myszka i dramaturg Piotr Gruszczyński rozma
wiają o poczuciu winy, uzależnieniu od mil ości i o tym, dlaczego nie możemy 
być wiecznie zakochani 

PG: Panie doktorze, czy 
pańskim zdaniem uczucie 
Des Grieux do Manon 
Lescaut jest toksyczne, 
uzależnieniowe i destrukcyj
ne dla zakochanego? 

DMM: W naszej kulturze 
miłość funkcjonuje jako 
jedna z naczelnych wartości. 
Mamy wyedukowane 
i wdrukowane pojęcie miłości 
„do grobowej deski". Szekspir 
namącił z historią Romea 
i Julii. Cała kultura pracuje 
na to, żebyśmy byli skłonni 
uważać, że Des Grieux taką 
Manon naprawdę kocha. On 
sam w to wierzy. Ale są pew
ne granice. Nie ulega wątpli-

waści, że są w tym uczuciu 
elementy toksyczne i uzależ
nieniowe. Przypomina mi się 
doświadczenie z wychowywa
niem psów. Najbardziej wierne 
są te, które nie wiedzą, czy 
dostaną michę, czy dostaną 
kijem. Te które żyją w ciągłej 
niepewności. Taki jest Des 
Grieux. Nigdy nie wie, jaki 
numer wytnie mu Manon. 

Dostaje regularnie i na przemian: 
raz michę, raz kijem. 
Tak. I rzeczywiście powoli staje się uzależ
niony. Toksyczne uczucie degraduje go. 
O tym mówi libretto: Des Grieux stacza 
się i jest tego świadom, rozpacza nad 
sobą. 

Ta miłość staje na drodze do osobistego 
rozwoju. Wiemy, jakie cele ma Des Grieux, 
ale one nie są realizowane. Powstaje 
pytanie, od czego Des Grieux się uzależnia: 

czy od obiektu, czy od milości jako takiej. 
Czy chodzi o tę osobę , czy o to uczucie, 
tę miękkość w kolanach , to przyspieszone 
bicie serca, to wszystko, co się dzieje, 
kiedy widzę obiekt mojego pożądania . 

Pojawia się kwestia, na ile Des Grieux 
sobie wymyśla Manon? 
To jest związane z uzależnieniem i jego 
kierunkiem. Czy to uzależnienie od miłości, 
czy od obiektu tej miłości? Manon jest 
nieprawdziwa. Raz jest czuła, raz okrutna, 
dobra, zla, wielolicowa. Więc jaka jest? 
Równie dobrze można powiedzieć , że 

jest najprawdziwsza, tylko cyniczna, 
wyrachowana i odgrywa różne role. Przy 
pomocy Des Grieux zaspokaja potrzebę 
bycia kochaną, prawdopodobnie też 
swoje potrzeby erotyczne. Przy pomocy 
starego Geronte'a zaspokaja potrzebę 
bezpieczeństwa, bogactwa, luksusu 
i bycia paryską królewną . Pieniądze 

są istotnym tematem tej opery. 
Tylko czy Manon miała nadzieję , że to 
da się jakoś pogodzić? Czy na przyklad 
liczyla na udaną ucieczkę od Geronte'a? 
Tak naprawdę , jej chciwość spowodowała 
klęskę , bo ona zgarniała klejnoty zamiast 

ratować siebie. A może to był po prostu 
pech? Być może gdyby zrealizowała swój 
plan, byłaby zabezpieczona finansowo 
i miała ukochanego Des Grieux. 
Być może. Tylko że Manon jest osobą, 

która nie zastanawia się i nie myśli na 
zapas, robi to, co w danej chwili wydaje 
jej się dobre. Dla niej dobre. 
Tak, ale pytanie, czy to jest głupia blondyn
ka, czy jest to rzeczywiście kobieta cynicz
na i wyrachowana, która dąży po trupach 
do celu? Libretto nam na to nie odpowiada. 
Ale jeżeli jest to opowieść o głupiej 
blondynce, to przestaje być ciekawa. 
Jasne, najciekawszy jest Des Grieux. 
Mimo, że tytuł opery wskazuje, że główną 
bohaterką jest Manon, to tak naprawdę 
bohaterem jest on. Z jego psychiką coś się 
dzieje. Z jej niewiele. 

No właśnie, co się dzieje 
z jego psychiką, panie 
doktorze? 

Poznajemy go jako 
człowieka, który ma jakiś 
problem. Może przeżył 
zawód miłosny. Jest rozcza
rowany i obiecuje sobie, że 
nigdy więcej. I w tym stanie 
rozczarowania trafia na pocią
gający obiekt. Całkowicie 
seksualny, bo nieznany. Jest 
tylko piękny. I wpada w to, 
co nazywamy romantic love. 
Zakochuje się, tyle że ten 
stan prędzej czy później mija. 
Zachowania Manon stale 
wzmacniają ten stan 
zakochania, odnawiają 
i w efekcie doprowadzają do 
uzależnienia, do niszczącej 
relacji toksycznej. 

Czyli Des Grieux jest z tych, którzy wolą 
„gonić króliczka" niż „króliczka mieć"? 

Tego bym nie powiedział, przecież porwał 

ją wprost spod karczmy, spędził z nią jakiś 
czas. Może gdyby nie brat, Manon 
Lescaut zgodziłaby się na wegetację 
z ukochanym? .. . 
Na pewno nie. Po pierwsze sam pan 
użył słowa „wegetacja '', po drugie, 
brat ją dobrze zna i od razu mówi 
do Geronte'a, że to długo nie potrwa, 
że prędzej czy później Manon zatęskni 
za luksusem. 
Brat rozgrywa swoje. 
I szybko orientuje się , że Des Grieux 
to facet, którym będzie można manipulo
wać, popchnąć do różnych rzeczy, które 
są mu na rękę , czyli np. do hazardu. 
Des Grieux jest przede wszystkim uzależ
niony od miłości. Od tego stanu rozedrga
nia. Miłość romantyczna jest czymś , co 
budzi w nas uczucie szczęścia . Potrafiliby
śmy dużo poświęcić dla "motylków 
w brzuchu", „maślanych oczu ", tego całe
go stanu zaburzeń normalnego postrzega
nia. Ten stan jest przyjemny, dążymy do 
niego. Des Grieux przy każdym spotkaniu 
z Manon wchodzi w ten sam stan, jak 
alkoholik, który czuje się dobrze po wypi
ciu kolejnej butelki wina. Na pytanie, czy 
oni byliby w stanie zbudować prawdziwy 
związek , relację opartą nie na zakochaniu , 
ale na milości , nie możemy odpowiedzieć , 

bo za malo wiemy o Manon. Są ludzie, 
którzy potrafią przez wiele lat pozostawać 
w milosnym, pewnym związku . Ale te 
związki oparte są na czymś więcej niż 
zachwyt nad pięknymi oczami i uwiedzenie 
zewnętrznym powabem. Gdybyśmy przy
jęli, że jedynym celem czlowieka jest ciągłe 
przeżywanie stanu zakochania, to nasze 
życie byłoby dość ponure i w zasadzie 
niemożliwe . 

Ale czy taki właśnie nie jest Des Grieux, 
że zależy wyłącznie mu na tym odnawia
niu stanu ciągłego zakochania? 
Tego nie wiemy. Wiemy tylko, że pewien 
splot czynników, jak odejścia i powroty, 
zdrady i kłamstwa, powoduje, że stal się 
podatny na przeżywanie ciągle i na nowo 
stanu zakochania. 

W tej pogoni pojawia się u niego 
rosnące poczucie winy. Mimo że 
Manon mówi: „To ja jestem ta zła , 

która cię nie kocha, która cię opuściła , 

która o tobie zapomniała ", to on 
czuje się winny, że nie udało 
mu się jej utrzymać . 

To jest element tej gry uzależnieniowej . 

Poczucie winy powoduje, że stan uzależ
nienia jeszcze bardziej się poglębia . 

Poczucie winy doprowadzone jest 
w libretcie do kulminacji. W ostatnim 
akcie, kiedy Manon umiera na pustyni 
- cokolwiek ta pustynia znaczy - Des 
Grieux nie potrafi uratować jej życia , 

bo nie jest w stanie zdobyć dla niej 
przysłowiowej szklanki wody. 
Tak naprawdę, nawet po śmierci Manon 
Des Grieux pozostaje od niej uzależniony, 

bo jej nie uratowal. 
Jedynym jego zajęciem po jej śmierci 
będzie rozpamiętywanie , jak było świet
nie i jak było strasznie. Czy tacy ludzie 
zgłaszają się na leczenie? 
Sporadycznie. 
Co mówią? 
Mówią o historii toksycznego związku , 

o tym, jak poniżali się , po to, 
żeby z kimś być . 

Jak się takich ludzi leczy? 
To jest uzależnienie, wszystko zależy 
od bilansu zysków i strat. 
W przypadku Des Grieux emocje 
są tak rozpędzone, że jego bilans zysków 
i strat jest taki, że jeśli Manon znika, 
to on też znika, prawda? 
Zależy, w którym momencie. 
Jeżeli Manon nie weszłaby z nim 
do tej karocy przy karczmie, 
to prawdopodobnie on by się trochę 
posmuci! i zapomniał o niej . Jeżeli by 
nie spotkali się ponownie w Paryżu, 
po tym, jak ona uciekła od Geronte'a, 
to smutek trwalby trochę dłużej. 
Jak widać bilans zysków i strat jest 
różny na różnych etapach, 
ale Des Grieux brnie w to bez końca. 
Jak pan doktor myśli , kiedy ewentualnie 
mógłby trafić do lekarza? 
Kiedy Manon umiera. Nie wcześniej , 

bo dopiero wtedy osiąga swoje dno. 
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A więc przychodzi Des Grieux 
do lekarza i co? 
Musi się uwolnić 
od bodźca , od którego 
jest uzależniony. 

Jak to się robi? Alkoholikowi 
mówi się : „Nie pij"? 
Czasem trzeba od ciąć dostęp do substan
cji w sposób zewnętrzny. 

Ale jak można odciąć dostęp do pragnie
nia, do tego, co siedzi w głowie? 
Pyta pan, co bym zrob ił , gdyby przyszedł 
do mnie Des Grieux po powrocie 
z pustyni?! 
Tak. 
Trudne pytanie. Na pewno trzeba by 
przejść z nim przez całą tę historię , przez 
etapy zauroczenia, zachwytu: co zachwy
ciło , dlaczego zachwyciło , co działo się 
później , te kolejne momenty, kiedy Des 
Grieux rezygnuje z siebie, rezygnuje ze 
swoich celów, w zamian za krótki moment 
satysfakcji, wyrzut endorfin, gdy widzi 
Manon. A potem trzeba próbować sięgnąć 
do czegoś , co byto wcześniej, do jakichś 
wartości , które miał przedtem, a które się 
rozpadły w trakcie uzależnienia . 

Trudno na nie wskazać. 

Bo nie ma historii Des Grieux 
sprzed tego spotkania. 
Żeby panu doktorowi utrudnić zadanie, 
dodam, że libretto w stosunku do pierwo
wzoru literackiego, czyli powieści Prevo
sta, ma wiele luk i niedopowiedzeń . 

W powieści jest niedwuznaczna sugestia, 
że to uzależnienie , czy też szczęście 
bycia z Manon, polega również na 
niezwykłości doznań erotycznych, 
które ona oferuje. 
W libretcie podkreśla się bardzo i punktuje 
pocałunki i ich rolę w uzależnianiu. Cóż, 

seksualność to jedno z najmocniejszych 
doznań , jakie mamy w naszym życiu . 

Bardzo mocno pozostające w pamięc i. 

W powieści opowiada się też o tym, co 
wydarzyło się pomiędzy wyjazdem do 
Ameryki a pobytem na pustyni. Otóż 
w Ameryce, w kolonii karnej Des Grieux 

i Manon żyli razem szczęśliwie , stano
wiąc coś na kształt rodziny. 
Czyli pokazany jest etap przejścia na 
normalną relację . 

Tak, tylko jest to relacja oparta na kłam
stwie, udawaniu małżeństwa i kończy się 
ona tragicznie - znów trzeba uciekać . 

Ale to już nie wynika z psychiki tych 
osób, ale z okol iczności , z kontekstu 
społecznego . 

Zostawmy więc już powieściowego 
Des Grieux i zostańmy przy operowym. 
Taki człowiek po tym wszystkim, co się 
stało może popełnić samobójstwo. 
Albo zmienić sposób myślenia . 

Jak może to zrobić? 
Może pielęgnować resentyment. 
Czyli, jak się potocznie mówi, 
rozdrapywać rany? 
I tak dożyć końca swoich dni . Oczywiście 

zawsze jest szansa na jakieś pozytywne, 
korektywne doświadczenie ... 
Co by to mogło być? 
Równie uzależniająca i pociągająca , ale nie 
tak uwiklana kobieta. Niestety, w jego przy
padku to mato prawdopodobne. Pozostaje 
jeszcze sublimacja. Poświęcenie się cze
muś innemu: kolonizacji Ameryki , pomocy 
prostytutkom ... 
A jeśli popada w resentyment, 
to nad kim Des Grieux się użala? 
Nad sobą ... 
Dlaczego? 
Nie spelnito się jego marzenie. 
Ale jest jeszcze poczucie winy, 
że to ona jest ta biedna, ona umarła , 

a on ciągle żyje ... 
. . . ale wszystko ostatecznie sprowadza się 
do niespelnionego marzenia bycia z nią . 

Des Grieux powinien pójść do psychiatry, 
psychoterapeuty, psychoanalityka? 
Do psychoterapeuty. Pozostaje rozmowa 
i terapia. Tabletek na to nie ma. 
Śmierć Manon jest dla Des Grieux szansą 
na to, że koło się zamknie i że jednocze
śnie będzie on tym lacetem, któremu na 
minutę przed śmiercią powiedziała , 

że go kocha, że tylko z nim chciała być, 

i że już na zawsze będzie jego. 
No tak, bo jak umrze, to już będzie jego na 
zawsze ... Słabe pocieszenie. Widziałbym 

raczej szansę w ocknięciu się , w tym, że 
Des Grieux poszuka pomocy, dostrzegając 
toksyczność tego związku . Oczywiśc i e , 

to ocknięcie musi być na tyle silne, żeby 
podjąć jakieś działan ie , bo u osoby uza
leżnionej myśl pojawia się , ale nie idą za 
nią czyny. Jest tylko poczucie winy, które 
zabijamy kolejną dawką tego, od czego 
jesteśmy uzależnieni . 

Co dla pana doktora 
oznacza finałowa pustynia, 
poza tym, że należy do 
geografii Ameryki? 

To jest dla mnie obszar pew
nego kontekstu społecznego. 
Miłość Manon i Des Grieux 
ma szansę na pustyni, 
w momencie, gdy nie ma 
nikogo dookoła. Tam wreszcie 
staje się czymś absolutnym. 
Wszelkie powiązania finanso
we, społeczne znikają. Jest 
tylko pustynia, jesteśmy tylko 
my. Śmierć Manon na pustyni 
to spełnienie tej miłości. To 
musi zdarzyć się na pustyni, 
bo wtedy zdarza się poza 
kontekstem. 

Manon, ta, o której wiemy znacznie 
mniej, właśnie na pustyni ma jedyny 
monolog, czyli arię Sola, perduta ... To 
jedyna jej autorefleksja. Dramaturgicznie 
powód jest prosty: Des Grieux idzie szu
kać wody i ratunku, a ona zostaje sama, 
umiera i boi się. To jest też moment jej 
ocknięcia? 

Manon cały czas działa pod wpływem 
czynników zewnętrznych . Ktoś jej kazał 
iść do zakonu, ktoś ją związał z Gerontem, 
ktoś ją porwał , ktoś ją wsadził do więzie

nia. I dopiero przerwanie tego, sytuacja 

·-

gdy wlaściwie nie ma tych wszystkich 
„ktosiów", sprawia, że jest zdolna do 
jakiejkolwiek refleksji. Wcześniej nie doko
nywala wyborów. Pustynia daje wyzwole
nie z kontekstu . Z więzów, które nakłada 
życie w społeczeństwie. 
Manon też nadaje się 
do rozmowy z terapeutą? 
Tak, oczywiście. To jest kwestia asertyw
ności , pytania, co ty tak naprawdę czujesz, 
dziewczyno, co jest dla ciebie ważne? Czy 
możesz zdecydować o swoim życiu? 
Czy więc należy ich leczyć , 

czy zostawić samym sobie? 
Leczymy, gdy ktoś cierpi. 
Des Grieux cierpi. 
Chce się pozbyć tego cierpienia? 
Nie chce. Jaki to rodzaj osobowości? 
Zależnej . To osobowość osoby uzależnio
nej. W przypadku leczenia uzależnienia 
sprawą zasadniczą jest mniej lub bardziej 
świadoma chęć poprawy. 
To jeszcze jeden wariant wydarzeń . 

Des Grieux po śmierci Manon próbuje 
popełnić samobójstwo. Nie udaje mu się. 
Ląduje wbrew swojej woli w szpitalu na 
oddziale zamkniętym. I co? 
I tak naprawdę nic. Zostaje wypisany za 
jakiś czas i albo próbuje zabić się znowu, 
i mu się udaje, albo szuka innego rozwią

zania. Można tu fantazjować , że opiekuje 
s ię prostytutkami i zostaje wolontariuszem 
La Strady. Albo też w kółko opowiada 
swoją historię życia , bo nie można mu tego 
zabronić . Jak wiemy, Des Grieux opowiada. 
Bez końca . 

Maciej Myszka - doktor nauk medycznych, lekarz psychiatra, 
adiunkt Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwer
sytetu Medycznego, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Szpitala 
Nowowiejskiego w Warszawie. W centrum jego zainteresowań 
zawodowych są zaburzenia lękowe , od wielu lat zajmuje się 

związkami psychopatologii ze sztuką. 
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Wojtek Kocołowski 

Ksiądz Prevost napisał historię Manon 300 lat temu jakby specjalnie z myślą 
o Brigitte Bardot. Dokładnie ten charakter, urok, seksapil. Problem w tym, że 
żaden reżyser nigdy nie zaproponował jej tej roli. 

za wspaniały los dzieła literackiego wpraw-

o 
dzie nie najwyższych lotów, ale za to bardzo 
wyrazistego. Napisanego z pasją i odważne
go wobec norm obyczajowych swojej epoki , 
choć odległego od panteonu zarezerwowane
go dla arcydzieł stylu i wyrafinowania. Historia 

Manon Lescaut i kawalera des Grieux właśnie dzięki graniczącej 
z prostactwem przystępności i naiwnej perwersyjności otrzyma
ła dar długowieczności , a jako dodatkowy bonus - drugie życie 
w postaci wielokrotnych adaptacji i przeróbek na potrzeby innych 
sztuk. Dzieje występnego związku 18-letniego prymusa z bogatej 
rodziny z biedną, 17-letnią spryciulą , którzy w takt menueta i w imię 
miłości zdradzają , kradną , oszukują , a nawet zabijają , przez ostat
nie trzy wieki doczekał się długiej listy przeróbek: kilku widowisk 
baletowych, klasycznych XIX-wiecznych oper (w tym dwóch bardzo 
dobrych), adaptacji teatralnych, a nawet lirycznego dramatu Vitez
slava Nezvala, który wszedł do kanonu XX-wiecznej literatury cze
skiej . Rzecz jasna, zadomowiła się też w najniższej ze sztuk. Pierw
sza odnotowana przez historyków adaptacja filmowa Prevosta miała 

premierę dokładnie 1 OO lat temu - wyreżyserował ją Albert Capel
lani , ówczesny spec od adaptacji literatury na usługach wytwórni 
Pathe, który nota bene w tym samym 1912 roku , lekką ręką nakręcił 
jeszcze kilkadziesiąt innych fabuł. 
Pierwsza reguła dotycząca ekranowych adaptacji Manon Lescaut 
jest szalenie prosta - im bardziej scenarzyści i reżyserzy napinali 
się , by nakręcić film kostiumowy, tym pewniej otrzymywali produkt 
przeźroczysty i przeciętny. Dotychczas powstało kilkadziesiąt mniej 
lub bardziej luźnych ekranizacji Prevosta i niemal wszystkie są bole
śnie seryjne i wyprane z prawdziwych ludzkich emocji. Potwierdzają 
to zwłaszcza produkcje hollywoodzkie, których największy wysyp 
przypada na okres wczesnego kina dźwiękowego . Rzadkie przypadki 
udanych kinowych Manon dowodzą, że jeśli scenarzysta przystoso
wywał Prevosta do realiów własnej epoki, uzyskiwał efekt może nie 
zawsze lepszy, ale na pewno bardziej interesujący. Reguła numer 
dwa, dotycząca adaptacji literackich w ogóle, a historii Manon 
w szczególności, brzmi: najlepsze filmy na podstawie książek kręci 
się w kręgu kulturowym, w którym te książki powstały. Czyli zosta
jemy we Francji. 

SIŁA KASY I KŁAMSTWA 
Filmowa atrakcyjność tej dydaktycznej, napisanej przez księdza 

historii polega na tym, że jest ona również w przewrotny sposób 
niedydaktyczna. Podobnie jak Prevost raz księdzem bywał , a raz 
wręcz przeciwnie. Niemal przez całe życie zmagał się z przypływami 
powołania , a potem jego gwałtownymi odpływami. Co jakiś czas 
wracał do klasztoru, gdzie żyt pokornie, potem uciekał do Londy
nu, by pisać dzieła na zamówienia możnych mecenasów, bądź do 
Niderlandów, gdzie uprawiał .rozrywkową" twórczość literacką . 

A w przerwach oddawał się miłosnym przygodom, co w XVIII wieku 
wcale nie byto w życiu kleru jakimś skandalizującym ewenementem. 
Może właśnie dlatego losy Manon i kawalera Des Grieux są powie
ścią tak dziwnie nieproporcjonalną , źle skonstruowaną i wyrastają
cą ponad swą epokę - historię tę napędzają emocje i wspomnienia 
o tych sprawach z pierwszej ręki . I choć wiele razy Prevost deklaruje, 
że opisuje zgubne konsekwencje ulegania namiętności i chwali życie 
w cnocie, to jednak doskonale czujemy, że deklaracje deklaracjami, 
a upojenie testosteronem i adrenaliną są nie do podrobienia. Po to 
jednak, aby móc przeżywać tego rodzaju przygody, trzeba mieć za 
co i przy okazji nieźle się nagimnastykować. 

Historia Manon Lescaut i kawalera Des Grieux 
to jedyna w swoim rodzaju powiastka 
o przegranej walce cnoty z namiętnością, 

w której główną rolę grają kłamstwo 
i pieniądze . Powiastka, której naiwny ton 
usiłuje zrównoważyć w najwyższym stopniu 
cyniczną historię , a dworna retoryka 
głównego bohatera przykrywa piętrzące się 
nieprawdy. 

Des Grieux, który zawierza swe „bolesne" wspomnienia narratoro
wi, ubiera w sentymentalne zwroty i płaczliwy ton wszystkie swoje 
występki , włącznie z morderstwem pierwszego stopnia bogu ducha 
winnego odźwiernego w więzieniu . No ale zgodnie z oczywistą 
w książce logiką . miłość nade wszystko", to epizod tak błahy 

w życiu uczuciowym bohatera, że szybko zostaje wyparty przez tro
ski związane z utrzymaniem przy sobie tej dosyć specyficznej dziew
czyny, której chyba nie chciałby mieć żaden współczesny chłopak 
przy zdrowych zmysłach . • Manon była to niezwykła istota. Nie byto 
pod słońcem dziewczyny obojętniejszej na pieniądze, ale nie mogła 
ani chwili żyć spokojnie z obawą, iż może ich braknąć" - stwierdza 
z rozbrajającą szczerością nasz bardzo inteligentny, albo bardzo nie
rozgarnięty kawaler. 
Bez względu na możliwe odczytania mitologiczne i psychoanalitycz
ne, do których skłania ta toksyczna historia, miłość Des Grieux i 
Lescaut jest szalenie konkretna, by nie powiedzieć : boleśnie przy
ziemna i precyzyjnie skalibrowana. U Prevosta wszystko ileś kosz-

tuje. Niemal na każdej stronie czytamy o sumach, jakie bohaterowie 
wydają: ile Des Grieux płaci służbie, ile kosztują stroje i zachcianki 
Manon, jaka jest średnia zapłata za wynajęcie płatnego zbira, prosty
tutki, ile bohater wygrywa i przegrywa w karty, no i przede wszyst
kim, na jakie sumy udaje się naciągnąć tytułowej parze kolejnych 
wielbicieli Manon. Mniej więcej w połowie książki następuje chyba 
najbardziej zdumiewająca scena, której nie powstydziłby się nawet 
wybredny Flaubert - Des Grieux, który wszedł właśnie w posiadanie 
sporej sumy, z przejęciem przeprowadza szczegółową kalkulację , 

na jak długo owa fortuna mu wystarczy, aby utrzymać przy sobie 
Manon. Czyli na jak długo kupi sobie wierność tej .niezwyklej isto
ty". Pieniądz jest w powieści Prevosta zaprawą spajającą ludzkie 
związki: miłość , przyjaźń , rodzinę. I to jest w tej powieści bardzo 
nowoczesne. Co ciekawe, niemal w każdej z późniejszych adapta
cji tekstu Prevosta ten materialny konkret znika. Pobudki i czyny 
bohaterów ulegają wyczyszczeniu i uwzniośleniu , aż do romantycz
nej XIX-wiecznej sterylności. Najskuteczniejsze wybielanie historii 
z . brudzącego ", przyziemnego konkretu następuje , co oczywiste, 
w operze. Za sprawą Masseneta i Pucciniego historia kawalera 
i jego .damy" staje się rozdzierającym serce dramatem, bliższym 
przez swój fatalizm tragedii niż oświeceniowej powiastce. W najlep
szych kinowych adaptacjach Prevosta związek między społecznym 
i ekonomicznym tłem , a miłosną historią jest równie mocny, by nie 
powiedzieć - fundamentalny. To zresztą oczywiste, bo kino to kra
ina naoczności, czyli to, co widzimy, bierzemy za prawdę . I dlatego 
najwybitniejsze filmy na podstawie Prevosta to właśnie te, które opo
wiadają tę historię konkretnie, poprzez fakty, a nie poprzez miłosne 
wyznania głównych bohaterów. Im realniej, tym film jest lepszy. Im 
wierniej oddana epoka, w której rozgrywa się historia, tym bardziej 
wiarygodne są zachowania głównych bohaterów. I w drugą stronę 
- niemal wszystkie .historyczne" melodramaty na kanwie powie
ści Prevosta rozgrywają się zazwyczaj w bliżej nieokreślonym, nie
ostrym skansenie, płaci się w nich umownymi błyszczącymi mone
tami wysypywanymi z skórzanej sakiewki, słudzy są wypożyczeni 
z tysiąca i jednego filmu hollywoodzkiego klasy B, a emocje głów
nych bohaterów obchodzą nas tyle, co zeszłoroczny śnieg . O ile 
jednak kino kocha konkret, o tyle w operze bywa on mocno szkodli
wy. No bo spróbujmy sobie wyobrazić klasyczne włoskie bel canto , 
w którym zgodnie z duchem tej historii główni bohaterowie są 

cynicznymi konformistami , kłamią jak najęci , kradną jak początkują
cy kieszonkowcy, a potem szastają na lewo i prawo nie swoją kasą„. 

MANON, CZYLI PUSTKA W ELEGANCKIM ETUI 

Oto reguła trzecia, niekanoniczna, dotycząca ekranizacji losów 
Manon - ona zawsze jest blondynką. Bez względu na rok produkcji, 
szerokość geograficzną , nazwisko i renomę reżysera . Jest to o tyle 
dziwne, że Prevost ani razu nie opisuje wyglądu Manon, podobnie 
jak unika wszelkich innych szczegółów aparycji bohaterów. Paleta 
kolorów włosów u filmowych bohaterek rozpięta jest między platyną 
a wiewiórczą rudością, przy czym im jaśniejszy kolor, tym Manon 
jest bardziej występna. Nawet posągowa szatynka Alida Valli , którą 
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Alida Valli jako koturnowa i szalenie dostojna Manon, 
Manon Lescaut, reż. Carmine Gal lone, 1940 

naturalne warunki predestynowały do ról bogiń , arystokratek lub diw 
operowych, jako Manon w kostiumowym romansie Carmine Gallone 
z 1940 r. wygląda jakby ktoś podczas castingu pomylił aktorki , ale 
starał się to nadrobić kostiumem i kolorem włosów. Kinowa Manon 
idealnie realizuje wszczepiony w mózg mężczyzny stereotyp, że tyl
ko blond uwiarygadnia kobiety sprowadzające go na drogę oszustwa 
i przestępstwa . O ile operowe Manon są postaciami psychologicz
nie skomplikowanymi, a ich motywacje zawite jak dusza Toski czy 
Turandot, o tyle te filmowe są zazwyczaj melodramatyczne lub wam
powate, jak występne kobiety zaludniające filmy noir. 

Pomijając cały zastęp bezpłciowych 

ekranizacji amerykańskich i europejskich, 
dwie z nich zasługują na szczególną uwagę: 
ta najwybitniejsza i ta najdziwaczniejsza. 
W obu przypadkach reżyserzy uwspółcześnili 
swoje historie. 

Cecile Aubry jako bezmyślna, niszczycielska subretka, 
Manon, reż. Henri-Georges Clouzot, 1947 

Posłużyli się książką Prevosta, by pokazać własną epokę , przy czym 
uzyskali efekt dokładnie przeciwny. W 1948 roku Henri-Georges Clo
uzot ukazał w swojej ekranizacji tak naturalistyczną i drapieżną wizję 
świata , w którym panuje „powszechna ludzka małość ", że rodzima 
publiczność odrzuciła go jako obraz szkalujący dobre imię francu
skiego narodu. 20 lat później pewien modny reżyser na bazie losów 
Manon nakręcił film sztandarowa nieważny, pastelową impresję 

o amoralnej Manon na tle psychodelicznej epoki końca lat 60. 
W roku , gdy Amerykanie montowali Apollo 11 , Lelouch z Godardem 
rozmontowywali canneński festiwal , rewolucja seksualna wcho
dziła w fazę klimaksu, a w pewnych kręgach narkotyki stawały się 
popularniejsze od alkoholu, modny, ale bardzo skromnie uzdolniony 
francuski reżyser rumuńskiego pochodzenia Jean Aurel, o którym 
Wikipedia odnotowała , że urodził się w wozie wędrownym , posta
nowił uwspółcześnić historię Manon. Przeniósł ją do Francji końca 
ery de Gaulle'a. To znaczy nie do Francji tłukących się z pol icją stu
dentów i strajkujących robotników, tylko abstrakcyjnej krainy elegan
cji i sytości , w której bezwstydnie króluje pieniądz i moda na mini, 
a ludzie są wyłącznie ładni i uprawiają jedynie wolne zawody. W tym 
celu Aurel na potrzeby Manon 70 wymieszał ze sobą najmodniejsze 
w 68' snobistyczne ingrediencje. 

Catherine Deneuve i Sammy Frey jako płascy 
kochankowie ery glamourowej psychodelii , 
Manon 70, reż. Jean Aurel, 1968 

Najpierw udało mu się zakontraktować do głównej roli będącą 

wówczas u szczytu stawy Catherine Deneuve. Następnie pozyskał 
topowych wówczas amantów francuskiego kina - niedużego , main
streamowego bruneta Sammy'ego Freya i trochę większego , nowo
falowego Jean-Claude' a Brialy. Potem zamówił wszystkie kreacje dla 
głównej bohaterki u młodego projektanta, Emanuela Ungara, który 
właśnie odszedł z domu mody Balenciagi i samodzielnie debiutował 
na scenie pret-a-porter. Krokiem najtrudniejszym okazało się namó
wienie do współpracy chimerycznego Serge'a Gainsbourge'a, który 
odkrywał wówczas uroki śpiewania do dźwięków zawodzącego sita
ru w gęstym obłoku marihuany. 
Aurel nakręcił wedle własnego pomysłu h istorię pewnej wyluzowa
nej dziewczyny, której naczelną zasadą jest nie mieć zasad. A zaczy
na się to tak: w samolocie lecącym z Hongkongu do Paryża nasza 
Manon poznaje i uwodzi szalenie utalentowanego reportera radiowe
go Des Grieux. Zaczyna z nim gorący romans, ale dość szybko ucie
ka do przystojnego, leciwego amerykańskiego biznesmena. Potem 
znów wraca do naszego radiowca, doprowadza go do zawodowego 
i moralnego upadku, a następnie znów zdradza z innym, bogatszym 
kochankiem. W międzyczasie przewija się przez pokazy mody, dys
koteki z wirującymi kulami, łazienki o powierzchni małego hangaru 

dla awionetek, pastelowe wnętrza apartamentów, polegując przy 
tym na sofach w zwiewnych peniuarach i wygłaszając filozoficzne 
maksymy o miłości : . Nieważne z iloma mężczyznami spałam , waż

ne ilu z nich kochałam ". Tak po prostu. Bez zbędnych charakterolo
gicznych ceregieli. Bez operowego fatalizmu. Bez psychologicznych 
komplikacji . Ot, panna puszczalska w eleganckim opakowaniu. 
Może i nie byłoby nawet potrzeby wspominania o tym absolutnie 
błahym filmie, o którym sama Deneuve powiedziała , że „zagranie 
w nim miało dla mnie przynajmniej walor ćwiczenia aktorskiego", 
gdyby nie to, że jest to przykład unieważnienia pierwowzoru literac
kiego posuniętego tak daleko, że jego sens staje się odwrotny od 
oryginału . Bez względu na to, jak spojrzymy na oryginalną historię 
Manon, jej postępki wynikają z dość okrutnych zasad świata , w któ
rym przyszło jej żyć . Tam stan posiadania dawał jej poczucie bez
pieczeństwa i gwarantował przetrwanie. U Aurela zostaje już tylko 
potrzeba zaspokajania przyjemności bez zbędnych nieprzyjemności. 
Coś, co byto pierwotnie konkretne do bólu, zamieniło się w coś tak 
nieprzyzwoicie pustego i abstrakcyjnego, że aż wręcz fascynują

cego. No ale nie przypadkiem to właśnie kino jest królową sztuk 
rozrywkowych. Produkuje piramidalne bzdury, robi wodę z mózgu 
i bywa absolutnie po nic. 
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Ceci le Aubry i Michel Auc lair w najczarniejszej 
wersji występnej namiętności , 

Manon. reż . Henri-Georges Clouzot, 1947 

EGZYSTENCJALISTYCZNA MASZYNKA DO MIELENIA LUDZI 
Ale bywa również po coś . Najlepsza z dotychczasowych wersji 
losów Manon i kawalera Des Grieux wyszła spod ręki sztandarowe
go skandalisty francuskiego kina, a jednocześnie jednego z najwięk

szych wirtuozów filmowej formy. Henri-Georges Clouzot był uro
dzonym pesymistą i mizoginem. Jego wizja . człow iek człowiekowi 

wilkiem" (a zwłaszcza kobieta) świetnie korespondowała z modnym 
zaraz po wojnie egzystencjalizmem. Na dodatek już na początku 
swej kariery skalał własne gniazdo tak skutecznie, że wręcz stworzył 
precedens w historii rodzimej kinematografii. W 1942 roku począt
kujący wówczas reżyser nakręcił na bazie prawdziwej historii ponury 
kryminał pt. Kruk. Opowiedział w nim o ksenofobicznym miasteczku 
w Masywie Centralnym, w którym agresywne anonimy wywołują 
wśród mieszkańców law inę zawiści , wzajemnych oskarżeń i prze
mocy. Film odczytano jako bezpośredni atak na kolaborację Francu
zów z Niemcami. Po wojnie reżyser trafił przed sąd i dostał dożywot

ni zakaz wykonywania zawodu. W 194 7 roku zakaz jednak cofnięto 
i Clouzot przystąpił do prac nad ekranizacją Prevosta. 

Ten tekst nie mógł trafić w lepsze ręce . 

Wcześniejsza kara nie odniosła skutku 
- reżyser napisał i wyreżyserował historię , 

w której ukazał swą powojenną ojczyznę 
w tak czarnych, naturalistycznych barwach, 
że ponownie zawrzało . Przed kolejnym 
linczem uratowała Clouzota nagroda Złotego 
Lwa w Wenecji i międzynarodowa sława , 

która osłodziła Francuzom gorycz jego 
„oszczerstwa". 

Historia Manon i jej kawalera rozgrywa się pod koniec wojny i w pierw
szych miesiącach po wyzwoleniu. On jest działającym w ruchu oporu 
chłopakiem z dobrej rodziny, ona - sypiającą z Niemcami blondynką . 

W normandzkiej wiosce o mały włos nie dochodzi do samosądu nad 
nią. On ją ratuje. Uciekają do Paryża . Tam, poprzez kluczową dla 
filmu postać brata Manon, pozbawionego jakichkolwiek skrupułów 
Leona, Desgrieux wpada w obrzydliwy światek sutenerów, kombina
torów i gangsterów, zaś Manon poprzez łóżka kolejnych podsuwa
nych przez Leona kochanków, w końcu zostaje prostytutką. Ogarnię

ty obsesją Desgrieux zabija brata Mano n i z dziewczyną ucieka przed 
policją do Palestyny na pokładzie statku pełnego Żydów ocalałych 
z Holokaustu. Niemal zaraz po osiągnięciu Ziemi Obiecanej ona ginie 
od przypadkowego strzału Palestyńczyka , a on wlecze jej trupa 
o platynowych włosach przez piaszczyste wydmy, rozpamiętując 
największą miłość swego życia. Podobnie jak w niemal wszystkich 
swych filmach, Clouzot i w Manon nie pozostawia suchej nitki na 
żadnej postaci. Wszyscy miarowo staczają się z równi pochyłej 

od chwili , gdy tylko rzeczywistość stwarza im taką okazję. Dzieje 
się tak, bo u Clouzota ludzie są z natury leniwi , skłonni do zła i nie 
potrafią wziąć swego życia we własne ręce. Desgrieux wypala się 
w obsesji na punkcie dziewczyny, co do której jednocześnie nie ma 
najmniejszych złudzeń. Manon brnie w coraz głębsze bagno, ale 
właściwie to jedyna rzecz, którą umie robić dobrze, gdyż nikt nie 
nauczył jej nigdy niczego innego. Złowrogi Leon Lescaut - wspania
le zagrany przez ulubionego aktora Clouzota Serge'a Reggiani - któ
ry pociąga za sznurki intrygi, zarządza tym teatrem zła z rozmachem, 
nie tylko czerpiąc korzyści i budując swój czarnorynkowy prestiż. 

On wręcz karmi się tą energią. W tej bezkresnej czerni pojawiają się 
jedynie małe , sporadyczne gesty solidarności i zrozumienia - kapitan 
statku płynącego do Palestyny cierpliwie wysłuchuje historii Des
grieux i w odruchu współczucia nie wydaje pary kochanków policji. 
Ta ponura, stroheimowska wizja człowieka, który samodzielnie, bez 
pomocy bogów zmierza do katastrofy, jest ewenementem w 1 OO-let
niej historii przysposabiania losów Manon i jej kawalera na potrze
by ekranu. Clouzot przepisał Prevosta własnym , nadekspresyjnym 
charakterem pisma, korzystając z przyrodzonej zdolności kina do 
opowiadania pars pro toto. Bo u niego, w przeciwieństwie do innych 
filmowych i operowych wersji, Manon jest historią o ponurym świe
cie, opowiedzianą przy pomocy romansu partyzanta z amoralną 

blond kolaborantką. 

PO co NAM MANO N? 
Oczywiście można mieć za złe opatrzności , że pod koniec lat 60. 
nie połączyła dróg zawodowych trzech osób: scenarzysty Jean
-Claude'a Carriere, reżysera Luisa Buńuela i aktorki Brigitte Bardot. 
To byłoby trio idealne do stworzenia wzorcowej wersji Manon 
Lescaut. Tej jednej jedynej, która spełniłaby wymogi klasycznej 
adaptacji literatury na ekran, zostałaby wyreżyserowana z diabelską 
przenikliwością i dałaby nam głęboką , wiarygodną kreację aktorską . 

Niestety. Do dzisiaj Clouzot powiedział o Manon najwięcej i najmoc-

niej. Czy powiedział wszystko? Nie, on to powiedział po swojemu. 
Powiastka księdza Prevosta wciąż czeka na kolejnego interpretatora. 
Mimo nobliwej patyny ta historia sprzed 300 lat pozostaje w elemen
tarny sposób współczesna. Żyjemy w czasach, gdy zaspokajanie 
wszelkich pragnień i zachcianek stało się miarą wolności. Podnosze
nia własnego statusu materialnego jako cel w życiu stanowi obecnie 
jeden z najmocniejszych społecznych wektorów. „Love addiction" 
jest coraz częściej diagnozowaną przez psychologów przypadłością 
nastolatków, uzależnionych już nie tyle od seksu, co od odurzenia 
ciągłym stanem zakochania. Kultywowanie statecznośc i i życia 
w cnocie zostało zaś zepchnięte na bardzo wąski margines, do kółek 
różańcowych albo płatnych sal do buddyjskiej medytacji. A poza 
wszystkim nie zapominajmy, że sztuka niekiedy jednak odzwiercie
dla rzeczywistość . Przecież na co dzień oglądamy na własne oczy 
najrozmaitsze odmiany związków między ludźmi , łudząco podob
nych do toksycznej relacji łączącej Manon i kawalera Des Grieux. 

li 

Wojtek Kocołowski - krytyk i historyk filmu, kurator, 
publicysta. Wspólautor Panoramy kina najnowszego 
i Kalendarza niepokoju. Pracuje w dokumentalnym 
kanale telewizyjnym Planete + jako selekcjoner fil
mów i współtwórca ramówki. 
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AKTi 
(Amiens. Obszerny plac. Przechodnie 
rozmawiają w mafych grupkach. Jest 
również Edmondo w otoczeniu studentów.) 

EDMONDO 
(trochę sentymentalnie, trochę z humorem) 
Twoje zdrowie, wieczorze. 
Nadchodzisz wraz z orszakiem 
Zefirów i gwiazd. 
Twoje zdrowie, ulubieńcze poetów 
I zakochanych ... 

STUDENCI 
(Przerywają mu śmiechem.) 
Złodziei i pijaków! 
Przerwaliśmy ci! 

EDMONDO 
Nie ma sprawy. 

(spoglądając w stronę alei) 
O, nadchodzą 
Całymi gromadami, rozbawione, 
Świeże , roześmiane 
I śliczne nasze dziewczyny ... 

STUDENCI 
Cała ulica ożyła . 

EOMONDO 
Wymyślę tekst 
Cięty, bezczelny, wesoły. 

Natchnienie poprowadzi 
Mnie do celu. 

EDMONDO I STUDENCI 
Nasze imię - młodość . 

Nadzieja - naszą wiarą . 

Niezwykłe szaleństwa 

W naszej głowie . 

Boskie upojenie! 
Hej, roześmiane , 

Rozkoszne dziewczyny, 
Dajcie ust. .. 

DZIEWCZĘTA 

Wokół aura zapachów, 
Krążą jaskółki , 

Słońce umiera. 
To pora marzeń . 

Nadzieja miesza się 
Z melancholią . 

STUDENCI 
Pocałujcie nas. 
Oddajcie serce młodości. 
Des Grieux! 
(Des Grieux wita się z nimi.) 

EDMONDO 
(zwracając się do Des Grieux) 
Chodż do nas, 
Przyjacielu , pośmiej się , 

A szybko się wyleczysz 
Z głupiej przygody. 
(Des Grieux jakoś nie wyraża ochoty 
na przyfączenie się towarzystwa.) 
Milczysz? Co ci jest? 
Czyżby cię poraziła miłość 

Do niedostępnej kobiety? 

DES GRIEUX 
(Przerywa mu obruszony) 
Miłość! Milość! 

Nie znam tej tragedii 
Czy też komedii! 
(Studenci rozpraszają się.) 

EDMONDO I KILKU STUDENTÓW 
Nonsens! Szczęśliwcu , 

Skrywasz przed nami 
Twe tajemnicze podboje. 

DES GRIEUX 
Przeceniacie mnie. 

EDMONDO I STUDENCI 
Zgadliśmy, przyjacielu ... 
Zamartwiasz się , bo dostałeś kosza! 

DES GRIEUX 
Nie, jeszcze nie! 
Ale jeśli was to bawi .. . 
To wkrótce sprawię 
Wam przyjemność! 
Czy wśród was, ślicznotki , 

I 
-'-----

Brunetki i blondynki , 
Kryje się dziewczyna 
Piękna i zalotna, 
O różowych ustach, 
Które czekają na mnie? 
Czy ty nią jesteś , 

Jasnowłosa gwiazdo? 
Powiedz mi! 
Powiedz, jakie jest moje przeznaczenie 
I pokaż boską , zmysłową twarz. 
Zakocham się 
I będę pożerał cię wzrokiem, 
I na zawsze będę chłonął twój zapach .. . 
Czy ty nią jesteś , 

Ciemnowłosa gwiazdo? 
Odpowiedz mi! 

EDMONDO I STUDENCI 
No nieźle! 

EDMONDO 
Widzicie, przyjaciele, 
Nie ma co się nad nim litować. 

WSZYSCY 
Cieszmy się wieczorem. 
Zabawmy się, jak zawsze. 
Niech gra muzyka. 
Wznośmy toasty, pijmy, 
Porwani szaleństwem 
I czarem rozkoszy. 
Tańce , toasty, szaleństwa . 

Korowód rozkoszy 
Wije się ulicami, 
A noc króluje. 
Odurzająca , szalona, rozświetlona 
Ogarnia wszystko energią 
I szaleństwem . 

Goście z Arras! 
(Pojawia się Lescaut, 
za nim Geronte, który 
pomaga wysiąść Manon.) 
Wysiedli ... Popatrzmy! 
Jacy eleganccy. Boscy! 

STUDENCI 
(Zerkają w stronę Manon.) 
Któż nie chciałby 
Powitać tej ślicznotki? 

LESCAUT 
Obsługa! 

(do Geronte 'a) 
Jest pan szalenie uprzejmy! 
Obsługa! 

(nawofując) 

GOSPODARZ MANO N 
(nadbiegając) To nieszczęście nazywa się: 

Słucham? „Nakaz mego ojca". 

DES GRIEUX DES GRIEUX 
(przyglądając się Manon) Jest pani zbyt piękna! 
Boże , jaka piękna! Nie. To nie klasztor 

Jest pani przeznaczeniem. 
GERONTE Inna gwiazda świeci nad pani losem. 

(do Gospodarza) 
Tej nocy, przyjacielu , MANO N 
Zatrzymam się tutaj. Moja gwiazda zachodzi! 

(do Lescaut) 
Przepraszam ... DES GRIEUX 
(do Gospodarza) (ze smutkiem) 
Proszę się zająć bagażem. Teraz nie możemy rozmawiać . 

Niech pani wróci za chwilę . 

GOSPODARZ Jeśli wspólnie 

Służę . Proszę za mną. Stawimy czoła losowi, 
Zwyciężymy. 

(Idąc za Gospodarzem, 
Geronte i Lescaut, który daf znak MANO N 
Manon, by zaczekafa na niego, Czuję w pana słowach 

wchodzą na pierwsze piętro. Ogromne współczucie! 

Manon zostaje.) Chcę pana zapamiętać! 
Pana imię? 

DES GRIEUX 
(Podchodzi do niej.) DES GRIEUX 
Niech pani spełni moją prośbę Renato Des Grieux. 

I niech te słodkie usta zdradzą , 

Jak się pani nazywa. LESCAUT 
(z zajazdu) 

MANO N Mano n! 

(skromnie) 
Nazywam się Manon Lescaut. .. MANO N 

(z niechęcią) 

DES GRIEUX Muszę pana porzucić . 

Proszę wybaczyć śmiałość , (w kierunku zajazdu) 

Niezwykle pociąga mnie Idę! 

Pani tajemniczość. (do Des Grieux) 
Wydaje mi się , że już gdzieś Brat mnie woła. 

Panią widziałem . 

Moje serce zachowuje się dziwnie. DES GRIEUX 
Kiedy pani odjeżdża? (blaga/nie) 

Ale wróci pani? 

MANO N 
(z żalem) MANO N 
Jutro o świcie. Nie, nie mogę . 

Klasztor mnie czeka. Niech mi pan da spokój 

DES GRIEUX DES GRIEUX 
Taka młoda twarz, Boska, błagam ... 
Jakby dopiero co rozkwitała! 
Co za nieszczęście MANO N 
Stanęło na twej drodze. Dobrze. Przyjdę , gdy się ściemni. 

(Edmondo zbliża się chyfkiem.) (Przerywa rozmowę. 
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Dostrzega Lescaut Choć opinię raczej nie najlepszą. Żegnaj, mój kwiecie. LESCAUT STUDENCI I MIESZCZANIE Spróbujmy! Posłuchaj mnie! 
i szybko dofącza do niego.) Dobrze znam życie. Zabłąkana Boginko, (za plecami jednego z graczy) Proszę do nas ... Być może cię uratuję . 

Może nawet zbyt dobrze. Tobie przesyłam As? Prosimy .. . va bank! Żołnierz już nasz. 
DES GRIEUX Paryż to świetna szkoła . Moje westchnienia, Walet, mój panie! Cały pochłonięty grą. 

(wodząc wzrokiem za Manon) Jestem opiekunem siostry, Więc nie zdradź mnie, Błąd, błąd! LESCAUT 
Nigdy nie widziałem kobiety Spełniam swój obowiązek , Choć przez jeden dzień . (z zimną i pogardliwą miną) DES GRIEUX 
Podobnej do niej! Nawet wbrew sobie, STUDENCI Karty! A stary? 
Mówię jej: .Kocham cię " Jak prawdziwy żołnierz! (Studenci i dziewczyny zajmują razem (do Lescaut) 
I moja dusza budzi się Chcę powiedzieć , miejsce przy stafach. Edmondo zauważa To prawda! EDMDNDD EDMDNDD 
Do nowego życia . Że to niewdzięczna rola. pogrążonych w rozmowie Geronte 'a Walet. (Który podsfuchaf rozmowę.) Stary? 
„Nazywam się Man on Lescaut... ". Ale przykre okoliczności i Lescaut i zatrzymuje się na uboczu.) Mistrz z pana! Żałosny starcze, Będzie miał 

Te pachnące słowa Mają swoją dobrą stronę : Jesteś tylko Ze mną do czynienia! 
Błądzą w mojej duszy Poznałem pana, Panie„. I" GERONTE LESCAUT Upudrowanym Plutonem. 
I pieszczą jej tkanki. Pana siostra również Bez przesady! Miejmy nadzieję, (Podchodzi do graczy i mówi coś 

Uroczy szepcie, nie ustawaj! GERONTE Nie wygląda na szczęśliwą . Amator„ . Że twoja Proserpina oprze ci się. na ucho niektórym z nich. Lescaut pije. 

Geronte di Ravoir. (Wchodzi zatroskany Des Grieux.) Manon pojawia się na schodach. 

(Edmondo i studenci otaczają LESCAUT (Geronte z oddali obserwuje Kochany, robią cię w konia. Dostrzega Des Grieux.) 
Des Grieux hafaśliwą grupką.) LESCAUT Niech Pan pomyśli! Lescaut. Widząc, że jest zajęty 

Podróżuje pan dla przyjemności? Ma osiemnaście lat! grą, przywofuje Gospodarza. DES GRIEUX MANO N 
EDMONDO I STUDENCI Ile marzeń i nadziei „ . Edmondo, w którym zachowanie (zaskoczony) Widzi pan? 
Nareszcie cię dopadła GERONTE Geronte 'a wzbudzifo podejrzenie, Co chcesz przez to powiedzieć? Dotrzymuję słowa. 

Strzała Amora. Nie, służbowo. GERONTE obserwuje go.) Poprosił mnie pan, 

By cię uszczęśliwić , niebo, Przydzielono mi funkcję Rozumiem. Biedactwo! EDMONDO Żebym wróciła i jestem. 

Zesłało ci boską zjawę! Poborcy podatków. Trzeba ją pocieszyć . GERONTE (z ironią) Sądzę jednak, że będzie lepiej, 

(Des Grieux, poirytowany, oddala się.) Zjemy razem kolację (do Gospodarza) Ten słodki kwiat, Jeśli się już więcej z panem 

Ucieka. Więc jest zakochany. LESCAUT Dziś wieczorem? Płacę z góry i bez gadania! Który tak pachniał , Nie zobaczę i łagodnie odmówię 

(śmiejąc się) (Złota żyła . ) Przygotuj wóz. Oderwany od łodygi , Pana prośbie . 

Ach! Ach! LESCAUT Za godzinę ruszamy! Biedactwo, 
DZIEWCZĘTA (l.aprasza gestem.) Wkrótce uschnie! DES GRIEUX 

(Studenci wychodzą. W tym samym Chcecie całusa od przyjaciółki? Będę zaszczycony. GOSPODARZ Twoja dziewczyna, Co za surowe słowa . 

czasie po schodach schodzą Lescaut Czułego szeptu? A tymczasem ... Rozumiem! Twoja gołąbeczka Nie pasują do młodości 

i Geronte. Emondo podsfuchuje.) Świętujemy zwycięstwo . Za chwilę odfrunie, odleci. Wypisanej na pani twarzy. 

Czas na pocałunki. GERONTE GERONTE Posłuchaj : Ta smutna decyzja 

STUDENCI I czułe szepty „ „ (Nagle zmienia zdanie.) Z tyłu , za hotelem. Stary ją porywa. Nie pasuje do uśmiechu , 

Chodźcie dziewczęta! Ukoronujmy zwycięstwo. Przepraszam, proszę chwilę poczekać, Za godzinę , rozumiesz?! który kryje się w pani oczach. 

Przynieście szczęście w grze. Serce zwyciężonego, Muszę wydać kilka poleceń Gospodarzowi. Wsiądzie mężczyzna z dziewczyną . DES GRIEUX 
Otoczone mrokiem, Pomkną prosto do Paryża! (z niepokojem) MANO N 

DZIEWCZĘTA Poddaje się bezsilne (Lescaut kfania się, Geronte I pamiętaj, że milczenie jest złotem! Naprawdę? Kiedyś byłam szczęśliwa . 

Blondynką czy też brunetką Łagodnym pieszczotom, odchodzi w gfąb sceny Ściemnia się. Miałam dom, który rozbrzmiewał 

Jest diva, która przewodzi Zapomina o wstydzie Sfużba stawia lampy) GOSPODARZ EDMONDO Moim szalonym śmiechem , 

waszemu pojedynkowi? I cierpieniu. Waluta„. Uwielbiam. Zbladłeś? Chodziłam potańczyć 

STUDENCI I MIESZCZANIE To nie żarty, Z przyjaciółkami! Piękne czasy! 

GERONTE STUDENCI (Grają z ożywieniem.) GERONTE To poważna sprawa. Minęły już! Wszystko się kończy. 

(do Lescaut) Ten, co przegrywa As! Walet! Trzy! Uwielbiaj 
Więc twoja siostra I ten, co wygrywa Co za cholerna gra! (Wręcza mu pieniądze.) DES GRIEUX DES GRIEUX 
wybiera się do klasztoru? Marzy o was dziewczęta ... I rób, co mówię. Czekam tu na nią , rozumiesz? (oczarowany) 

Jedni płaczą, LESCAUT Powiedz mi , W głębokich , lśniących oczach 

LESCAUT Drudzy się śmieją . (Przygląda się graczom.) (wskazując na bramę zajazdu) EDMONDO Błyszczy pragnienie miłości ... 

To niefortunny pomysł moich krewnych. Obezwładnia i kpi z nas Grają! Zajazd ma tylko to wyjście? No to świetnie. Posłuchaj go! 

Smutna przygoda. Ach, gdybym tylko mógł Niech te słodkie usta 

GERONTE Za to wesoło rozbrzmiewa Spróbować i wygrać! GOSPODARZ DES GRIEUX I serce ulegną. 

Pan ma chyba inne zdanie? Odwieczna pieśń o miłości. Jest jeszcze jedno. Pomóż mi. Kocham cię! Kocham! 

MIESZCZANIE Ta chwila staje się nieskończona . 

LESCAUT EDMONDO Stawiaj! GERONTE EDMONDO 
Jasne, mam więcej rozsądku, (do jednej z dziewcząt) Karty! Gdzie? Pomóc ci? MANO N 
Niżby się wydawało . Żegnaj, moja gwiazdo. As! (Idą w lewą stronę.) Przeszkodzić im w odjeździe? Jestem nieszczęśliwa . 

38 I 39 



Moja uroda niczemu nie służy. Ach, nie! Ach, nie! EDMONDO I wtedy z wdzięcznością Spojrzenie przeszywające Zawsze w ciebie wierzyłem 

Smutek znaczy mój los. Pan chce mnie porwać? (wskazując w gfębi sceny) Przyjmie luksus Jak ostrze strzały! Nawet kiedy uciekłaś , tam w Amiens! 

Ekscelencjo, proszę spojrzeć : I porzuci chłopca! Tu odrobinę perfum! „ . Tam przeczułem , jaki będzie twój los! 

DES GRIEUX DES GRIEUX Ona odjeżdża Będziesz mial (Wchodzi Lescaut.) Tam mialem magiczny przeblysk 

Milość pokona ten smutek! Nie, to miłość panią porywa! W towarzystwie jakiegoś studenta. Wspanialą córkę , Tutejszych luksusów. 

Uroda obdarzy cię A i ja dołączę do rodziny .. . LESCAUT Odnalazłem cię! 

Najpiękniejszą przyszłością. MANO N GERONTE Trzeba nam spokoju .. . rozwagi ... Dzień dobry, siostrzyczko! Mieszkałaś w nędznym domku, 

Cudowna dziewczyno, (opierając się) (Zaskoczony biegnie Miałaś pocałunki ... i żadnych pieniędzy! 

Bez końca do ciebie wzdycham! Ach, nie! do Lescaut i potrząsa nim.) EDMONDO I STUDENCI MANO N Dzielny młodzieniec , ten Des Grieux! 

Porwano ją! Hej, frywolne wietrzyki, (zwracając się do fryzjera) Niestety nie jest panem prezesem! 

MANO N DES GRIEUX Wciskające się w purpury, Przypudruj nieco!„. To oczywiste, że porzuciłaś go 

To nieprawda, to nieprawda, (prosząc ją gorąco) LESCAUT Kwiaty i lilie, opowiedzcie nam Dla złotego pałacu . 

To tylko złudne marzenie„. Błagam panią! 
; 

(kontynuując grę) O dziwnej i okrutnej przygodzie! LESCAUT 

Bez końca wzdycham do ciebie! Kogo? Spragnione usta już dotykały Wydajesz mi się dziś nieco nadąsana . MAN ON 

EDMONDO Pełnego pucharu, (przerywając mu) 

LESCAUT Szybko, odjeżdżajcie! GERONTE Chciały pić i już się chciwie przyssały ... MANO N Powiedz mi „ . 

(wstając od stafu) Twoją siostrę! Ach! Ach! Ach! Nadąsana?„ . 

Nie ma już wina? DES GRIEUX Dlaczego? LESCAUT 

Co jest? Pusta butelka? (nalegając) LESCAUT LESCAUT Co? 

Uciekajmy, uciekajmy! Niech to szlag! (Widzi na ziemi kapelusz, LESCAUT 

(Studenci zmuszają go, by usiadf. Manon, błagam. (Rzuca karty i biegnie który upadf Germontowi. Nie? Tym lepiej! MANO N 

Zaniepokojeni Manon i Des Grieux Uciekajmy! zobaczyć, co się stafo.) Podnosi go.) (ze zfośliwym uśmiechem) Nic! 

wycofują się na prawo. Oto Pański kapelusz! Gdzie Geronie? 

Manon jest wystraszona.) MANO N GERONTE A jutro rano w drogę! Tak wcześnie wyszedł z łóżka? LESCAUT 

Ach, nie! Ach, nie! Za nimi! Co to ja mówiłem ... Nic? 

DES GRIEUX To jakiś student! Idziemy na kolację! MANO N Naprawdę? 

Niech mnie pani wysłucha : EDMONDO Ścigajmy ich! Proszę , pod rękę! (do fryzjera) 

Grozi pani upokorzenie, Szybko! Należy umieć stanąć A teraz pieprzyk! MANO N 

Chcą panią porwać! (Studenci porzucają Na wysokości zadania! (Fryzjer przynosi Manon (obojętnie) 

Ten bezczelny zboczeniec, DES GRIEUX grę, śmieją się.) Dlatego, że „. pudefko pieprzyków. Manon Chciałam zapytać „. 

Ten stary, który przyjechał razem z wami , Manon błagam . Uciekajmy! nie potrafi się zdecydować.) 

Działa przeciwko pani. LESCAUT STUDENCI LESCAUT 

MANO N (Widząc obojętność studentów, Dla starego lisa LESCAUT Odpowiem! 

MANO N Jedźmy! pojmuje, co się stafo.) Młode i aksamitne winogrona (doradzając) 

(zdziwiona) Zastanówmy się spokojnie .... Będą zawsze niedojrzałe . .Wyuzdany"! MANO N 

Jak to? EDMONDO Chce pan ich gonić? Ach! Ach! Ach! „Żartowniś " ! (z ożywieniem) 

Piękni szaleńcy! (Geronte zaprzecza.) Nie?„. To może : „wytworny"?! Odpowiesz? 

DES GRIEUX (Geronte nadchodzi z lewej strony, szybko Stalo się! 

Naprawdę! rzuca okiem na stóf, przy którym gra Nie ma co rozpaczać! AKTll MANON LESCAUT 

Lescaut. Napotyka na drodze Gospodarza.) Widzę .. . że Manon (W Paryżu; Manon siedzi przed toaletką, (nadal niezdecydowana) (zfośliwie) 

EDMONDO Swoimi wdziękami przykryta obszernym biafym peniuarem. Sama nie wiem„. Zrozumiałem! Czytam 

(Biegiem zbliża się do nich.) GERONTE Rozbudziła w panu Fryzjer zajmuje się jej wf osami. Dwaj (decydując) W twoich oczach to życzenie. 

Udało się! Wóz czeka. A teraz zabawmy się Ojcowskie uczucia. pomocnicy stoją w gfębi salonu, No więc „. dwa pieprzyki! (Rozgląda się wokóf z rozbawieniem.) 

Co za nieprawdopodobny żart. Z s iostrzyczką! gotowi na każde skinienie.) Przy zabójczym oku! Gdyby Geronie o tym wiedział! 

Pośpieszcie się! Jedżcie! Odwagi! GERONTE I przy zmysłowych ustach! 

Sierżant jest pochłonięty grą Nie inaczej! MANO N (Fryzjer podaje pieprzyki, MANO N 

MANO N Niech tam zostanie. (przeglądając się w lustrze) potem zdejmuje peniuar z Manon.) (wesofa) 

(zaskoczona) Hej, słuchaj : LESCAUT Co za wredny loczek! To prawda! Zrozumiałeś! 

Co takiego? Uciec? (Pófgfosem przywofuje Gospodarza.) (z pefną godności dumą) (do fryzjera) LESCAUT 

Czy kolacja jest gotowa? Rozumiem! Jako syn z pełnym respektem Lokówkę „. Szybko! „. (Przygląda się z uwagą Manon.) LESCAUT 

DES GRIEUX Dam panu dobrą radę . Szybko! „. Doskonała robota! Chciałabyś dowiedzieć się 

Uciekajmy! Uciekajmy! GOSPODARZ Paryż! Tam jest Manon! (Fryzjer biegnie.) Świetna całość . Piękna i powalająca . Czegoś o nim? 

Niech ktoś inny porwie panią! Tak, ekscelencjo! Manon, nie stracimy jej „. A teraz„. koronki! Pochlebiam sobie i nie bez powodu. 

Portfel studenta Brwi nieco surowe! „. Jestem zachwycony. Dzięki mnie MANO N 

MANO N GERONTE Szybko się opróżni . Trochę bieli! „. Uratowałaś się od miłości (ze smutkiem) 

(do Des Grieux) Niech pan powie tej panience, że ... Manon nie lubi biedy! (zadowolona) Do tego studenta. Tak! Tak! 
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Zostawiłam go bez pożegnania ... Miniony czas. A oczy jak źródło. LESCAUT W prawo!. .. Ukłon! NAUCZYCIEL TAŃCA 

Bez pocałunku! Twoje namiętne pieszczoty! Filon wzdycha u twoich stóp, (do siebie, zamyślony) Uwaga! Szkiełko ... (zniecierpliwiony) 

(Rozgląda się wokóf i zatrzymuje Daj mi jeszcze raz Rozpuść na wietrze Kobieta, która się nudzi, Tancerzu ... 

spojrzenie na alkowie.) Twoje płomienne pocałunki Twoje włosy, boskie loki. To przerażająca rzecz! GERONTE 
W tych miękkich koronkach ... I to upojenie, które wtedy było moje! Twoja biała, naga pierś ... (po zastanowieniu) Świetny menuet. GERONTE 

W złotej klatce panuje cisza, Czy wciąż jestem piękna? Clori to ty, Manon, Idę do Des Grieux! (zniecierpliwiony) 

Lodowata i śmiertelna cisza, Chodź, nie wytrzymam dłużej! A Geronie przeobraził się Mistrz powinien zajmować się (Manon zerka na grupkę wielbicieli. Tu jestem! 

I mrożący mnie chłód! W Filona! Filon gra na harmonii, Organizacją wydarzeń! Jest bardzo wyzywająca. Starsi panowie 

Przyzwyczajona do zmysłowych LESCAUT Która szemrze: „ Litości!" , i klerycy patrzą na Manon pożądliwie.) PANOWIE I KLERYCY 

pieszczot, płomiennych warg Wyszkolony gracz Echo wzdycha: „ Litości! ", (Lescaut wychodzi. Podczas gdy Nauczyciel Wspaniali! Co za para! 

I ognistych ramion ... To dla nas gwarantowany kredyt. Placze Filon: „Nie masz serca tańca przyjmuje polecenia Geronte 'a, PANOWIE I KLERYCY (Nauczyciel tańca nakazuje im 

Teraz mam coś zupełnie innego! Dzięki mnie wszystkich oskubie. W piersi, Clori? wchodzą inne osoby, kfaniają się Manon, Co za rozmarzone spojrzenie! wykonać figurę ukfonu. Geronte tańczy 

(zatroskana) Cierpiąc , pogrążony A nieszczęsny .. . Filon ... cafują ją w rękę, ofiarowują kwiaty Jaka słodycz! niekarykaturalnie, z lekkością wykonuje 

Mój dawny dom W długotrwałej walce, Zadręcza się! ". i sfodycze itd. Nauczyciel tańca podaje Co za pieszczota! figury taneczne; jest nadmiernie wesoty.) 

Wraca do mnie w myślach Spędza dnie i noce, Nie! Clori nigdy rękę Manon i zaczynają tańczyć menueta. Zbyt piękna! Niech żyją szczęśliwie zakochani! 

Radosny, spokojny, biały, Nieświadom swego szaleństwa, Nie powiedziała .nie" Geronte daje znak przyjaciofom, by się Podobna do gwiazdy! Hermes i Afrodyta! 

Jak uroczy sen I pyta w ferworze gry, Tym słodkim błaganiom! odsunęli na bok i usiedli. W trakcie tańca Co za jasność! W miłości i przepychu ... 

O spokoju i miłości. Pyta w ferworze gry, slużba roznosi czekoladę i zimne napoje.) Jakie skarby! Niech radość panuje! 

Gdzie jesteś ty! On wygra! MANO N Te usta ślą pocałunki! 

LESCAUT (Rzuca pieniądze Lescaut.) NAUCZYCIEL TAŃCA Gdy się uśmiecha MANO N 

Jeśli chcesz wiedzieć ... MANO N Zapiać im! (zwracając się do Manon) Jest podobna do gwiazdy! (do muzyki menueta, 

To Des Grieux (Zasmucona zatrzymuje wzrok na lustrze, Panienko, proszę, zwracając się do Geronta) 

(Tak jak i Geronie) w którym odbija się jej sylwetka.) LESCAUT Wyżej pierś ... GERONTE Ta chwila Tirsi 

Jest moim Prawda, że wspaniale (Chowa pieniądze.) A następnie ... Zbyt piękna! Jest urokliwa i piękna . 

Wielkim przyjacielem. Wyglądam w tej sukni? Ha, ha!. .. Doskonale, Słowa odmawiają Dzień się uśmiecha 

I nieustannie mnie zamęcza: Obrazić sztukę? Tak się powinno tańczyć! Posłuszeństwa , I śmieje się 

(naśladując Des Grieux) LESCAUT (Zwraca się wyniośle do muzyków.) Teraz całą sobą Słowa rozśpiewane Ufna dziewczyna. 

„Gdzie jest Manon? (zachwycony) Żegnam was Do przodu! O tak! I pochlebne! Do ciebie wzdycha, 

Dokąd uciekła? I z kim? Wspaniale! W imię sławy! Blagam ... do rytmu! Ciebie wciąż szuka. 

Na Północ? (Muzycy wychodzą w ukfonach. MAN ON A kiedy nadchodzisz, 

Na Wschód? MANO N Podczas gdy jednymi drzwiami GERONTE (z kokieterią) W jednej chwili 

Na Południe? " . Włosy? A kok? wychodzą muzycy, przez drugie widać (z entuzjazmem) Złociste pochwały, Odżywa pełnia szczęścia . 

Odpowiadam: „Nie wiem! ". przechodzących korytarzem przyjaciól Co za piękna tancerka! Powiedziane szeptem, Jestem boska! 

W końcu go przekonałem! LESCAUT Geronte 'a, starszych panów w eleganckich Drżą wokół mnie. Zerknijcie na niebo. 

Nadzwyczajne! strojach. Wchodzi Geronte i wita się ze MANO N Co za pochlebne chóry. Spokojne, 

MANO N wszystkimi. Jednocześnie wchodzą muzycy (z falszywą skromnością) Pohamujcie się! Ach! Bo widzi cud miłości! 

(zaskoczona) MANO N i ustawiają się w gfębi po lewej stronie.) Nieco niedoświadczona . 

Zapomniał o mnie? A gorset? GERONTE PANOWIE I KLERYCY 

MANO N NAUCZYCIEL TAŃCA Przyprawia mnie pani (pefni podziwu) 

LESCAUT LESCAUT Pieśni!. .. Taniec!. .. (zniecierpliwiony) O zawrót głowy ... Jesteś fantastyczna! 

Nie! Nie! Piękny! I znowu muzyka! Proszę, O, szaleństwo! Jesteś miłością! 

Ale dzięki swoim wygranym (Wchodzi kilka osób, upudrowanych, To wszytko jest piękne!. .. Niech pani nie zwraca uwagi Jesteś cudem miłości! 

Odkryje, być może, w rękach trzymają kartki z zapisem A mimo to .. .. Na pochwały ... PANOWIE I KLERYCY 

Drogę , która prowadzi do ciebie! ... utworów muzycznych.) (Nie potrafi pohamować Taniec to poważna sprawa! Jest pani boginią dnia! GERONTE 

(tajemniczo) Co to za typy? ziewnięcia i ziewając, dodaje:) I królową nocy! (Przerywa przesfodzonym tonem.) 

Teraz ... próbuję polepszyć Szarlatani albo aptekarze? Nudzę się! PANOWIE I KLERYCY Bardzo panowie uprzejmi, 

Swój los! (do Geronte'a) (Nauc.zyciel tańca daje oznaki zniecierpliwienia.) Ale nie zapominajmy, że robi się późno . 

Wciągnąłem go do hazardu! MAN ON (Manon wychodzi naprzeciw Gerontowi. Milczcie! Wesoły tłum już wyległ na ulice. 

Wygra! (znudzona) Wchodzi nauczyciel tańca i kilku tancerzy; Pohamujcie się, MANO N 
To Muzycy! znowu wielkie uklony i ceregiele. Lescaut Tak, jak jest to u nas w zwyczaju , Prawdziwy mistrz PANOWIE I KLERYCY 

MAN ON Geronie komponuje! przygląda się scenie i temu sztucznemu Podziwiajcie w ciszy. Nie potrzebuje słów. Tu tak szybko mija czas! 

(do siebie, z bólem) zachowaniu: muzykanci stroją instrumenty, To poważna sprawa. Jeśli będziecie mnie wychwalać, 

Walczysz dla mnie. CHÓR podczas gdy Geronte i nauczyciel tańca Nigdy nie stanę się GERONTE 

Dla podłej, która cię kosztowała Błądzisz po szczytach gór, przygotowują się do menueta.) NAUCZYCIEL TAŃCA Prawdziwą gwiazdą tańca, Wiem o tym z doświadczenia ... 

Tyle cierpienia. O, Clori, twoje usta (do Manon) Którą widzi wasza (do Manon) 

Wróć! Oddaj mi To dwa kwiaty, W lewo!. .. Doskonale!. .. Nazbyt hojna wyobraźnia. Olśniewająca damo, obiecała pani 
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Dotrzymać nam towarzystwa. MAN ON DES GRIEUX DES GRIEUX GERONTE DES GRIEUX 

My już idziemy ... To moja wina! Nie mogę dłużej walczyć! To twoje pocałunki! Wdzięczności , (z wielką goryczą) 

Tak, to prawda! Przegrałem! To twoja miłość! Dzisiaj jest twoje święto! Och, Manon, zdradzasz mnie 

MANO N (Manon wtula się w ramiona Des Grieux. (do Manon) Swoimi szalonymi myślami : 

Trochę cierpliwości. Oczekiwanie DES GRIEUX MANO N On fagodnie sadza ją na sofie.) Zapomniała pani, Nie zmieniłaś się! 

W tym luksusowym kontekście Nieszczęsna , (Oczarowana, wstaje Twoje pocałunki Skąd panią zabrałem Niebiańsko drżąca 

Nie będzie uciążliwe . Czekasz na moją zemstę „. i obejmuje Des Grieux.) Rozpalają mnie, Oraz o dowodach W miłosnym oddaniu .. . 

Poddaj się, jestem twoja„. Słodki skarbie! Prawdziwej miłości, Dobra i miła jak 

PANOWIE I KLERYCY MANO N Chodź do mnie! Jestem tobą odurzony, Które jej dałem! Czar twoich pieszczot 

(z galanterią) Wiec to prawda! Obejmij Manon, która cię kocha„ . Słodki skarbie! Dających zawsze upojenie. 

Oczekiwanie jest zawsze okrutne. Już mnie nie kochasz„ . W twoich drogich ramionach MANO N Nagle oślepiona , porwana 

Tak mnie kochałeś DES GRIEUX Odnajduję odurzenie (Bierze lustro, przybliża je do twarzy Blaskiem tych luksusów! 

GERONTE I już mnie nie kochasz! 
, 

Nie jestem w stanie walczyć, I zapomnienie! Geronta, a drugą ręką wskazuje (z narastającą silą) 

Nie wystawiaj mnie Kusicielko! Des Grieux. Powstrzymuje śmiech.) A ja? Twój niewolnik 

Na zbyt długie cierpienie. DES GRIEUX MANO N Miłość? Miłość? I twoja ofiara staczam się 

(Wszyscy kierują sie do wyjścia. Milcz„. Łamiesz mi serce! MANO N: (Z ogromną sfodyczą Mój drogi panie, oto tu! Po stopniach hańby „. 

Geronte dfugo cafuje rękę Manon.) Nie wiesz, w jakiej ciemności Przytul mnie do piersi! zbliża się do Des Grieux.) Proszę spojrzeć! Jestem błotem w błocie , 

Zamówię samochód„. I rozpaczy mijają moje dni. Manon pragnie tylko ciebie! Uwielbiane i drogie usta! Jeśli się pomyliłam, Upadłym królem melin, 

Adieu , moje bóstwo„. Tylko ciebie! Niech mi pan to szczerze powie! Zeszmacam się, sprzedaję„ . 

MANO N DES GRIEUX A potem popatrzy na nas! Zbliżam się do ciebie 

(Wszyscy wychodzą. Manon zostaje Chcę , byś mi przebaczył. DES GRIEUX Manon, przyprawisz mnie o śmierć! Pełen tchórzliwego wstydu! 

sama, siada przed toaletką, by poprawić Widzisz? Jestem bogata. Nie jestem w stanie GERONTE (niepocieszony) 

fryzurę. Przegląda się w lustrze bardzo Dłużej walczyć! MANO N (opanowując się, ze Przyszłość jest mroczna. 

z siebie zadowolona.) DES GRIEUX Usta słodkie do całowania! zfośliwym uśmiechem) Powiedz, co będzie ze mną? 

Milcz! MANO N Jestem szczery, maleńka ... (Siada zafamany. Pefna czufości Manon 

MANO N Poddaj się , jestem twoja! MANON I DES GRIEUX Znam swoją powinność . zbliża się do niego i bierze jego dfoń.) 

Będę najpiękniejsza! MANO N Słodkie cierpienie! Wychodzę! 

(Bierze z krzesfa pelerynę. Styszy, że Czyż nie widzisz tej feerii złota i kolorów? DES GRIEUX Drogi panie , MANO N 

ktoś nadchodzi. Sądzi, że to sfużący) To wszystko dla ciebie„. Zwyciężyłaś, kocham cię! (Geronte pojawia się niespodziewanie Moja piękna, Jeszcze raz, 

A co z samochodem?„ . Nie jestem w stanie w drzwiach frontowych i zatrzymuje się Do zobaczenia ... Jeszcze ten jeden raz przebacz mi! 

(Des Grieux staje w drzwiach; jest bardzo DES GRIEUX Dłużej walczyć! zaskoczony. Manon i Des Grieux Wkrótce! Będę wierna i dobra, 

blady. Ogarnięta wielkim wzruszeniem Milcz! podnoszą się szybko. Des Grieux (Wychodzi.) Przysięgam , przysięgam„. 

Manon biegnie mu naprzeciw.) MANO N robi kilka kroków w kierunku Geronte'a, 

To ty, kochanie? MANON Chodź! Manon pragnie tylko ciebie! ale Manon staje między nimi.) MANO N (Wchodzi Lescaut, bardzo zaniepokojony, 

Ty? Ty? Moja wielka Myślałam o świetlistej przyszłości. Chodź, obejmij Manon, (wesofa i beztroska) oddycha z trudem. Zaskoczeni Des Grieux 

Miłość?„ . Boże! Miłość cię tu sprowadza .. . Która cię kocha! MANO N Ha! Ha!„. i Manon wychodzą mu naprzeciw.) 

Zdradziłam cię , to prawda! Ach! Wolni! 

DES GRIEUX (Klęka.) DES GRIEUX Wolni jak ptaki! DES GRIEUX 

(z wyrzutem) Padam ci do stóp! W twych głębokich źrenicach GERONTE Co za radość! Lescaut! 

Manon! Zdradzilam cię! Widzę moje przeznaczenie! (Z ironią i godnością zwraca się do Manon.) Najdroższy! 

Powiedz mi, że jestem żałosna, Wszystkie skarby świata Doprawdy, moja damo, MANO N 

MANO N Padam ci do stóp! Na twoich boskich wargach! Teraz rozumiem, DES GRIEUX Ty?„. Tutaj?„. 

Już mnie nie kochasz? Chcę, żebyś mi przebaczy!. Dlaczego tyle czekaliśmy! (poważnie zaniepokojony) (Lescaut osuwa się 

Tak mnie kochałeś! Nie! Nie zaprzeczaj! MANO N Przybywam w niewlaściwym momencie. Posłuchaj, chodźmy stąd . na krzesfo, wyczerpany.) 

Te długie pocałunki! Czyż jestem mniej piękna Manon pragnie tylko ciebie, Nie chciałbym przeszkadzać. Nie chcę , byś choć przez chwilę 

To odurzenie! Od dawnej Manon? Przytul mnie do piersi! Któż z nas nie popełnia nietaktu? Przebywała pod dachem DES GRIEUX 

Twoja dawna, słodka , przyjaciółka Poddaj się moim żądzom! Wydaje mi się , Tego przeklętego starucha! Co się stało?„. 

Oczekuje zemsty. DES GRIEUX Wróć na nowo! Że pani również zapomniała , 

Nie patrz tak na mnie. (zrozpaczony) Daj się odurzyć Że przebywa w moim domu. MANO N MANO N 

Twoja pupilka Kusicielko! Długim miłosnym pocałunkom, (prawie niechcący) Co się stało? 

Nie była aż tak surowa! Twój niewygasły czar Żyj i upajaj się nimi, DES GRIEUX Szkoda! 

Mnie obezwładnia! Tu, na moim sercu! Panie! Te wszystkie wspaniałości! DES GRIEUX 

DES GRIEUX Wróć , żyj i upajaj się nimi, Te wszystkie skarby! Mów! 

(z rozmachem) MANON Upajaj na moim sercu „. MANO N (Wzdycha.) 

Nieszczęsna , (biorąc Des Grieux za rękę) Moje usta to ottarz, (do Des Grieux) Jaka szkoda!„ . MAN ON 

Czekasz na moją zemstę „. To czar miłości. Ulegnij mu, jestem twoja! A pocałunek jest Bogiem! Milcz! Trzeba jechać! Mów! 
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(Lescaut daje do zrozumienia Uciekajcie schodami , DES GRIEUX Manon, pośpiesz się! DES GRIEUX Moje uczucie jest tak silne, 

oczami i gestami, że wydarzyfo Jak na skrzydłach!. .. (wściekty) Musimy już iść ... Uciekajmy! Że czuję się najnieszczęśliwszą 

się coś bardzo poważnego.) Tak! Troszcz się o siebie! Szybko uciekać! Istotą na świecie . 

MANON Stary tchórz! Chcesz mnie nadal torturować?! LESCAUT Czegóż to ja nie próbowałem w Paryżu , 

MANON I DES GRIEUX (wystraszona) Idziemy, idziemy stąd! (w drzwiach) By uzyskać jej uwolnienie?! 

(zaskoczeni) Ojej! Pośpieszmy się! MANO N Już zajmują stanowiska! Błagałem możnych!. .. 

Na Boga! Co się stało? Idźmy już! To lekkomyślność zostawić złoto, Wchodzą, idą po schodach! Pukałem do wszystkich drzwi!. .. 

Przyprawiasz nas o dreszcze! LESCAUT O, mój skarbie! Już są! Wszystko na nic. 

Dowiedziałem się wszystkiego MANO N (Pospiesznie otwiera szuflady i wyciąga (Przerażony zamyka drzwi na klucz Pozostała mi tylko jedna droga: 

LESCAUT Od znajomego w koszarach ... Niech tak będzie! różne klejnoty. Ukrywa je w pelerynie.) i biegnie do Manon i Des Grieux.) Pojechać w ślad za nią! 

(jąkając się) Uciekajcie schodami, Mój Boźe! I pojadę za nią! 

Niech tylko złapię oddech ... Jakbyście mieli skrzydła! Spieszę się! DES GRIEUX DES GRIEUX Wszędzie tam gdzie ona!. .. 

Juź tu idą i są uzbrojeni. 
r 

Pomóż mi. (z uczuciem) Powiedz mi , Choćby na koniec świata!. .. ". 

MANON I DES GRIEUX Szybko, przypinajcie skrzydła do stóp! Zabierz ze sobą Gdzie tu jest wyjście? 

Przyprawiasz nas o dreszcze! (zwracając się do Des Grieux) DES GRIEUX Tylko swoje serce! (Antoine Prevost, Historia Manon Lescaut 

W czym? Chcę uratować MANO N i Kawalera Des Grieux) 

LESCAUT DES GRIEUX Tylko twoją miłość . Tam! W sypialni! 

Chcę powiedzieć ... Przeklęty cwaniak! MANO N 
Zapakować ... LESCAUT LESCAUT AKT Ili 

MANON I DES GRIEUX MANO N (Zobaczy( żandarmów przez okno.) To oni , to oni! (Plac w pobliżu portu. Zegar wybija 

O Boże! Co się stało? Ojej! Spieszę się , ojej! LESCAUT Przekleństwo! Wchodzą, wchodzą! ostatnią godzinę nocy. Des Grieux 

(Ponagla Manon.) i Lescaut czekają.) 

DES GRIEUX DES GRIEUX Manon! Szybko ... MANO N MANO N 

Mów! Tak! Uważaj na siebie! Są już na ulicy! Ach! Ach!. .. Ach! .. . 

(Wygląda przez okno.) DES GRIEUX 

MANO N LESCAUT (Krzyk Lescaut wywofaf wielkie (Lescaut wpycha do alkowy Des Grieux Okrutna, niekończąca się męka ... 

Mów! Ty nie wiesz ... że ją tracisz ... DES GRIEUX zamieszanie. Manon, zmieszana, i Manon. Wchodzi za nimi, ale zaraz 

Ty nie wiesz ... że czeka ją Idziemy, idziemy! biegnie raz w jedną, raz w drugą stronę, potem stychać z gfębi krzyk. Drzwi LESCAUT 

LESCAUT Okrutny los: wygnanie! cafy czas trzymając klejnoty ukryte zostaty wyważone i pojawia się, (wskazując na spacerującą straż) 

Oskarży! was! MAN ON w pelerynie. Lescaut biegnie od balkonu uśmiechając się zfośliwie, Geronte, Jeszcze chwila cierpliwości! 

MANO N Tak, tak. Pomaż mi do drzwi. Des Grieux biegnie przez a w tyle za nim kilku żofnierzy.) Zaraz obejmie wartę 

MANO N (Oniemiafa.) Zapakować te rzeczy! środek pokoju, wofając Manon.) Żołnierz , którego przekupiłem . 

Kto? Ojej! Śmierć! Wypróżnij szuflady! SIERŻANT 

(Lescaut nieustannie ich pogania, LESCAUT (wfadczo) DES GRIEUX 

DES GRIEUX podczas gdy Des Grieux przeklina DES GRIEUX (z balkonu) Niech nikt się nie rusza! To czekanie jest nie do zniesienia. 

(z gniewem) w gniewie. Oszofomiona Manon Pośpieszmy się! Oto oni, otaczają dom! (z wielkim bólem) 

Stary? chodzi w koto po scenie.) Chodźmy już, Manon! GERONTE Moje życie, moja dusza jest tam! 

DES GRIEUX Ach! Ach! (Wskazuje gestem na okno) 

LESCAUT LESCAUT LESCAUT Manon! Ach! Ach! 

(fapiąc oddech) Pośpieszcie się! A ta piękna szkatuła! (Przerażonej Manon klejnoty LESCAUT 

Tak! Bez wahania! Naprawdę szkoda! MANO N wysypują się z rąk. Na znak Geronta Manon już wie, 

Jeszcze chwila (z ożywieniem) Des Grieux! żofnierze chwytają Manon.) Czeka na mój sygnał. 

MANO N A będziecie straceni! Wyjdziemy przez ogród. Tędy! Tędy! Zaraz potem przyjdzie do nas. 

Ojej! Oni już wyszli z koszar! Chronieni przez cienie wysokich drzew Uciekajmy! Tamtędy! LESCAUT Spróbuję zadziałać z przyjaciółmi. 

Stary podlec umrze Szczęśliwie stąd wyjdziemy. Jeśli cię złapią, kto uratuje Manon? Manon będzie wolna o świcie . 

LESCAUT Na atak wątroby, Nie uda im się nas schwytać! DES GRIEUX (Manon zostaje wywleczona ze sceny.) (Idzie zbadać sytuację.) 

Już tu idą, są blisko ... Jak znajdzie pustą klatkę Uciekajmy! Uciekajmy! 

I nie będzie wiedział, MANO N Nie! Nie! DES GRIEUX DES GRIEUX 

MANO N Dokąd się udaliście. (z bólem) Tędy! Szybko! Szybko! Manon! Moja Manon! (do siebie) 

Ojej! A to piękne miejsce, (Zrozpaczony Des Grieux chciafby W ślad za przeznaczeniem 

MANO N Które uwielbiam, LESCAUT się rzucić w ślad za Manon. Wlokę się , zsiniały z zimna, 

DES GRIEUX Och, śpieszę się!. .. Mam je zostawić , Stary rozkazuje, krzyczy, Lescaut powstrzymuje go sifą.) Idę nocą i dniem. 

O, Boże! Jeszcze chwilę! Porzucić? Żandarmi nadchodzą. .. Jakaś zjawa dręczy mnie 

(Pokazuje Des Grieux (więzienie; podróż do Hawru) Już jest blisko, 

LESCAUT klejnot leżący na toaletce.) DES GRIEUX MANO N DES GRIEUX A gdy ją dopadam, 

Odwagi, Ten wspaniały szmaragd ... Moja najdroższa Ojej! „Kocham tylko ją! Umyka Paryż i Havre ... 
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Okrutna i bolesna agonia! (Z gfębi sceny wchodzi Latarnik. DES GRIEUX I (Tfum przygląda się przechodzącym MIESZCZANIE Nieszczęsna miłości. .. 
Moje życie to niekończące się cierpienie! Podśpiewując, idzie zgasić lampion.) Co się stało? kurtyzanom. Sfychać dźwięki bębnów.) To bogini! Żegnaj! 

Teraz wracaj do swojego ojca. 
LESCAUT LATARNIK LESCAUT SIERŻANT MANO N Musisz zapomnieć o Manon!. .. 
(zbliża się do niego) A Kasia odpowiedziała królowi? Słyszysz, jak krzyczą! (Z kartką w ręku robi apel.) (z namiętnością i niepokojem) Żegnaj , mój ukochany! 
Nadchodzą. „Po co kusić serce panny? Wszystko stracone. Rosetta! Des Grieux, wkrótce będę daleko .. . 

Bóg stworzył mnie piękną (Des Grieux ukryty wśród ttumu DES GRIEUX 
DES GRIEUX Dla męża" . DES GRIEUX (Kolejno wywofywane kobiety defilują przed zbliża się, do Manon. Manon z trudem Spójrz na mnie, czy widzisz, 
Wreszcie! Roześmial się król, Wolę umrzeć! grupką marynarzy, przechodząc z lewej pohamowuje krzyk. Ich ręce się Jak gorzkim niepokojem 
(Zza rogu wychodzi oddziaf Po czym dał jej Uciekać? Nigdy! strony na prawą. Rosetta idzie wyniośle.) dotykają i splatają w uścisku.) Jestem ogarnięty? 
pod przywództwem Sierżanta. Klejnoty i złoto , I stracę cię na zawsze! Każda myśl sprawia, 
Następuje zmiana warty) I męża „. LESCAUT MIESZCZANIE Mój najdroższy, żegnaj! Że mam łzy w oczach. 

I dostał jej serce. 
„ 

Szaleniec! (pomrukując) Wracaj do domu! Czuję już tylko nienawiść , 

LESCAUT Ej, co za mina! Niezła! Żegnaj! Nienawiść tylko, 
(Przygląda im się.) DES GRIEUX MANO N Do ludzi i do Boga! 
To nasz człowiek . Już świta . Manon, (Pojawia się w oknie.) SIERŻANT SIERŻANT 
On! Bądź w pogotowiu Jeśli mnie kochasz, (Obojętnie wraca na swoje Regina! SIERŻANT 
(Wskazuje na jednego z nich. Przy bramie! Uciekaj, na Boga, miejsce, śmiejąc się.) (Przechodzi, krygując się.) Violetta! 
Patrol wraca do koszar.) Tam będzie czekał Lescaut Mój ukochany! Madelón! (Przechodzi przez plac 
Havre śpi . Nadeszła pora. Z naszymi ludźmi. MIESZCZANIE w sposób bardzo prowokacyjny.) 
(Podchodzi do okna i ostrożnie stuka. ldż tam, uratujesz się! DES GRIEUX MIESZCZANIE, LUD Tutaj trafiłaś! 
Okno się otwiera i pojawia się w nim Manon! (z niechęcią) Co za bezczelny śmiech! MIESZCZANIE 
Manon. Des Grieux biegnie do niej.) MANO N Doigrałaś się! Ach! Ach! Niezła brunetka! 

Boję się o ciebie! LESCAUT Co za bezczelny uśmiech! Tę bym chciał! 
DES GRIEUX Drżę i niepokoję się. (Zafamany, odciąga Des Grieux.) SIERŻANT 
(zduszonym gtosem) Nie wiem czemu! Niedobra sprawa! SIERŻANT LESCAUT Neri na! 
Manon! Mam jakieś złe przeczucia. Manon! Porwana na ślubie ... (Wchodzi z elegancją.) 

Czuję , że coś nam grozi, (Zewsząd nadbiegają mężczyźni (Manon przechodzi powoli 
MANO N Ale nie wiem co ... i kobiety, pytając jedni drugich, ze spuszczonymi oczyma.) MIESZCZANIE MIESZCZANIE 
(po cichu, z uczuciem) co się dzieje; ogólne zamieszanie.) Zawsze tak się dzieje! (szyderczo) 
Des Grieux! DES GRIEUX MIESZCZANIE Fajne pieprzyki! 
(Manon wyciąga ręce. (wskazując uliczkę) MIESZCZANIE A ta? Kto to wie? LESCAUT Co za piękności! 
Des Grieux gorączkowo je catuje.) Manon, zaklinam cię , Słyszeliście?! Uwiedziona. Jaka piękna! Dla chwilowej rozrywki starszego pana ... 

Błagam! Co się stało? Który .. . zabawił się ... i wypędził ją!! LESCAUT 
LESCAUT Cierpienie odbiera mi głos . Co to było? LESCAUT Porwana dla chwilowej rozrywki! Widzi ją uwięzioną i smutną. 
(do siebie) Chcesz, bym się tutaj zabił? Porwanie? Bunt? Ta? Tajemnicza historia. (wskazując Des Grieux) Widzi i obejmuje 
Do diabła z Ameryką! Zaklinam cię , Manon, chodź! Uciekała jakaś kobieta! Czy widzicie bladego chłopca obok niej? Porwaną oblubienicę. 

Manon nie pojedzie! Ratujmy się! To nie była tylko jedna .. . MIESZCZANIE Ten biedak to jej narzeczony. 
Mgła uratowała porywaczy. (do Lescaut, z zaskoczeniem) MIESZCZANIE 

MANO N MANO N Uwiedziona? Zdradzona? MIESZCZANIE Co za hańba! 
To Ty, mój kochany? Dobrze. (Odgfosy bębnów; wychodzi sierżant Piękna jak Madonna, cierpi! Doprawdy wzbudza litość! Och! Doprawdy budzi litość! 
Nie opuściłeś mnie? Zrobię , co zechcesz. na czele pikiety żofnierzy.) 

Jestem twoja, LESCAUT SIERŻANT SIERŻANT 
DES GRIEUX Zaczekaj na mnie, kochany!. .. Jako młoda dziewczyna Claretta! Elisa! 
Opuścić ciebie? Nigdy! (Odchodzi od okna; sfychać strzaf i krzyki. SIERŻANT Zakochała się w pięknym chłopcu . (Claretta pośpiesznie (Przechodzi przez plac ze spokojem.) 
W ślad za tobą przebyłem długa drogę , Des Grieux biegnie w stronę uliczki.) Zróbcie przejście! podąża na swoje miejsce.) 
Wierność wiodła moje serce. (Podchodzi komendant, SIERŻANT MIESZCZANIE 
Wkrótce będziesz moja! CHÓR MĘSKI za nim idzie grupka żofnierzy.) Ni netta! MIESZCZANIE Niezłe towarzystwo! 

(od wewnątrz) (Dumna, patrzy na ttum.) Co za blondynka! 
MANO N Do broni! Do broni! DOWÓDCA Co za wesołe zgromadzenie! SIERŻANT 
(ze smutkiem) (do Sierżanta) MIESZCZANIE Ninon! 
Wkrótce twoja! Wkrótce .. . twoja! LESCAUT Wszystko gotowe. Co za chód! MANO N (Zakrywa sobie twarz rękami.) 

(Pojawia się.) Zaczynajcie apel! Musisz zapomnieć o Manon!. .. Giorgetta! 
DES GRIEUX Przepadło! SIERŻANT Może nie dość cię kochałam ... 
(Przerywa jej wystraszony.) Chodź, ratujmy nasze życie! MIESZCZANIE (z napuszeniem) To sobie wyrzucam! MIESZCZANIE 
Milcz! Cisza! Już zaczynają apel. Caton! Wybacz mi , ukochany!. .. Ach! Ach! 
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SIERŻANT Czyż nie widzi pan mojej rozpaczy? DES GRIEUX DES GRIEUX Wszystko się skończyło . MANO N 

(stając naprzeciw kurtyzan) Moich błagań? ... (zaniepokojony) Manon! Kochanie! Ta ziemia wydawała mi się (sfabszym gfosem) 

Szybko! Do szeregu! W zamian oddam krew ... życie ... Boli? Ziemią pokoju ... Moje słodkie kochanie 

(Kurtyzany ustawiają się w szeregu.) Błagam! Litości! MANO N Moja zgubna uroda Ty płaczesz .. . 

Marsz! Potrafię się odwdzięczyć! MANO N Kochany, pomocy! Zawsze wzbudzała kłótnie! To nie godzina tez, 

(widząc Manon przy Des Grieux) (natychmiast) Chciano mnie z nim rozdzielić, To godzina pocałunków. 

Ten tu jeszcze? DOWÓDCA Potwornie! DES GRIEUX Teraz odżywa moja Czas umyka, całuj mnie! 

Dość tego! (Pochyla się nad Des Grieux.) (Des Grieux, zraniony O, moja Manon! Potworna przeszłość . 

(Brutalnie bierze Manon za ramię. Ach! Chce pan, młodzieńcze , tymi stawami, daje to Jak żywa staje mi przed oczyma. DES GRIEUX 

Des Grieux wyrywa Manon z rąk Sierżanta.) Zaludniać Amerykę? jej do zrozumienia.) MAN ON On dla mnie splamił się krwią! Niekończąca się słodyczy, 

(Des Grieux patrzy na niego zaniepokojony.) Nie! Co powiedziałam? Pragnienie mnie pożera ..... Wszystko skończone! Wieczny ogniu miłości! 

DES GRIEUX Więc zgoda ... zgoda ... Jakieś puste, głupie słowo!. .. Ukochany, pomóż mi! Szukałam oazy spokoju, 

Cofnąć się! Niech tak będzie! - Pozwól, bym cię pocieszyła! Teraz grób będzie MAN ON 

(Klepie go po plecach.) Proszę o chwilę DES GRIEUX Mym spokojnym schronieniem. Płomień gaśnie ... 

SIERŻANT No! Pośpiesz się , majtku! Krótkiego wypoczynku. Całą krew oddam za twoje życie . Jeszcze nie chcę umierać! Mów, proszę , mów .. . 

(do Des Grieux) Przytul się do mnie, (Biegnie w gfąb, wpatrując się Jeszcze nie chcę umierać! Jaka szkoda. 

Idź stąd! Mój słodki kochanku ... w horyzont, po czym Nie! Nie chcę umrzeć! Nie! Już cię nie słucham ... 

AKTIV Do mnie! wraca rozczarowany.) Kochany mój ... pomóż! Niestety ... 

MIESZCZANIE (Manon jest blada i wyczerpana, (Manon mdleje.) Nic tam nie ma! Nic! (Des Grieux nadbiega. Tu, tu blisko przy mnie, 

(podburzeni przez Lescaut i Des Grieux) opiera się na Des Grieux, Jałowe pustkowie ... Manon pada mu w ramiona.) Chcę mieć twoją twarz ... 

Odwagi! który podtrzymuje ją z trudem.) DES GRIEUX I ani kropli wody. W twych ramionach kochanie, Tak ... tak ... całujesz mnie ... 

Manon, posłuchaj mnie, kochanie ... Nieruchome niebo! Ostatni raz! Tuż przy mnie ... 

DES GRIEUX Kochana, nie odpowiadasz mi? Boże , któremu jako chłopiec (Uśmiecha się z wysifkiem.) Jeszcze cię czuję ... 

(wściekty, grożąc) DES GRIEUX Spójrz na mnie, to ja płaczę , Odebrałem swoje modlitwy, Czy przynosisz dobre wieści? Jaka szkoda! 

Niech nikt nie waży się jej tknąć! (idąc) Błagam cię , pieszczę Pomocy! 

(Zakrywa ją cafą swoim ciafem.) Oprzyj się o mnie, I całuję twoje złote włosy! DES GRIEUX DES GRIEUX 

Manon, przytul się. Moja zmęczona ukochana. (Emocje nasilają się. ) MAN ON Niczego nie znalazłem . Bez ciebie ... 

Zakurzona droga, Manon! Tak, pomocy! Horyzont niczego nie odkrył przede mną ... Nie istnieję ... pójdę za tobą ... 

MIESZCZANIE Przeklęta droga Manon, odpowiedz mi! Ty możesz mnie uratować. Na próżno wysilałem wzrok. 

(Zachęceni przez Lescaut, Zbliża się do końca . Milczy?! Posłuchaj, tutaj się położę, MANO N 

biegną z pomocą Des Grieux.) Przekleństwo! A ty rozejrzyj się , MANO N (ostatnim wysifkiem) 

Świetnie! Brawo! Jaki dzielny! MANO N (Dotyka jej czo fa.) Poszukaj jakiejś góry lub domu. Umieram, nadciąga mrok. Nie chcę ! Żegnaj ... 

(stabym gfosem) Dopadła ją okrutna gorączka! ldż daleko, a potem Noc mnie ogarnia. Jaka ciemna noc ... zimno mi ... 

DOWÓDCA Idźmy, idźmy dalej! Złamany, poddaję się nieszczęściu , W miłych słowach Była czulą twoja Manon? 

(nagle pojawiając się w tfumie) Nadchodzi zmierzch. Ciemnościom i lękowi! Przynieś mi dobrą nowinę . DES GRIEUX Pamiętasz? Powiedz mi. .. 

Co się dzieje? Odezwij się , moja ukochana! (Des Grieux ukfada Manon, pozostaje Męczy cię straszna gorączka! A moja jasna młodość? 

DES GRIEUX Milczy! jeszcze przez chwilę, po czym oddala się Oprzyj się tutaj na mym sercu, Czy już nie ujrzę słońca ... 

(Tfum cofa się. Des Grieux Oprzyj się o mnie. (niepocieszony) powoli. Po kilku krokach odwraca się Poczujesz się lepiej. 

z desperackim zapafem Manon! Nie odpowiadasz? i patrzy na Manon zrozpaczonymi DES GRIEUX 

toczy groźnym wzrokiem wokóf.) MANO N oczyma, po czym oddala się, biegnąc.) MANO N Mój Boże! 

Bryza omiata wielką nizinę MANO N (namiętnie) 

DES GRIEUX I dzień umiera ... (Ocknę/a się, patrzy, (Manon jest sama. Ściemnia się. Kocham cię bardzo i umieram. MANON 

Nie zbliżać się! Idźmy dalej! ldżmy! nie rozpoznając go.) Jest wyczerpana, wystraszona, zafamana.) Już mi się język plącze ... Moje winy ... 

Póki żyję , (wykończona) To ty płaczesz? Ale jeszcze mogę powiedzieć , Pójdą w zapomnienie, 

Nikt mi jej nie odbierze! Nie ... Ty mnie błagasz? Sama, zgubiona, opuszczona Jak bardzo cię kocham! Ale miłość moja 

(Des Grieux pada na kolana (Upada.) (Des Grieux pochyla się Na tym jałowym odludziu ... Ukochany! Nie umrze ... 

przed dowódcą, bfagając go.) i podnosi ją.) Straszne! To już ostatni czar, (Manon umiera. Des Grieux 

Nie! Nie oszalałem! DES GRIEUX Słucham twoich tkań Wokół niebo ciemnieje . Nieuchwytny blask, wybucha konwulsyjnym pfaczem, 

Niech pan dostrzeże mój ból (Zaniepokojony, krzyczy.) I twoje gorące Izy A ja zostałam sama! Moje największe pragnienie! po czym pada zemdlony na jej ciafo.) 

I gorącą prośbę ... Manon! Spływają na moją twarz ... Tu na tym pustkowiu Kocham, kocham bardzo. 

Niech pan posłucha! Umieram z rozpaczy! (Manon osuwa się powoli.) 

Niech mnie pan przyjmie na majtka MANO N DES GRIEUX Sama, zagubiona, 

Albo do jakiejkolwiek (coraz sfabszym gfosem) Ukochana Manon! Pustynna kobieta. DES GRIEUX 

Najczarniejszej roboty ... Przegrałam! Wybacz mi! (Wstaje.) Chłód śmierci! 

Przyjmę ją z radością! Jesteś silny, zazdroszczę ci. MANO N Nie chcę jeszcze umierać! Boże , odbierasz mi 

Niech pan mnie przyjmie, Ja, słaba kobieta, poddaję się ... To ty? Ty płaczesz i błagasz? Nie chcę jeszcze umierać! Ostatnią nadzieję! 
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PATRICK FOURNILLIER 

Dyrygent francuski. Wykształcenie muzyczne zdobywał kolejno w Paryżu , Konserwatorium w Strasburgu 
i w Mozarteum w Salzburgu. Laureat wielu prestiżowych nagród i konkursów dyrygenckich. Współpracował 
z największymi teatrami muzycznymi Francji , Włoch i Hiszpanii, występował też w: Grand Theatre de 
Geneve, Opernhaus Zurich, Teatrze Narodowym w Zagrzebiu , Welsh National Opera, Montreal Opera 
i Seattle Opera. Regularnie dyryguje zespołami : Orchestre de la Radio Suisse Romande, ćeska Filharmonie 
Orchestr, Prażska Komorni Filharmonie Orchestr, BBC Symphony Orchestra, Europe Chamber Orchestra, 
English Chamber Orchestra, Simfonicni Orkester RTV Slovenija. Koncertuje w Europie, USA i Egipcie. 
Prowadził wiele przedstawień operowych i innych wydarzeń , m.in.: Don Kichota Kienzla (Teatro Regio 
w Turynie) , Werthera Masseneta (Opera Flandryjska) , Łucję z Lammermooru Donizettiego (Deutsche Oper 
Berlin) , Dialogi karmelitanek Poulenca i Carmen Bizeta (Opera w Oslo) , Pajace Leoncavalla i Ryserskość 
wieśniaczą Mascagniego (Opera w Seattle) , Aidę Verdiego (Opera w Amsterdamie) , Potępienie Fausta Berlioza 
(Semperoper w Dreźnie) , Cyrana DiChiery (La Scala w Mediolanie) i Manon Masseneta (Opera Nicejska). 
W ostatnich sezonach dyrygował m.in. Traviatą Verdiego (Ravenna Festival i Parma), Ifigenią w Taurydzie 
Glucka (Palau de les Arts Reina Sofia w Walencji), Adrianą Lecouvreur Cilei (Teatro Maggio Musicale we 
Florencji), Cyranem (Theatre du Chatelet w Paryżu) , Łucją z Lammermooru (Staatstheater w Stuttgarcie) 
i Weselem Figara Mozarta (Washington National Opera). Na scenie Metropolian Opera w Nowym Jorku 
zadebiutował Opowieściami Hoffmana Offenbacha, a w San Fransico Opera - Cyranem de Bergerac Altana. 
W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej wystąpił po raz pierwszy w 2011 roku , prowadząc Turandot Pucciniego 
w reżyserii Mariusza Trelińskiego . (fot. arch. TW-ON) 

MARIUSZ TRELIŃSKI 

Reżyser operowy, filmowy i teatralny. Dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w sezonie 
2005/2006 i ponownie od 2008 roku . Absolwent Wydziału Reżyserii łódzkiej PWSFTViT. Debiutował filmem 
telewizyjnym Zad wielkiego wieloryba. Wyreżyserował także: Pożegnanie jesieni (1990) według powieści 
Witkacego (premiera na Festiwalu w Wenecji ; nagrody im. Andrzeja Munka oraz Ministra Kultury i Sztuki 
za najlepszy debiut) , łagodną (1995) na motywach opowiadania Fiodora Dostojewskiego oraz Egoistów 
(2001 ). Był dyrektorem artystycznym Studia im. Karola Irzykowskiego (1990-1992). W Operze Narodowej 
debiutował w 1995 roku kameralną inscenizacją Wyrywacza serc Elżbiety Sikory według prozy Borisa 
Viana (Festiwal .Warszawska Jesień ", Centrum Pompidou w Paryżu). W 1999 roku odbyła się na tej scenie 
premiera jego głośnej inscenizacji Madame Butterfly Pucciniego ze scenografią Borisa Kudlicki (odtąd stałego 
współpracownika reżysera) . Wielkim sukcesem było przeniesienie tej produkcji do Washington Opera (2001 , 
wznowienie w 2006) na zaproszenie Placida Domingo. Kolejne inscenizacje operowe Mariusza Trelińskiego 
w Warszawie to: Król Roger Szymanowskiego (2000) , Otello Verdiego (2001 ), Oniegin Czajkowskiego (2002) 
i Don Giovanni Mozarta (2002; Los Angeles Opera, 2003 pod dyrekcją Kenta Nagano) . W 2001 roku artysta 
został laureatem Nagrody im. Karola Szymanowskiego za reżyserię Króla Rogera oraz otrzymał Paszport 
„Polityki ". Później reżyserował także Damę pikową Czajkowskiego w berlińskiej Staatsoper Unter den Linden 
pod dyrekcją Daniela Barenboima z Plac idem Domingo w roli Hermana (2003) oraz w Teatrze Wielkim - Operze 
Narodowej (2004) , operę Giordana Andrea Chenier (Teatr Wielki w Poznaniu i Washington Opera, 2004; 
TW-ON 2005) i La Boheme Pucciniego (TW-ON, 2006; Washington Opera, 2007) . W 2005 roku jego Madame 
Butterfly miała premierę w Teatrze Maryjskim w Sankt Petersburgu, w 2008 roku na scenie lsraeli Opera w Tel 
Awiwie, a w 2009 roku w Palau de les Arts w Walencji. W 2006 roku Mariusz Treliński otrzymał Nagrodę im. 
Konrada Swinarskiego, przyznaną przez miesięcznik Jeatr" za reżyserię Andrei CMnier i La Boheme w TW-ON. 
W 2007 roku stworzył dla Opery Wrocławskiej nową inscenizację Króla Rogera, którą powtórzył rok później 
w Teatrze Maryjskim w Sankt Petersburgu pod batutą Valery 'ego Gergieva oraz na Festiwalu Teatralnym 
w Edynburgu. Również w 2008 roku zrealizował Borysa Godunowa Musorgskiego w wileńskim Narodowym 
Teatrze Opery i Baletu oraz Orfeusza i Eurydykę Glucka w Słowackim Teatrze Narodowym w Bratysławie 
(w koprodukcji z TW-ON). W 2009 roku w Teatrze Maryjskim odbyła się premiera dwóch jednoaktówek: 
A/eka Rachmaninowa i Jolanty Czajkowskiego (zarejestrowanej również na DVD, z Anną Netrebko w roli 
tytułowej), zaprezentowanych wkrótce potem na Festiwalu w Baden-Baden. W tym samym roku Mariusz 
Treliński przygotował na scenie TW-ON premiery Orfeusza i Eurydyki i Borysa Godunowa. W 201 O roku także 
w Warszawie zrealizował Traviatę Verdiego, w łódzkim Teatrze Wielkim odbyła się premiera Damy pikowej, 
której kolejną realizację reżyser zaprezentował na scenie lsraeli Opera w Tel Awiwie. W 2011 roku zrealizował 
Turandot Pucciniego (TW-ON); odbyły się także premiery jego inscenizacji: Oniegina w Palau de les Arts 
w Walencji , Madame Butterfly w Teatro Lirico di Cagliari oraz Don Giovanniego w Operze Wrocławskiej. 
w 2012 roku na scenie Opery Narodowej wyreżyserował Latającego Holendra Wagnera, w lsraeli Opera w Tel 
Awiwie odbyła się premiera Orfeusza i Eurydyki. (fot. J. Poremba) 
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BORIS KUDLICKA 

Scenograf i designer. Absolwent Katedry Projektowania Scenografii i Kostiumu Akademii Sztuk Pięknych 
w Bratysławie (1996). Naukę kontynuował w Akademii Sztuk Pięknych w holenderskim Groningen. W 1995 
roku jako asystent Andrzeja Kreutz Majewskiego rozpoczął współpracę z Teatrem Wielkim - Operą Narodową 
w Warszawie. Od 1996 roku samodzielnie tworzy scenografie, przede wszystkim do spektakli operowych. 
Współpracuje z czołowymi europejskimi reżyserami. Od 1999 roku wspólnie z Mariuszem Trelińskim 
zrealizował kilkanaście spektakli operowych: Madame Butterfly, Króla Rogera, Otella , Don Giovanniego , 
Oniegina, Damę pikową , Andreę Chenier, La Boheme, Orfeusza i Eurydykę, Borysa Godunowa, Jolantę, A/eka, 
Traviatę , Turandot, Latającego Holendra - głównie dla Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie, 
a także dla innych czołowych scen operowych na świecie (m. in . w Berlinie, Moskwie, Sankt Petersburgu, 
Waszyngtonie, Los Angeles, Tel Awiwie, Bratysławie i Walencji) . Spektakle te prezentowane byty także podczas 
festiwali operowych w Edynburgu, Hongkongu i Tokio. Z reżyserem Dalem Duisingiem współpracował przy 
realizacjach: Podróży do Reims Rossiniego, Gwaftu na Lukrecji Brittena i Opowieści Hoffmanna Offenbacha 
(Opera we Frankfurcie), Medei Cherubiniego i Pasji św Jana (Reiseopera w Enschede), Jasia i Mafgosi 
Humperdincka (Berno) oraz L'etoile Chabriera (Staatsoper Berlin) . Spektaklem Śmierć w Wenecji rozpoczęta 
się jego współpraca z Keithem Warnerem, której efektem były produkcje: Króla Leara Ariberta Reimanna 
i Burzy Thomasa Adesa (Frankfurt), Simona Boccanegry Verdiego (Strasburg) i Wesela Figara Mozarta 
(Warszawa, TW-ON). Na początku 2011 roku stworzył scenografię do Zfotej pagody Mishimy dla Kanagawa 
Arts Center w Jokohamie. Zainteresowania zawodowe Borisa Kudlicki nie ograniczają się tylko do opery. 
Projektuje również dekoracje filmowe, teatralne i koncertowe. Wspólnie z Andrzejem Kreutz Majewskim 
stworzyli polski pawilon na Expo 2000 w Hanowerze oraz wnętrze polskiego pawilonu na Expo 201 O 
w Szanghaju (we współpracy z pracownią architektoniczną WWAA). Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje 
również działalność wystawiennicza. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień . W 2005 roku Instytut Teatralny 
przyznał mu nagrodę za scenografię do przedstawienia Ryszard li w Teatrze Narodowym. W 2006 roku 
został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem ,Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis ". Dwukrotnie uhonorowano go słowacką nagrodą teatralną Dosky. Na Praskim Quadriennale 2007 
zdobył Złoty Medal. Byt generalnym komisarzem Praskiego Quadriennale 2011 . Jest wykładowcą na Wydziale 
Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie od 2011 roku. (fot. J. Mazurek) 

MAGDALENA MUSIAŁ 

Scenograf i projektantka kostiumów. Absolwentka Wyższej Szkoły 
Muzycznej i Sztuk Plastycznych w Grazu (Austria) oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Hamburgu. Jest autorką scenografii i kostiumów 
do licznych przedstawień dramatycznych i operowych w Polsce i za 
granicą. Zaprojektowała scenografię do: Snu nocy letniej Szekspira 
w ramach Festiwalu „Styryjska Jesień ", Nory Ibsena w Schauspiel 
Leipzig, Romeo i Julii Szekspira w Theaterhaus Bremen, Liliom Molnara 
w Theaterhaus Jena, Noc śpiewa swoje piosenki Fosse'a w Schauspiel 
Leipzig, Elektry Hofmannsthala w Theater Magdeburg, Historii 
rodzinnych Srbljanović w Deutsches Theater Berlin , Sinobrodego 
Loher w Schiller Theater Berlin, Stil/en van den Berg dla Toneelhuis 
Antwerpen/Sophiensaele Berlin (koprodukcja) , Medei Grillparzera 
w Nationaltheater Weimar oraz Windstill Marii Kilpi w Gorki Theater 
Berlin. W Polsce zrealizowała scenografie do następujących spektakli : 
Zaryzykuj wszystko w reżyserii Grzegorza Jarzyny, Wafęsa. Historia 
wesofa, a ogromnie przez to smutna Demirskiego, Fedra Racine 'a, 
Operetka Gombrowicza w reżyserii Michała Zadary, Tartuffe Moliera 
i Transatlantyk Gombrowicza w reżyserii Mikołaja Grabowskiego 
i ósmy dzień tygodnia Hłaski z Arminem Petrasem dla Teatru Starego 
w Krakowie, Pijacy Bohomolca w reżyserii Barbary Wysockiej, Między 
nami dobrze jest w reżyserii Grzegorza Jarzyny dla Schaubuhne Berlin/ 
TR Warszawa (koprodukcja) . Od 2007 roku współpracuje z Mariuszem 
Trelińskim ; jest autorką kostiumów do takich jego spektakli , jak: 
Borys Godunow Musorgskiego dla Narodowego Teatru Opery i Baletu 
w Wilnie i Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, Orfeusz i Eurydyka 
Glucka dla Słowackiego Teatru Narodowego w Bratysławie i TW-ON oraz 
A/eka Rachmaninowa i Jolanta Czajkowskiego dla Teatru Maryjskiego 
w Sankt Petersburgu, Turandot Pucciniego i Latający Holender Wagnera 
dla TW-ON . W sezonie 2009/201 O zrealizowała scenografię do Zagfady 
domu Usherów Barbary Wysockiej, a w sezonie 2010/2011 do 
Bruno Schulz. Mesjasz w reżyserii Michała Zadary oraz Być albo nie 
być Mi liana Peschela. W 201 O roku Związek Artystów Scen Polskich 
przyznał jej Nagrodę im. Leona Schillera. (fot. arch. TW-ON) 

TOMASZ WYGODA 

Tancerz, aktor, choreograf. Absolwent Wydziału Historii Wyższej 
Szkoty Pedagogicznej w Kielcach. W latach 1997-2003 tańczył 
w Śląskim Teatrze Tańca w Bytomiu. Występował m.in. w spektaklach: 
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, Francji, Kanadzie i we Włoszech . 
Z zespołem W&M Phisical Theatre współtworzy! spektakl Made in 
Polska - museum ot imagination (Calgary 2004) . Z warszawskim 
Teatrem Breton Caffe stworzył 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 Agnieszki 
Olsten (Lincz, Samsara Disco, Teatr Polski we Wrocławiu). Jest 
autorem choreografii do: Medeamaterial, Zagfady 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 Korczakowska, 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 Szymanowskiego, Alekiem Rachmaninowa i Jolantą 
Czajkowskiego (Teatr Maryjski) , Orfeuszem i Eurydyką Glucka (Opera 
w Bratysławie , TW-ON), Traviatą Verdiego, Turandot Pucciniego oraz 
Latającym Holendrem Wagnera (TW-ON). (fot. arch. TW-ON) 
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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 '', Akademii Muzycznej 
w Katowicach oraz Chórem Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
w Warszawie. Jest twórcą Zespołu Muzyki Dawnej All Antico (1976-
1986), specjalizującego się w wykonawstwie muzyki dawnej, a także 
Chóru Polifonicznego Sacri Concentus, działającego w latach 1993-
1998 przy Warszawskim Towarzystwie Muzycznym. Z tym ostatnim 
zrealizował cykl nagrań archiwalnych dla TVP2 „Brzmienie sacrum 
- polska muzyka sakralna". Kierowany przez niego w latach 1984-1995 
i ponownie od 1998 roku Chór Teatru Wielkiego - Opery Narodowej 
zdobył sobie trwale uznanie krytyki i publiczności w kraju i za granicą. 
Dzięki wzbogaceniu repertuaru chóru o liczne dzieła oratoryjne 
i symfoniczne zespól odnosi sukcesy nie tylko na scenie operowej, 
lecz także na estradach koncertowych. Poziom artystyczny chóru 
dokumentują 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 w swoich programach koncertowych 
dyryguje wielkimi dziełami oratoryjnymi, często sięga po stare 
i zapomniane partytury muzyki polskiej. Równolegle z pracą artystyczną 
prowadzi działalność pedagogiczną , którą rozpoczął w 1979 roku 
w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. 
Od 1986 roku jest pracownikiem 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. Jest laureatem srebrnego 
medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis". (fot. J. Multarzyński) 

PIOTR GRUSZCZYŃSKI 

Dramaturg, krytyk teatralny, wykładowca, związany na stale z Nowym 
Teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. Współautor adaptacji (A)pollonii, 
Końca , Un Tramway oraz Opowieści afrykańskich według Szekspira 
- spektakli Krzysztofa Warlikowskiego. Autor książek: Ojcobójcy 
oraz Szekspir i uzurpator - rozmowy z Warlikowskim . Z Mariuszem 
Trelińskim współpracował przy realizacjach: Borysa Godunowa 
w wileńskim Narodowym Teatrze Opery i Baletu oraz w Teatrze 
Wielkim - Operze Narodowej, Orfeusza i Eurydyki, Traviaty , Turandot 
i Latającego Holendra (Teatr Wielki - Opera Narodowa) , jak również 
A/eka i Jolanty w Teatrze Maryjskim w Sankt Petersburgu. 
(fot. arch. TW-ON) 

FELICE ROSS 

Reżyser świateł. Studiowała w USA, obecnie mieszka w Izraelu. 
Projektowała światła do licznych spektakli teatralnych, operowych 
i tanecznych. Byty to m.in. w Izraelu: Mewa Czechowa, Pigmalion 
Shawa, Niebezpieczne związki de Laclos'a, Stuga dwóch panów 
Goldoniego, Dobry wojak Szwejk Haska, The Blood Knot Fugarda, 
Festen Vinterberga; w Polsce: Oczyszczeni i Psychoza 4.48 Sary Kane, 
Burza i Ryszard li Szekspira, Bachantki Eurypidesa, Krum Levine'a, 
Dybuk Szymona Ankiego i Hanny Krall , Anioty w Ameryce Kushnera, 
(A)pollonia , Koniec , Opowieści afrykańskie wedtug Szekspira 
Warlikowskiego, a także : W poszukiwaniu straconego czasu Prousta 
(Schauspiel, Bonn) , Sen nocy letniej Szekspira (Nicea) , W dżungli 
miast Brechta (Schaubuhne, Berlin) , Językami mówić będą Bovella, 
Madame de Sade Mishimy (Toneelgroep, Amsterdam) , Makbet 
Szekspira (Schauspielhaus, Hanower), Bachantki Eurypidesa, Zbrodnia 
przy ulicy Lourcine Labiche'a, Oblivion Dimetriodosa, American Buffalo 
Mameta (Teatr Poreia, Ateny) , Tramwaj zwany pożądaniem Williamsa 
(Teatr Odeon, Paryż). Projektowała światła dla wielu prestiżowych 
scen operowych świata, jak: Opera Izraelska w Tel Awiwie (Oniegin 
Czajkowskiego, Napój mitosny Donizettiego, The Medium Menottiego, 
Cyrulik sewilski Rossiniego, Traviata Verdiego) , Teatr Wielki - Opera 
Narodowa w Warszawie (Oniegin , Dama pikowa Czajkowskiego, 
Don Giovanni Mozarta, Ubu Rex Pendereckiego, Don Carlos , Otello 
Verdiego, Wozzeck Berga, Halka Moniuszki, Latający Holender 
Wagnera) , National Opera w Waszyngtonie (Andrea Chenier Giordana), 
Teatr Wielki w Poznaniu (Gosi fan tutte Mozarta), Teatr Muzyczny Roma 
w Warszawie (Taniec Wampirów Polańskiego) , La Monnaie w Brukseli 
(Medea Cherubiniego, Makbet Verdiego) , Bayerische Staatsoper 
w Monachium (Eugeniusz Oniegin) , Opera National de Paris (Ifigenia 
na Taurydzie Glucka, Parsifal Wagnera, Sprawa Makropulos Janacka, 
Król Roger Szymanowskiego - ostatnie dwa spektakle to koprodukcje 
z Teatra Real w Madrycie), Palau de les Arts w Walencji (Oniegin i balet 
El amor brujo Manuela de Falli) , Staatsoper Berlin (Żywot rozpustnika 
Gordona). Współpracowała z izraelskim choreografem Barakiem 
Marshallem przy jego Emma Goldman 's wedding , Doda Leach 
i Rooster oraz z koreańską choreograf Misook Seo (Seo Company) przy 
sztuce A table . (fot. arch. TW-ON) 

BARTEK MACIAS 

Pochodzi z Krakowa. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Multimedialny artysta wideo, reżyser animacji, supervisor 
od efektów wizualnych. Pracował przy takich projektach fabularnych, 
jak: Quo Vadis Jerzego Kawalerowicza, Superprodukcja i Vinci Juliusza 
Machulskiego, Porozmawiajmy o życiu i śmierci Krystyny Jandy, 
Magiczne drzewo Andrzeja Maleszki, a także przy wielu spektaklach, 
teatrach telewizji i spotach reklamowych. W 2011 roku dostał Złoto 
w ramach Festiwalu Reklamy w kategorii „design" za video mapping, 
który został zaprezentowany szerokiej międzynarodowej publiczności 
w polskim pawilonie na Expo 201 O w Szanghaju. Jest współzałożycielem 
kolektywu Lunapark, zrzeszającego artystów z różnych przestrzeni 
sztuk audiowizualnych. W 2005 roku rozpoczął współpracę z Grze
gorzem Jarzyną w zakresie nowatorskich projekcji wideo, a od 2011 
roku realizuje projekty z Mariuszem Trelińskim i Borisem Kudlicką . Jest 
autorem projekcji wideo m.in. do spektakli : Latający Holender (2012), 
Nosferatu (2011 ), Dziecko i czary (2011 ), Karze! (2011 ), Turandot 
(2011), Phaedra (2010) , Arteia (201 O) , T.E.O.R.E.M.A.T (2009) , 
Macbeth 2008 (2008) , The Lion in Winter (2007), Medea (2006), 
Giovanni (2006) , Gosi fan tutte (2005) i Macbeth 2007 (2005). 
(fot. arch. TW-ON) 
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PIOTR WASIŃSKI 

Stylista fryzur reprezentowany przez agencję Van Dorsen Talents. 
Uczestniczy w tworzeniu wizerunku artystów podczas sesji 
zdjęciowych , pokazów mody i spotów reklamowych. Pracuje dla 
polskich magazynów madowych oraz lifestyleowych, takich jak: ,,Twój 
Styl ", „Pani", .Viva", .Glamour", „Cosmopolitan", „Kmag", „Exclusiv", 
„Eiie", „Uroda". Współpracował przy kampaniach reklamowych 
z takimi firmami kosmetycznymi, jak: L'.Oreal, Avon, Schwarzkopf 
czy Astor oraz markami odzieżowymi: Reserved, Mohito, Monnari, 
Caterina, Gino Rossi, Rage Age, Vistula, Wittchen; także przy pokazach 
mody polskich projektantów, wśród których znajdują się m.in.: Maciej 
Zień , Paprocki & Brzozowski , Mariusz Przybylski. W Teatrze Wielkim -
Operze Narodowej pracował przy charakteryzacji do Halki w reżyserii 
Natalii Korczakowskiej (2011) oraz do Latającego Holendra w reżyserii 
Mariusza Trelińskiego (2012) . (fot. arch. TW-ON) 

SYLWIA RAKOWSKA 

Absolwentka Wydziału Grafiki i Fotografii Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Związana z agencją Ford Artists, wyjechała do Nowego 
Jorku, gdzie mieszkała i pracowała przez ostatnie 12 lat. Wykonywała 
tam projekty m.in. dla: „Vogue", „Eiie", „Marie Claire", „Surlace", Diane 
von Furstenberg, DKNY, Oscara de La Renty, Nordstrom, Bloomingdales. 
Pracowała przy produkcjach telewizyjnych: Food Network, CNBC, 
Amway Artistry, Hamilton Jewellery oraz dla gwiazd filmu : Winony Rider, 
Oliwii Wilde, Zoe Saldany. Podczas Nowojorskich Dni Mody pracowała 
z Charlotte Willer przy pokazach dla DKNY, Oscara De La Renty, 
Custo Barcelona. Współpracowała z Dickiem Pagem i firmą Shiseido, 
wykonując make up do pokazów Michaela Korsa i Mare by Mare 
Jacobs. W 2011 roku wróciła do Polski. Współpracuje z magazynami 
„Eiie", „Glamour", „Viva", „Fashion Magazine". Kontynuuje współpracę 
z Dickiem Pagem (pokazy Celine i Sonii Rykiel podczas paryskiego 
Fashion Week) . Realizowała projekty do kampanii reklamowych Gino 
Rossi , Apart i Atlantic. Pracowała m.in. z: Małgorzatą Foremniak, 
Beatą Sadowską, Małgorzatą Sochą i Anna Czartoryską. Przygodę 
z teatrem rozpoczęla w 2001 roku , wykonując projekt charakteryzacji do 
musicalu West Side Story w szczecińskiej Operze Na Zamku. Następnie 
w Nowym Jorku w 2011 roku na Broadwayu pracowała z Janet Decal, 
odtwórczynią głównej roli w musicalu Alice In Wonder/and. Mieszka 
w Warszawie. (fot. arch. artysty) 

WSPÓŁPRACA REALIZATORSKA 
Dyrektor techniczny 
Janusz Chojecki 
Przygotowanie muzyczne solistów 
Jocelyne Dienst-Bladin 
Asystent dyrygenta 
Piotr Staniszewski 
Asystenci reżysera 
Jerzy Krysiak 
Hanna Marasz 
Barbara Wiśniewska 

Asystenci scenografa 
Joanna Maria Kuś 
Lilia Ostrouch (dekoracje) 
Jadwiga Wóycicka (rekwizyty) 

Asystenci kostiumologa 
Agnieszka Giermaziak 
Wanda Radwan-Richard 

Asystent choreografa 
liona Molka 
Asystent reżysera świateł 
Sofia Alexiadou 
Dyrygent chóru 
Mirosław Janowski 
Pianiści korepetytorzy solistów 
Anna Marchwińska 
Anna Maria Dukszto 
Małgorzata Szymańska 

Pianiści korepetytorzy chóru 
Ewa Goc 
Wioletta Łukaszewska 
Inspicjenci 
Teresa Krasnodębska 
Andrzej Wojtkowiak 
Katarzyna Fortuna 
Produkcja dekoracji i kostiumów 
Mariusz Kamiński 
Katarzyna Luboradzka kostiumy 
Tomasz Wójcik dekoracje 

Obsługa sceny 
Robert Karasiński 
Andrzej Wróblewski 
Realizacja świateł 
Tomasz Mierzwa 
Stanisław Zięba 

Programowanie świateł 
Tal Bitton 
Tekst polski 
Teresa Krasnodębska wedlug przekładu Marzenny Marii Smoleńskiej 
Emisja tekstu 
Jarosław Zaniewicz 
Sufler 
Jacek Parol 
Kierownik statystów 
Tomasz Nerkowski 
Realizacja dźwięku 
Iwona Saczuk 
Adam Ciesielski 
Produkcja 
Izabela Just 
Małgorzata Szabłowska 
Konrad Szpindler 
Katarzyna Szybińska 
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AMANDA ECHALAZ 
sopran MANON 
„ Młoda dama, o której wszyscy mówią - Amanda Echalaz. Jej 
Tosca w Holland Park wprawiła w zachwyt nawet moich najbardziej 
niewzruszonych kolegów, lecz obecnym wykonaniem (Royal Opera 
House), mającym miejsce na tej samej scenie, po której niegdyś 
stąpała Callas, zaprezentowała światowej klasy temperament i pełnię 
wykonawstwa. Rzadko spotyka się głos o tak wyraźnej barwie spinto, 
ciemny i donośny, o wspaniałym górnym C ... Wyjątkowy talent" - pisał 
Edward Seckerson w Jhe Independent". Amanda Echalaz w 2005 
roku reprezentowała RPA w konkursie Cardiff Singer of the World. 
W jej repertuarze znajdują się m.in. role tytułowe w: Tosce (Royal 
Opera House, Salzburg Landestheater, Berlin Staatsoper, English 
National Opera, Santa Fe Opera) , Madame Butterfly Pucciniego (Cape 
Town Opera) i Salome R. Straussa (La Monnaie) , a także partie: Liu 
w Turandot Pucciniego (English National Opera) , Tatiany w Eugeniuszu 
Onieginie Czajkowskiego (English National Opera), Elżbiety w Don 
Carlosie Verdiego (Berlin Staatsoper), Maddaleny w Andrei Chenier 
Giordana (Bregenz Festival) , Amelii w Balu maskowym Verdiego 
(Opera Holland Park) . W swoim repertuarze ma ponadto: Symfonię 
morską Williamsa, Requiem Brahmsa i Verdiego, Mesjasza Handela, 
Eliasza Mendelssohna, Stabat Mater Dvoraka, Cztery ostatnie pieśni 
R. Straussa i Wesendonck Lieder Wagnera. (fot. S. Gusov) 

THIAGO ARANCAM 
tenor KAWALER DES GRIEUX 
Brazylijski tenor lirico spinto o włoskich korzeniach . Studia rozpoczął 
w ojczyźnie, a następnie został pierwszym Brazylijczykiem przyjętym do 
Accademia Teatro alla Scala, gdzie uczył się pod kierunkiem legendarnej 
sopranistki Leyli Gencer. Laureat konkursu wokalnego Operalia 2008; 
w swoim dorobku ma wiele ważnych występów zagranicznych. 
W swoim repertuarze ma takie partie, jak: Don Jose w Carmen Bizeta 
(Washington National Opera, 2008; San Francisco Opera, 2011; Teatr 
Bolszoj w Moskwie, 2011; Sanxay Festival , 2011 ; Wiener Staatsoper, 
2012; Deutsche Oper Berlin, 2012), Cavaradossi w Tosce Pucciniego 
(Oper Frankfurt, 2008; Theatra Municipal w Rio de Janeiro, 2011 ; Opera 
Company of Philadelphia, 2011; Deutsche Oper Berlin, 2011 ; Teatro 
dell'Opera di Roma, 2011 ; Szwedzka Opera Królewska w Sztokholmie, 
2012), Maurizio w Adrianie Lecouvreur Cilei (Teatro Regio di Torino, 
2009), Radames w Aidzie Verdiego (Soirees Lyriques de Sanxay, 
2009), Ismaele w Nabuccu Verdiego (Teatro Massimo di Palermo, 
201 O) , Luigi w Pfaszczu Pucciniego (Opera w Rydze, 201 O; Opera de 
Lyon, 2012), Turridu w Rycerskości wieśniaczej Mascagniego (Teatr 
Michajłowskiego w Petersburgu, 201 O; Szwedzka Orkiestra Radiowa, 
2012), Canio w Pajacach (Szwedzka Orkiestra Radiowa, 201 O) , 
Pollione w Normie Belliniego (Sanxay Festival, 2010), Des Grieux 
w Manon Lescaut (Opera Company of Philadelphia, 2012) i Pinkerton 
w Madame Butterfly Pucciniego (Washington Opera, 2011). W 2010 
roku w San Francisco obok Placida Domingo zaśpiewał partię Christiana 
w operze Cyrano de Bergerac Allana. Sezon 2012/2013 rozpoczął 
Toską w Sztokholmie. (fot. arch. artysty) 

MIKOŁAJ ZALASIŃSKI 
baryton LESCAUT 
Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Katowicach. Laureat 
konkursów wokalnych Im. A. Didura, im. E. Griega, a także Nagrody 
im. J. Kiepury dla najlepszego śpiewaka operowego roku 2009 i Bur
sztynowego Pierścienia za kreację Renata w Balu maskowym Verdiego. 
Nominowany przez magazyn „Opernwelt" w kategorii „solista roku " za 
role: tytułowego Makbeta w operze Verdiego i Scarpii w Tosce Pucciniego 
za sezon 2010/2011 . Współpracuje z: weneckim Teatro La Fe nice, 
turyńskim Teatro Regio, Operą w Zurychu, wiedeńską Kammeroper, 
lisbońskim Teatro Sao Carlos, Teatro Real w Madrycie, New lsraeli Opera 
w Tel Awiwie, a także z teatrami operowymi w Chicago, Wiesbaden, 
Berlinie, Norymberdze, Lozannie, Tokio, Pekinie, Warszawie. Byt gościem 
festiwali operowych w: Bolonii, Rzymie, Trapani, Antikenfestspiele Trier, 
Mozart Festival Roubaix, Portimao (Portugalia) , Wratislavia Cantans. 
Koncertował w Filharmonii Berlińskiej i tamtejszym Konzerthaus, 
w Abilene Philharmonic i Filharmonii Krakowskiej, z Harper Symphony 
Orchestra i z Orquestra do Norte, a także z l'Orchestre Liryque regionu 
Avignon-Provence (Francja) . Współpracował z wybitnymi dyrygentami, 
takimi jak: Marcello Viotti, Asher Fisch, Patrick Fournillier, Gabor Ótvós, 
Daniele Callegari, Kazimierz Kord, Cyril Diederich, Jacek Kaspszyk, Omer 
Wellber, Tiziano Severini, Valery Gergiev, Friedrich Haider. Występował 
w produkcjach takich reżyserów, jak: Franco Zeffirelli , Jean-Pierre 
Ponnelle, Gilbert Delio, Pier Luigi Pizzi, Denis Krief, Roberto Oswald, 
Daniel Herzog, lmmo Karaman, David Alden, David Pountney, 
a także : Adam Hanuszkiewicz, Marek Weiss, Mariusz Treliński , Laco 
Adamik, Michał Znaniecki, Krzysztof Warlikowski. Spośród partii, które 
wykonuje, na szczególną uwagę zasługują role tytułowe w operach: 
Rigoletto , Makbet, Nabucco Verdiego, Don Giovanni Mozarta, Oniegin 
Czajkowskiego, Król Roger Szymanowskiego, a także partie: Gerarda 
(Andrea Chenier Giordana), Hrabiego di Luny (Trubadur Verdiego) , Jago 
(Otello Verdiego), Renata (Bal maskowy Verdiego), Don Carla (Moc 
przeznaczenia Verdiego) , Amonasra (Aida Verdiego), Germonta (La 
Traviata Verdiego), Scarpii (Tosca) , Barnaby (La Gioconda Ponchielliego) , 
Jochanaana (Salome R. Straussa) , Seida (Korsarz Verdiego) . Ostatnio 
firma Dynamie wydała CD i DVD Parsifala Wagnera z Teatro La Fenice 
z jego udziałem. W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej wystąpił jako 
tytułowy: Don Giovanni, Nabucco, Rigoletto, Król Roger, a także jako: 
Gerard, Marcello (La Boheme Pucciniego) , Amonasro, Jochanaan, 
Escamillo (Carmen Bizeta) , Tomski (Dama pikowa Czajkowskiego). 
(fot. L. Olah) 

MAREK M. GASZTECKI 
bas GERONTE Dl RAVOIR 
Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jeszcze w czasie studiów 
debiutował w tamtejszym Teatrze Wielkim rolą Tezeusza w Śnie nocy 
letniej Brittena. Nagrodzony na Międzynarodowym Konkursie w Tuluzie, 
otrzymał pierwsze angaże w operach w Darmstadt i Norymberdze. 
W repertuarze posiada około 80 ról operowych i około 40 partii 
koncertowych, od klasyki po muzykę nowoczesną. Występował 
m.in. jako: Leporello w Don Giovannim Mozarta, Daland w Latającym 
Holendrze Wagnera, Borgini w Żydówce Halevy'ego. Za te role otrzymał 
tytuł .Miody Artysta Roku 1994" magazynu .Opernwelt" . Odniósł 
sukces w mediolańskiej La Scali w Czarodziejskim flecie Mozarta 
(dyr. Ricardo Muti) , Trojanach Berlioza (dyr. Sir Colin Davis) , Salome 
R. Straussa (dyr. Myung Whun Chung) . W dorobku ma występy gościnne 
w Brukseli w Śpiewakach norymberskich Wagnera (dyr. Antonio 
Pappano), w Zurychu w Weselu Figara (dyr. Nicolaus Harnocourt) , 
w Detroit w Latającym Holendrze (dyr. John Mauceri) , na Festiwalu 
w Edynburgu w Mazepie Czajkowskiego (dyr. Kirill Petrenko), w Doktorze 
Fauście Busoniego (dyr. Kent Nagano) podczas Festiwalu w Salzburgu 
i wreszcie w Paryżu w Kobiecie milczącej R. Straussa (dyr. Christoph 
von Dohnanyi) , w Amsterdamie w Wozzecku Berga oraz Królu Rogerze 
Szymanowskiego (oba: dyr. Hartmut Hanchen), w Tokio w The Vision of 
Lear Hosokawy w partii tytułowej (zarejestrowanna przez NHKTV oraz 
na CD) , a także w Hamburgu, Frankfurcie i Stuttgarcie. Koncertował 
w Europie, Japonii, Chinach Ameryce Północnej i Południowej oraz 
Izraelu, wykonując m.in.: Requiem Verdiego z Orkiestrą Symfoniczną 
z Osaki (dyr. T. Honna), Stabat Mater Rossiniego z Filharmonikami 
Izraelskimi (dyr. M. Rodan) , Gurrelieder Schónberga z Nacional 
Orquesta Sinfonica d' Espana (dyr. G. Pelavahnian) , Mszę glagolicką 
Janacka z orkiestrą Accademia Santa Cecilia (dyr. Myung Whun Chung) , 
VIII Symfonię Mahlera z China Philharmonic Orchestra (dyr. Liu Long) , 
Mszę Nelsońską Haydna (dyr. M. Gielen) z Filharmonikami Berlińskimi 
oraz Mszę h-moll Bacha z orkiestrą Maggio Musicale Fiorentino (dyr. 
lvor Bolton) . 
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PAVLO TOLSTOY 
tenor EDMONDO 
Ukończył Akademię Muzyczną we Lwowie (2005) . Angaż do zespołu 
Opery Lwowskiej otrzymał jeszcze jako student (2002) . Występował 
tam m.in. jako: Beppo w Pajacach Leoncavalla, Alfredo w Traviacie 
Verdiego, Lenski w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskiego, Stefan 
w Strasznym dworze Moniuszki. Przez kolejne dwa lata występował na 
deskach Opery Wrocławskiej w takich rolach, jak: Ferrando w Gosi fan 
tutte i Tarnino w Czarodziejskim flecie Mozarta, Alfredo w Traviacie , Alfred 
w Zemście nietoperza J. Straussa, Rodolfo w Cyganerii Pucciniego, 
Pasterz w Królu Rogerze Szymanowskiego. W partii Pasterza wystąpił 
również w Teatrze Maryjskim, na festiwalu w Edynburgu i w Gran 
Teatre del Liceu. Od 2007 roku jest solistą Opery Nova w Bydgoszczy, 
gdzie jego repertuar wzbogacił się m.in. o partie w: Madame Butterfly 
(Pinkerton) Pucciniego, Napoju mifosnym (Nemorino) Donizettiego, 
Cyruliku sewilskim (Hrabia Almaviva) Rossiniego, Nabuccu (Ismaele) 
Verdiego. Współpracuje z Teatrem Wielkim - Operą Narodową , gdzie 
występował w rolach : Josego w Przysiędze Tansmana, Lorda Buklawa 
w Łucji z Lammermooru Donizettiego, Alfreda w Traviacie , Don Ottavia 
w Don Giovannim Mozarta, Rybaka w Stawiku Strawińskiego . Artysta 
ma w repertuarze również utwory oratoryjno-kantatowe, m.in. : 
Requiem Mozarta, Requiem Verdiego, Stabat Mater Rossiniego, Mszę 
uroczystą Gounoda, Ili Symfonię „ Pieśń o nocy" Szymanowskiego. 
Współpracował z takimi dyrygentami i reżyserami , jak: Michał Dwo
rzyński , Miguel Gómez Martinez, Łukasz Borowicz, Friedrich Haider, 
Valery Gergiev, Josep Pons, Keri-Lynn Wilson, Antoni Wit, Will 
Crutchfield, Roberto Skolmowski , Marek Weiss, Tomasz Konina, 
Mariusz Treliński , Michał Znaniecki i David Pountney. 
(fot. arch. TW-ON) 

KAROL KOZŁOWSKI 
tenor NAUCZYCIEL TAŃCA, LATARNIK 
Absolwent Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz Wydziału Rzeżby 
warszawskiej ASP. Uczestniczył w kursach mistrzowskich Ryszarda 
Karczykowskiego, Rolanda Paneraia, Salvatore Fisichellego, Sylvii 
Geszty, Heleny Łazarskiej. Otrzymał li nagrodę na Międzynarodowym 
Konkursie Wokalnym Hariclea Darclee (Rumunia, 2005). W latach 
2007-2009 był solistą Opery Wrocławskiej . Występował na scenach 
m. in.: wersalskiego Theatre Montansier, Łotewskiej Opery Narodowej 
w Rydze i Staatstheater am Gartnerplatz w Monachium. Od 2009 roku 
jest związany z Teatrem Wielkim - Operą Narodową. W repertuarze 
artysty znajdują się m.in. partie w: Weselu Figara , Apollu i Hiacyncie 
oraz Czarodziejskim flecie Mozarta, Kserksesie, Tamerlanie i Ariodante 
Handla, Mozarcie i Salierim Rimskiego-Korsakowa, Zemście nietoperza 
J. Straussa, Napoju mifosnym Donizettiego, Otellu Verdiego, Raju 
utraconym Pendereckiego, Cyruliku sewilskim i Wfoszce w Algierze 
Rossiniego. Role w TW-ON: Vitellozzo w Lukrecji Borgii Donizettiego, 
Misaił w Borysie Godunowie Musorgskiego, Grześ w Strasznym 
dworze Moniuszki, Młody sługa w Elektrze R. Straussa, Kudriasz w Katii 
Kabanowej Janaćka , Edrisi w Królu Rogerze Szymanowskiego, Garo 
w Madame Butterfly Pucciniego. (fot. arch. TW-ON) 

-~· 

JACEK JANISZEWSKI . 
bas GOSPODARZ, SIERZANT 
Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie 
w klasie Romana Węgrzyna. Jako stypendysta Ministerstwa Kultury 
i Sztuki odbył studia podyplomowe w sofijskiej Akademii Muzycznej w 
klasie Rusko Ruskowa. Od 1998 roku znajduje się pod opieką wokalną 
Kurta Malla, a od 2008 roku - Francisco Araizy. Laureat Konkursu 
Wokalnego w Dusznikach-Zdroju (I nagroda i nagrody specjalne) 
oraz Konkursu Moniuszkowskiego w Warszawie (I nagroda i nagrody 
specjalne) ; finalista konkursów międzynarodowych : Operaliów Placida 
Domingo w Tokio, Neue Stimmen w Gutersloch i Belvedere w Wiedniu 
(nagrody specjalne). Uczestniczył w wielu festiwalach muzycznych 
w kraju (Warszawska Jesień , Wielkanocny Festiwal Ludwiga van 
Beethovena) i za granicą (w Niemczech, Austrii , Anglii , Irlandii, Rosji) . 
Współpracował z Operą w Hanowerze oraz Teatrem Muzycznym 
we Flensburgu, gdzie śpiewał m.in. partie: Nazarejczyka w Salome 
R. Straussa, Pimena w Borysie Godunowie Musorgskiego, Komandora 
w Don Giovannim Mozarta, Don Basilia w Cyruliku sewilskim Rossiniego, 
Sparafucila w Rigoletcie , Ferranda w Trubadurze i Banca w Makbecie 
Verdiego. Od 2005 roku jest zaangażowany w Teatrze Operowym w 
Bielefeld, gdzie występował m.in. jako: Wielki Inkwizytor w Don Carlosie 
Verdiego, Osmin w Uprowadzeniu z seraju Mozarta, Arkel w Peleasie 
i Melizandzie Debussy'ego, Walter w Luizie Miller Verdiego, Daland w 
Holendrze tufaczu i Król Marke w Tristanie i Izoldzie Wagnera, tytułowy 
Don Pasquale Donizettiego. Na scenie warszawskiej zadebiutował w 
1995 roku rolą Gloire'a w Wyrywaczu serc Sikory w reżyserii Mariusza 
Trelińskiego. Wykonywał również partie: Zbigniewa w Strasznym 
dworze Moniuszki (2001) , Leporella w Don Giovannim (2002) , Zunigi 
w Carmen Bizeta (2004) , Colline'a w Cyganerii Pucciniego (2007) , 
Rajmunda w Łucji z Lammermooru Donizettiego (2008) , Dr. Grenvila 
w Traviacie (201 O) oraz O berlina w Jacobie Lenzu Rihma (2011 ). 
Brał udział w nagraniach dzieł Wagnera, R. Straussa, Szostakowicza. 
Współpracuje m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej, 
Munchner Symfoniker, Schleswig-Holsteinisches Symfonie-Orchester, 
Staatskapelle Berlin, śpiewając repertuar oratoryjny. (fot. arch. TW-ON) 

MAŁGORZATA PAŃKO 
mezzosopran MUZYK 
Ukończyła warszawską Akademię Muzyczną w klasie Krystyny 
Szostek-Radkowej, wyróżniona Medalem .Magna cum Laude" 
(2003). Stypendystka Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 
201 O. Laureatka wielu konkursów wokalnych w kraju i za granicą . 
Na scenie Teatru Wielkiego - Opery Narodowej występowała m.in. 
w partiach: Poliny w Damie pikowej Czajkowskiego, Maddaleny i Bersi 
w Andrei Chenier Giordana, Margret w Wozzecku Berga, Ili Damy 
w Czarodziejskim flecie Mozarta, Zosi w Zabobonie, czyli Krakowiakach 
i góralach Kurpińskiego , Ciotki Pelagii w Magicznym Doremiku 
Ptaszyńskiej , Suzuki w Madame Butterfly Pucciniego, Olgi w Onieginie 
Czajkowskiego, Rosalie w Przysiędze Tansmana, Jadwigi w Strasznym 
dworze Moniuszki, Krystyny w Pasażerce Weinberga oraz Zofii 
w Halce Moniuszki. W Łotewskiej Operze Narodowej w Rydze zaśpiewała 
partię Charlotte w Wertherze Masseneta, tytułową w Carmen Bizeta 
oraz Olgi w Onieginie. Pracowała z wieloma znakomitymi reżyserami , 
takimi jak: Laco Adamik, Achim Freyer, David Pountney, Maciej Prus, 
Mariusz Treliński , Krzysztof Warlikowski, Andrejs Żagars , Marek Weiss. 
Występowała pod batutą m.in.: Gabriela Chmury, Lawrence Fostera, 
Valery'ego Gergieva, Jacka Kaspszyka, Kazimierza Korda, Miguela 
Gómeza Martineza, Marca Minkowskiego, Krzysztofa Pendereckiego, 
Antoniego Wita. Występowała na estradach filharmonicznych w kraju 
i za granicą (Austria, Łotwa , Czechy, Niemcy, Słowacja , Francja, 
Włochy, Rosja, Białoruś , Kuba, Korea Płn . ) . Współpracuje z polskimi 
orkiestrami filharmonicznymi oraz m.in. z: Polską Orkiestrą Radiową, 
Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Sinfonią Varsovią , Sinfonią 
luventus i Sinfoniettą Cracovią . (fot. P. Sobkowicz) 
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ADOŚĆ TO PASJA 
TWORZENIA. 

Już ponad cztery dekady BMW Group jest zaangażowane we wspieranie kultury i sztuki na całym świecie. To ważny element strategii 
firmy i odpowiedzialności społecznej. Sztuka współczesna i nowoczesna, jazz i muzyka klasyczna, architektura i design - BMW Group 
realizuje długoterminowe działania we wszystkich tych obszarach, od początku współpracując z największymi artystami, 
m.in.: Andym Warholem, Royem Lichtensteinem, Jenny Holzer i Jeffem Koonsem. Warszawski Teatr Wielki - Opera Narodowa stanowi 
kolejną szanowaną instytucję, którą od dłuższego czasu wspiera BMW Group Polska. Partnerstwo tej klasy to dla nas niewysłowiony zaszczyt . 

BMW Group Polska jest partnerem 
Teatru Wielkiego - Opery Narodowej. 

.;-. 1;,~::::,L~ 
~ 

TEATR WIEL KI 

OPERA 
NARODOWA 



Polish Vodka Association 
Polish Vodka Association - Stowarzyszenie Polska Wódka - organizacja 
zrzeszająca osoby, firmy i instytucje pragnące chronić tradycje oraz wartości 
związane z polskim przemysłem spirytusowym. 

Misją PVA jest: 

• reprezentowanie polskiej wódki w kraju i na arenie międzynarodowej 
oraz promowanie wartości związanych z jej historią i tradycją. 

Cele Stowarzyszenia: 

• budowanie świadomości odpowiedzialnego społecznie handlu 
i spożywania produktów spirytusowych 
• aktywne reprezentowanie polskiego przemysłu spirytusowego 
w Polsce oraz na arenie międzynarodowej 
• umacnianie świadomości wysokiej jakości polskich wyrobów spirytusowych 
• ochrona integralności i wizerunku polskiej wódki na świecie 
• współpraca z różnymi organizacjami w celu propagowania historii 
oraz tradycji polskiego przemysłu spirytusowego 
• wspieranie działań eksportowych mających na celu dalsze umacnianie 
pozycji polskiej wódki na świecie. 

Polish Vodka Association - Stowarzyszenie Polska Wódka ma zaszczyt być 
Partnerem Premiery Manon Lescaut w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej 

Są konta, które 
nie wzniosą się ponad standard 

I Eurokonto Mobilne, 
które daje o niebo 
więcej możliwości 

• aplikacja bankowości mobilnej, 

• przelewy przez internet i telefon, 

• szeroka sieć bankomatów, 

• atrakcyjne rabaty w programie 
„Płać kartą, bo warto!". 

~ I www.pekaomobilne.pl 

Bank Pekao 
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Cukiernia Smaki Warszawy 

ul. Żurawia 47, Warszawa 
tel. +48 (22) 621 82 68, www.smakiwarszawy.pl 



w
w

w
.a

m
s

.c
om

.p
l 

f: ~
 

~
 ~- ~
 

• • 

,, 'i (
· 

. 

~.
 \

 

Ja
ko

 l
id

e
r 

w
 
br
an
ży
 r

e
kl

a
m

y 
z
e
w
n
ę
t
r
z
n
e
j
 

st
a

ra
m

y 
si
ę 
łą

cz
yć

 

w
ie

lk
ie

 m
oż
li
wo
śc
i 

ze
 s

zl
ac

he
tn

ym
i c

el
am

i. 
R

eg
ul

ar
ni

e 
in

sp
ir

uj
em

y 

i r
ea

liz
uj

em
y 

p
ro

g
ra

m
y 

z 
za

kr
es

u 
S
p
o
ł
e
c
z
n
e
j
 O
d
p
o
w
i
e
d
z
i
a
l
n
o
ś
c
i
 

B
iz

ne
su

. 
D
z
i
ę
k
u
j
e
m
y
 z

a 
pr

zy
zn

an
e 

na
m

 w
yr

óż
ni

en
ia

 i 
za

pe
w

ni
am

y,
 

że
 b
ę
d
z
i
e
m
y
 w
s
p
i
e
r
a
ć
 p
o
l
s
k
ą
 k
ul

tu
rę

. 

•n
a

 z
dj
ęc
iu
 p

la
ka

t a
u

to
rs

tw
a

 A
da

m
a 
Że
br
ow
sk
ie
go
, 

fo
to

: S
he

ll i
 J

en
se

n 

• 
M

ec
en

as
 K

u
lt

u
ry

 K
ra

ko
w

a 
2

0
0

8
, 2

0
0

9
, 2

01
 O

 
• 
D
o
b
r
o
c
z
y
ń
c
a
 M

u
ze

u
m

 N
a

ro
d

o
w

e
g

o
 w

 K
ra

ko
w

ie
 2

0
0

7
, 2

0
0

9
/2

0
1

 O
 

• 
Ty

tu
ł 

B
us

in
es

s 
S

u
p

er
b

ra
n

d
 2

0
0

7
 

• 
S

p
o

n
so

r 
R

o
ku

 A
rt

s 
&

 B
us

in
es

s 
2

0
0

7
 

• 
M

ec
en

as
 K

u
lt

u
ry

 2
0

0
6

 

a
m
s

Ą
>
 

ri
aj

wi
ęK

sz
e 



;, 
1'\ 

I 
j 

!\ 
I 

„ 
t 

a 
' 





I 

\~ itSi1RitS 

,_ 

/ 

CUKIERNIE © RESTAURACJE CAFE BLIKLE © DELIKATESY 
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MARCEPANY 

CHOPI 
Marcepany A.Blikle dla poszukujących oryginalnych smaków. 

Ręcznie robione marcepany A. Blikle nasączone są alkoholami w sześciu smakach i oblane najlepszą 

belgijską czekoladą. Oryginalną bombonierkę zdobi reprodukcja obrazu Henryka Siemiradzkiego 

pt.: „ Chopin grający na fortepianie w salonie Księcia Radziwiłła". W środku opakowania oprócz dwunastu 

marcepanów, znajduje się jeden z czterech mini albumów z fotograficznymi impresjami 

Tomka Sikory: wiosna, lato, jesień i zima. 

~-~--=-·=-~-~ 

© WWW.BLIKLE.PL © 
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